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Extra stort vårnummer med
massor av spännande läsning!
• Föreningen Veterinärer i
Sverige anser att utvecklingen av Sveriges veterinära
verksamhet bäst främjas av
sund konkurrens och att
tillsynsverksamhet skall
utövas av myndigheter som
inte bedriver kommersiell
verksamhet.
• Föreningen vill också ena
alla landets veterinärer i en
gemensam yrkesförening
som inte är styrd av fackliga
eller politiska intressen.

I detta nummer som
även går ut till kollegor
som ännu inte är medlemmar i ViS börjar ordförande Per Arvidsson
med att ställa frågan:

SACO. Privatpraktikerna skall inte
tillhöra en löntagarorganisation
utan kan i stället stöttas av tillhörighet i Företagarna och i egenskap
av arbetsgivare bistås av Svenskt
Näringsliv med de kollektivavtal
som följer av sådant medlemskap.
Förbundet blir då ett renodlat yrkesförbund öppet för alla.

Varför är inte också Du
medlem i ViS?
Frågan känns speciellt angelägen
att ställa till Dig som är privatpraktiker, och fortfarande medlem i
Veterinärförbundet, med anledning av den förestående omorganisationen. Ett förslag till omorganisation av förbundet som inte alls
blev det ViS hoppats på.
Tyvärr har ViS inte fått göra sin
röst hörd i detta sammanhang.
Om ViS hade tillfrågats hur ett
framtida förbund skulle utformas,
hade förslaget byggt på att ändra
förtecknet för förbundet från facklig gemenskap till yrkesgemenskap. Den fackliga tillhörigheten
skall enligt vår åsikt inte ges möjlighet att bli till smolk i bägaren vid
umgänget kolleger emellan. Tvistefrågor av facklig karaktär skall
därför hanteras helt utanför yrkesförbundet. Löntagargruppen skall
då som nu hämta sitt stöd från

Att ViS valt att gå sin egen väg ur
facklig synpunkt ska inte uppfattas
som att vi önskat fjärma oss från
den veterinära gemenskapen. Med
förvåning och besvikelse konstaterar vi att förbundsledningen vägrar
erkänna vår självklara rätt att organisera oss. Vad hade hänt om

rollerna varit de ombytta? Om ViS
hade suttit vid rodret i förbundet
och krävt av löntagarna att dessa
skulle betala facklig avgift till
Svenskt Näringsliv för att få tillhöra den kollegiala gemenskapen.
Hur mycket förbundet än betonar
sin roll som yrkesförbund motsägs detta påstående av det faktum att inflytandet av
löntagarintresset dubbleras i beslutsprocessen i
den föreslagna nya organisationen. Det slås
fast i förslaget att förbundet vid tvist mellan löntagare och egenföretagare
skall avgöra tvisten till
löntagarens fördel. Återigen – vad hade hänt om
egenföretagarna trumfat
igenom motsvarande
veto vid ombytta roller?
Det ska erkännas att det
inte är helt med sanningen överensstämmande
att vi inte alls tillfrågats
om villkoren för att tillhöra den nya organisationen. Ordföranden i ViS blev efter remisstidens utgång uppringd av en styrelseledamot i förbundet, företrädande privatpraktikerna i det nya
PVF, och tillfrågad om vi inte
Forts på sid. 2

Ny styrelseledamot.
”Jag är med i ViS för
att man debatterar
och agerar i frågor som är angelägna
för mig som Veterinär
och egenföretagare. ”
Lilian Lange

