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Tre månader kvar!


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.

Senast den 1 april 2007 skall rapporter och har tidigare sänts
Veterinärutredningen över- ut till medlemmarna i ViS.
lämnas till regeringen.
En av marknadsmodellerna avDet kommer att bli en tjock ser en lösning med privatisering
lunta som på ett ingående sätt av den statliga veterinärorganisabeskriver den veterinära situa- tionen så långt utredningens
tionen i Sverige och i några restriktioner tillåter.
andra länder.

nen och övriga samhällsnyttiga veterinärtjänster.

Veterinärutredningens
uppdrag är att analysera nuläget
och föreslå en framtida organisation för veterinär fältverksamhet, för myndighetsutövning som utförs av praktiserande veterinärer och för tillsynen över veterinär verksamhet.

Två olika modeller för hur de
offentliga veterinäruppdragen kan hanteras skisseras
också. Den första bygger på
nuvarande ordning, kompletterad med föreskrifter om
hur intressekonflikter kan
undvikas. Den andra avser
att lyfta de offentliga uppgifterna från de praktiserande
veterinärerna till länsstyrelserna.

Allmänna utgångspunkter för
utredningen är att det även i
framtiden skall finnas tillgång
till en riks- och dygnstäckande
veterinär fältverksamhet, att
beredskapen inför utbrott av
smittsamma
djursjukdomar
skall vara god i hela landet
samt att den veterinära organisationen skall kunna tillhandahålla veterinära förvaltningsuppgifter som innefattar myndighetsutövning.

Jordbruksminister
Eskil Erlandsson

Den tredje modellen är en
blandmodell, där vissa djurglesa områden behåller den
nuvarande statliga organisationen, men den privatiseras
i djurtäta delar av landet.

Slutligen belyses två modeller för tillsynsorganisation.
Den första tillsynsmodellen
bygger på nuvarande ordning med skärpt tillsyn. I den
andra tillsynsmodellen flyttas
länsstyrelsernas tillsynsuppgifter till en central tillsynsmyndighet, som också kan
ha en regional representation. Båda tillsynsmodellerna, liksom båda modellerna
för offentliga veterinäruppdrag, kan med vissa justeringar tillämpas på alla tre
marknadsmodellerna.

Under hösten la utredningen
fram tre marknadsmodeller för
veterinärsektorn. Modellerna
är inga förslag från Veterinärutredningen, utan avsedda
som ett underlag för diskussioner om en framtida marknadsordning. Modellerna återfinns
på www.sou.gov.se/veterinar/

En annan modell bygger på nuvarande marknadsordning, men
med ett snävare uppdrag till distriktsveterinärerna. Det snävare
uppdraget innebär att den statliga distriktsveterinärorganisationen behålls, men med ett begränsat uppdrag att svara för Ännu är det inte på något
lantbruksdjur och jour för dessa
samt för smittskyddsorganisatioForts på sidan 2

Anmäl er till ViS årsmöte den
20 januari på Royal Viking i
Stockholm. På programmet
står etikdebatt med Henrik
Ahlenius och Sverre Sjölander.

mantik, normativ etik, tillämpad
etik, värdeteori, forskningsetik
och politisk filosofi. Ahlenius är
tillsammans med Folke Tersman redaktör för ”Tidskrift för
politisk filosofi”.

Henrik Ahlenius, född 1973,
anställdes som doktorand i
praktisk filosofi 2003. Sedan
1996 har han undervisat i
argumentationsanalys,
se-

Sverre Sjölander är professor i
zoologi/etologi vid Linköpings Vi har verkligen något gott att
universitet. Han har 40 års erfa- se fram emot på årsmörenhet av undervisning och tet…….
föreläsande. Han har givit ut

Årsmöte
flera böcker, de två senaste
är ”Vårt djuriska arv” och
”Naturens budbärare”. Några
exempel på föreläsningar han
har hållit: Ångest - lidande
hos djur; Äta och ätas ; Hur
djuren upplever sin omvärld.
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läsa: ”nästa delegation stod
sätt klart vilken eller vilka mo- dock och stampade i farstun”.
deller utredningen kommer att Några ytterligare upplysninglägga fram för regeringen.
Regeringen däremot har, bl.a.
genom näringsminister Maud
Olofsson och jordbruksminister
Eskil Erlandsson, klart deklarerat hur illa man tycker om att
statliga företag konkurrerar
med privata. Här är några citat
från Centerpartiets motion till
riksdagen benämnd ”Tillväxt i
Sverige”
”Alltför många byråkrater och
alltför få företagare sysslar
med näringspolitik. Släpp taget
staten!

