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Två nya utredningar på gång.
Under hösten har jordbruksministern fattat beslut om att dra
igång två nya utredningar.
Utredningarna syftar till att ge
svar på de frågor som den i
våras avslutade veterinärutredningen gav upphov till. Veterinärutredningen gjorde klart
att man måste privatisera den
statliga distriktsveterinärsorganisationen, DVO, om man vill
skapa en hållbar och väl fungerande veterinärverksamhet i
Sverige. Denna slutsats väckte frågor bl.a. om hur smittskydd och myndighetsutövning
skall organiseras om DVO
avvecklas.

• 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.

Utredningen ska analysera hur
den nuvarande myndighetsstrukturen fungerar och lägga
fram förslag på en effektiv och
ändamålsenlig
myndighetsstruktur där ansvarsfördelningen är tydlig. Utredningen ska
även identifiera verksamhet

att en översyn av myndighetsstrukturen inom detta
område ska göras. Införandet av ny lagstiftning avseende livsmedelskedjan har
också tydliggjort gränsdragningsproblem mellan myndigheterna.

som staten eventuellt inte bör
bedriva och lämna förslag på
hur denna ska hanteras.
De myndigheter som berörs av
utredningen är Jordbruksverket,
Statens
veterinärmedicinska
anstalt, Livsmedelsverket och
Fiskeriverket.
Regeringen vill skapa en effektiv statlig förvaltning och anser

- Detta är en av de frågor vi
gick till val på. Att förenkla
och minska byråkratin går
därför som en röd tråd genom regeringens arbete,
avslutar Eskil Erlandsson.
Utredningen ska redovisas
senast den 1 oktober 2008.

Pressmeddelande 29 november 2007
Jordbruksdepartementet:
Utredning om effektivare
myndigheter
Idag fattade regeringen beslut
om att tillsätta en utredning för
att göra en översyn av hur
myndighetsstrukturen
inom
den så kallade livsmedelskedjan kan bli mer effektiv.
- Det ligger i alla medborgares
intresse att göra statsförvaltningen mer effektiv. Kan dubbelarbete undvikas så kan
myndigheterna använda tiden
på ett bättre sätt. Staten ska
inte heller i onödan bedriva
verksamhet som konkurrerar
med privata företag, säger
jordbruksminister Eskil Erlandsson.

Forts på sidan 2

Årsmöte i Stockholm
ViS har årsmöte den 9 februari kl 14.00 på Stockholms
nya storhotell, Clarion Sign.
Boka
rum
på
www.clarionsign.com. Middag
på kvällen. Kallelse och dagordning bifogas detta utskick.
ViS bjuder alla medlemmar

på lunch kl 12. Meddela önskemål om deltagande i lunch
och/eller middag till någon i
styrelsen.
Din röst och dina åsikter
behövs - därför hoppas vi att
så många som möjligt tar sig
tid att komma till årsmötet.
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Pressmeddelande 14 decem- dicinska anstalt, Livsmedelsverket och Fiskeriverket.
ber 2007
Regeringen vill skapa en
Jordbruksdepartementet:
effektiv statlig förvaltning och
Gerhard Larsson utreder anser att en översyn av mynhur livsmedelsmyndigheter dighetsstrukturen inom detta
kan effektiviseras
område ska göras. Införandet
Jordbruksdepartementet har av ny lagstiftning avseende
livsmedelskedjan har också
utsett Gerhard Larsson,
tydliggjort gränsdragningslandshövding i Västernorrland, till utredare för att göra problem mellan myndigheterna.
en översyn av hur myndig- Detta är en av de frågor vi
hetsstrukturen inom den så
kallade livsmedelskedjan kan gick till val på. Att förenkla
och minska byråkratin går
bli mer effektiv samt också
därför som en röd tråd gepröva omfattningen av det
nom regeringens arbete, säoffentliga åtagandet.
ger Eskil Erlandsson.
Utredningen ska analysera
hur den nuvarande myndighetsstrukturen fungerar och
Om Gerhard Larsson
lägga fram förslag på en efGerhard
Larsson är landsfektiv och ändamålsenlig
hövding
i Västernorrland.
myndighetsstruktur där anHan
är
född
1945 och han
svarsfördelningen är tydlig.
började
sin
yrkesbana
vid
Han ska ge förslag på hur
landstinget i Kronoberg varefmyndigheterna ska vara organiserade, dimensionerade ter han var statssekreterare
och lokaliserade. Utredning- under åren 1976-79. 1979
en ska även identifiera verk- började han bygga upp föresamhet som staten eventuellt tagsgruppen Samhall, för
vilken han var VD och koninte bör bedriva och lämna
cernchef fram tills han utsågs
förslag på hur denna ska
till landshövding år 2000. Han
hanteras.
har lett en mångfald statliga
De myndigheter som berörs
av utredningen är Jordbruks- utredningar åt skilda regerverket, Statens veterinärme- ingar

