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ViS
Veterinärutredningen är igång!
Äntligen är veterinärutredningen igång!


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.

Till utredare har utsetts Bo
Jonsson, generaldirektör för
statens fastighetsverk. Utredningens sekreterare, som ansvarar för det löpande arbetet,
är juristen Olle Högrell. Till sin
hjälp har utredningen en expertgrupp som består av följande personer: avdelningschef Peter Brådenmark, chefsveterinär Leif Denneberg, generaldirektör Anders Engvall,
departementssekreterare Harriet Falck Rehn, leg. veterinär
Mikael Fälth, ämnesråd Monica Helander, vice ordförande
Birgitta Holmgren, enhetschef
Susanne Jansson, veterinärinspektör Christina Lindgren,
länsråd Gun-Marie Pettersson,
distriktsveterinär
Lars-Erik
Staberg, konkurrensråd PerArne Sundbom, professor Catarina Svensson, leg. veterinär
Björn Swensson och förbundsordförande Karin Östensson.
Sammanfattning av
uppdraget
En särskild utredare tillkallas
för att utreda och vid behov
föreslå förändringar av organisationen av den veterinära
fältverksamheten och viss

sation, organiserad på ett
samhällsekonomiskt effektivt sätt,

 för veterinär fältverksamhet i hela landet
dygnet runt,

 vid utbrott av smittsamma djursjukdomar och

 för veterinära förvaltningsuppgifter som
innefattar myndighetsutövning.
Bo Jonsson. Generaldirektör
för Statens fastighetsverk.
veterinär myndighetsutövning.
Utredaren skall analysera nuvarande organisation och alternativa organisatoriska lösningar av

 den veterinära fältverksamheten med utgångspunkten att konkurrensneutralitet mellan olika veterinärkategorier skall eftersträvas,

 den myndighetsutövning
som utförs av praktiserande veterinärer och

 tillsyn över veterinär yrkesutövning.
Utredaren skall lämna förslag till
författningsändringar som förslagen föranleder.
Målsättningen är att det skall
finnas en väl fungerande organi-

Utdrag från utredningens
hemsida:
Välkommen till vår
hemsida!
Veterinärutredningen (JO
2005:04) skall föreslå hur
den veterinära fältverksamheten bör organiseras i
framtiden. En viktig fråga är
vem som skall utföra offentliga och officiella veterinäruppgifter. Behövs t.ex. distriktsveterinärorganisationen eller kan dess uppgifter
överföras till privata aktörer? Hur kan konkurrensförutsättningarna på marknaden göras rättvisare? Kan
tillsynen över djurskydd och
Forts på sidan 2

Intervju med ordförande
Intervju med Ulla Björne- panik efter det att ViS bildahammar, ordförande i ViS. des och nu gör allt för att
locka tillbaka de medlemmar
Redaktören: Hej Ulla! Som som gått över till oss. Vad
du säkert lagt märke till har som gör det märkligt är att
veterinärförbundet dragit i förbundet är en fackförening.
gång en kampanj som syftar Jag upprepar – en fackföretill att få med egna företagare ning. Denna fackförening
i sin organisation. Vad tycker sorterar under SACO som
du om detta?
enligt sin egen definition, (se
tex. hemsidan), är den
Ulla: Märkligt men inte förvå- samlande organisationen för
nande. Vi har ju sett att för- alla fackligt organiserade
bundet fått mer eller mindre
Forts på sidan 2
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Forts från sid. 1.

för utredningens slutsatser.
Synpunkter kan lämnas via
vanlig post, telefon eller E-post.
Det går också bra att lämna
synpunkter direkt via länken
"Dina synpunkter" till vänster.