Läs på utredningens
hemsida,
http://www.sou.gov.se/
bl.a. en mycket välgjord
rapport om hur veterinärväsendet fungerar i
Danmark, Finland, Norge
och Storbritannien.

Även välmenande satsningar
kan slå fel, på så vis att politiken kan sätta sunda marknadskrafter ur spel, förvrida
konkurrens och därmed misslyckas med att skapa hållbar
tillväxt.
Centerpartiet anser att det
gäller att hålla fingrarna borta
från syltburken, det är dags för
politiken att inse sina begränsningar och sina möjliga arenor .”
Maud Olofsson, Eskil Erlandsson m.fl. (c)
Så sent som i december 2006
framträdde Maud Olofsson i
TV-nyheterna och fördömde
konkurrens från stat, kommun
och landsting mot små privata
företag.

ViS hos jordbruksministern.
I senaste numret av Svensk
veterinärtidning, SVT, finns en
artikel om att Sveriges veterinärförbund, SVF, den 29 november varit på ett halvtimmeslångt besök hos jordbruksministern. Bl.a. står där att

för kan driva många frågor betydligt effektivare än vad SVF
kan göra. Se bara på vad ViS
har åstadkommit under de få år
man verkat. ViS har gjort att
hela veterinärkåren har hamnar
under luppen och att det närmast fria fallet utför har hejdats
och att kåren nu fått en chans
att reformeras för att kunna
komma ifatt samhällets utveckling i övrigt.

Vid besöket hos ministern framförde ViS att det viktigaste för
vår organisation är att det i landet finns en organisation som
dygnet runt, i hela landet, kan
erbjuda en kvalificerad vård för
alla djurslag. ViS vill också att
det skall finnas en väl fungeraNäringsminister
de organisation vid utbrott av
Maud Olofsson
smittsamma sjukdomar. ViS
menar att de system som finns
ar om denna delegation tyck- idag har så stora brister att det
därför måste förändras radikalt.
er SVT inte att deras läsare
behöver. Nyhetsbladet har Det största problemet vad avser
därför nöjet att vara först med den veterinära fältorganisationyheten att denna delegation nen är den statliga distriktsveteinte var några andra än ViS, rinärorganisationen, DVO, som
som vid tillfället i fråga repre- med hjälp av sina statliga subsenterades av Ulla Björne- ventioner, (100 miljoner om året
hammar och Mikael Fälth. Vi eller ca 25 % av hela organisakan
också
berätta
att tionens omsättning), kväver det
”stampade” gjorde man defi- framåtskridande och den specinitivt inte. I stället fann ViS alisering som är nödvändig i ett
representanter en oerhörd modernt samhälle. Hade de
tillfredsställelse i att kunna veterinärer som nu verkar inom
komma fram till jordbruksmi- DVO konkurrerat på lika villkor
nistern direkt, utan att som hade en kostnadseffektiv och
förr i tiden representeras av kvalificerad
beredskapsverkfackföreningsordföranden.
samhet kunnat organiseras. ViS
Denna episod visar med all framförde att det ur alla synpunkter är helt oacceptabelt att
önskvärd tydlighet på att ViS
behövs för att på ett korrekt staten konkurrerar med privata
företagare på det flagranta sätt
sätt kunna beskriva den verklighet som landets veterinärer som DVO nu gör. ViS vill att
hela DVO privatiseras och att
verkar i.
landets veterinärer i samarbete
Den klargör också betydelsen med lämplig myndighet tar anav att det finns en organisa- svar för att en helt ny beredtion för veterinärer som inte skapsorganisation för akut djurär bunden till facket och där- sjukvård bildas. ViS hänvisade
till veterinärutredningen som
under hösten presenterat tre
alternativ för hur denna fråga
skall kunna lösas.
När det gäller bekämpande av
smittsamma djursjukdomar har
ViS lämnat följande förslag:
Förslag till en framtida smittskyddsorganisation.