Pressmeddelande 19 december
2007
Jordbruksdepartementet:
Effektiv bekämpning av djursjukdomar
Regeringen har beslutat om en
bred översyn för att modernisera och effektivisera bekämpningen av djursjukdomar och
smittämnen som kan överföras
mellan djur och människor, så
kallade zoonoser. Som utredare
har Christer Wretborn utnämnts.
Nuvarande lagstiftning på djurhälsoområdet, som tillkommit
under en lång rad av år, är
svåröverskådlig och delvis föråldrad.
- Sjukdomar som tidigare utgjorde ett allvarligt hot mot människors och djurs hälsa har bekämpats framgångsrikt samtidigt som "nya" sjukdomar börjat
spridas. De förväntade klimatförändringarna kan komma att
leda till ännu fler sjukdomar
som vi inte sett i Sverige tidigare. Vi måste anpassa övervakning och bekämpning av djursjukdomar till de förändringar i
samhället vi står inför, säger
jordbruksminister Eskil Erlandsson.
I uppdraget ingår att ta ställning
till behovet av åtgärder från

ATL Måndag 12 november
2007:

Vilhelmina
veterinärstation
hotad
Jordbruksverket hotar att
lägga ner veterinärstationen i Vilhelmina om inte
kommunen skjuter till pengar. Vilhelmina i södra Lappland kan bli utan veterinärstation. Byggnaden där den
nuvarande finns är i allt för
dåligt skick och Jordbruksverket vill att kommunen
ska betala en ny lokal och
hyran för den.
Kommunalrådet Gunnar
Hörnlund har nu skrivit till
regeringen och begärt att
jordbruksministern ska läxa
upp Jordbruksverket.
- Det kan inte vara rätt att

Obs! Personen på bilden har så vitt redaktionen erfar ingenting
med distriktsveterinärstationen i Wilhelmina att göra.
kommunen ska subventionera statlig verksamhet, säger
Gunnar Hörnlund till Västerbottens Kuriren.
På Jordbruksverket medger
man att man får hyressubventioner från vissa kommuner, men att förhandlingar
fortfarande pågår med Vilhel-

mina.
- Vilken hyra vi betalar avgörs
från plats till plats, det går inte
säga något generellt om vår
policy, säger Jordbruksverkets
generaldirektör Mats Persson
till tidningen.
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samhällets sida för att bekämpa djursjukdomar och zoonoser. Kostnaderna för och nyttan av sådan bekämpning ska
analyseras och det ska utredas om det är möjligt och
lämpligt att helt eller delvis
ersätta dagens skattefinansiering med en annan form av
kostnadsdelning mellan stat
och privat sektor.
- För mig är det oerhört viktigt
att vi har ett bra och väl fungerande smittskydd i vårt land.
Men det är också viktigt att
skattebetalarnas pengar används effektivt. Därför ska
utredaren nu se över hur vi får
mest och bäst smittskydd för
pengarna, avslutar Eskil Erlandsson.
Utgångspunkter för utredningen är bland annat att risker för
människors hälsa, djurskyddet
och miljön ska undanröjas
samt att statens kostnader
ska minska och bli mer förutsägbara. System för finansiering av åtgärder på djurhälsoområdet bör ge tydliga incitament för djurägare och andra
näringsidkare att minimera
risken för smittspridning. När
det gäller zoonoser ska behovet av åtgärder för att förbättra
samverkan mellan veterinära
myndighet och andra myndigheter analyseras. Översynen
syftar också till ett korrekt
genomförande
av
EUbestämmelser på djurhälsoområdet.
Om Christer Wretborn
Christer Wretborn har sedan
2004 varit minister med ambassadörs ställning vid den
svenska ambassaden i Rom,
där han bland annat har varit
Sveriges ständiga ombud vid
FAO. Dessförinnan var han
chef för Jordbruksdepartementets enhet för internationella frågor och EU.