Forts från sidan 1
veterinärernas yrkesutövning
organiseras på ett bättre sätt?
Det är några frågor som Veterinärutredningen skall belysa
och finna svar på. Hela regeringens uppdrag till utredningen framgår av direktiven
(Dir. 2005:71).
En viktig utgångspunkt för
utredningen är att samhällets
övergripande mål med den
veterinära verksamheten och
med djurskyddet fortfarande
skall gälla. Andra utgångspunkter är att konkurrensneutralitet mellan olika veterinärgrupper skall eftersträvas och
att effektiviteten och ändamålsenligheten i den statliga
kontroll- och tillsynsapparaten
skall öka. Utredningen förslag
skall främja samhällsekonomisk effektivitet.
Utredningen skall vara klar
senast den 1 april 2007.
Tipsa oss!

”En viktig fråga är vem
som skall utföra offentliga och officiella veterinäruppgifter. Behövs
t.ex. distriktsveterinärorganisationen
eller
kan dess uppgifter
överföras till privata
aktörer? Hur kan konkurrensförutsättningar
na på marknaden göras rättvisare?”

Öppenhet skall prägla utredningsarbetet. Det innebär att
alla som vill berätta om sina
erfarenheter eller framföra
synpunkter, funderingar och
förslag som berör utredningen
är välkomna att göra det. Det
är en viktig del av underlaget

Kontaktinformation:
Särskild utredare
Bo Jonsson
tfn 08-696 70 02
e-post: gd@sfv.se

Utredningens sekreterare,
Olle Högrell,
är jurist och har arbetat med
lagtillämpning, främst marknadsrätt, utvärderingar och
analyser samt projektledning i
bl.a. Konsumentverket, Statens energimyndighet och
Konkurrensverket inom områden som offentliga tjänster,
bygg- och bostadsmarknaden,
bank och försäkring och elmarknaden. Kommer närmast
från ett sekreteraruppdrag i
Regeringens
byggkommission.

Utredningssekreterare
Olle Högrell
tfn 08-405 42 46, mobil 070-205
68 59
e-post:
olle.hogrell@agriculture.ministry
.se
Sekretariatets postadress
Veterinärutredningen (Jo
2005:04)
Garnisonen
103 33 Stockholm

Naturligtvis är det viktigt att ta kontakt med ViS:s representant i utredningen, Mikael Fälth, om
du har synpunkter att lämna!
sationer som försöker sitta på
akademiker. Alltså en mot- fler än en stol.
svarighet till de andra två
stora fackliga aktörerna – Redaktören: Menar du alltså
att du tycker att de egna föreTCO och LO.
tagare som är med i veterinärRedaktören: Du tycker alltså förbundet är okunniga och
det är konstigt att egna före- naiva?
Forts från sidan 1

tagare skall vara med i en
fackförening?
Ulla: Minst sagt! Våra medlemmar, som, är mycket politiskt medvetna och dessutom
mycket kunniga när det gäller
frågor om företagande, samhälle och ekonomi, var en
gång medlemmar i PVF, veterinärförbundets dåvarande
organisation för privatpraktiker, men kände sig inte hemmastadda där. Man fick inget
stöd av förbundet när det
verkligen var allvar. Man förstod också att det aldrig någonsin lyckas i längden för
vare sig enskilda eller organi-