Vid årsmötet i Göteborg invaldes
Lilian Lange i ViS:s styrelse. Hon
ersätter Lars Steinwall vilken vi
härmed tackar för hans tid i styrelsen. ViS hoppas att i framtiden
återigen kunna få ta Lars tjänster
i anspråk då han har en oerhört
stor erfarenhet av att arbeta med
fackliga frågor.
Lilian Lange tog veterinärexamen
1996. Under studietiden var hon
engagerad i VMF genom att vara
ledamot och sedan ordförande i
Utbildningsutskottet. Hon har
sedan examen huvudsakligen

arbetat som Djurhälsoveterinär
på Kalmar Tjust Husdjur. Numera delar Lilian sin tid mellan
husdjursföreningen och Oskarshamns veterinärstation.
Oskarshamns veterinärstation
drivs sedan 1995 av privatpraktiserande veterinärer. Stationen
har en mottagning för smådjur
och heltäckande jourverksamhet för häst och lantbrukets
djur.
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”ViS har under sitt
första verksamma år
åstadkommit förvånansvärt mycket. Detta
visar att det helt enkelt var nödvändigt,
för de kollegor som
vill åstadkomma förbättringar, att lämna
veterinärförbundet. ”

kunde tänka oss att bara tillhöra
förbundet om vi slapp obligatoriet
att vara medlemmar i FVF, Företagande veterinärers förening. ViS
har fortfarande inte förstått vitsen
med ett sådant utspel. Varför
skulle läget förbättras av att bara
betala medlemsavgift till ett fackförbund under SACO? Utspelet
belyser det töcken som många
privata veterinärer vandrar i när
det gäller förståelsen av vad ett
fackförbund har till uppgift. Efter
att ha tackat nej till erbjudandet
framfördes påståendet att veterinärförbundet aldrig kan bli en
arbetsgivarorganisation, som om
detta vore vår önskan. Som stöd
för påståendet framfördes att
privata veterinärer hört av sig till
förbundet om hjälp i sådana frågor. ViS har aldrig i konsekvensens namn krävt att förbundet
skall bli en arbetsgivarorganisation. Är det konstigt att privata
veterinärer, med oklar uppfattning
om vad veterinärförbundet står
för, hör av sig till förbundet om
hjälp i arbetsgivarfrågor? Missförhållandet torde snarare förklaras
av att det fortfarande finns en
privatpraktikerförening i fackförbundet
Att vi inte fått en naturlig positionering ur facklig synpunkt inom
veterinärkåren får anses bero på

rädsla för förändringar generellt
men också skyllas på medveten
desinformation. Privat verksamhet inom veterinärkåren är en, i
historiskt perspektiv, tämligen
sen företeelse. Privatpraktiserande Veterinärers Förening
bildades 1972 som en förening i
förbundet för att tillvarata gruppens särintressen. Rollerna på
arbetsmarknaden för privata och
statliga veterinärer var vid detta
tillfälle tydligt åtskiljda. Statens
distriktsveterinärer hade fullt upp
med att serva lantbrukets djur
och de privata tog sig an sporthästar och sällskapsdjur, viket
inte sällan upplevdes som en
välkommen avlastning av arbetsbördan för distriktsveterinären. Den tillvaron har som vi alla
vet förändrats. Statliga medel
flödar och snedvrider den konkurrensutsatta marknaden.

ka sig att Metall eller Kommunalarbetarförbundet skulle komma
på motsvarande idé? Delvis kan
denna avvikelse förklaras av att
grupper bland egenföretagande
akademiker hankar sig kvar i
SACO därför att de också uppbär
ersättning av allmänna medel.
Som exempel kan nämnas att
privata tandläkare och läkare kan
tillgodoräkna sig landstingspengar. Ytterst få akademiker har, som
privatpraktiserande veterinärer,
fått känna på vad det innebär att
ha staten som konkurrent.
Stöd ViS om Du delar vår uppfattning att den nya organisationen av
förbundet är en okollegial handling
mot oss privatpraktiker.
Ordf.

