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Ulla Björnehammar är 
välkänd för de flesta 
inom veterinärkåren, hon 
har ända sedan tiden på 
Stutis varit aktiv inom 
kåren på många 
sätt.1983 var hon sekre-
terare i DaVF för att se-
dan under åren 1984-85 
vara dess ordföran-
de.1985-87 var Ulla sek-

Ny ordförande 

Ny ordförande. 
Vid årsmötet i Stock-
holm den 19 mars i år 
valdes Ulla Björneham-
mar till ny ordförande i 
ViS.  

 

misskreditera privatprak-
tiserande veterinärer 
genom att i utredningen 
fastslå att dessa inte på 
ett korrekt sätt redovisa-
de sina behandlingar 

och att man därför från 
samhällets sida måste 
införa straffsanktioner. 
Man hade också räknat 
med att kunna använda 
sig av dessa sanktioner 
för att skada privatprak-
tikernas verksamhet och 
anseende under den tid 

som den kommande 
utredningen pågår. I 
stället verkar det som 
om resultatet kommer 
att bli det omvända. 
Under utredningens 

gång har framkommit 
att djursjukdata saknar 
laglig grund och att det 
därför är olagligt att 
skicka in journaluppgif-
ter till jordbruksverket. 
Det har dessutom fram-
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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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Djursjukdata är dött! 
Detta är titeln på Örjan 
Ljungvalls artikel i som-
marutskicket.  
Örjan är ViS:s expert i 
den ännu pågående ut-
redningen av djursjukdata 
som skall vara avslutad 
den 1 september i år. Be-
slut om utredningen fatta-
des av riksdagen för två 
år sedan. Samtidigt be-
slutades att utreda kon-
kurrensförhållandena 
inom svenskt veterinärvä-
sende. ViS hade önskat 
att man tagit alla delarna 
av veterinärutredningen 
på en gång, alltså även 
den del som kommer 
igång senare i höst, frå-
gan om konkurrensen. Att 
man beslutade att utreda 
djursjukdata först var, 
enligt vår uppfattning, ett 
taktiskt drag från myndig-
heternas sida. Man hade 
räknat med att denna ut-
redning skulle leda fram 
till att man skulle kunna 

Spännande sommarläsning! 

Foto: Staffan Myrin 
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reterare i SVS Små-
djurssektion och fr.o.m. 
1986 också vice ordfö-
rande i Sveriges Veteri-
närmedicinska Säll-
skap. Under åren 1987  
t.o.m. 1992 var hon 
ordförande i SVS och 
1989-1992 också sty-
relseledamot i Sveriges 



Vid årsmötet i 
Stockholm den 
19 mars i år val-
des Ulla Björne-
hammar till ny 
ordförande i ViS.  

Veterinärförbund. 1996 
grundade hon förening-
en Jamaren (Swedish 
Feline Studygroup) för 
att öka intresset för och 
kunskapen om katter 
bland smådjurspraktise-

rande veterinärer. 
Sedan starten 1990 har 
hon också varit ordfö-
rande i Manimalis- en 
organisation som spri-
der kunskap kring dju-
rens betydelse för oss 
människor - för detta 

engagemang tilldelades 
Ulla i år utmärkelsen 
Årets Djurvän av Svens-
ka Djurskyddsförening-
en. Ulla har arbetat som 
klinikveterinär på 
många av landets djur-

kliniker och djursjukhus 
och under 90-talets bör-
jan varit chefveterinär 
på Karlstads och Öre-
bros djursjukhus. Sedan 
1997 driver hon tillsam-
mans med Lennart Pihl, 
Uddevalla Smådjurskli-

nik i hjärtat av Bohuslän på 
Bästkusten. 
Ulla presenterar sig också i 
den bilaga som följer med 
juliutskicket. Bilagan består 
av en kopia på en tidnings-
artikel i vilken Ulla framför 
att hon anser att den statli-
ga distriktsveterinärorgani-
sationen skall skrotas. 
Styrelsen i övrigt ser ut 
som följer: Vice ordf: Ma-
deleine Björk, sekreterare: 
Agneta Johnsson, kassör: 
Mikael Fälth och som övrig 
ledamot: Lilian Lange. 
Ny i styrelsen är alltså Ag-
neta Johnsson. Sedan 
snart 20 år driver Agneta 
ett eget AB i Flackarp utan-
för Lund. Hon började som 
regionvikarie och distrikts-
veterinär men tröttnade på 
Jordbruksverket. Agneta 
tycker det är roligast 
med lantbrukets djur men 
sällskapsdjuren ökar i prak-
tiken eftersom hon tycker 
det verkar som om bönder-
na är utrotningshotade. 
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På bilden syns Ulla tacka avgående ordförande 
Per. Längst t.v. sekreteraren Madeleine. 