skydd, sjukförsäkring mm som
är mer eller mindre förödande
för småföretagare. Man måste
ju fråga sig varför en egen företagare skall betala in avgift till
en sådan organisation när det
finns sådana som i stället driver
småföretagarnas frågor, t.ex.
Svenskt Näringsliv, Företagarna
Ulla: Nej så kan man inte säga. eller ViS.
Men man måste ju fråga sig
vad de vill åstadkomma. De Redaktören: Men förbundet vill
borde i alla fall vara medvetna ju knappt erkänna att man är en
om att den dag de skaffar sig fackförening utan säger sig till
en anställd veterinär och det 75 % vara ett yrkesförbund.
blir konflikt mellan den anställde och veterinärförbundet så Ulla: Hade jag varit anställd
ställer förbundet 100%-igt upp veterinär och velat att någon
på den anställde och driver skulle stå på min sida vid prodennes frågor.
blem på jobbet hade jag blivit
Man borde ju också veta att väldigt besviken om min fackföfackföreningsrörelsen
som rening agerat på ett sådant här
sådan ju inte driver frågor som undflyende sätt och inte velat
syftar till att förbättra för företa- erkänna att man är en fackföregare, utan endast ser till att ning utan i stället bara flörtar
driva arbetstagarnas frågor. Ta med företagare.
t.ex. de regler om anställningsForts på sidan 3
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En av huvudanledningarna till att föreningen
ViS bildades var att
många kollegor ville ha
en yrkesförening för
veterinärer utan politisk eller facklig anknytning.
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för att ha andra avsikter
med
sina Redaktören: Intressant. Vad tror
handlingar än rent du nu om veterinärförbundets
veterinärmedicinska. omorganisation? Kommer våra
medlemmar att charmas och gå
Redaktören:
Vad tillbaka till förbundet?
menar du med det
Ulla: Trots omorganisationen av
där sista?
förbundet så är det ingen skillnad
Ulla: Tja. Ta t.ex. från förr. Det enda nya är att man
detta: om veterinär- i stället för PVF heter FVF och att
förbundet går ut man klumpat ihop de gamla DVF,
med, vilket man gör, VIAT m.fl. i något som heter AVF.
att man skall köpa Inget annat än luft och en massa
svenskt kött - är det- förkortningar! Detta förstår alla
ta då ett veterinär- våra medlemmar och de uppskatmedicinskt
ställ- tar vårt arbete med att uppnå en
ningstagande base- konkurrensneutral arbetssituation
rat på vetenskapliga för svenska veterinärer !
fakta som säger att
Forts från sidan 2
svensk mat är bättre eller är Redaktören: Tack så mycket och
Jag kan ju också nämna att det ett sätt att värna om med- lycka till i framtiden.
yrkesförbundet som heter lemmarnas jobb? Tala om att
SVS, där jag f.ö. varit ordfö- sitta på två stolar!
rande, är en helt annan sak.
Tyvärr är det ju fortfarande
Redaktionens kommentar.
så att man inte får vara medlem i SVS om man inte sam- En av huvudanledningarna till att föreningen ViS bildades var att
tidigt är medlem i förbundet. många kollegor ville ha en yrkesförening för veterinärer utan poliDet är detta vi reagerade mot tisk eller facklig anknytning. Detta bl.a. för att kunna vara trovärdig
en gång i tiden och detta var i olika ställningstaganden och uttalanden. Efter att inom förbundet
också en av huvudanledning- under många års tid förgäves kämpat för detta beslöts att lämna
arna till att vi lämnade för- fackföreningen och bilda en oberoende veterinärförening, ViS.
bundet och bildade ViS. Vi Redaktionens kommentar till veterinärförbundets omorganisation
ville att man skulle kunna är att vi inte kan få det till något annat än att om man är medlem i
sitta och diskutera yrkesfrå- Företagande veterinärers förening, FVF eller i veterinärmedicinsgor utan att vara tvångsan- ka sällskapet SVS, så är man automatiskt fackföreningsmedlem i
sluten till en fackförening. SVF och därmed i SACO. Vi skall snarast försöka få ett klarMan kan ju då bli misstänkt läggande i denna fråga från förbundet

Foto: Staffan Myrin
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De nya
Receptblanketterna.
Kopiera denna text (återfinns
på vår hemsida
www.veterinarer.se) och
skicka in din protest till Läkemedelsverket!
UPPROP
MOT LÄKEMEDELSVERKET!

Remissvar till
Djursjukvårdsutredningen

ser om legitimation, skyldigheter och disciplinansvar.
Utöver veterinärer föreslås nu
djursjukvårdare och hovslagare
få legitimation medan husdjursViS skall även lämna remiss- tekniker får ett skydd för yrkestiteln. För yrkesutövare med husvar till denna utredning.
manmedicinsk utbildning (t.ex.
sjukgymnaster och tandläkare)
Pressmeddelande
införs en möjlighet att godkän7 november 2005
nas för verksamhet inom djuJordbruksdepartementet
rens hälso-och sjukvård. De

Veterinärer i Sverige, (ViS),
protesterar mot det resursslöseri som blir följden då
landets veterinärer tvingas
kasta redan upptryckta receptblanketter p.g.a. att
tiden från beslut om ny
layout till verkställighet
varit alldeles för kort.