Foto: Staffan Myrin

Idag används den statliga distriktsveterinärorganisationen
vid utbrott av smittosamma djursjukdomar. Detta är ur många
synpunkter inte optimalt.
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Norsk smådjurskurs för
För att uppnå maximal effekti- svenska distriktsveterinävitet och ha en tillräcklig komrer.
petens vid utbrott föreslår vi
att en ny organisation skapas. I en broschyr från JFA kurssenter, som är en norsk arranEn central ledningsgrupp, gör av kurser i smådjurssjuk(Jordbruksverket, SVA m.fl.), vård, belägen i Hönefoss kan
leder verksamheten vid ut- man läsa: ”Foruten de 14
brott.
planlagde kursene som er
omtalt i denne katalogen, har

året att bli statlig tjänsteman på
den myndighet som ansvarar för
djurskyddet. Distriktsveterinärerna är de tjänstemän som utför
tillsynsuppdrag och bedömningar
ute på fältet vad avser djurskydd
och i princip de som har all makt i
sin hand när det gäller att bestämma om en djurägare skall åtalas
för vanvård eller djurplågeri. Den
andra kategorin veterinärer med
denna makt är länsveterinärer som i sin tur inte är
förbjudna att bedriva privatpraktik och att därmed
ha ekonomiska mellanhavanden med djurägare.
Det är uppenbart att förändringar snarast måste
ske.
Fackligt inflytande?

Foto: Staffan Myrin

För att kunna driva
våra frågor i utredningar och mot politiker
behöver ViS medlemmar och medlemsavgifter. Vi behöver också engagerade medlemmar. Hör av er till
styrelsen med era förslag och anmäl er gärna till styrelseuppdrag.
År 2008 skall hela styrelsen väljas om.

Veterinärer med intresse och
kunskap för smittskydd kontrakteras. Dessa veterinärer
kan vara verksamma vid SLU,
SVA eller arbeta på djursjukhus och veterinärstationer.
Veterinärerna genomgår regelbunden utbildning och
genomför övningar.
Veterinärerna skall vid utbrott
vara lätta att kontakta och
övade i att snabbt inställa sig
på anvisad plats.
På SVA bör finnas en eller
flera i förväg iordningsställda
containrar innehållande allt
nödvändigt
material
som
snabbt kan transporteras till
aktuell ort.
En regional organisation under ledning av länsveterinären
ansvarar för kontakter med
övrig personal, polis, hemvärn
etc.
Länsveterinärerna, i samarbete med utvalda lokala veterinärer, ansvarar också för att
misstänkta primärutbrott hanteras på ett korrekt sätt.
Ministern tackade ViS för besöket. ViS i sin tur tackade
ministern för inbjudan och
överlämnade en pärm med
diverse intressant material.