ViS smittskyddsutskott.
Med anledning av de frågor
gällande
smittskydd
som
framkom i samband med att
veterinärutredningen presenterades bildade ViS ett smittskyddsutskott bestående av
bl.a. djurslagsspecialister och
veterinärer med stor erfarenhet från bekämpade av smittsamma djursjukdomar. Ut-
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skottet presenterade under smittsam sjukdom är tidig upphösten följande förslag för täckt.
jordbruksdepartementet:
Det är därför viktigt att den ansvariga myndigheten i framtiden har
ett nära och förtroendefullt samarAng. veterinärt smittskydd vid privatisering bete med de veterinärer som arav distriktsveterinärsor- betar med produktionsdjur i allt
större besättningar. I de djurtäta
ganisationen.
delarna av södra Sverige är merparten av dessa veterinärer priSammanfattning.
vatpraktiserande.
Vid remissbehandlingen av
Jordbruksverket anser sig jämfört
Veterinärutredningen framkom
med andra EU-länder behöva ett
det att ca 30 av de 116 reojämförligt stort antal veterinärer
missinstanserna utryckt oro
för bekämpning av smittsamma
för att Sveriges veterinära
djursjukdomar.
Smittskyddsutsmittskydd skulle försämras
skottet har svårt att se att behovet
vid en privatisering av diav veterinärer i antal skall vara så
striktsveterinärsorganisatiostort och anser att mycket av det
nen, DVO.
arbete som hittills utförts av veteEnligt Föreningen ViS, Veteririnärer med fördel kan delegeras
närer i Sverige, kan det veteritill annan personal under veterinär
nära smittskyddet göras avseledning. Vid t ex provtagning på
värt bättre och dessutom till
svin och fjäderfä finns personal
en betydligt lägre kostnad om
inom näringen som det av ekonoDVO privatiseras.
miska skäl är lämpligare att använda sig av. Transporter och
Bakgrund.
uppsamlande av döda djur är
Den ansvariga myndigheten
exempel på sysslor som inte kräJordbruksverket har i sitt rever veterinär kompetens.
missvar till veterinärutredningSmittskyddsutskottet har studerat
en framfört oro för att det vid
Danmarks smittskyddsorganisaett epizootiutbrott kan vara
tion och har uppfattningen att den
svårt att snabbt mobilisera ett
är effektivare än sin svenska mottillräckligt antal veterinärer i
svarighet. Danmark har ett geobekämpningsarbetet om DVO
grafiskt läge som gör det betydligt
läggs ner. Denna uppfattning
mer utsatt för smitta än Sverige.
har vunnit gehör hos ett tretMan har också betydligt kortare
tiotal av de övriga remissinavstånd mellan besättningarna
stanserna, bl.a. huvuddelen
vilket avsevärt förvärrar läget vid
av länsstyrelserna. Noterbart
utbrott av smittsam djursjukdom. I
är dock att i fyra av de djurtäDanmark produceras årligen 24
taste länen i södra Sverige,
miljoner svin jämfört med tre milsom dessutom utgör en fysisk
joner i Sverige och landet är värlbuffertzon mot smittor från
dens största svinexportör vilket
Europa, är länsstyrelserna
ställer extrema krav på djurhälsan
positiva till en nedläggning av
då en epizooti innebär omedelbart
DVO.
exportstopp.
Föreningen ViS, Veterinärer i
I Danmark har man ca 25 halvSverige, delar inte Jordbrukstidstjänster avsatta för smittverkets oro och har därför låtit
skyddsarbete och vid behov kan
sitt smittskyddsutskott beståman kalla in privatpraktiserande
ende av bl.a. specialister från
veterinärer. Bland landets veterialla befintliga discipliner inom
närer är det en förhärskande uppsvensk veterinärmedicin ge
fattning att det inte ens skulle vara
förslag till en ny ordning.
tänkbart att neka deltagande i
smittskyddsarbete om detta blir
Smittskyddsutskottets analys.
nödvändigt. Av denna anledning
Smittskyddsutskottet har omhar man aldrig behövt använda
fattande förslag till förbättringsig av den lag som gör det möjligt
ar av smittskyddet på alla
att tvångsrekrytera veterinärer.
nivåer i Sverige men avser att
I Sverige har Jordbruksverket fått
i denna skrivelse begränsa sig