Det lönar sig att
protestera!
De kraftfulla protesterna från
ViS hjälpte.
En välkommen julklapp till
alla kollegor är den nya veterinärFass som numera innehåller prisuppgifter.
Djursjukvårdsutredningen föreslår att djursjukvårdare ska få
yrkeslegitimation
Remissvar till
Regeringens särskilde utredadjursjukdatautred- re, f.d. generaldirektören Arne
Kardell, överlämnade i dag
ningen
djursjukvårdsutredningens
betänkandet "Behörighet och
ViS är i full färd med att besvara remissen om djursjuk- ansvar inom djurens hälsodata som återfinns på: http:// och sjukvård", (SOU 2005:98)
till jordbruksministern Annwww.regeringen.se/sb/
Christin Nykvist. Betänkandet
d/5290/a/49867
Har du några synpunkter så innehåller förslag om en ny lag
om yrkesverksamhet inom
hör gärna av dig.
området för djurens hälso- och
sjukvård.
Utredarens huvuduppgift har
varit att göra en översyn av
bestämmelser om behörighetsoch ansvarsfrågor inom djurens hälso- och sjukvård. Slutsatserna av översynen är att
det finns behov av förändringar
med hänsyn till att utvecklingen inom djurens hälso- och
sjukvård har lett till att veterinärerna i dag samarbetar i vården av djur med djursjukvårdare och personal från andra
yrkesgrupper. Men det är fortfarande bara veterinärerna
som omfattas av bestämmel-

yrkesutövare som innehar någon sådan form av behörighet,
tillhör enligt förslaget djurhälsopersonalen och omfattas av den
nya lagens bestämmelser om
behörighet, ansvar och skyldigheter. All djurhälsopersonal
skall också omfattas av ett disciplinansvar vid t.ex. felbehandlingar. Sådana frågor skall
prövas av den nuvarande Veterinära ansvarsnämnden som
föreslås byta namn till Ansvarsnämnden för djurens hälso - och
sjukvård.
För dem som inte tillhör djurhälsopersonalen men som ändå är
yrkesverksamma inom djurens
hälso- och sjukvård införs begränsningar i rätten att behandla djur och ett straffansvar för
den som i sådan verksamhet
skadar djur eller utsätter djur för
lidande.
Den nya lagen innebär en väsentlig förbättring av möjligheterna att driva en säker och
effektiv vård av djur och skapar
bättre förutsättningar för att
skydda djur mot oseriösa behandlingar.
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framförde O Helga Natt.
Under söndagen diskuterades
intygsskrivandet vedermödor
och ett antal frågor väntar fortfarande på sina svar. Vid årsSärskild utredare: Madeleine mötet den 11 februari i StockEmmervall, departementsråd holm kommer en jurist förhoppningsvis att skingra några av
Direktiv, se dir. 2005:57
de frågetecken som kvarstår.
ViS:s representant är Made- Tore Olsson
leine Björk som sammanfattar
utredningsdirektivet:
Sveriges krav på avelsvärdering av hingstar som skall
användas i avel har ifrågaInget nytt under
satts ur EG-rättslig synvinkel
solen.
då det svenska kravet kan
betraktas som ett handelshinÄven i USA pågår en debatt
der inom EU. En särskild
veterinärer emellan om jouutredare har tillsatta med
rer och taxor. Läs följande
uppgift att analysera
hur djurskyddet bör beaktas inlägg (med julanknytning)
vid hästavel. Utredaren skall saxat från en amerikansk
veterinärtidskrift:
även som en del av detta
arbete undersöka och analysera effekterna av det nuva- ”If we do not believe ourselves
rande avelsvärderingssyste- to be highly-trained professionmet på djurskydd och djurhälsa.
Utredningen beräknas avsluta sitt arbete den 20 juni 2006

Pågående utredning: Djurskydd vid
hästavel m.m.