Mest förskräckande med den
nya organisationen är kravet på
obligatorisk tillhörighet i fackförbundet för att kunna delta i vidareutbildningsprogram som specialistutbildning och medlemskap i
djurslagssektioner. Det är svårt
att se att något annat fackförbund än ett SACO-förbund som
Veterinärförbundet skulle kunna
tvinga en egenföretagare till en
sådan anomali. Kan någon tän-

Aktuell verksamhet
Konkurrenssituationen

”Jag är medlem i ViS
därför att jag vill vara
med i en yrkesorganisation - inte i en facklig spelplan.”
Karin Mattisson

Efter många års arbete har vi lyckats få ett enhälligt riksdagsbeslut
om att en utredning skall tillsättas
för att se över den statliga distriktsveterinärorganisationens verksamhet. Riksdagsbeslutet togs den 11
juni 2003. Enligt uppgift från ledamöter i riksdagens miljö- och jordbruksutskott pågår just nu arbete
på jordbruksdepartementet med att
skriva direktiven för utredningen.
Med största sannolikhet arbetar
Jordbruksverket intensivt med att
försöka förhala och rent av att
förhindra att utredningen blir av.
För att lyckas med detta sprider
man vilseledande information till
ansvariga politiker om hur landets
veterinära verksamhet fungerar. Vi
har också anledning att tro och
man försöker förhindra att ViS:s
information når fram till dessa. Det
är naturligtvis oundvikligt att den
statliga distriktsveterinärorganisationen läggs ner pga. av dess destruktiva inverkan på utvecklingen
av landets veterinära verksamhet –
frågan är helt enkelt bara när detta
kommer att ske.

man inte hade några större
förväntningar på gruppen och
departementet har nu också
Sveriges veterinärförbund har i meddelat att gruppen skall uppolika sammanhang gjort ett stort
nummer av att ViS vägrade
delat i denna arbetsgrupp. Från
departementet har detta faktum
använts som argument för att
hindra oss från att träffa jordbruksministern. (Skriftväxlingen i
detta ärende återfinns på ViS:s
hemsida.) Anledningen till att vi
inte ville delta i denna arbetsgrupp var att det var så uppenbart att gruppen endast blev till
för att förhindra ett riksdagsbeslut om utredning av distriktsveterinärorganisationen. De problem man påstod sig hade för
avsikt att lösa har under nästan
tio års tid diskuterats i andra lösas.
arbetsgrupper och där visat sig
Situationen på SLU
vara omöjliga att lösa pga. Jordbruksverkets inställning. Våra är mycket allvarlig. Ständiga
politiska rådgivare informerade nedskärningar har utarmat utoss om att det är standard att bildningen och dagens nyutexabilda
sådana
h ä r minerade veterinärer får allt
”samarbetsgrupper” när man vill svårare att klara av det kliniska
försöka påverka riksdagsbeslut. arbetet efter examen.
Riksdagens miljö- och jordbruks- Distriktsveterinärorganisationen
utskott meddelade också att anställer många av de nyutexa-

Departementets arbetsgrupp.
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minerade veterinärerna som tyvärr i många fall får som mentor
en veterinär som blev klar året
innan. Detta är ingen bra situation
utan leder till att veterinärens roll
försvagas gentemot andra yrkeskategorier då dagens djurägare,
ffa lantbrukarna, är välutbildade
och vill ha kompetenta veterinärer
som konkurrerar med kunskap
istället för med ständigt jour.

Medlemsvärvning och
information till kollegor.
ViS vill gärna ha fler medlemmar. Vi anser att det är mycket
viktigt att kollegorna intresserar
sig för den veterinära situationen
i landet och sätter sig in i hur
verkligheten ser ut. Tyvärr är det
så att vårt yrke kräver så stort
engagemang att dessa frågor

Termobild som enligt alternativbehandlaren som tagit bilden visar
på mycket allvarliga problem i bogen. Hästen måste därför enligt
denne behandlas med akupressur och ljusbehandling.