till uppgift att svara för det veteritill att anvisa en väg för att
nära smittskyddsarbetet. För en
snabbt kunna mobilisera tillårlig kostnad av cirka 100 miljoner
räckligt antal veterinärer vid
kr driver man en, från många närepizootiutbrott.
ingslivsrepresentanter och mynInledningsvis vill ViS framhålla
digheter kritiserad, organisation
att den viktigaste faktorn för
för att uppfylla
att bekämpa ett utbrott av
Forts på sidan 4
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detta åtagande. Vid ett utbrott
debiterar men dessutom staten för sina extra kostnader.
TV:s Rapportredaktion meddelade att det senaste fågelinfluensautbrottet
kostade
200 000 kr per inlämnad död
fågel. Jordbruksverket debiterade staten vid detta utbrott
18 miljoner kr och Statens
veterinärmedicinska anstalt,
SVA, debiterade 4 miljoner
kr.
Den
veterinärorganisation
som Jordbruksverket lutar sig
emot, DVO, ägnar minst 72
% av sin verksamhet åt praktik på smådjur och häst. I
landets norra delar är denna
andel över 90 %. Organisationen är således långt i från
den samling av specialister
som borde ingå i den veterinära expertgruppen vid bekämpandet av smittsamma
sjukdomar hos t ex svin, fjäderfä, minkar etc. Vid sommarens utbrott av sjukdomen
PRRS på svin tvingades
Jordbruksverket att anlita
externa provtagare då man
inte hade tillgång till veterinärer som kunde ta blodprov på
svin.
Smittskyddsutskottets
förslag.
VIS smittskyddsutskott föreslår att vid ett utbrott av smittsam djursjukdom skall Jordbruksverket och SVA leda
arbetet via en ledningsgrupp
dvs.
i
princip
dagens
”epiteam”.
SVA bör tillhandahålla och
distribuera allt erforderligt
material via containers som
ständigt hålls uppdaterade
genom SVA:s försorg.
En del av länsveterinärernas
framtida arbetsuppgifter bör
vara som samordnare vid
epizootiutbrott.
3(3)
För att bygga upp en tillräcklig kader av kompetenta veterinärer i smittskyddsorganisationen skall Jordbruksverket i
samarbete med länsveterinärerna kontakta erforderligt
antal veterinärer och erbjuda
dem att bli delaktiga i smittskyddsorganisationen. Dessa
veterinärer skall förbinda sig
att vara anträffbara under 10
angivna månader om året
och schemaläggs så att organisationen alltid är fulltalig.
Veterinärerna skall också
förbinda sig att delta i be-
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kämpningsarbete av smittsam djursjukdom i den omfattning som bestäms av
Jordbruksverket och vidare
att delta i utbildning i den
omfattning Jordbruksverket
anser vara lämpligt.
Jordbruksverket skall ersätta
de deltagande veterinärerna
för det arbete som utförs vid
utbrottet. Smittskyddsutskottet anser att det är lämpligt
att specialistkompetenta veterinärer erhåller högre ersättning än icke specialistkompetenta.
Jordbruksverket skall svara
för utbildningskostnader.
Jordbruksverket skall betala en årlig
summa för att
veterinären
står till verkets
förfogande.
Diskussion.
I Sverige finns
ett stort antal
privatpraktiserande veterinärer med stor
erfarenhet av sjukvård på
svin och nötkreatur som idag
inte utnyttjas vid utbrott av
smittsamma sjukdomar.
Om den årliga ersättningen
sätts till ex 50 000 kr per veterinär som står i beredskap,
och antalet veterinärer som
behövs är ca 100, är det
smittskyddsutskottets
fasta
övertygelse att ett stort antal
kompetenta veterinärer kommer att ansöka om att få vara
med i smittskyddsarbetet.
Den årliga kostnaden för att
hålla denna beredskapsstyrka skulle bli ca fem miljoner
kr. Kostnaden för utbildning
kan beräknas till en till två
miljoner kr årligen. Den årliga
kostnaden för denna höga
beredskap skulle alltså ligga
under 8 miljoner kr.
Det är smittskyddsutskottets
bestämda uppfattning att
Sverige får ett både bättre
och billigare smittskydd om
DVO privatiseras.
För ViS
Per Arvidsson, leg veterinär
Madeleine Björk, leg veterinär, specialist i hästens sjukdomar