I went to the physician the
other day with a not-so-serious
problem. There we were, two
professionals, sitting across the
exam table from each other,
eyeball to eyeball. Did he feel
sorry for me? Did he give me a
break on fees? Heck no. I paid
the full $65 for my five-minute
exam, and I was happy to do it
because he was good. He did
an excellent job, got me the
help I needed, and I paid gladly.
On Christmas Eve we were
travelling over the river and
through
the
woods
to
Grandma's house when our
transmission fell out all over the
road. There we were, the mechanic and I, eyeball to eyeball
across the smouldering ruins of
my van, my children whimpering softly in the back seat. Did
he feel sorry for me? Did he
give me a break on fees? Heck
no. I paid full price. All $2,500worth.

Höstkonferensen i
Tylösand 19-20 nov
2005

ViS har blivit en erkänd
remissinstans. Ibland
händer det dock att vi
blir ”bortglömda”. Vi är
tacksamma om våra
medlemmar är uppmärksamma på detta.

Höstens konferens lockade
ett 25-tal veterinärer att under
två dagar få möjlighet att öka
sitt kunnande inom områdena
ekonomi och intygsskrivning.
Lördagen började med att
revisor Anders Berglund föreläste om principer för prissättning. Kursdeltagarna fick en
klar och pedagogisk genomgång av alla ekonomiska
nyckeltal som kom till god
användning under eftermiddagens grupparbeten. Vi delades in i smådjurs - respektive
stordjurspraktiserande
veterinärer. Dagens slutsats
blev att de allra flesta kommer att se över sina taxor.
Lördagskvällen
avslutades
med en gastronomisk fullträff
i den lite mindre gourmetmatsalen. Stämningen var på
topp och klimax inträffade
mellan huvudrätt och dessert
då tenoren Pelle Josefsson
fick luften att stå stilla och
gåshuden att utvecklas då
han på sitt förträffliga sätt

Tore Olsson, Carl-Olof Wejdmark, Torkel Östman, Pelle Josefsson och Ulla Björnehammar försöker sig på den svåra konsten
att skriva ett veterinärintyg.
als, doctors, we can never get
our clients to believe that we
are. And we will never get
paid what we're worth.
I went to a lawyer a while ago
with a serious problem. There
we were, two professionals,
sitting across the (large, expensive oak) desk from each
other, eyeball to eyeball. Did
she feel sorry for me? Did she
give
me
a
break
on
fees? Heck no. I paid the full
$130 an hour, and I was happy
to do it because she was
good. She did an excellent
job, got me the help I needed,
and I paid gladly. All $8,000worth.

What's wrong with these
three people?
Don't
they
care? Have they no compassion? How do they expect to
stay in business charging fees
like that and not discounting? (BTW, this is sarcasm/
cynicism)
I too struggle with bottomfeeding colleagues. I don't
really know why anyone would
want to work so hard for so
little. I don't know what their
motivation is to buy a $10,000
ultrasound machine and then
charge $35 for an exam. In my
area we have had two large
animal practitioners leave practice in recent years, and it is not

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.
hard to see why. I have a
small animal practice that
pays the bills, so I count myself lucky. In 2001 bought
the AAEP fee survey for
1999, and our area consistently placed in the bottom
25% for fees, even comparing our 2002 fees to their
1999 fees. Kinda makes you
proud to see our colleagues
doing their part to curb rampant solvency on the part of
greedy DVM's :-)
My predictions on the future
of equine medicine: The oldtimers will drop dead working,
since they will never be able
to earn enough to finance a
retirement. The newcomers
will switch
to
companion
medicine where you can
have respect, dignity, a life,
and money all at the same
time, and the bottom feeders
will keep on bottom-feeding
until they realize they can
make more money working at
the
local
SuperWalMart. There will be a
select few, however, who will
have the self-confidence and
business acumen to charge
reasonable prices, and will
have the clinical skills to back
it up. These few will be all

