V et er in är er i S v eri g e

2008-MARS
2008-MARS

Veterinärer i Sverige

Nr 14
Nr 14

ViS
Ny styrelse för ViS!

• 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.

Vid årsmötet i Stockholm
den 9 februari fick ViS en
ny styrelse. Ordförande
blev Agneta Johnsson.
Som vice ordförande kvarstår Madeleine Björk. Likaså kvarstår Mikael Fälth
som kassör. Nya i styrelsen är Lars-Håkan Håkansson från Ulricehamn som
fick posten som sekreterare och Per Josefson från
Vesslarp som blev ledamot
utan portfölj.
Som suppleanter valdes
Per Arvidsson och Christopher Martinsen.
Ulla Björnehammar, Lilian
Lange och Lars Audell
lämnar styrelsearbetet.
Årsmötet hölls på Stockholms nya hotell Clarion
Sign på Norra Bantorget. ViS
var de första konferensgästerna på hotellet tillsammans
med det norska medieföretaget Schibsted.
Årsmötet inleddes dramatiskt
i så motto att alla gästerna
tvingades utrymma hotellet
pga. av att brandlarmet gick.
Larmet visade sig dock vara
falskt och berodde på intrimningsproblem av något slag.
När ordningen återställts
presenterade Per Hamrin det
nya Vetforum, en ny mötesplats på webben för veterinärer.

Själva årsmötet inleddes med
en parentation av de under
året avlidna medlemmarna
Lars Falk och Sven Tolling.
Kassören konstaterade att
ekonomin är god men att det

Agneta Johnsson
Ny ordförande för ViS
skulle vara önskvärt med fler
”fullbetalande” medlemmar.
Många intressanta frågor diskuterades livligt och kan återfinnas i årsmötesprotokollet
som skickas ut till medlemmarna.
Mötet avslutades av Agneta
Johnsson. Mikael Fälth höll
tacktal till avgående ordföranden Ulla Björnehammar som
förärades ett vackert glasfat

design Kjell Engman. En
mindre upplaga av samma
fat förärades Lilian Lange
som också avtackades för
sitt styrelsearbete.
På kvällen avåts en fantastisk middag i hotellets restaurang.

Ord från er nya
ordförande
Jag heter Agneta Johnsson, tillhör Debris, liksom
vår förutvarande ordförande.
Född i Skåne och endast i
exil under min Uppsalatid,
enligt mina grundskolekamrater står jag inte med fötterna på jorden utan har
dom nedgrävda.
Mitt hjärta klappar för animalieproduktionen och jag
känner mig inte alltid bekväm med nutidens ”vård”
av sällskapsdjur.
Jag ska efter bästa förmåga försöka utföra mitt uppdrag till ViS belåtenhet,
vara lyhörd för alla medlemmars åsikter. I en
”utbrytargrupp” som vår
finns det alltid folk med mkt
åsikter.
Forts på sidan 2

Apoteksmarknadsutredningen
Regeringen beslutade den 21
december 2006 att tillkalla en
särskild utredare med uppgift
att som en första del lämna
förslag som möjliggör även för
andra aktörer än Apoteket AB
att bedriva detaljhandel med
receptbelagda och receptfria
läkemedel. Som en andra del
ska utredaren lämna förslag
som möjliggör försäljning av ett
begränsat sortiment receptfria
läkemedel även på andra platser än på apotek. I den andra
delen kommer utredaren också

att behandla den del av
uppdraget som rör djurläkemedel. Uppdragets första
del ska redovisas senast
den 31 december 2007 och
den andra senast den 30
april 2008.
VIS:s representeras i utredningen av Agneta Johnsson. ViS har framfört sina
synpunkter till utredningen
bl.a. i form av följande skrivelse:
Forts på sidan 2

Sida 2

ViS

Åsikter som jag ofta hör när
jag försöker värva nya medlemmar är ”vi är en så liten
kår – vi kan inte splittra oss
mer” eller ”vi får inte vara
med i SVS om vi går ur förbundet”.
Jag respekterar dessa åsikter men vill man som egen
företagare vara kollektivansluten i SACO?
För även om man är medlem
i FVF accepterar SACO,
enligt
uppgift,
inga
”delmängder” av en organisation.
Egentligen hade det varit
intressant att se vad som
hänt om förra årets konflikt
satts på sin spets och ägare
av djursjukhus skulle tagits
ut i strejk mot sig själva.
Att vara medlem i SVS är
något som även jag önskar
och vårt arbete för detta fortsätter.
Jag ska delta på två möten
till om djurläkemedel, i
”Apoteksmarknadsutredning
en”- spännande att höra vad
utredaren kommer fram till.
Att ViS är med på sändlistan
till de flesta remisser ser jag
som en framgång, trots att
det är en rätt stor belastning
på styrelsen, men Madeleine
Björk som nu är remissansvarig, leder och fördelar ut arbetet till den som
är bäst skickad.
Vi hörs!
AJ
Apotek. forts