Ulla Björnehammar, leg veterinär, specialist i hundens och
kattens sjukdomar
Mikael Fälth, leg veterinär
Agneta Johnsson, leg veterinär
Lilian Lange, leg veterinär, specialist i nötkreaturens sjukdomar
Erik Lindahl, leg veterinär, specialist i svinens sjukdomar
Örjan Ljungvall, leg veterinär
Tore Olsson, leg veterinär.

Veterinärbråk på
Gotland
Artikel ur Gotlands Allehanda
2007-12-08:

Veterinärer akut bristvara på ön.
Jordbruksverket: "Läget är
sämre än vanligt"
Det råder akut veterinärbrist
på Gotland.
Distriktsveterinärstationen i
Roma går på knäna, rekryteringsförsök har pågått i över
ett år och jouren på södra
delen av ön fungerar inte.
Samtidigt konstaterar Jordbruksverket att det inte bara
behövs fyllda vakanser, utan en
utökad personalstyrka.
Distriktsveterinärstationen i
Roma drivs av Jordbruksverket
och har ansvar för all jourberedskap på mellersta och norra
Gotland, medan privata veterinärer sedan 1995 har avtal om
jouren på södra Gotland.
Sedan en längre tid är man kort
om folk på stationen i Roma.
Man ska vara fem veterinärer,
men en är tjänstledig, en annan
föräldraledig och en tredje har
opererats och
Forts på sidan 5
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kan inte gå full jour. Två
vikarier är i tjänst, men en
slutar vid jul.
Sedan hösten 2006 har Jordbruksverket, i annons efter
annons, efterlyst veterinärer
till Roma. Just nu erbjuder
man ett långtidsvikariat och ett
akut korttidsvikariat.
Stationschef Peder Jacobsson
vittnar om en i längden ohållbar arbetssituation, där man i
praktiken ofta är tre i stället för
fem veterinärer.
- Vi har 14-timmarsdagar och
smittskydd och djurskyddslagar som vi är tvingade att upprätthålla.
Håkan Henrikson är chef för
Jordbruksverkets totalt omkring 300 distriktsveterinärer.
Han medger att läget är
"sämre än vanligt" på Gotland.
- Sannolikt kommer det en ny
vikarie på måndag. En annan
vikarie slutar vid jul och en
tjänstledighet går ut vid årsskiftet, men vi vet inte riktigt
hur det blir sedan.
Utöver befintlig underbemanning konstaterar Håkan Henrikson att personalstyrkan i
Roma måste utökas.
-Det är så hårt tryck på stationen att vi måste utöka med
ytterligare en tjänst. Ingen
annan aktör på ön har öppet
efter 17.00. På fastlandet kan
man åka 20 mil med en hund,
men det är svårt att skicka
akutfall med båt. Tjänsten ska
lysas ut efter jul.
Mindre intresse
Ett rekryteringsproblem är att
allt fler veterinärer är intresserade av att arbeta med sällskapsdjur, som hund och
häst. Distriktsveterinärerna
ska prioritera lantbrukets djur.
De har också mer jour än
många andra, vilket Peder
Jacobsson tror avskräcker.
- 90 procent av dem som går
veterinärutbildningen är tjejer.
Många är i barnfödarålder och
väljer ofta den bekvämare
modellen, att arbeta på klinik.
Jourproblem
Den allra största stötestenen,
enligt Peder Jacobsson, är
dock statens hårt kritiserade
förslag att privatisera alla veterinärer. I dagsläget är det
oklart hur det blir, vilket han
tror får många att avvakta
med satsningar och vägval.
Enligt Jordbruksverkets Håkan Henrikson är det också
problem med den privata jou-
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ren på södra Gotland.
- Den fungerar inte heltäckande längre. Distriktsveterinärerna har ingen skyldighet att
hjälpa till där, men försöker
ändå. Det ökar belastningen
ytterligare. Jag hoppas de
privata löser det snart.
Åsa Wallin

