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En stor framgång för ViS!  

Ur UNT 4 november 2009. 
En onödig vaccinationskampanj. 
Medan  köerna  till  vaccinationscen‐
tralerna  utgör  en  ringlande  doku‐
mentation på hur stora problem det 
innebär  att  organisera  vaccinations‐
kampanjen mot  den  nya  influensan 
samlas  Sveriges  veterinärer  till  den 
årliga  kongressen  i  Uppsala  torsdag 
och  fredag  denna  vecka.  
Där  kommer  Statens  Jordbrukverk 
(SJV)  att  beskriva  sin  succéartade 
utrotningskampanj mot blåtunga hos 
får  och  nöt.  Sjukdomen  orsakas  av 
ett virus  som  inte kan övervintra på 

Onsdagen den 4 november beslu‐
tade  riksdagen  att  lägga ner  den 
”Nya  distriktsveterinärsorganisa‐
tionen”  som  inrättades 1995 och 
ersätta den med en ny veterinär‐
organisation.  
Den nya organisationen kan sägas 
vara en kompromiss av veterinär‐
utredningens förslag om att priva‐

tisera  hela  distriktsveterinärsorganisa‐
tionen,  DVO,  och  Jordbruksverkets 
önskan att behålla en oförändrad orga‐
nisation.  Innebörden  av  riksdagsbeslu‐
tet är att hela DVO skall ut på upphand‐
ling inom en femårsperiod. Redan nästa 
år skall en pilotverksamhet sättas igång. 
Denna  behövs  för  att  man  ska  få  till 
stånd  ett  välfungerande  system.  Syftet 

 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. 

 

är ta ställning till hur upphandlingar‐
na  i  framtiden  ska  genomföras  och 
organiseras.  Avsikten  är  att  under 
pilotverksamheten  upphandla 
vakanser  inom  DVO,  oavsett  var 
dessa vakanser uppstår. Rörligheten 
inom DVO är cirka 10 %. Efter det att 
pilotverksam‐
heten  har 

våra  breddgrader  och  smittkällan 
finns långt söderut, huvudsakligen i 
Afrika. 
Sanningen är att vaccinationen mot 
blåtunga  startades  i  kaos  utan 
analys  av  smittämnets  art,  sprid‐
ningssätt  och  vaccinets  oförmåga 
att  snabbt  skydda. När  infekterade 
djur påvisats så  långt norr ut som  i 
Jönköpingstrakten  innebar  detta 
enligt SJV att en miljon djur måste 
vaccineras. Målet för vaccinationen 
blev nu  att hindra  spridning under 
betessäsongen 
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Här debatteras den nya veterinärorganisationen i riksdagen. 
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avslutats,  d.v.s.  om  cirka  ett  år,  ska 
geografiska  områden  upphandlas, 
inte enbart vakanser. Avsikten är att 
samtliga  stödberättigade  områden  i 
Sverige  ska  vara  upphandlade  inom 
fem  år.  Veterinärstationer  som  är 
självfinansierade  och  således  klarar 
sig utan ersättningar från det statliga 
anslaget,  utöver  jourbidraget,  ska 
bjudas ut till försäljning. Bedömning‐
en  om  en  station  ska  bjudas  ut  till 
försäljning  eller  inte  görs  i  första 
hand  av  Jordbruksverket. 
EG‐lagstiftningen  om  ersättning  för 
tjänster  i  allmänhetens  intresse 
ställer  omfattande  krav  på  redovis‐
ning  av  verksamhet  som  erhåller 
stöd. Jordbruksverket måste nu se till 
att  man  har  system  där  man  kan 
särredovisa  varje  station.  Konkur‐
rensverket kommer att hjälpa  till att 

granska så att det skapas en "normal" 
marknad.  
Jordbruksverket  har  fått  i  uppdrag  av 
regeringen att utvärdera pilotsystemet 
samt  fortlöpande  följa  och  utvärdera 
utvecklingen  på  veterinärmarknaden. 
Resultaten  av  utvärderingarna  ska 
redovisas  till  regeringen.  Av  särskild 
betydelse är här att belysa hur konkur‐
renssituationen  på  veterinärmarkna‐
den  utvecklas.  I  detta  ligger  att  redo‐
göra  för  hur  antalet  distriktsveterinä‐
rer och privata  veterinärer utvecklas  i 
områden  med  olika  djurtäthet  och 
djursammansättning  samt  hur 
jourberedskapen,  smittskyddsbered‐
skapen och  verksamheten  i  områden 
där  det  inte  går  att  bedriva  lönsam 
veterinär verksamhet utan statligt stöd 
fungerar. Politikerna uppger för ViS att 
utvärderingen  av  pilotverksamheten 
ska  ske  i  samarbete med Konkurrens‐