that is left of equine practiÅRSMÖTE!
tioners.
Trainers,
neighbours,
and
feed
Boka in årsmötet i Stockholm den 11 februari 2005!
salesmen will be the priKallelse med tid och plats kommer att finnas på hemsidan och
mary source of equine
sändas ut till alla medlemmar.
health information, and
they will probably charge
more for it than we ever måste finnas där för human(det ligger någon hund begraven
did.”
sidans del?? (Anm. från AJ; här).
enl uppgift har de ingen ViS och även SVF tycker att det
”kreditrisk” dvs. de får skicka fungerat bra i flesta fall före djurRapport från möte med tillbaka det som inte går åt apotekens tid.
AOC Gabriella Sander i eller om ”bäst-före-datum” Valfrihet vid upphandling hade vi
Ljungby den 1 december går ut till läkemedelsbolagen)
ju önskat oss alla, men det beror
2005.
För stor del av personalens av tolkningen av EU-domen
tid går åt att ta emot telefon- efter höstens val.
Ett papper kom, som så recept!
Agneta Johnsson
många andra, i slutet av Läkemedelsbolagens påslag PS
september från Apoteks- på mediciner är godtyckligt Angående telefonarvoden. Desbolaget till de som har enl GS, som påstår att Ap sa knappas in via datorn på det
avtal med Ap.
inte har någon förhandlings- utlämnande apoteket – betalas
”Apoteket utvecklar och rätt sedan 1993, något hon ut av ekonomiavdelningen. Speförbättrar hanteringen av vill bryta upp. Ap får endast cifikation kan beställas av Britt
läkemedel till djur.”
lägga på 8%, märkligt efter- Marie Alsén Ap AB kostar c:a
Detta måste vara en chi- som djurläkemedel inte ska 100-150:subventioneras enl staten. DS
mär, är det första man
tänker, när man läser vidare, vilket nog inte många
bemödade sig om, står det
att alla avtal är uppsagda!
Ett i mitt förmenande
mycket konstigt sätt att
säga upp avtal på.
”Inte snyggt men korrekt”
enl jurister vi talat med.
Telefonsamtal med den
ansvariga Gabriella Sander som är AOC Djurläkemedel dvs. ApoteksOmrådesChef mynnade ut i en
träff med ViS för att hon
ville höra våra synpunkter.
Hon har en svår uppgift
nämligen att få djurläkemedelshanteringen att gå
ihop. De omsätter för närvarande 640 miljoner av
Ap totala 34 miljarder och
går i nuläget 20 miljoner
back.
Även djurläkemedel som
ligger på hyllan går back!
Lite konstigt tycker jag
eftersom logistiken redan
finns där.
ADA/Tamro kör ändå ut
läkemedel till våra c:a 800
apotek och personalen

ViS:s styrelse. Adresser och e-post.
www.veterinarer.se
Ordförande: Ulla Björnehammar, Bastiongt 26, 451 50 UDDEVALLA, 0522-36581(A), 0522-30015(F), ulla.bjornehammar@telia.com
Vice ordf: Madeleine Björk, Byagt 27, 291 73 ÖNNESTAD, 044-76904(A), madeleine.b@delta.telenordia.se
Sekreterare: Agneta Johnsson, Flackarps Skolväg 11, 245 61 FLACKARP, 046-127239(F), flackarp@dataphone.se
Kassör: Mikael Fälth, Nygatan 21, 341 35 LJUNGBY, 0372-83900(A), 0372 -83904(F), mikael.falth@veterinarfalth.se
Ledamot: Lilian Lange, Stora Saltvik 1, 572 92 OSKARSHAMN, 0491-17080(A), lilian.gustavsson@hem.utfors.se