Artikel ur Gotlands Allehanda
2007-12-12:

"Vi har inget avtal
om jour"
Kritiska veterinärer efter
Jordbruksverkets utspel:
Det finns inget avtal om att
privatpraktiserande veterinärer ska sköta jouren på
södra Gotland.
Det enligt kritiska röster efter
GA:s artikel om veterinärbrist
och jourproblem på ön.
- Vad det handlar om är en
kommersiell verksamhet som
är statligt subventionerad,
säger en veterinär till GA.
Lördagens artikel om veterinärverksamheten på ön, har
rört upp känslor. Inga av de
veterinärer och andra personer GA talat med, på och
utanför Gotland, vill dock ställa upp med namn. I sammanhanget nämns ord som
"prestigeproblem", "infekterad
soppa" och "mycket känsligt".
Distriktsveterinärerna har statens uppdrag, och statliga
subventioner, att bedriva
dygns- och årstäckande jourverksamhet i Sverige. I lördagens GA sade Jordbruksverkets distriktsveterinärchef
Håkan Henrikson dock att det
finns ett avtal om att privata
veterinärer ska sköta jouren
på södra delen av Gotland.
Det stämmer inte, enligt de
veterinärer GA talat med.
Bakgrund
Tvisten har sannolikt sin upprinnelse i delar av en nationell
omorganisation 1995, då flera
statliga veterinärer blev privatpraktiserande. Enligt uppgift
till GA sades det då från Jordbruksverkets sida, ungefär att
"där privata veterinärer väljer
att sköta jourerna, tillsätter vi
inga distriktsveterinärer".
- Det är inget avtal och de är
inte undantagna från några
skyldigheter. Vi har tagit jourer
helt frivilligt. Vi gör det för våra
kunders skull, precis som
många andra mottagningar

och veterinärer runtom i landet,
säger en av veterinärerna.
Olika villkor
Privata veterinärer och veterinärorganisationer har dock, både
lokalt och nationellt, velat inleda
förhandlingar med Jordbruksverket för att få ett sådant avtal till
stånd.
Ambitionen har varit att avtala om
en delad jourersättning, eftersom
distriktsveterinärstationen får statliga medel till den. Privata veterinärer som frivilligt väljer att ha
jour får ingen timersättning för
tiden de håller sig tillgängliga,
bara för de faktiska uppdragen.
- Om vi ska ha hand om dygnsoch rikstäckande jour bör vi också
få del av subventionerna. Det här
är inte konkurrens på lika villkor,
säger en veterinär.
"Orättvist"
- Fick jag samma subventioner
som dem kunde jag nästan köra
gratis, ändå tar de lika mycket
betalt. Konkurrensen är också
snedvriden för att bara den ena
parten, distriktet, har rätt att godkänna anläggningar enligt EU:s
mjölkdirektiv. De besiktar alltså
hos både sina egna och mina
kunder, säger en upprörd veterinär.
Möte i Roma
Enligt uppgift hölls på tisdagskvällen ett sedan tidigare inplanerat
möte på distriktsveterinärstationen i Roma, där jourverksamheten diskuterades. Dit var inte alla
veterinärer inbjudna.
GA sökte under tisdagen, utan
framgång, Peder Jacobsson, chef
för distriktsveterinärstationen i
Roma, och Håkan Henrikson,
Jordbruksverkets chef för landets
distriktsveterinärer.
Åsa Wallin

