
 

de kommersiella intressen och 
politiska hänsynstaganden avse-
ende tillsynen är ingen bra grund 
för hörsamheten. 
Under benämningen ”Utredning 
om översyn av djursjukdata (Jo 
2004:03)” skall en expertgrupp på 

regeringens utredningsavdelning 
utreda frågan. ViS har inbjudits 
att utse en expert att ingå i grup-
pen. ViS styrelse har beslutat att 
utse Örjan Ljungvall som visat ett 
dokumenterat engagemang. För-
sta mötet ägde rum 10 december. 
Redan nu kan avslöjas att starka 
krafter inom gruppen hävdar 
stenhårt betydelsen av att även 

journaluppgifter för smådjurprak-
tiken inrapporteras.  
Mest av allt efterlyser vi den 
oberoende utredningen som 
riksdagen beslutat om och som 
Jordbruksdepartementet uppen-
barligen inte vill vidkännas. I 

detta syfte fortsätter ViS att be-
arbeta bland andra de poliska 
krafter som fick jordbruksminis-
ter att sätta fart på utredningen 
om tävlingsveterinärer. Med en 
dåres envishet tänker vi dessut-
om fortsätta med våra framställ-
ningar om ett sammanträffande 
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• Föreningen Veterinärer i 
Sverige anser att utveckling-
en 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. 
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ViS har årsmöte i Stockholm 
lördagen den 19 mars 2005.  

På programmet står förutom sed-
vanliga årsmötesförhandlingar ett 
par föredrag om försäkringar från 
försäkringsmäklarna Säkra.  

Rune Eriksson kommer att diskute-
ra följande tänkvärda frågeställ-
n i n g a r  u n d e r  r u b r i k e n 
”Företagsförsäkringar”: Vilka faror/
risker har jag i mitt arbete? Vad 
händer om jag blir stämd? Hur går 
det med företaget om min praktik 
brinner ner?  

Robert Toncic skall prata om pla-
cering och sparande: Hur får jag ut 
kapital ur företaget till så låg skatt 
som möjligt? Behöver jag pen-
sionsförsäkring? Finns det andra 
alternativ? 

Kvällen före, fredagen den 18:e, 
har vi bokat bord på Wallmans 
salonger på Teatergatan 3. Vi 
håller för närvarande på att ta fram 
hotellrum. Kontakta gärna kassö-
ren redan nu om ni är intresserade 
av kost och logi.  

Årsmöte i Stockholm. 

ViS engagemang i olika frågor har 
inte gått myndigheterna förbi. I 
höstas inbjöds vi till Djurskydds-
myndigheten för att tillsammans 
med tävlingsarrangörer inom häst- 
och hundsporten ta fram riktlinjer 
för den veterinära medverkan. 
Bakgrunden var ett mer än två år 
gammalt riksdagsbeslut om att 
tillsynen måste förbilligas. ViS 
förslag innebär i korthet att myn-
digheten tillämpar ett stickprovs-
förfarande för att utse de tävlingar 
vid vilka tävlingsveterinär skall 
närvara. Alla typer av tävlingar, 
inte bara de över viss nivå, kan då 
bli föremål för granskning. För att 
finansiera verksamheten föreslog 
ViS en kollektiv debitering, vilket 
innebär att alla startande ekipage, 
oberoende av om tävlingsveteri-
när medverkar, erlägger en liten 
summa till en gemensam pott. ViS 
förslag väckte stor uppskattning 
från alla håll, inte minst från Djur-
skyddsmyndigheten, vilket går att 
utläsa av sammanställningen som 
tillsändes Jordbruksdepartementet 
och som återfinns på vår hemsida. 
Inrapporteringen av journaluppgif-
ter till Jordbruksverket har allt 
sedan omorganisationen av Di-
striktsveterinärorganisationen varit 
föremål för heta känslor. Länsve-
terinärerna, Jordbruksverkets 
handgångna, har gjort sitt bästa 
för att komma åt oppositionella 
privatpraktiker. Alla förstår fullt 
och väl betydelsen av en funge-
rande inrapportering men ett Jord-
bruksverk med bidragsfinansiera-