kommit mängder av 
andra graverande detal-
jer om med vilken häp-
nadsväckande inkom-
petens detta system har 
hanterats av Jordbruks-
verket. 
För oss i ViS har det 
alltid varit självklart att 
systemet varit sjukt. 
Vårt problem har i stäl-
let varit att få någon an-
nan att inse detta fak-
tum. Även andra börjar 
nu inse att stora delar 
av Jordbruksverkets 
verksamhet vilar på 
bräcklig grund. Det skall 
bli mycket spännande 
att se vad den komman-
de utredningen tycker 
om att Jordbruksverket 
konkurrerar med privat-

praktiserande veterinä-
rer med hjälp av skatte-
medel på den kommer-
siella djursjukvårds-
marknaden. Minst lika 
spännande blir det att 
se vad den anser om att 

de statliga veterinärer 
som, med prestationslön, 
utför denna kommersiella 
djursjukvård samtidigt är 
tjänstemän med ansvar för 
tillsynsverksamhet och 
officiella intyg åt sina kun-

Foto: Staffan Myrin 



der. 
 
Efter långt och enträget 
uppvaktande från ViS 
beslöt regeringen att 
utreda varför djursjuk-
data inte fungerar. Ut-

redningen har arbetat 
sen i vintras och ska vara 
klar till 1 september och 
drivs av regeringskansli-
ets utredningsavdelning i 
Göteborg. Utredare är 
livsmedelsverkets GD 

Inger Andersson. Jag är 
på förslag av ViS en av 
cirka 10 experter i utred-
ningen och hittills har 
fem möten hållits. 
Vid granskning av djur-
sjukdata har utredningen 
kommit till bl a följande 
slutsatser: 
Jordbruksverket har sak-
nat lagrum för att kräva 
in djursjukdata. Lagligt 
insamlade uppgifter av 
typ djursjukdata är offici-
ell statistik och ska som 
sådan omges av strikt 
sekretess och bara läm-
nas ut under mycket 
specifika villkor till den 
som är behörig. Jord-
bruksverket har i sin 
hantering av data vare 
sig beaktat sekretessla-
gar eller personuppgifts-
lagen, PUL. Särskilt all-
varligt ser utredarna på 
att hela djursjukdata lig-
ger åtkomligt på länssty-
relserna där man inte 
självklart vet hur de ska 
hanteras. Fram till här-
omåret röjdes behand-
lande veterinär till 
Svensk Mjölk helt i onö-
dan. 
Konsekvensen är att 
den som levererar djur-
sjukdata till jordbruks-
verket deltar i dess sek-
retessbrott och därmed 
bryter mot veterinärin-
struktionen § 6. Än värre 
är det för distriktsveteri-
närerna som också bry-
ter offentliganställdas 
tystnadsplikt – de har 
alltså en högre grad av 
sekretess än privat-
kvackare. Man konstate-
rar också att någon kva-
litativ utredning av djur-
sjukdata aldrig gjorts. En 
sådan är emellertid på 
gång i form av ett dok-
torsarbete på SLU. 
Någon påtaglig sam-
hällsnytta av djursjukda-

Per har under de 
senaste 10 åren 
gjort en enorm 
personlig uppoff-
ring för att driva 
utvecklingen av 
det svenska veteri-
närväsendet fram-
åt.  
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Per Arvidsson 

har under de senaste 
10 åren gjort en enorm 
personlig uppoffring för 
att driva utvecklingen 
av det svenska veteri-
närväsendet framåt. 
Under dessa år har 
han bl.a. varit ordfö-
rande för privatprakti-
kerna i veterinärför-
bundet och en av initi-
ativtagarna till att ska-
pa ViS. 
Per har gjort en fantas-
tisk insats som ordfö-
rande för ViS under 
föreningens tre första 
verksamhetsår. Han 
har bland mycket an-
nat skapat respekt för 
ViS och gjort förening-

en till en väl ansedd re-
missinstans åt myndighe-
ter åt andra organisatio-
ner. Det kanske viktigaste 
av allt är att notera att 
han var en av de första 
som insåg att det var en 
omöjlighet att i egenskap 
av privatpraktiserande 
veterinär kvarstå i veteri-
närförbundet.  
Per har inte på något sätt 
slutat med sitt engage-
mang utan fortsätter som 
tidigare - men i andra for-
mer - för att kunna ägna 
sig lite mer åt sin familj 
och sitt företag. Redaktio-
nen vill tacka för Pers in-
sats och önska honom 
lycka till i framtiden! 