verket samt efter samråd med  länssty‐
relse och andra berörda myndigheter. 
Föreningen  ViS  är  övertygad  om  att 
propositionen  och  regeringsbeslutet 
med  uppdraget  att  utvärdera  och 
inleda  pilotverksamheten  huvudsakli‐
gen  är  författad  av  Jordbruksverket. 
Verkets avsikt har varit att skriva en så 
luddig  och  svårförståelig  text  att man 
själva  senare  skall  kunna  göra  sina 
egna  tolkningar  av  denna  och  försöka 
att  själva  styra  hela  upphandlingspro‐
cessen. Man kommer med stor sanno‐
likhet att försöka ställa sådana krav på 
intressenterna  så  att dessa  skall  avstå 
från att lämna bud. 
Framgången för ViS är således inte den 
text  som  står  att  finna  i  proposition 
och  regeringsbeslut  utan  det  faktum 
att politikerna har tolkat propositionen 
som  att  konkurrensproblematiken 
inom veterinärväsendet nu kommer att 

2009 av den smitta som förväntades 
föras  in över  landet. Det finns hittills 
inget  styrkt  fall  av  sjukdomen  blå‐
tunga  i  Sverige,  bara  påvisat  smitt‐
ämne  som  inte givit några  symptom 
hos  djuren. 
Under årets betessäsong 2009 finns i 
princip  ingen  cirkulerande  blåtunge‐
smitta  i  Europa  och  därför  heller 
ingen risk  för att ny smitta ska  föras 
in  över  Sverige.  Detta  innebär  att 
SJV:s  satsning  på  blåtungevaccina‐

tion är ett slag i luften så länge smit‐
tan hålls nere genom vaccination och 
utveckling  av  naturlig  immunitet 
bland  djuren  på  kontinenten.  I  alla 
andra EU‐länder har bönderna själva 
tagit  ansvar  för  vaccinationen  mot 
blåtunga medan  SJV  kastar närmare 
en kvarts miljard av allmänna medel i 
sjön  i  en  helt  onödig  vaccinations‐
kampanj. 
Örjan  Ljungvall 
Leg veterinär, Järlåsa 

Forts. onödig 

Forts. Framgång 

Att det var inte någon direkt rusning till riksdagsdebatten kunde Agneta Johnsson konstatera. 
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lösas genom att en  fullständig upp‐
handling  av  all  statlig  verksamhet 
skall  genomföras.  Det  kommer  att 
bli  tufft  för  Jordbruksverket  att 
försöka  komma  runt  detta  faktum. 
Mycket  i  propositionen  och  i  det 
uppdrag  regeringen  gett  till  Jord‐
bruksverket är som  tidigare nämnts 
oklart  och  luddigt  formulerat.  I  en 
viktig fråga får man dock klart för sig 
hur  regeringen  tänkt  utforma  upp‐
handlingen. Av någon  svårförståelig 
anledning  har  man  tänkt  sig  att 
upphandlingen,  när  och  hur  denna 
skall  ske,  bedömning  av  inkomna 
anbud  etc.,  skall  skötas  av  Jord‐
bruksverket. För de som är  insatta  i 
de  senaste  årens  händelser  och 
därmed  känner  till  hur  hänsynslöst 
Jordbruksverket  hanterat  privat‐
praktiserande  veterinärer  är  det 
naturligtvis otänkbart att dessa kan 
tillåtas  sköta  upphandlingsprocedu‐
ren. ViS kommer att kräva att denna 
helt och hållet sköts av en utomstå‐
ende  myndighet,  t.ex.  av  Konkur‐
rensverket. Det mest beklämmande 
är,  förutom att SJV  skall  sköta upp‐
handlingen,  är  att SJV  också  tillhör 
de  som  lägger  bud  på  stationer‐
na. Man  förhandlar  alltså  med  sig 
själv. 
ViS och  landets privatpraktiserande 
veterinärer  står nu  inför en mycket 
spännande  tid  då  det  krävs  att  vi 
engagerar oss  i pilotprojektets utfö‐
rande.  Det  är  viktigt  att  man  tar 
kontakt med varandra och  ser över 
sin  situation  för  att  kunna  bedöma 
om  man  kan  lägga  ett  anbud  på 
jourer och  smittskydd. ViS  kommer 
att  engagera  sig  i  frågan  om  de 
villkor  för  att  bedriva  jourverksam‐
het som man kommer att ställa från 
Jordbruksverket  sida.  Tidigare  har 
man  från  verkets  sida  ställt  helt 
orimliga krav på jourhavande veteri‐
närer. Bl.a. vill man att alla djurslag 
skall tas emot och behandlas av den 
jourhavande  veterinären.  Detta  är 
en  föråldrad  syn  på  hur  man  idag 
skall  bedriva  djursjukvård.  Ingen 
hund‐  eller  kattägare  vill  väl  att 
deras djur vid ett akut  sjukdomsfall 
skall behandlas  av  en hästspecialist 
eller  vice  versa.  Hela  joursystemet 
måste göras om så att alla veterinä‐
rer  i  landet  samarbetar  så att djur‐
ägaren och djuret hamnar hos ”rätt” 
veterinär. Inom rimliga avstånd skall 
finnas möjlighet att ta emot smådjur 
och häst för avancerad djursjukvård. 
De  jourhavande  ambulerande  vete‐
rinärerna skall vara specialutbildade 
på  att  hantera  situationer  där  djur 
inte  kan  transporteras  till  ett  djur‐
sjukhus.  
Regeringen har gjort klart att avsik‐
ten  med  propositionen  först  och 
främst  är  att  se  till  att  det  finns 
veterinärer att tillgå i hela landet för 
att säkra djur‐ och smittskydd. Först 
i andra hand kommer frågan om att 
lösa  konkurrensproblemen.  Om 