”Jag är med i ViS därför att jag tror att om
vi lyckas åstadkomma
en sund konkurrenssituation inom den veterinära arbetsmarknaden så kommer arbetsförhållanden och löner
att förbättras för alla
veterinärer.”
Mikael Fälth

För ViS står det fullständigt klart
att radikala åtgärder måste sättas
in för att förbättra undervisningen
på universitetet och dessa åtgärder måste sättas in nu. Om universitetet inte har ekonomiska
medel att anställa och bibehålla
kompetenta lärare måste man
kanske på sikt utnyttja den kompetens som finns inom veterinärområdet utanför universitetet,
givetvis under kontrollerade former så att kvaliteten bibehålls.
Att veterinärerna fortsätter vara en
kompetent yrkeskår är viktigt för
oss alla. Det är också viktigt att vi
bibehåller de yrkesområden där vi
både har kunnande och förmåga
att göra ett bra arbete.

inte väcker så stort intresse som
vi önskar. ViS vill därför med
kraft understryka att yrket som
sådant är allvarligt hotat i många
avseenden. Utbildningen försämras. Lönerna hänger inte
med i utvecklingen jämfört med
andra yrkesgrupper. Arbetsvill-

insikt om att ett modernt samhälles positiva utveckling helt och
hållet beror på en sund konkurrenssituation. En av EU:s viktigaste uppgifter är att värna om sund
konkurrens vilket man bl.a. kan
läsa om på http://europa.eu.int/
comm/competition/citizen/
index_sv.html
Där står bl.a: ”För många människor
kan
begreppet
"konkurrenspolitik" verka avlägset,
juridiskt och komplicerat - något
som jurister och ekonomer kan
diskutera, men som inte har någon betydelse för "vanligt folk". På
vilket sätt påverkar konkurrenspolitiken "vanligt folks" vardag?.....................
Statligt stöd hämmar konkurrensen genom att vissa företag eller
produkter får fördelar jämfört med
andra företag och produkter. I
längden vinner varken mottagarna
av statligt stöd eller deras konkurrenter på detta. Ofta leder offentligt stöd endast till att nödvändiga
omstruktureringar fördröjs och inte
till att stödmottagaren återfår sin
konkurrenskraft. Företag som inte
får offentligt stöd och som måste
konkurrera med de företag som
får detta, kan hamna i svårigheter
som leder till förlorad konkurrenskraft och risk för förlorade arbetstillfällen. I sista hand är statligt
stöd till skada för hela marknaden
och hotar hela den europeiska
ekonomins konkurrenskraft.”

ViS kommer under 2004 att starta
en namninsamling där vi vädjar till
rektorn för SLU att se över situationen på Veterinärfakulteten och
lösa den, som vi ser det, allvarliga
situationen innan det är för sent.

Alternativa behandlingsmetoder
ViS håller på med att bygga upp
dokumentation av hur alternativa
behandlingsmetoder används i
landet. Avsikten är att detta material skall användas för att informera myndigheter och veterinärer
om hur denna verksamhet bedrivs. Vi är tacksamma om kollegor dokumenterar och informerar
oss om intressanta fall.

koren är för många kollegor helt
oacceptabla. Vidareutbildningen
är eftersatt. Tillgången till vikarier är mycket begränsad. Listan
kan göras längre. För att kunna
åtgärda dessa brister krävs att
man förstår varför situationen är
som den är. Vår uppfattning är
att den beror på avsaknad av en
sund konkurrens. Det system vi
har i Sverige är vi ensamma om
i Europa, vilket säger allt. Vill
man vara delaktig i en positiv
utveckling av svensk veterinärmedicin kräver detta att man har

ViS instämmer utan reservationer
och önskar att alla veterinärer och
politiker läser och tänker igenom
hur detta stämmer överens med
dagens veterinära situation i Sverige där en tredjedel av landets
kliniskt verksamma veterinärer får
statligt stöd som uppgår till hundratusentals kronor per person. ViS
har svårt att förstå varför så
många inte inser vilken destruktiv
inverkan detta har.
Om ViS får fler medlemmar kan vi
påverka mer!
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Hästtävlingar.