Djursjukdata är dött 



En slutsats av 
utredningen är 
att all inrap-
portering av 
djursjukdata 
o m e d e l b a r t 
kan upphöra 
från ViS:s 
medlemmars 
sida. 

ta har inte kunnat påvi-
sas – endast Svensk 
Mjölk och i viss mån 
länsveterinärerna utnytt-
jar dessa data idag. En 
slutsats av utredningen 
är att all inrapportering 
av djursjukdata omedel-
bart kan upphöra från 
Vis medlemmars sida. 
Nyttan av djursjukdata 
ska värderas och kvali-
tén regelbundet veten-
skapligt dokumenteras. 
Någon utökad rapporte-
ring är i nuläget inte ak-
tuell, en sådan förutsät-
ter reella förbättringar 
av systemet och föränd-
ringar ska beslutas av 
regeringen själv. Detta 
innebär att hugskott från 
jordbruksverket förhind-
ras och att nya regler 
måste passera en poli-
tisk process. 
Enligt utredningen skall 
ett framtida djursjukdata 
vara officiell statistik och 
veterinärerna skyldiga 
att leverera denna. Upp-
gifterna ska skyddas av 
sekretess och hanteras 
av en myndighet skiljd 
från all veterinär verk-
samhet, det kan emel-
lertid bli en fristående 
statistikavdelning på 
jordbruksverket. 
Sammanfat tn ingsvis 
kan sägas att ViS:s kri-
tik mot djursjukdata 
mött stor förståelse hos 
utredaren och man är 
förvånad över jord-
bruksverkets agerande. 
Jordbruksverkets exper-
ter i gruppen avslöjar 
inte med en min att man 
känner att man står 
med rumpan bar. 
Till hösten börjar den 
stora utredningen om 
DVO och den veterinära 
organisationen och då 
om inte förr börjar det 
blåsa kallt om den bara 

baken. 
Utan PVF:s utträde ur 
Veterinärförbundet hade 
utredningarna inte kom-
mit till stånd och jord-

bruksverket hade kunnat 
fortsätta sin ”laglösa” 
myndighetsutövning upp-
backade av Veterinärför-
bundet. Det känns som 
om hut kan komma att gå 
hem strax efter  
DVO:s 10-årsjubileum. 
Dock, en utredning är 
bara en utredning! 
 

Örjan Ljungvall 

 
10 år med nya 

DVO 
 

Det är denna sommar 
exakt 10 år sedan den 
nya distriktsveterinär-
organisationen inrätta-
des och många veteri-
närer minns sommaren 
’95 som en tid fylld av 

oro och obehag.  
I stort sett ingen, förutom 
Jordbruksverket, ville ha 
den nya DVO. Landets 
distriktsveterinärer hade i 
en enkätundersökning 
med överväldigande ma-
joritet klargjort att man 
inte ville att den skulle 
införas och många hade 
också meddelat att om 
den nya organisationen 
infördes så skulle man 
säga upp sig från sin stat-
liga tjänst och bli privat-
praktiker. En statlig utred-
ning och de flesta remiss-
instanserna, inklusive de 
fackliga organisationerna, 
SVF m.fl. hade sagt nej till 
den nya DVO. Trots detta 
infördes organisationen 
och omedelbart skickade 
150 av landets då 280 
distriktsveterinärer, in sina 
avskedsansökningar. 

Jordbruksverket, under 
ledning av den fruktade 
generaldirektören Eng-
lund, körde då igång en 
aldrig, inom svenskt vete-
rinärväsende, någonsin 
tidigare skådad terrorkam-
panj avsedd att skrämma 
distriktsveterinärerna till 
att stanna kvar i organisa-
tionen. Bl.a. ringde tjäns-
temän på Jordbruksverket 
upp de enskilda kollegor-
na och meddelade att om 
de hoppade av så skulle 
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Det är denna 
sommar exakt 10 
år sedan den nya 
distriktsveteri-
närorganisatione
n inrättades och 
många veterinä-
rer minns som-
maren ’95 som 
en tid fylld av oro 
och obehag.  