konkurrensproblemen  skall  kunna  lösas 
så  måste  därför  landets  privatpraktise‐
rande  veterinärer  engagera  sig  i  upp‐
handlingen av jourer och smittskydd.  
ViS  kommer  under  våren  att  anordna 
sammankomster  där  dessa  frågor  kan 
diskuteras. 

 
Telefonintervjuer. 

Jordbruksverket har anlitat ett undersök‐
ningsföretag, GfK, Growth from Knowled‐
ge,  för  att  ringa  runt  till  veterinärer och 
fråga hur man  ställer  sig  till ett  framtida 
deltagande  i beredskap och smittskydds‐
arbete.  Undersökningen,  som  är  föran‐
ledd av beslutet om en ny veterinärorga‐
nisation,  sattes  igång  omedelbart  efter 
det att  riksdagen klubbat beslutet den 4 
november.  Ca  200  aktörer  privatprakti‐
ker,  ATG‐kliniker,  djursjukhus,  djurklini‐
ker  etc.  skall  bli  tillfrågade.  Undersök‐
ningen  skall vara klar  till den 20 novem‐
ber. Gfk:s intervjuare kunde inte svara på 
vilka kriterier som urvalet skett. 
Flera av de som blivit intervjuade uppger 
att  frågorna är mer eller mindre hypote‐
tiska och  att man blev mer  eller mindre 
överrumplad över frågeställningarna. Det 
är ju naturligtvis inte lätt att helt plötsligt 
svara  på  något  så  omfattande  som  om 
man vill lägga om hela sin verksamhet på 
detta  sätt.  ViS  anser  att  det  kommande 
undersökningsresultatet  har  ett  mycket 
tveksamt värde. Det verkar som om Jord‐
bruksverket vill  försöka påvisa att privat‐
praktiserande  veterinärer  är  negativt 
inställda  till  samarbete  i  jour  och  smitt‐
skyddsfrågor. ViS uppfattning är att Jord‐
bruksverket  genom  sin  konkurrens med 
privatpraktiker åstadkommit att markna‐
den för veterinärtjänster  i Sverige  inte är 
som den borde vara. Ett av de stora pro‐
blemen  är  att man  lyckats  förhindra  att 
stora,  kraftfulla  veterinärföretag  bildats 
och  att  marknaden  i  stället  består  av 
mängder med mycket små företag, oftast 
med  bara  en  anställd. Detta  förhållande 
pekade bl.a. veterinärutredningen på. ViS 
önskar att landets veterinärer tar kontakt 
med  varandra  och  diskuterar  den  upp‐
komna situationen och  förbereder sig på 
att i samarbete ta sig an jourer och smitt‐
skydd  om  regeringens  planer  på  upp‐
handling av jour och smittskydd förverkli‐
gas. Det  lämpligaste  svaret  att  ge  inter‐
vjuaren är därför att man vill avvakta och 
se  hur  upphandlingen  kommer  att 
genomföras.  