”Jag är med i ViS
därför att jag vill ha
en från facket fristående veterinär
gemenskap som alla
Sveriges veterinärer
kan delta i oavsett
om de är egenföretagare eller anställda.”
sitt förta verksamma

Ulla Björnehammar

Det var snart två sedan som ViS
fick sin första stora framgång då
riksdagen beslutade att ta bort
tvånget för tävlingsveterinärer vid
hästtävlingar på att vara anställda
av Jordbruksverket. Det var den
kristdemokratiske riksdagsledamoten Caroline Hagström som i
samarbete med ViS lade grunden
till beslutet.
Tyvärr är det så att det inte är
riksdagen som bestämmer utan
regeringen. Regeringen vet inget
om hästtävlingar utan lämnar över
ärendet till jordbruksdepartementet som inte heller vet någonting
om detta och som därför lämnar
över till Jordbruksverket som vet
exakt hur det är men som endast
ser till sina egna intressen och
därför inte gör någonting.

ViS vill påminna om riksdagsbeslutet och har därför sänt en
skrivelse till departementet vilken bifogas detta utskick.

Censur i Svensk
veterinärtidning.
Bifogat detta utskick finner du en
replik till Sveriges Veterinärförbunds ordförande som refuserades
av Svensk Veterinärtidning, SVT.
ViS anser att förbundsordföranden
argumenterar vilseledande vilket
leder till en uppenbar risk för att
motsättningar byggs in i omorganisationen redan från början. Plocka
fram Östenssons artikel i SVT nr 3
och läs därefter ViS:s svar.
Till dig som är egenföretagare och
valt att ansluta dig till Sveriges
Veterinärförbund vill vi gärna ställa
följande frågor:
Kan du ställa dig bakom Östenssons påstående om att ett fortsatt
statligt engagemang på den konkurrensutsatta marknaden är att

föredra för egenföretagaren framför
ett icke-statligt?
Förefaller det vettigt att inte uppmana till att sluta
kollektivavtal med
sina anställda utan
i stället uppmana
till att förlita sig på
förbundet när tvist
redan uppkommit?
Till Dig som valt att
stå utanför både
förbundet och ViS:
Vad väntar Du på? Kom och stöd
oss i vår strävan att få en fristående yrkesorganisation. Varför tving-

Läst på SVF:s hemsida.
”Jordbruksdepartementets samrådsgrupp
Förbundsordförande informerade
om arbetet i Jordbruksdepartementets samrådsgrupp för veterinära frågor, som i sin nuvarande
form avslutats. Gruppen har haft
fyra möten sedan den startades för
knappt ett år sedan. Gruppen har
arbetat med att ta fram strikta underlag för bedömning av bland
annat servicegraden och konkurrensaspekten i statens engage-

mang i den veterinära fältverksamheten, baserat på samhällets
specifika och generella regelverk.
Det arbetet är inte avslutat.
De konkreta resultaten av arbetet
i gruppen hänför sig till förändringar avseende bidrag till avlägset boende djurägare samt mjölkdirektivet. Bidrag till avlägset
boende djurägare kommer att
konkurrensneutralt utgå till förrättningar oavsett om de utförs
av statliga distriktsveterinärer
eller privatpraktiserande stor-

as till att betala fackföreningsavgift för att kunna vara medlem i Sveriges Veterinärmedicinska Sällskap?

djursveterinärer. En förutsättning för att bidraget utbetalas
till privatpraktiserande veterinärer är att dessa registreras
på djuravdelningen, SJV, med
uppgifter om praktikområdets
utbredning och att de tar ett
ansvar för dygnetruntservice i
området.
Nuvarande minimigräns på 30
km enkelresa kommer att
justeras marginellt uppåt för att
täcka de ökade administrationskostnaderna av bidraget,
med den nya ordningen. Sådana kostnader måste nämligen
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”I samband med omorganisationen blev man
som statlig distriktsveterinär "livegen" både vad
det gäller ekonomi och
yrkesutövning, 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året. Från SVF:s
sida gjordes inget för att
påverka den situationen.
Som frihetsälskande
egenföretagare kan jag
inte vara kvar i en organisation som accepterar
forntida anställningsformer. Därför valde jag
ViS.”
Krister Lange