Skrivelse till apoteksmarknadsutredningen
2008-03-16
Ang. veterinärers tillhandahållande av läkemedel.
Idag är det förbjudet för veterinärer att försälja läkemedel.
Detta innebär att vid ett veterinärbesök ute i en djurbesättning skall veterinären,
efter att ha inlett behandlingen, utfärda recept på de läkemedel som erfordras för
att slutföra behandlingen.
Djurägaren skall därefter
inköpa dessa läkemedel på
apotek. En mycket stor del
av landets veterinärer bryter
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Klippt ur Uppsala Nya Tidning:
Livsmedelsverket och SVA
kan flyttas
Framtiden för 750 statligt
anställda i Uppsala län kan
avgöras i den utredning som
dragit igång kring Livsmedelsverket och Statens veterinärmedicinska anstalt. Regeringens utredare besökte
Uppsala på fredagen.
Statens veterinärmedicinska
anstalt är specialiserad på
djurs sjukdomar och smittämnen samt hur de sprids
mellan djur, till människan
och i miljön. Arbetet går
bland annat ut på att förebygga, diagnosticera och
bekämpa infektionssjukdomar hos djur. Drygt 400 anställda finns inom SVA i
Uppsala län.
Livsmedelsverket tar fram
regler inom livsmedelsområdet och utövar tillsyn enligt
livsmedelslagen. En del av
arbetet handlar också om att
öka medborgarnas kunskaper om god och säker mat.
Livsmedelsverket har cirka
350 anställda i Uppsala län.
Båda myndigheterna har
sina huvudkontor i Uppsala i
dag, men utredningen kan
leda fram till att båda flyttas
till annan ort. Utredningen
godkändes av regeringen i
december och leds av Gerhard Larsson som är lands-

mot denna förordning och
lämnar ut erforderliga läkemedel till djurägaren för att
denne skall slippa åka till
apoteket. Systemet tillämpas
rutinmässigt även av Distriktsveterinärerna som är
ett statligt företag som bedriver djursjukvård i konkurrens
med privata veterinärer. Distriktsveterinärerna är paradoxalt nog en del av den
myndighet, Jordbruksverket,
som utövar tillsyn av landets
veterinära verksamhet. Enligt svensk lag skall de läkemedel som åtgår vid veterinärbesöket tillhandahållas till
självkostnadspris. Jordbruksverket lägger på 30 % på de
mediciner man försäljer till
djurägarna. Detta förhållan-

hövding i Västernorrland.
Gerhard Larsson har nyligen
dragit igång arbetet och besökte
de två myndigheterna i Uppsala
på fredagen. I förra veckan besökte han Fiskeriverket och Jordbruksverket som också berörs av
utredningen.
- Syftet är att ta konsekvenserna
av vårt medlemskap i EU. Dessa
myndigheter skapades innan vi
blev EU-medlemmar, säger han.

Vice ordförande
Madeleine Björk

Medlemskapet har inneburit att
somliga frågor redan hanteras
gemensamt av EU-länderna.
Gerhard Larssons arbete går
bland annat ut på att se om vissa
frågor inte längre behöver utredas av de svenska myndigheterna.
UNT: Handlar det om att genomföra besparingar? Fort på sidan 3
de har för några år sedan anmälts till Läkemedelsverket.
Anmälan föranledde inte någon åtgärd varför även privata
aktörer torde anse att ett
påslag på ca 30 % är att betrakta som självkostnadspris.
Anledningen till att lagen ej
efterlevs beror på att fördelarna med att bryta mot denna är
uppenbara. Man besparar
djurägaren den kostnad och
det arbete det innebär att själv
hämta medicinen på apotek.
De veterinärer som respekterar lagen riskerar att konkurreras ut av t.ex. de statliga distriktsveterinärerna. Det är
också mycket troligt att om ett
30 %-igt påslag tillämpas att
en viss vinst kan genereras av
försäljningen.
Fort på sidan 3
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Fort från sidan 2
- Inte som utgångspunkt. Det
finns heller inget tryck på besparingar i utredningsuppdraget. Min ambition är att myndigheterna ska ha lite större
konsumentperspektiv än i dag.
Om Livsmedelsverket och SVA
flyttas från Uppsala kan Göteborg eller Jönköping vara troliga alternativ.
UNT: Kommer de att flyttas
från Uppsala?
- Det har jag inga tankar på i
nuläget. Det som väger tungt
är var dagens människor finns.
Jag har som utgångspunkt att
det ska bli så lite flyttningar
som möjligt.
Anders Engvall, generaldirektör för SVA som fick besök av
utredaren på fredagen, har
svårt att se att en flytt av SVA
vore möjlig.
- Ska man flytta SVA så blir det
dyrt. Vi tycker att vi har en utmärkt lokalisering här i Uppsala.
Jan Movitz, ställföreträdande