Apoteksmarknadsutredningen
Apoteksmarknadsutredningen har
under året haft tre sammankomster vid vilka ViS företrätts av Agneta Johnsson som framfört våra
synpunkter på hur en förbättrad
tillgänglighet av djurläkemedel
skall kunna arrangeras. Vid ett
speciellt rundabordsmöte gällande djurläkemedel som hölls på
Läkemedelsindustriföreningen,
LIF, fick Djursjukhusföreningen
m.fl. intressenter framföra sina
åsikter. Framför allt önskar man
tillhandahålla läkemedel direkt till
djurägaren utan krav på extern
farmaceutisk kompetens, eftersom man anser
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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
ViS – Sekreteraren
c/o leg. vet. Agneta Johnsson
Flackarps skolväg 11
245 61 STAFFANSTORP
Bankgiro: 5591-4436
Postgiro: 39 17 34 - 1
www.veterinarer.se
att: ”är vi kapabla att förskriva
– kan vi också ge råd till djurägaren angående medicinering.”
Djurläkemedelsdelen är i
hela utredningen en relativt
liten del och har därför lyfts ut
att komma i delbetänkande
nr två som skall vara klart till
sista april 2008.
Uppdraget avseende omregleringen av apoteksmarknaden skall redovisas senast
den 31 december 2007. Ett
slutbetänkande
avseende
detaljhandel med receptfria

läkemedel på andra platser än
apotek skall redovisas senast
den 1 april 2008.

Departementsträff.
Representanter från ViS besökte i november jordbruksdepartementet för diskussioner angående den framtida veterinärorganisationen.

Pressbevakning.
ViS prenumererar på en service
som varje dag ger oss tillgång
till alla artiklar med veterinär
anknytning som publicerats på
nätet. Är du intresserad av att få
ta del av detta så meddela mikael.falth@veterinarfalth.se .

Nytt veterinärforum
på nätet.
Veterinärstudenten Sari Köttö
har startat ett forum på nätet
som
finns
på
adressen
www.vetforum.se. Hon har tänkt
att forumet ska vara en mötesplats för veterinärer och studenter. Vissa delar av forumet skall
endast veterinärstudenter och
veterinärer ha tillgång till.

Tack för en trevlig
ordförandetid!
Nu har jag sålt min klinik i
Uddevalla och skall börja
mitt nya liv som freelansande veterinär.
Jag slutar också som ordförande i ViS eftersom jag de
tre närmaste åren kommer
att ha fullt upp med att förbereda för den stora IAHAIO
-konferensen i Stockholm
2010 som Manimalis tilldelades på mötet i Tokyo i oktober.
Jag ser fram emot att se
slutresultatet av Veterinärutredningen när det snart blir
dags för proposition och
beslut i frågan, men hoppas
förstås att ViS skall hitta nya
frågor att bita i.
Just nu jobbar ju Apoteksutredningen och där kommer
det nog att hända spännande saker.
Nu hoppas jag till slut att så
många som möjligt möter
upp på årsmötet i Stockholm
för att vara med och utforma
ViS framtid.
Gott Nytt År
önskar
Ulla Björnehammar

Sven Tolling död.
Veterinärmedicine
hedersdoktorn
och
veterinären
Sven Tolling har avlidit efter
en tid sjukdom. Sven blev 63
år gammal. Hans närmaste
är hustrun Kerstin och sonen
Nils med maka.
Sven var en av svensk veterinärmedicins starkaste profiler. Han hade ett skarpt intellekt som i kombination med
en stor analytisk förmåga
gjorde honom till en skicklig
strateg. Dessa egenskaper,
tillsammans med hans viktigaste egenskap - Sven var
något så ovanligt som en
modig människa - gjorde
honom unik.
Sven hade nyligen accepterat att kandidera till posten
som ordförande för föreningen Veterinärer i Sverige, ViS.
ViS:s styrelse sörjer hans allt
för tidiga bortgång och beklagar att han inte fick möjlighet
att, i samarbete med oss,
kämpa för ett förbättrat veterinärt arbetsklimat i Sverige
vilket vi visste låg honom
varmt om hjärtat.

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.

Ett Gott Nytt
År
tillönskas alla
läsare!
ViS:s styrelse. Adresser och e-post.
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.lange@telia.com