finansieras inom det totala bi- Gruppen kommer sannolikt att
dragsbeloppet.
få en ny ordförande som har
särskild tid avsatt för arbetet.
Avseende tillsyn av hygien och Konkurrensneutralitetsfrågan
djurhälsa i mjölkproducerande behandlas vidare så snart
besättningar kommer privatprak- gruppen är igång igen.”
tiserande veterinärer att efter
särskilt förordnande få möjlighet Det skall bli mycket intressant
att utföra denna tillsyn. Jord- att se varifrån de pengar skall
bruksverket har uttryckt en vilja tas som skall finansiera bidraatt satsa på särskild kompetens- get till avlägset boende djuruppbyggnad av de veterinärer ägare. Troligen räknar Jordsom utför tillsynen.
bruksverket med att kunna
minska sina kostnader för
Avsikten från departementet är beredskapsverksamheten
att samrådsgruppen ska fortsätta genom att på detta sätt försöarbetet efter eventuell justering ka få privatpraktiserande
av gruppens sammansättning. veterinärer att ansvara för

denna gratis. Det totala bidraget till avlägset boende uppgår
till ca 10 miljoner kr medan
bidraget till distriktsveterinärorganisationen är ca 100 miljoner kr. Detta innebär att varje
distriktsveterinär ersätts med
ca 300 000 kr per år för beredskapen medan man förväntar
sig att en privatpraktiserande
veterinär skall nöja sig med
någon eller några tusenlappar
för samma åtagande.
Att gruppen kommit fram till att
privatpraktiserande veterinärer
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Ekonomiskt svinn hos distriktsveterinärerna i Örnsköldsvik
”Efter en granskning står det
klart att det har förekommit
svinn på Jordbruksverkets distriktsveterinärstation i Örnsköldsvik. Stationen har haft en
omfattande hantering av kontanter och under
en tid har redovisningen
inte
stämt. Saken har
nu polisanmälts.

”Jag är medlem i ViS
därför jag tycker det
ska vara fint att vara
Veterinär.”
Staffan Myrin

Sida 5

Det var under
2003 som den
centrala distriktsveterinärenheten
på Jordbruksverket började fatta
misstankar
om
att allt inte stod
rätt till vad gällde
ekonomin
på
stationen. Trots
åtgärder för att höja en bristande lönsamhet fortsatte ändå
resultatet att vara svagt. Distriktsveterinärenheten bestämde då att skicka två av Jordbruksverkets revisorer för att
granska räkenskaperna på
stationerna.
Revisorernas rapport pekar nu
på att det förekommit svinn på
stationen. Svinnet har minst
uppgått till 600 000 kr. Statio-

nen har haft en omfattande
kontanthantering, något som
idag är mycket ovanligt på
distriktsveterinärstationerna.
Detta är huvudorsaken till
varför det har kunnat förekom-

ma svinn. Hur svinnet har gått
till får den kommande polisutredningen visa.
På begäran av den centrala
distriktsveterinärenheten har
sedan en tid tillbaka rutinerna
för den ekonomiska redovisningen ändrats och ingen
kontanthantering förekommer.
- Det är besvärande att något
sådant här har kunnat inträffa,

säger Håkan Henrikson, chef
för distriktsveterinäravdelningen. Vi har redan vidtagit åtgärder på stationen. Nu får polisutredningen visa närmre var
någonstans problemet finns
och därefter kan det bli
aktuellt med ytterligare
åtgärder. ”
Ovanstående är hämtat
från Jordbruksverkets
hemsida. Det finns naturligtvis mycket att kommentera kring detta men
vi vill nöja oss med att
påtala att detta styrker
vår uppfattning om att
den statliga distriktsveterinärorganisationen är
olämplig att använda sig
av då det gäller officiella
uppdrag. ViS grundinställning är att en myndighetsutövande veterinär inte skall
ha några ekonomiska mellanhavanden med tillsynsobjeketen. Om polisutredningen visar
att tjänstemännen på stationen
förskingrat pengar eller tagit
emot svart betalning från kunderna måste naturligtvis värdet
av deras tillsynsverksamhet
ifrågasättas.

Djursex.
Ett riktigt klavertramp gjorde
veterinärförbundet då man i ett
försök att få till stånd ändringar
i djurskyddslagen uttalade sig
om hur man trodde människors sexliv fungerar.