Apotek. forts
Även vid stationära veterinärmottagningar - statliga distriktsveterinärstationer, privata djurkliniker och djursjukhus sker idag en viss försäljning av läkemedel. Skälen till
detta är samma som vid den
ambulerande verksamheten,
djurägarna besparas extra
arbete etc. Föreningen Veterinärer i Sverige, ViS, anser
att denna verksamhet skall
legaliseras genom att göra
det möjligt för veterinärer att
tillhandahålla de läkemedel
som finns upptagna i FASS
VET. Följande fördelar uppnås:
1. Djurägaren besparas det
arbete och den kostnad det
innebär att hämta läkemedlet
på apotek.
2. Positiva miljöeffekter uppnås då antalet resor minskas.
3. Veterinärerna har i regel
betydligt större kunskap om
veterinära läkemedel än vad
farmaceuter har och kan därför lämna bättre information
till djurägarna.
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generaldirektör för Livsmedelsverket, tycker att myndigheten
har den bästa lokaliseringen i
dag.
- Om det skulle bli en gemensam myndighet så ligger den
största delen redan i Uppsala.
Utredningen ska analysera hur
den nuvarande myndighetsstrukturen fungerar och ge
förslag på hur myndigheterna
ska vara dimensionerade och
lokaliserade.
En idé är att samla alla myndigheter på en ort i stället för
dagens tre orter: Uppsala, Göteborg och Jönköping.
Bakgrunden till utredningen är
att ny lagstiftning kring livsmedelskedjan har visat att det
finns gränsdragningsproblem
mellan myndigheterna. Det
handlar också om att försöka
effektivisera bland statliga
myndigheter.
- 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, sa jordbruksminister Eskil Erlandsson (c) i
4. Tillgängligheten till veterinära läkemedel ökar då
antalet
försäljningsställen
ökar. Veterinärmottagningar har bl.a. p.g.a. kvällsmottagning och jourverksamhet
långa öppettider vilket ytterligare ökar tillgängligheten.
5. Läkemedelspriserna kan
pressas nedåt beroende på
den ökande konkurrensen
som uppnås genom ett större antal försäljningsställen.
6. Med stor sannolikhet
kommer fler licenspreparat
att registreras.
7. Den nu olagliga försäljningen av läkemedel som
t.ex. Jordbruksverket gör sig
skyldig till legaliseras.
8. Man förhindrar att
”bulvanapotek ”inrättas vid
landets veterinära mottagningar om det blir tillåtet för
andra aktörer utom för veterinärer att försälja läkemedel.
Farhågor om att veterinärerna genom förtjänstmöjligheter via medicinförsäljning
skulle förskriva onödigt stora mängder och onödigt

Ny i styrelsen, sekreteraren
samband med beslutet i december förra året.
Gerhard Larsson ska lämna
sitt förslag 1 december i år.
Daniel Jansson

dyra läkemedel kan förhindras effektivt genom att
tillsynsmyndigheten Jordbruksverket slutar med sin
kommersiella djursjukvårdande verksamhet och
beter sig som tillsynsmyndigheter i andra EU-länder
gör, där t.ex. Danmark är
ett föredöme, och noggrant
kontrollerar alla veterinärers förskrivning av t.ex.
antibiotika.
För ViS
Mikael Fälth
Agneta Johnsson
Kopia för kännedom till:
Jordbruksdepartementet
Läkemedelsverket
Apoteket AB
LIF
Sveriges
Farmaceutförbund
Svenska Djursjukhusföreningen
Sveriges Veterinärförbund
LRF
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Per Hamrin informerar om Vetforum
Veterinärförbundet ökar
sitt medlemsantal
”När LO-förbundens medlemsstatistik för 2007 nu är
klar syns för första gången
den fullständiga bilden av
flykten från facket. LO
förlorade 129.413 medlemmar (som hela Uppsala), TCO 49.373
(motsvarande Sundsvall)
och Saco 5.902 (Gnesta).
Allra sämst gick det för LO
-förbundet Hotell och restaurang som förlorade
18,9 procent av medlem-