man på deras bostads-
ort inrätta stora statliga 
stationer som var av-
sedda att konkurrera ut 
alla försök till privata 
etableringar. En ytterst 
obehaglig bandinspel-
ning, med ett samtal 
mellan en tjänsteman 
på verket och en blivan-
de privatpraktiker, inne-
hållande bl.a. rasistiska 
inslag, finns bevarad 
som ett tragiskt doku-
ment från denna tid. 
Misstankar och rykten 
om andra oegentlighe-
ter från verkets sida för 
att tvinga veterinärkåren 
på knä kommer för alltid 
att leva vidare.  
Tyvärr lyckades man i 
sitt uppsåt och skrämde 
ett trettiotal kollegor till 
att ta tillbaka sina av-
skedsansökningar. Med 
facit i hand kan man 
med stor sannolikhet 
säga att om dessa kol-
legor stått på sig och 
inte låtit sig skrämmas 
hade man lagt ner hela 
distriktsveterinärorgani-
sationen och allt hade 
privatiserats. 
Men som väl var så 
fanns det 120 modiga 
kollegor som inte lät sig 
skrämmas utan lämna-
de sin statliga tjänst och 
begav sig ut i den, för 
stordjurspraktiserande 
veterinärer, då helt 
okända privata sfären. 
Dessa 120 kollegor har, 
tillsammans med övriga 
ViS-medlemmar, under 
de gångna 10 åren visat 
att det privata alternati-
vet är vida överlägset 
det statliga systemet. 
Det största problemet 
idag är helt enkelt före-
komsten av den statliga 
organisationen och att 
så många inom den 
svenska veterinärkåren 

inte inser, eller låtsas att 
man inte inser, vilken 
skada denna orsakar. 
Man intalar sig att det är 
bra att 300 kollegor kan 
erbjudas relativt högt be-
talda fasta anställningar 
och att den statliga orga-

nisationen är den enda 
garanten för att bered-
skapsverksamhet kan 
upprätthållas i hela lan-
det.  
Detta är ett visionslöst 
och ytterst gammalmo-
digt sätt att se på situa-
tionen. All erfarenhet vi-
sar att det inte finns nå-
got som driver utveck-
lingen framåt så bra som 
en sund konkurrens mel-
lan privata företag. Det är 
idag också allmänt ve-
dertaget att statlig kon-
kurrens i denna form är 
direkt skadligt. 
Vi tycker att man kan be-
gära att de flesta skall 
kunna inse vilken skada 
det orsakar om man på 
en marknad bestående 
av ca 700 små aktörer 
skapar en jätteorganisa-
tion, (den svenska statli-

ga distriktsveterinärorga-
nisationen är världens 
största veterinära före-
tag), och varje år pumpar 
in 100 miljoner av allmän-
na medel i denna. Även 
de mest förhärdade måste 
inse att det närmast är att 

betrakta som ett brottsligt 
övergrepp mot privata ve-
terinärer att med hjälp av 
statliga medel etablera 
företag som bedriver sjuk-
vård på sällskapsdjur och 
häst i södra och mellersta 
Sverige. Vi vågar också 
lova att detta, inom en 
inte alltför avlägsen fram-
tid, kommer att förbjudas. 
Då återstår frågan om 
Norrland. Om vi inte är 
helt felinformerade så har 
många distriktsveterinär-
stationer i Norrland så 
mycket smådjurspatienter 
att det borde gå att kunna 
driva dessa utan statligt 
stöd. En privatisering här 
skulle liksom i övriga delar 
av landet leda till en ökad 
specialisering och därmed 
till en bättre service gent-
emot djurägarna. 
Då återstår frågan om 
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Alla som hoppade av den nya DVO har lyckats över 
alla förväntningar och trivs oerhört bra i sin roll som 
privatpraktiker. Två av de kloka kollegorna, Håkans-
son och Fahlström, under kaffepausen  på ViS års-

möte på Grand Hotell i Stockholm. 