 
Brev till riksdagsledamöterna. 

Inför riksdagsdebatten den 4 november 
skickade  ViS  ut  ett  brev  till  samtliga 
riksdagsledamöter i vilket man informe‐
rade  om  den  verksamhet  DVO  byggt 
upp på  smådjur och häst. Vidare  infor‐
merades  ledamöterna  om  ViS:s  syn‐
punkter  på  innehållet  i  propositionen 
om en ny veterinärorganisation. Brevet 
bifogas detta utskick. 
 
 
 

ViS på webben! 
Att  ViS  är  en  förening  som  intresserar 
och engagerar kan man bl.a. se på dess 
placering vid sökning på ordet veterinär 
på Google. ViS kommer bland de första, 
av ca 1.200.000  träffar,  långt  före  t.ex. 
Sveriges  veterinärförbund,  SVA,  SLU, 
SLV eller Jordbruksverket. 
ViS:s  medlemmar  kan  vara  med  på 
hemsidan utan kostnad. Med  tanke på 
den  fina placeringen på Google och på 
den höga besöksfrekvensen är detta en 
mycket  bra  plats  att  visa  upp  sig  på. 
Anmäl  er  via  www.veterinarer.se/
Kontakt/kontakt.html 
 
 
 

 

Privat hälso‐ och salmonellakontroll 
Källa:  Pressmeddelande  från  Lundens 
Djurhälsovård AB, den 26 oktober 2009. 
”Allt  eftersom  grisföretagen  utvecklas 
ställs  nya  krav  på  den  veterinärmedi‐
cinska  svinrådgivningens  utformning. 
Efter 6 års arbete har vi nu äntligen nått 
vårt mål att kunna erbjuda en helhets‐
lösning  avseende  veterinär  svinrådgiv‐
n i n g   i   s v i n b e s ä t t n i n g a r . 
För  att  särskilja  kontrollen  (krav  enl. 
författningen)  från  övrig  verksamhet 
har också ett  separat  företag,  Lundens 
Djurhälsovård  AB  startats.  Företaget 
ägs till 100 % av makarna Ylva Rubin & 
Erik Lindahl och står således helt obero‐
ende  på  den  svenska  svinmarknaden. 
Vi har nu erhållit tillstånd av Jordbruks‐
verket  att  bedriva  både  hälsokontroll 
och  salmonellakontroll.  Vi  kan  dessut‐
om  presentera  en  försäkringslösning  i 
samarbete med Dina Försäkringar  som 
ger upp  till 91 % ersättning  vid  salmo‐
nellautbrott  och  en  katastrofförsäkring 
f ö r   s l a k t s v i n . ” 
Se  även  intervju  med  Erik  Lindahl  i 
tidningen Svensk Gris med knorr nr 10‐
2009. 
 
 
 
 
 
 

 

Kolla in vår hemsida! 
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Certifierade kassaregister 
Tar  ditt  företag  betalt  kontant  och 
inte genom fakturering?  
Från  den  1  januari  2010  gäller  lag 
om  kassaregister  för de  veterinärer 
som  säljer  varor  eller  tjänster mot 
kontant  betalning.  Till  kontant  be‐
talning  räknas  även  betalning med 
kontokort.   
Bedrivs verksamheten  från en mot‐
tagning  eller  klinik  där  betalning 
sker med kontanta medel måste det 
finnas  ett  certifierat  kassaregister. 
Desamma gäller om du  som veteri‐
när  i din verksamhet åker ut  till en 
kund, utför en  tjänst och  sedan  tar 
kontant  betalt  vid  dörren.  Vissa 
verksamheter  är  dock  undantagna 
från  kravet  på  att  ha  certifierat 
kassaregister  bland  annat  verksam‐
heter som har obetydlig omfattning. 