arna av a-kassan.
- Men problemet är djupare
än så. Vi ser att tilltron till
facket bland de yngre har
försvagats, och det blir vår
stora utmaning att ändra på
det.
Sture Nordh är optimist, han
tror att utvecklingen kan vändas. Trots allt har många
som har gått ur a-kassan
ändå valt att vara kvar i sitt
fackförbund. Men att organisationsgraden sjunker är inte
bra.
- Vi måste ha en hög organisationsgrad för att bli tagna
på allvar hos arbetsgivarna
när vi ska förhandla om
villkoren för de anställda.
LO:s tredje vice ordförande
Leif Håkansson påpekar att
de förbund som drabbats
hårdast är de som organiserar anställda i de privata
servicenäringarna. Deras
medlemmar är ofta unga,
visstidsanställda och känsliga för kostnadsökningar.
För LO betyder 129.000
tappade medlemmar att
organisationen går miste
om 1,9 miljoner kronor varje
månad.
- Vi får rätta mun efter matsäcken, säger Leif Håkansson.
Lilian Lange testar de futuristiska möblerna på det nya hotellet LO har redan börjat skära
ned på sin organisation och
marna.
- Det är sorgligt. Försämringen av a-kassan slår hårt mot
våra medlemmar, säger Hotell och restaurangs ordförande Ella Niia.
Bara fem fackförbund lyckades öka sitt medlemsantal:
Polisförbundet, Akademikerförbundet SSR, Civilekonomerna, Sveriges Arkitekter
och Veterinärförbundet.
TCO:s ordförande Sture
Nordh håller med om att den
utlösande faktorn bakom
medlemsraset är förändring-
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försöker samarbeta mer med
förbunden.
Saco har ökat under hela sin
existens. Den utvecklingen bryts
nu, men minskningen är måttliga
1 procent. Sacos ordförande
Anna Ekström kopplar inte tappet till regeringens akasseförslag, utan till en minskad intagning av studenter på
universiteten.
- Saco är dessutom 40talisttungt, så när den generationen går i pension märks det.
Även utanför centralorganisationerna tappar facket medlemmar.
Ledarna minskade med 3 procent till 70.258. Men Hamnarbetarförbundet lyckades få 70 nya
medlemmar och hade vid årsskiftet 1.730 medlemmar.”
Cecilia Jacobsson
Kommentar:
Alla fackföreningar utom fem
stycken har tappat sammanlagt
över 100.000 medlemmar det
senaste året utom då bl.a. Sveriges veterinärförbund som ökat
med ca 2,3%.
Detta beror på att landets veterinärer inte inser att SVF är en
fackförening. De tror att det är
ett yrkesförbund. Och även om
man inte tror på detta så får
man ju inte vara med i yrkesförbundet SVS om man inte betalar
medlemsavgift till facket. T.o.m.
en styrelseledamot sa för något
år sedan: ”Jag betraktar SVF
mest som ett yrkesförbund”. Det
är inte konstigt att löner och
arbetstider fortsätter att försämras i relation till jämförbara yrken
med ett så svagt fack. Konstigt
att de anställda som verkligen
behöver ett starkt fack inte reagerar.
Det har naturligtvis också betydelse att man flirtar med företagare genom FVF. Det var tur för
SVF att det aldrig blev någon
konflikt förra året. Det skulle ju
varit kul att se minen på de företagande veterinärerna om de
tagits ut i strejk.
Jag tycker det är konstigt att inte
fler kollegor reagerar på hur
SVF agerar och samtidigt undrar
jag över om det är ”lagligt” att
agera på detta sätt. Det är i alla
fall, enligt min uppfattning, djupt
omoraliskt då man så uppenbart
endast är ute efter medlemsavgifterna. Man är tydligen helt
säker på att facket skulle förlora
en massa medlemmar om man
separerade SVF och SVS.
Mikael Fälth
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ATL Torsdag 3 januari 2008
Kritik mot stora veterinärdistrikt
I Norrbotten kommer nu kritiska
röster mot de stora jourområden
som skapats med en förändrad
veterinärorganisation.
Under förra året slogs veterinärernas jourområden i sydöstra Norrbotten ihop. Piteå och Älvsbyns
områden slogs ihop med Luleås.
Irene Österberg som är en av
veterinärerna berättar för Norrbottens Kuriren att hon under ett