Minst en miljard 
har under de gång-
na 10 åren helt i 
onödan spende-
rats på den nya 
DVO. Pengarna 
har endast bidragit 
till att fördjupa 
k l y f t a n  i n o m 
svenskt veterinär-
väsende. 

korna i Norrland. Kom-
mer dessa att kunna få 
veterinär hjälp dygnet 
runt årets alla dagar? Det 
tror vi går att lösa med 
avtal mellan djurägare 
och privatpraktiserande 
veterinärer. Om det dess-
utom någon gång – på 
någon plats skulle uppstå 
problem så kan ju då sta-
ten, eller varför inte EU, 
gå in hjälpa till och då 
kalla detta för glesbygds-
stöd. 
Den andra delen av pro-
blemet med jordbruksver-
kets dubbla sitsar, dvs. 
att Jordbruksverket ut-
nyttjar sin myndighetssta-
tus för att sälja sina kom-
mersiella produkter åter-
står också att lösa. Här 
har vi kommit en bit på 
väg. Vi kan berömma oss 
av att ha varit delaktiga i 
att ha plockat av Jord-
bruksverket ansvaret för 
djurskyddet i landet ge-
nom att en ny institution, 
Djurskyddsmyndigheten, 
skapats. Vi önskar att 
ansvaret för bekämpning 
av smittsamma sjukdo-
mar skall överföras till 
SVA som på ett betydligt 
professionellare sätt skul-
le kunna sköta detta upp-
drag. Det är inte bra att 
Jordbruksverket, som så 
gott som uteslutande sat-
sar sina resurser på kom-
mersiella aktiviteter som 
att sälja hundmat och 
veterinära tjänster, an-
svarar för denna verk-
samhet. Även här är det 
största problemet att så 
många veterinärer inte 
förstår hur viktigt det är 
att vara ”ren”, dvs. att 
inte ha dubbla lojaliteter 
när man sköter sitt jobb. 
Ett exempel på detta är 
att veterinärförbundet i 
samarbete med jord-
bruksdepartementet ar-

betat fram ett förslag som 
innebär att även privata 
veterinärer skall kunna få 
utföra det s.k. mjölkdirek-
tivet. Detta är inget som 
någon i ViS önskar. Vi vill 
inte komma till våra djur-
ägare som poliser eller 
statliga kontrollanter. Vi 
vill att våra djurägare 
skall samarbeta med oss 
pga. av vår skicklighet 
och inte för att de är liv-
rädda för att inte bli god-
kända som mjölkprodu-
center om de inte anlitar 
oss. Vi har, som de fles-
ta andra veterinärer, inte 
heller någon som helst 
utbildning för sådana 
här tillsynsuppdrag och 
vi vågar också påstå att 
den tillsynsverksamhet 
som idag bedrivs när 
det gäller det s.k. mjölk-
direktivet inte är mycket 
att hänga i julgranen. Vi 
vill att dessa tillsynsupp-
drag skall skötas av obe-
roende, specialutbildade 
kollegor. Så är det i övri-
ga Europa, det är tom i 
många länder helt och 
hållet förbjudet för till-
synsveterinären att bedri-
va någon som helst kom-
mersiell verksamhet. Så 
här vill också alla konsu-
menter ha det. Vi kan 
inte begripa att detta 
skall vara så svårt att för-
stå för många svenska 
veterinärer och myndig-
heter. 
Sammanfattningsvis kan 
sägas att minst en miljard 
har under de gångna 10 
åren helt i onödan spen-
derats på den nya DVO. 
Pengarna har endast bi-
dragit till att fördjupa klyf-
tan inom svenskt veteri-
närväsende. Tänk om 
veterinärutbildningen i 
stället hade tillförts dessa 

medel! 
Mikael Fälth 

Möte med 
ministern. 

Den 13 april sammanträf-
fade ViS, (Per Arvidsson, 
Madeleine Björk, Ulla 
Björnehammar och Mikael 
Fälth), med jordbruksmi-

nister Ann-Christin Ny-
kvist på jordbruksdeparte-
mentet i Stockholm. Ett 
par av ministerns medar-
betare deltog också. ViS 
fick under en knapp tim-
mes tid framföra sina syn-
punkter på det svenska 
veterinärväsendet. Det 
framgick klart att mycket 
av det som framfördes var 
nyheter för ministern. Det 
stod helt klart att hennes 
kunskap om det svenska 
veterinärväsendet helt 
och hållet emanerar från 
Jordbruksverket. För-
hoppningsvis lyckades vi 
bibringa henne en något 
mer nyanserad bild. 
Jordbruksministern, som 
vi i alla fall tror blev glad 
över den vackra blombu-
kett hon fick, lovade att vi 
skulle få möjligheter att 
framföra våra synpunkter i 
den utredning av veteri-
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Sven Gunnar Pers-
son: ”Det har vid ett 
flertal tillfällen i riks-
dagen påpekats vik-
ten av att den av 
riksdagen beslutade 
utredningen snarast 
tillsätts. Att så ännu 
inte skett är närmast 
att betrakta som en 
provokation mot 
riksdagen ” 

närväsendet som startar 
till hösten. 
 