För att få vara med i yrkesföreningen
Sveriges
veterinärmedicinska sällskap, SVS, där man, som
namnet antyder, diskuterar
veterinärmedicinska
spörsmål, måste man
vi fått i uppdrag att arrangere betala medlemsavgift till facket.
18 kursdager for svenske distriktsveterinaerer. Oppdrags- ViS kämpar för att alla veterinärer
giveren er det svenske jord- skall kunna vara med i en och
bruksverket…….dette er en samma yrkesförening utan att
kurs som betales av den tvingas betala medlemsavgift till
svenske staten. Disse kurser- facket.
ne er derfor kun forbeholdt
Hett tips till SVF!
svenske distriktsveterinaerer.
Vi er veldigt stolte over å ha I och med veterinärförbundets
fått denne avtalen og for den omorganisation under hösten så
tillit som er vist oss av svens- bildade man en underorganisation
till fackföreningen benämnd FVF,
ke myndigheter.”
Företagande veterinärers förening. Alla medlemmar i denna
förening ”tvångsanslöts” till orgaDjurskyddsmyndigheten
nisationen Företagarna.
Under året kommer djurskyddsmyndigheten att läggas Veterinärförbundet torde, enligt
ner och ansvaret för djurskyd- vad redaktören förstår, ha samma
det kommer att återföras på motto som socialdemokraterna
Jordbruksverket. Detta inne- hade i 2006 års valrörelse – Alla
bär att det kommer att ställas skall med! – så varför inte dra
stora krav på Jordbruksver- igång en ny delförening och kalla
kets oberoende i förhållande den AGVF - Arbetsgivande veteritill det svenska lantbruket. närers förening och erbjuda hugaDetta gör det extra svårt att de kollegor rabatterat medlemför verket att ha kvar distrikts- skap i Svenskt Näringsliv.
veterinärorganisationen. Statliga distriktsveterinärer säljer
tjänster till svenska djurägare.
Betalningen från djurägaren
delas ”fifty-fifty” mellan Jordbruksverket och den distriktsveterinär som utfört jobbet.
Distriktsveterinären står i direkt ekonomisk beroendeställning till sina kunder. Distriktsveterinären kommer under

ViS veterinärförsäkring.
Premien kommer för 2007 att vara
oförändrad! Det har inte varit någon
premieförändring
sedan
2003. Försäkringen är mycket
prisvärd och den enda kompletta
som finns på marknaden. Ytterligare information bifogas detta
utskick.

Veterinärer i Sverige
VÄLKOMMEN

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.
ViS i framtiden…….
Har ViS ett liv efter Veterinärutredningen?? Själv är jag övertygad om att vi behövs i Veterinärsverige men då krävs det
att fler av medlemmarna aktiverar sig. Vid årsmötet 2008
kommer styrelsen att behöva
bytas i sin helhet - detta har
uppstått p.g.a. att vi initialt
hade 1 respektive 2 års mandatperioder. När stadgan väl
var antagen fastställdes det att
ordförande och kassör skulle
väljas på 3 år och övriga ledamöter samt suppleanter på 2
år för att inte hela styrelsen
skulle stå i tur att avgå samtidigt.

TILL ETIKDAG OCH ÅRSMÖTE FÖR ViS
LÖRDAG 20 JANUARI 2007
PÅ HOTELL ROYAL VIKING, STOCKHOLM
PROGRAM
09.30- 10.00

Samling med kaffe och fralla

10.00- 10.55

Djur och etik. Henrik Ahlenius

11.00- 12.00

Djurskydd och lidande - vad upplever djuren
egentligen. Sverre Sjölander

12.00- 13.00

Lunch

13.00- 15.00

Paneldebatt med föreläsarna och representanter från försäkringsbolagen. Flera veterinärer från bolagen deltar.

15.00- 15.30

Kaffe

15.30- 16.30

Årsmöte

ViS bjuder sina medlemmar på föredrag och lunch. På kvällen äter alla som vill,
till ”självkostnadspris”, gemensam middag på trevlig restaurang.
OBS! Vi måste få in anmälan till både föredrag med lunch och restaurangbesök
senast 12/1-2007 till: Mikael Fälth, Axel Roothsg. 17, 341 37 LJUNGBY.
Fax: 0372-83904

Om du liksom jag tycker att
ViS är viktigt så hoppas jag att
du anmäler ditt intresse för att
göra en insats i styrelsen - du
har ju hela 2007 att bestämma
dig.
Missa inte chansen att vara
med och påverka - det är
mycket stimulerande och väl
värt arbetsinsatsen!
Ulla Björnehammar

mikael.falth@veterinarfalth.se

Gå in på hemsidan!
www.veterinarer.se
Hemsidan innehåller bl.a. ett arkiv över skrivelser som
kan ge god insikt i vad vi sysslar med. Alla idéer och bidrag är välkomna.

ViS önskar alla
läsare en god
fortsättning på
det nya året!
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