ViS synpunkter är efterfrågade. 
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med ministern. ViS har många 
konstruktiva idéer som inte bara 
berör konkurrens och tillsyn. 
Tillgången på veterinär arbets-
kraft med dessutom kompetens 
är en annan fråga som engage-
rar. ViS har ingen förståelse för 
att Jordbruksverket kan tänka sig 
legitimera veterinärer som inte 
besitter tillräckliga färdigheter för 
att kunna arbeta självständigt. 
ViS anser att kadern av specia-
listbehöriga veterinärer, som 
framförallt går att finna utanför 
den statliga verksamheten, skall 
tas i anspråk för att vägleda de 
yngre kollegerna in i yrkeslivet. 
Den nya studieordningen som är 
på förslag med differentiering i 
sent skede ser vi som ett socialt 
övergrepp på studenterna. Lägg i 
stället fast vem som skall bli vad 
redan i samband med intagning-
en. 
Det scenario som vi ser är ett 
veterinärförbund som hoppas på 
att Jordbruksverkets bidragsmil-
joner skall rädda arbetstillfällen åt 
nyutexaminerade veterinärer 
med bristande färdigheter. Att 
ingångslönerna är oskäligt höga 
är lätt att förstå efter att ha tagit 
del av artikeln i Svensk Veteri-
närtidning, SVT, där arbetsdagen 
för en nyutexaminerad kollega 
beskrivs i reportaget. Tre förrätt-
ningar per dag motiverar inte den 
lön som förbundet anser som 
skälig. Riksdagens revisorer har 
också med höjda ögonbryn kon-
staterat att den statliga sektorn är 
marknadsledande för lönebild-
ningen bland veterinärer. Inom 
näringslivet råder det motsatta 
förhållandet.  
Dessa anställningar riskerar att 
bli en sätt för staten att ytterligare 
minska resurserna till SLU. En 
tjänstgöring efter legitimationen 
kan inte räknas in i utbildningen 
och därmed finns inga som helst 
krav på den som utbildar och var 

hamnar vi då? 
Risken är att 
Jordbruksverket, 
utan insyn, på-
står sig tillhan-
dahålla någon 
form av AT-
t j ä n s t g ö r i n g . 
E n l i g t  k än t 
mönster skulle 
Jordbruksverket 
i så fall återigen 
dra nytta av sina 
dubbla roller 
dvs. i detta fall 
både utfärda 
legitimation och 
därmed godta 
en bristfällig 
utbildning och 
idka affärsdri-
vande verksam-
het där rekryte-
ringen till den 
egna verksam-
heten säkras.  

Vill vi ha en bra utbildningsanstalt 
måste resurserna satsas där och 
inte smygas över till Jordbruksver-
ket.  
Det är en fullkomlig gåta att omor-
ganisationen av veterinärförbundet 
med en förening för företagande 
veterinärer över huvudtaget tilltalat 
en enda egenföretagare. Hur kan 
man acceptera att betala med-
lemsavgift till förbundet som är 
förhandlingspart och motpart? Man 
borde rimligen känna större sam-
hörighet med de kollegor som har 
anställda veterinärer än med dem 
som är anställda. Möjligen har man 
låtit sig förledas av veterinärför-
bundet och SACO som inte spelar 
med öppna kort. I senaste numret 
av SVT utannonserar SACO en 
kurs för egenföretagare. Ämnet är 
”Konsten att marknadsföra och 
sälja sig själv”. Ett i och för sig 
alltid aktuellt ämne för en egenfö-
retagare men naturligtvis också av 
stort egenintresse för löntagaror-
ganisationen som vill se större 
marginaler för att bättra på löneut-
rymmet. Sådan kurtis imponerar 
inte på ViS. 
Föreningen ViS välkomnar alla 
privatpraktiker som medlemmar 
och det är min övertygelse att ViS 
på sikt kommer att bli den naturliga 
hemvisten för samtliga egenföreta-
gande kollegor. När veterinärför-
bundet börjar nyttja sin påannon-
serade vetorätt till löntagargrup-
pens fördel är det svårt att se hur 
den mest inbitne förespåkaren 
bland egenföretagarna för ett sam-
manhållet kollektiv skall kunna stå 
pall.  
Även om utgången kan synas 
given vill jag som avgående ordfö-
rande uppmana Dig som medlem 
att inte släppa greppet. Ge ViS Ditt 
fulla stöd, det är som bekant bara 
tillsamman som vi blir starka.  
En God Jul och Ett Gott Nytt År  
tillönskas av Per Arvidsson, 
ordförande 

Översyn av djur-

sjukdata. 
Den 17 juni 2004 beslutade reger-
ingen att tillkalla en särskild utreda-
re för att undersöka och redovisa 
hur djursjukdataregistret fungerar 
idag. Syftet med utredningen är att 
få fram ett väl fungerande, kost-
nadsneutralt och kostnadseffektivt 
registreringssystem för sjukdoms- 
och läkemedelsövervakning på 
djurområdet. I direktivet sägs att de 
administrativa konsekvenserna för 
näringsidkarna skall beaktas.   