Sammanbland-
ning á la Jord-
bruksverket. 

Jordbruksverket har 
gjort det igen! Man har 
ju under de senaste 10 
åren jämt och ständigt 
inför politiker och andra 
talat om att den kom-
mersiella distriktsveteri-
närorganisationen är 
noggrant avskild från 
den del av Jordbruks-
verket som sysslar med 
myndighetsutövning. 
Det torde därför förvåna 
- en del - att det förslag 
på ändring av författ-
ningen om reglerna för 
avlägset boende som 
har skickats ut på re-
miss från jordbruksver-
ket är undertecknat av 
chefen för distriktsvete-
rinärorganisationen.  
 
 

Förändring av 
ViS:s företagsför-

säkring. 
På årsmötet i Stock-
holm framfördes önske-
mål till Säkra om att 
tjänstereseförsäkringen 
skulle gälla i hela värl-
den och inte bara i Eu-
ropa. Detta bl.a. med 
tanke på att kongresser 
ofta läggs utanför Euro-
pa. Man har nu infört 
detta. Tjänstereseför-
säkring gäller alltså i 
hela världen för både 
nya och gamla avtal 
from 1 maj 2005, utan 
premiehöjning! 
På säkras hemsida, 
som kan nås via 
www.veterinarer.se 
finns nu också en jäm-
förelse mellan ViS:s och 
SVF:s företagsförsäk-
ringar. 

 
 
Nya receptblan-

ketter 
Passa på att i samband 
med införandet av de nya 
blanketterna beställa 
dessa med ViS logotype.  
Levereras i block om 50 
st/block. Pris för de första 
1000 exen inklusive plåt-
kostnad är 1490:- Följan-
de 1000 ex vid samtidig 
tryckning 290:- . 
Vid repeattryckning från 
stående plåt blir priset på 
de första 1000 exen 
1025:- och samma följan-
de 1000 ex (290:-). 
Moms samt frakt tillkom-
mer 
Beställ via kassören. 
 
 
Priser i Fass vet. 

ViS skrivelse samt ett 
antal telefonsamtal från 
arga kollegor till läkeme-
delsverket fick som effekt 
att man fr.o.m. nästa ut-
gåva återinför prisuppgif-
ter i Fass vet. 
 
 
Låg facklig aktivi-

tet i SVF. 
I senaste SVT klagar ord-
föranden i ledaren över 
att man inte fått in ett 
enda förslag till kandida-
ter i fullmäktige och för-
bundsstyrelse. Det kan 
möjligen bero att många 
de som tidigare var mest 
aktiva i SVF nu är med-
lemmar i ViS. En annan 
anledning kan vara att 
omorganisation inte 
blev den hänryckning 
man hoppats på. ViS är 
av den uppfattningen att 
den s.k. omorganisatio-
nen inte ens lever upp 
till namnet. 
 
 

Forts från sid. 1. 
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Läs riksdagsman Sven 
Gunnar Perssons bifoga-
de interpellation och efter-
följande debatt med mi-
nistern. 
Både interpellationen och 
debatten är oerhört intres-
santa att läsa. 
Den passar perfekt att ta 
fram i hängmattan eller i 
solstolen och frammanar  
en längtan efter hösten då 
utredningen om veterinär-
väsendet kommer igång. 

Interpellation  
om veterinär-
utredningen 

http://www.veterinarer.se/�


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 skrivel-
ser som kan ge god insikt i vad vi sysslar med. 
Alla idéer och bidrag är välkomna. 

www.veterinarer.se  

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.b@swipnet.se 
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  

Trycksaker med 
 logotype. 

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

Gå in på hemsidan! 

Vem har betalt? 
I Stockholm inbetalades 
500 kr den  3 mars 2005 
till ViS på ett bankkontor. 
Ingen avsändare har an-
givits och det går med 
hjälp av avin inte att spå-
ra avsändaren. Meddela 
er till kassören. 

Höstkonfe-
rens på 

Tylösand i 
Halmstad 

Datum för ViS höst-
konferens är fast-
ställt till 2005-11-
19—20. Reservera 
dessa dagar i din 
almanacka. Detalje-
rat program kom-
mer att skickas ut. 

ViS - medlems-
stöd 

ViS försöker alltid hjäl-
pa sina medlemmar i 
alla frågor, stora som 
små. Vill någon med-
lem ha hjälp så är det 
bara att kontakta nå-
gon i styrelsen så skall 
vi göra vad vi kan för 
att bistå. 
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