Med  obetydlig  omfattning  menas  den 
som bedriver näringsverksamhet med en 
kontant  försäljning  inklusive moms  som 
omsätter mindre än  fyra prisbasbelopp, 
169 600  kr  (för  2010  är  ett  prisbasbe‐
lopp 42 400 kr).  
Är det så att  företaget  inte omfattas av 
undantagen  är  alternativet  att  ställa  ut 
en  faktura  till  kunden.  När  försäljning 
sker mot  faktura omfattas  försäljningen 
inte av kassaregisterlagen. När ett  före‐
tag  ställer  ut  en  faktura  innebär  det 
normalt att betalning sker vid ett senare 
tillfälle  än  försäljningstillfället.  För  att 
räknas  som  "fakturerad  försäljning" 
krävs  att  fakturan  uppfyller  kraven  på 
verifikationer. För att uppfylla de kraven 
måste fakturan innehålla uppgift om när 
den  har  sammanställts,  när  affärshän‐
delsen  har  inträffat,  vad  denna  avser, 
vilket belopp den gäller och vilken mot‐
part den berör. Om ett företag upprättar 
en  faktura  och  samtidigt  tar  kontant 
betalt  vid  försäljningstillfället  brukar 
denna  benämnas  "kontantfaktura".  För 

att  betalning  av  kontantfakturor 
inte  ska  anses  som  kontant  betal‐
ning  och  därmed  registreras  i 
ett kassaregister  måste  kontantfak‐
turan uppfylla bokföringslagens krav 
på  en  verifikation.  Det  bör  särskilt 
noteras att det  innebär att motpar‐
ten ska vara identifierbar, dvs. namn 
och  adress  ska  anges  på  fakturan. 
Kontantfakturan  bokförs  enligt 
reglerna för bokföring av fakturor. 
Från  och  med  den  30  september 
2009 kan du anmäla ditt certifierade 
kassaregister  till  Skatteverket.  Hin‐
ner  inte  leverantören  av  kassare‐
gistret  få  det  installerat  åt  dig  till 
den 1 januari 2010 räcker det att du 
som  företagare  kan  visa  att  du  be‐
ställt kassaregister före den 1 janua‐
ri 2010 och att det kommer att vara 
installerat senast den 1 juli 2010. 

 

Synd om distriktsveterinärerna i 
Vännäs. 

I en artikel i Ridsport i oktober 2009 
beklagar  sig  stationschefen  på 
distriktsveterinärstationen  i Vännäs 
över att longeringsvolten för hästar 
är  belägen  utomhus.  Man  önskar 
sig en dylik  inomhus där man bara 
har en rak löparbana.  
Artikeln bifogas detta utskick. 
 

Medlemsavgift 2010 
Nu skall framtidens veterinärväsen‐
de formas! 
Regering  och  riksdag  har  äntligen 
beslutat att  Sverige behöver en ny 
veterinärorganisation.  Detta  beslut 
har  fattats  enbart  tack  vare  ViS 
enträgna  arbete  under  många  år. 
Det är dock nödvändigt att vi aktivt 
deltar  i  den  kommande  processen 
så  att  inte  Jordbruksverket  tillåts 
själva  att  ändra  det  beslut  som 
politikerna  fattat.  För  att  kunna 
delta  i  detta  arbete  behöver  vi 
medlemmar  och  medlemsavgifter! 
Vill du vara med och  skapa  framti‐
dens  veterinärväsende  där  samar‐
bete mellan olika veterinärkategori‐
er,  konkurrensneutralitet  mellan 
statlig  anställda  veterinärer  och 
privatpraktiker,  framtidstro  och 
arbetsglädje står högt i kurs då skall 
du  vara med  i  ViS!  Som medlem  i 
har du en unik möjlighet att påver‐
ka  allt  som  rör  veterinär  verksam‐
het  i  Sverige. ViS är obundet  i  för‐
hållande  till myndigheter och  fack‐
föreningar  och  kan  därför  agera 
fritt för veterinärkårens bästa. Titta 
in  på  vår  hemsida: 
www.veterinarer.se 
Alla  veterinärer  kan  välja  något  av 
följande alternativ för medlemskap: 
Alt I. Medlemskap där ett företag 
betalar serviceavgift:  
Serviceavgift: 4000 kr 
Moms: 1000 kr 
Summa: 5000 kr 
Dessutom tillkommer en ideell 
medlemsavgift på 100 kr, (ej av‐
dragsgill). 
Summan blir 5100 kr. 
Alt II. Medlem där inget företag 
betalar serviceavgift: 
Ideell medlemsavgift: 1400 kr (ej 
avdragsgill) 
Alt III. Passiv medlem, (ingen röst‐
rätt i föreningen): 
Ideell medlemsavgift: 500 kr (ej 
avdragsgill) 
Alt IV. Stödjande företag, (ingen 
rösträtt i föreningen): 
Serviceavgift minst 4000 kr plus 
moms 

En fortsatt  
härlig höst 

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, Bangårdsgatan 8, 523 37 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 
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