Utredare är generaldirektören för 
Livsmedelsverket Inger Andersson. 
Hon har sammankallat en grupp 
som består av Mikael Cullberg, 
sekreterare, Örjan Ljungvall, ViS, 
Bengt Johansson, SVF, Gunnela 
Ståhle, LRF, Nils- Åke Fag, Jord-
bruksverket, Urban Johnsson, Jord-
bruksdepartementet, Per Jonsson, 
länsveterinärerna, Marie Mörk, 
SLU, Katharina Roth, Svensk Mjölk, 
Torkel Ekman, SVF och Anita Jo-
nasson, Svenska Djurhälsovården.  
Resultatet av utredningen är av 
oerhört stor vikt för landets privat-
praktiserande veterinärer.  
Vid ett tidigare möte på Jordbruks-
verket där bl.a. ViS deltog stod det 
klart att verket vill att alla behand-
lingar på häst inte bara skall jour-
nalföras i vanlig ordning utan även 
vill ha in månatliga redovisningar till 
verket via sitt eget journalsystem. 
Det är inte orimligt att anta att man 
avser att detta system så småning-
om även skall införas på smådjur. 
Utredningen skall vara klar 1 sep 
2005. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ve-

terinärförbundets omorgani-
sation klar. 

Vid SVF:s fullmäktigemöte antogs 
stadgarna för den nya förbundsor-
ganisationen. Kvintessensen i den-
na är bildandet av de två förening-
arna Anställda Veterinärers Före-
ning, AVF, och Företagande Veteri-
närers Förening, FVF.  
Citat ur SVT nr 15 ”Föreningarna 
kan ha olika åsikter utan att detta 
måste leda till ett enande eller kon-
flikt. Det kan tänkas att någon en-
staka fråga kan inbegripa förening-
arnas verksamhet i en vidare fråge-
ställning och i sådana fall måste 
kanske förbundet ha en officiell 
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ståndpunkt, även om föreningar-
na har olika uppfattning. Om 
åsikterna mellan föreningarna 
går isär så mycket att det gör 
förbundet handlingsförlamat ska 
frågan gå vidare till förbundssty-
relsen. Fullmäktige enades om 
att så länge föreningarna agerar 
i kollegial anda och med tanke 
på veterinärkårens anseende i 
samhället ska föreningarna 
kunna ha olika ståndpunkter 
utan att styrelsen tar ställning.”  
Redaktionen kan inte se att 
någon förändring skett. I förbun-
dets gamla organisation var det 
alltid så att delföreningarnas 
åsikter gick isär. Fr.a. gällde 
detta företagande veterinärer i 
gamla Privatpraktiserade veteri-
närers förening, PVF, och stat-
ligt anställda distriktsveterinärer 
i DVF. Åsikterna var så diverge-
rande att detta till slut splittrade 
förbundet eftersom förbundet 
alltid tog parti för de anställda i 
sin egenskap av fackförening 
ansluten till SACO. Detta tyckte 

många gamla PVF:are var helt i 
sin ordning och bildade därför 
en helt fristående organisation, 
ViS, som kunde arbeta för att 
tillvarata privatpraktiserande 
veterinärers intressen.  
Det är för ViS medlemmar svårt 
att förstå vad en medlem i FVF 
hoppas kunna få ut av sitt med-
lemskap. SVF är ju fortfarande 
en SACO-ansluten fackförening 
som har som uppgift att värna 
om de anställda veterinärerna. 
Att de anställda veterinärerna 
accepterar fackföreningens 
flirtande med chefer, företagsle-
dare och privata bolag är också 

förvånande. Nyhetsbladets re-
daktion kan inte få det hela till 
något annat än att de som beta-
lar medlemsavgift till FVF lever i 
ett så stort lyckorus över förmå-
nen att få vara veterinär att så-
dana futtigheter som löner, kon-
kurrens, utbildning, tillsynsverk-
samhet och veterinärkårens 
framtid saknar större betydelse.  
Mikael Fälth 
 