Remiss om avelsarbete.
ViS har svarat på en remiss:
Föreskrifter om ändring i Djurskyddsmyndighetens föreskrifter (DFS 2004:22) om avelsarbete. dnr 31-11887/07. Delar
ur vårt remissvar:
”Vi anser att målsättningen
med avelsarbete med husdjur
skall vara att få fram friska och
sunda individer som inte är
behäftade med genetiska defekter. Husdjuren har relativt
sett korta generationsintervall

Ulla Björnehammar visar upp sin välförtjänta present efter ett
gott utfört arbete som ordförande för ViS
helgjourpass för en tid sedan,
fredag kväll till måndag morgon,
körde 158 mil.
- Distriktet blir för stort, det blir
svårt att upprätthålla en bra service till djurägarna. Mycket tid ägnas i bilen. Jag är veterinär, inte
yrkeschaufför, säger hon till tidningen.
En konsekvens är att väntetiderna kan bli långa. På nyårsdagen
bröt en häst sitt ben. Det tog fem
timmar innan en veterinär fanns
på plats och kunde avliva djuret.

och populationerna är många
gånger inte så stora. Av denna
anledning bör man inte avla på
genetiskt defekta individer.”
”I framtiden kommer genetiska
defekter att bli allt lättare att
spåra och man har då stora
möjligheter att genom en sund
avel också få fram en sundare
individ. Att tillåta medveten
avel med individer som är bärare av genetiska defekter ser
vi som ett steg tillbaka i utvecklingen och det är olyckligt att
Forts på sidan 6

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 – Ordföranden
c/o leg. vet. Agneta Johnsson
Flackarps skolväg 11
245 61 STAFFANSTORP
Bankgiro: 5591-4436
Postgiro: 39 17 34 - 1
www.veterinarer.se
Forts från sidan 5
man inom EU ser en strängare lagstiftning som en handelshindrande lagstiftning.”

Går DVO ihop sig?
Vid de tillfällen man träffar
statliga
distriktsveterinärer
uppstår ofta diskussion om
lönsamheten i den statliga
organisationen. Det är en
utbredd
missuppfattning
bland dessa att den statliga
organisationen går ihop sig.
Man påstår så gott som alltid
att den egna stationen i alla
fall är lönsam. Detta är fel.
Inte en enda station i hela
Sverige går ihop sig utan
lever endast pga. bidrag från
skattebetalarna, dvs. bland
annat från de skatter som
deras konkurrenter betalar
in. Vad detta utbredda missförstånd beror på kan diskuteras. Troligen beror det på
desinformation från Jordbruksverket.
Mikael Fälth

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.

Ur Distriktsveterinärernas
taxa
Vingklippning, abortering av
kanin, akupunktur, avlägsnande fästing på ko: 46kr,
epiduralbedövning
kanin,
injektion i kanins sena:
273kr, intyg patellastatus
kanin: 273kr, enkel klippning
av ko: 46kr, kryssristning
hornhinna på kanin, kaninmassage: 273kr, svansamputation av kanin, näbbklippning av ko: 114kr, binjureektomi kanin: 2176kr, nefrektomi kanin, simning kanin:
273kr

Julpaket
Ny kund
Distriktsveterinärstationerna i
Varberg och Falkenberg
lades ner i januari 2008. De
privatpraktiserande veterinärerna i området låter meddela att de fått en ny kund.

Från en säker källa har
redaktionen erfarit att
propositionen om det
framtida veterinärväsendet skall presenteras i ett

s.k. julpaket när alla
utredningar är avslutade.
Vilken jul är dock ännu
oklart. Vi får hoppas på
2008.

En glad
påsk
tillönskas
alla
läsare!

ViS:s styrelse. Adresser och e-post.
Ordförande: Agneta Johnsson, Flackarps Skolväg 11, 245 61 FLACKARP, 046-127239(F), flackarp@dataphone.se
Vice ordf: Madeleine Björk, Byagt 27, 291 73 ÖNNESTAD, 044-76904(A), madeleine.b@delta.telenordia.se
Sekreterare: Lars-Håkan Håkansson, Nillas väg 30 B, 523 39 ULRICEHAMN, lhs.vetab@telia.com
Kassör: Mikael Fälth, Nygatan 21, 341 35 LJUNGBY, 0372-83900(A), 0372-83904(F), mikael.falth@veterinarfalth.se
Ledamot: Per Josefsson, Norragård Vesslarp, 280 64 GLIMÅKRA, pellevet@vesslarp.nu