ViS uppmärksammades på
veterinärförbundets uttalande
av läkare specialiserade på
sexologi vilket fick till följd att
bifogade skrivelse sammanställdes.

Veterinärer måste nog hädanefter begränsa sig till uttalanden
om hur djurens – och möjligen
sitt eget - sexliv fungerar.

Veterinärer i Sverige
Utges av föreningen Veterinärer i
Sverige, en fackligt och politiskt
obunden organisation för
veterinärer.
Ansvarig utgivare:
ViS
Org.nr 802412-7576
Box 13105
103 03 STOCKHOLM
Bankgiro: 5591-4436
Postgiro: 39 17 34 - 1
www.veterinarer.se
Om inget annat anges så är de
artiklar som publiceras i tidningen
författade av redaktionen.

Forts. från sid. 5
skall kunna ansvara för tillsyn av
hygien och djurhälsa i mjölkproducerande besättningar visar att
man inte har förstått någonting
av de senaste nio årens debatt.
Den kanske viktigaste frågan i
denna har varit önskemål om att
se till så att tillsynsverksamhet
bedrivs av veterinärer utan ekonomiska mellanhavanden med
tillsynsobjeketen. De veterinärer
som deltagit i gruppens beslut
kan inte ha stor erfarenhet av
intygsskrivning – alternativt
anser man att detta är något
som man inte behöver vara så
noga med.

www.veterinarer.se
Trycksaker med
logotype.
Vill du ha olika trycksaker kuvert, brevpapper, receptblanketter etc. med ViSlogotypen – kontakta kassören.

”Jag är med i ViS för att
jag vill kunna påverka
min situation både
som yrkeskvinna och
som företagare.”
Madeleine Björk
den. Låt därför tills vidare distriktsveterinärerna sköta de officiella uppdragen och låt oss hoppas att man snart
kommer att tillskapa en kår med specialutbildade kollegor - utan egen praktik
- vilka kan ta hand om denna verksamhet.

De veterinärer som är medlemmar i ViS är väl medvetna om
hur skönt det är att ”ha ett rent
samvete” och att slippa hamna i
svåra intygssituationer med sina
kunder och kommer därför inte
att utfärda några intyg enligt
mjölkdirektivet.
I detta sammanhang vill vi varna
för att ö.h.t. åta sig officiella
uppdrag - salmonellautredningar
etc. Det har visat sig genom
åren att Jordbruksverket gör allt
för att skydda sina egna anställda distriktsveterinärer om något
går snett. Om däremot en privatpraktiserande veterinär begår
minsta lilla misstag så meddelar
man detta i pompösa pressreleaser och anmäler omedelbart
vederbörande till ansvarsnämn-

Vår hemsida är nu klar. Den innehåller bl.a. ett arkiv över
skrivelser som kan ge god insikt i vad vi sysslar med. Alla
idéer om hur den kan förbättras är välkomna.

Boka redan nu in höstens
ViS-konferens i Göteborg
ViS har konferens på
Gothia Towers i Göteborg
helgen den 11–12 sep
2004. På programmet
står bl.a. smådjur och
försäkringsfrågor.
En nyhet efter medlemsförslag från årsmötet är
Erfarenhetsutbyte och
falldiskussioner där i stort
sett allt som berör vår
verksamhet kan tas upp
och diskuteras. Detaljerat
program kommer att sändas ut senare.
Ni kan redan nu ringa
hotellet och boka ert rum.
(031– 750 88 00)

ViS önskar
sina medlemmar en härlig
vår!

ViS:s styrelse. Adresser och e-post.
www.veterinarer.se
Ordförande: Per Arvidsson, Lerbo, Navesta 2, 640 23 VALLA, 0150-664170(A), 0150-664081(F), per.arvidsson@telia.com
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Kassör: Mikael Fälth, Ljungsjöv 3, 341 34 LJUNGBY, 0372-83900(A), 0372-83904(F), mikael.falth@veterinarfalth.se
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