Träff med jordbruksminis-

tern? 
För några dagar sedan ansökte 
ViS för femte gången på två år 
om att få träffa jordbruksminis-
tern. Vid de fyra tidigare ansök-
ningarna har man nekats detta 
bl.a. med hänvisning till tidsbrist. 
Ansökan återfinns på vår hemsi-
da. 
Vid ett samtal med en tjänste-
man på Konkurrensverket för 
några månader sedan utspann 
sig följande konversation: ”Vi har 
ju vid flera tillfällen försökt få 
träffa ministern men nekats.” 
”Jaså, jaha, ja som du vet var 
hon ju chef här tidigare, så det är 
klart att hon inte vill träffa er. Hon 
tycker väl det är genant.” 
 

Veterinärer till kamp för 
svensk mat 

Klipp från lantbrukstidningen 
ATL: 
”Veterinärer startar upprop för 
svenskproducerad mat. De vill 
uppmärksamma handel och 
konsumenter på de svenska 
mervärdena. 
En grupp veterinärer startar i 
augusti-numret av Svensk Vete-
rinärtidskrift ett upprop för mer-
värdena i svensk mat.  
- Man kan inte bara tänka på 
prislappen, det finns andra vär-
den när djurhållning ingår i pro-
dukten, säger Johan Beck-Friis.  
  
Johan Beck-Friis är informations-
chef på Sveriges Veterinärför-
bund men uppropet är inget 
förbundsinitiativ. Det är ett nät-
verk av enskilda veterinärer som 
vill samla sina kollegor till en 
kampanj för svensk mat. Planen 
är att makthavare inom både 
statsapparaten och handeln ska 
uppvaktas och uppmärksammas 
på mervärdena som god djurhåll-

ning ger.” 
ViS ställer sig tveksam till 
denna kampanj. En av 
anledningarna till denna 
tveksamhet är att vi anser 
det saknas kunskap om 
hur animalieproduktionen 
går till i andra länder. Vete-
rinärer, liksom allmänheten 
i stort, är påverkade av 
propaganda som i stort går 
ut på att djuren har det 
väldigt dåligt i andra länder 
och att det är mycket bättre 

här. Är detta vetenskapliga 
fakta? Är det verkligen så? 
Vad vi i ViS har lärt oss under 
de senaste åren är att djur-
skyddstillsynen är mycket 
sämre i Sverige än i många 
andra länder. T.ex. ligger vi 
långt efter Danmark som enligt 
vulgärpropagandan inte har 
någon bra djurhållning. 
Innan vi går ut i dylika kam-
panjer borde vi sopa rent fram-
för egen dörr och ta itu med att 
se till att vi får en välordnad 
djurskyddstillsyn i Sverige. 
ViS anser också att det är 
mycket viktigt att inte veterinär-
kåren kan misstänkliggöras för 
att, av andra skäl än rent djur-
skyddsmässiga, göra reklam 
för vissa produkter. Om såda-
na skäl verkligen föreligger 
skall detta grundas på veten-
skapliga fakta som allt annat 
en veterinär utför i sin yrkes-
roll.  

 
Småskaliga slakterier 

Veterinärförbundet lämnade i 
september in ett remissvar 
rörande ändringar i avgifterna 
för veterinära besiktningar vid 
slakterier. I svaret kritiserar 
förbundet att förslaget miss-
gynnar den industriella slakten 
då dessa får stå för stor del av 
de småskaliga slakteriernas 
kostnader. Som motiv för detta 
framförs att de småskaliga 
slakterierna ”oftast är av när-
mast hobbykaraktär”. 
Som väntat retade detta gallfe-
ber på de stackars människor 
som försöker få sina gårds-
slakterier att gå ihop. Säkerli-
gen reagerade även många 
kollegor som ser fördelarna 
med småskalig slakt. Veteri-
närförbundet har ju under se-
nare år försökt skapa sig en 
”djurskyddsprofil” genom att 
driva en kampanj mot långa 
djurtransporter, fr.a. utländska 
sådana.  
ViS kan inte finna några andra 
sätt att minska transporttiderna 
än att antingen föda upp dju-
ren i närheten av befintliga 
slakterier, dvs. förbjuda djur-
hållning där det inte finns slak-
terier eller att ha slakterier i 

• Anmäl er till ViS års-
möte i Stockholm den 
18—19 mars 2005 

• Föredrag om försäk-
ringar 

• Middag med show på 
Wallmans salonger 
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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. 

Hemsidan innehåller bl.a. ett arkiv över skrivelser som kan 
ge god insikt i vad vi sysslar med. Alla idéer och bidrag är 
välkomna. 

www.veterinarer.se  
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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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närheten av djuren. Om det senare 
alternativet, exempelvis ur regional-
politisk synpunkt, är att föredra, 
torde dessa slakterier bli ganska 
små. Av denna anledning är det 
lämpligt att ur djurskyddssynpunkt 
stödja de småskaliga slakterierna. 
I senaste numret av veterinärtid-
ningen ber veterinärförbundets 
ordförande Sveriges småskaliga 
Slakteriers Förening om ursäkt för 
ordvalet. Det framgår dock inte om 
man föredrar småskaliga slakterier 
framför stora ”industriella” dylika. 
 

Veterinärutbildningen. 
Vid senaste styrelsemötet diskute-
rades bl.a. veterinärutbildningen 
och situationen vid SLU. Idag efter-
lyser många av ViS medlemmar 
vikarier, något som dessvärre är 
svårt att hitta. Många privatprakti-
ker drar sig för att anställa nyutexa-
minerade veterinärer med bristande 
klinisk/praktisk färdighetsträning 
eftersom en anställd veterinär mås-
te kunna arbeta ihop till sin egen 
lön.  

Statens Jordbruksverk, som ju 
också legitimerar veterinärer och 
därmed godkänner den utbildnings-
nivå som finns idag, verkar inte 
tycka att detta är något problem 
eftersom dessa synpunkter förts 
fram många gånger utan att vinna 
något gehör. Istället utarmas SLU 
och veterinärutbildningen vilket på 

sikt riskerar leda till att veterinärerna 
kommer ha svårt att uppfylla de för-
väntningar och krav på kompetens 
som idag ställs från den djurägande 
allmänheten. 

En annan fundering är vart alla veteri-
närer tar vägen? Idag verkar det inte 
vara helt självklart att man efter exa-
men arbetar som veterinär vilket torde 
vara ett resursslöseri med utbildnings-
platser. Motsvarar inte yrket de för-
väntningar som studenterna har? 

Kanske vore ett alternativ att lägga in 
ett års arbetslivserfarenhet inom nå-
got av veterinärkårens verksamhets-
områden en möjlighet att skapa en 
bättre insikt hos studenterna innan 
studierna påbörjas? 

Ett annat förslag som 
diskuterades var den 
gamla frågan om AT-
tjänstgöring för veterinä-
rer. 

Skall vi ha en klinisk 
verksamhet under utbild-
ningen eller kan den 
läggas efter den teoretis-
ka utbildningen som en 
form av AT? Om det 
senare alternativet antas 
anser ViS styrelse att det 
är viktigt att denna AT 
sker under kontrollerade 
former dvs. inom ramen 
för utbildningen. Styrel-
sen anser att det är oac-
ceptabelt att man får sin 
legitimation utan att ha 
tillräckliga färdigheter för 
att kunna arbeta som 
veterinär. 

Madeleine Björk 

 
Fass vet 2005. 

I senaste upplagan av 
Fass vet saknas prisupp-
gifter. Man hänvisar i 
stället till Internet. Flera 
medlemmar har hört av 
sig till ViS och påtalat hur 

ogenomtänkt denna åtgärd 
är. ViS har därför tillskrivit 
Läkemedelsindustriförening-
en som ger ut Fass och bl.a. 
påtalat att veterinärer med 
ambulerande praktik i regel 
inte har tillgång till Internet. 
Detta kan göra det omöjligt 
att debitera kunden korrekt 
vilket kan ställa till stora 
problem. ViS har begärt att 
prisuppgifterna skall återin-
föras. Hela skrivelsen åter-

finns på vår hemsida. 

Alla våra läsare 
tillönskas en

God Jul 
och ett

Gott Nytt År!

Trycksaker med 
 logotype. 

Vill du ha olika trycksaker - 
kuvert, brevpapper, recept-
blanketter etc. med ViS-
logotypen – kontakta  
kassören. 


