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Jordbruksverket storsatsar på smådjur!

 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.

Jordbruksverket
påbörjade
den 7 januari 2010 upphandling av digitala röntgenanläggningar till de statliga distriktsveterinärstationerna. I upphandlingsdokumenten nämns
att upp till ca 15 röntgenapparater skall inhandlas men vid
kontakt med några av de företag som fått inbjudan om anbudsgivning uppger dessa att
man från jordbruksverket
muntligt meddelat att det kan
bli aktuellt med upp till 40
anläggningar. Det är också
känt att Jordbruksverket redan
har upphandlat utbildning från
en konsultfirma gällande
handhavande av digital röntgen. Man skall enligt uppgift
anordna 24 st. tvådagarskurser med början på distriktsveterinärstationen i Gällivare.
Detta skall sättas i relation till
att riksdagen under hösten
2009 beslutade att distriktsveterinärernas verksamhet skall
bedrivas på s.k. primärvårdsnivå och att regeringen deklarerade att riksdagsbeslutet skulle lösa konkurrensproblemen
inom svenskt veterinärväsen-

Jordbruksverket verkar ha lyckats i
sitt uppsåt att få landets politiker
att tro att man huvudsakligen sysslar med smittskydd och djurskydd.
de. Texten i regeringens pressmeddelande den 23 april 2009
löd:
”Idag finns problem i form av
bristande konkurrens och motsättningar mellan privatpraktiserande veterinärer och statliga
distriktsveterinärer. I propositio-

nen redogör regeringen för hur
dessa problem kommer att lösas.”
Propositionen togs i sin helhet
av riksdagen under hösten. Under riksdagsdebatten framförde
rödgröna politiker kritik mot
regeringen för att man skulle
”sälja ut” den statliga organisationen och allianspolitikerna
berömde sig för att man nu,
efter så många år, äntligen skulle lösa konkurrensproblemen
inom svenskt veterinärväsende.
Jordbruksverket har, när det
gäller debatten om att privatisera distriktsveterinärorganisationen, DVO, framgångsrikt använt
sig av taktiken att skrämma
politiker och allmänhet. Man
påstår att DVO:s huvudsysslor är
smittskydd och djurskydd och
att om man äventyrar denna
verksamhet kommer Sverige att
kunna drabbas av fruktansvärda
farsoter som kan komma att
ruinera landet och ta död på
både folk och fä. Detta har
skrämt politikerna så till den
milda grad att ingen vågar lyfta
ett finger mot Jordbruksverket.
Forts. på sidan 2

Årsmöte på Tylösand

Föreningen ViS har årsmöte den
24 april på Hotel Tylösand. I
samband med detta anordnas
ett antal föredrag om bl.a. behörighetslagen och effekterna
av avregleringen av apoteks-

marknaden. Riksdagsbeslutet om
upphandlingen av distriktsveterinärorganisationens verksamhet
kommer naturligtvis att diskuteras.
Det var för 15 år sedan den s.k.

Halmstadsgruppen bildades just
här på Hotel Tylösand. Nästan
100 distriktsveterinärer samlades då för att rusta sig inför
avhoppet från den ”Nya DVO”
som infördes 1995.
Halmstadsgruppen och privatpraktiserande veterinärers förening, PVF, utgjorde grunden för
föreningen ViS som bildades
några år senare och som nu har
ett stort antal medlemmar vilka
alla har som målsättning att
försöka bringa ordning i landets
veterinära verksamhet.
Forts. på sidan 3
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Forts. Jordbruksverket...
Man tycker att politikerna borde
tagit sig en funderare över hur Jordbruksverket sköter djurskyddet när
vi drabbades av grisskandalen i slutet av 2009. Då visade det sig att det
inte fanns några pengar till denna
verksamhet. Den 4 mars i år kunde
man läsa i Kristianstadsbladet att en
gristransport vält utanför Kristiansstad och att det inte gick att få tag
på någon distriktsveterinär på två
timmar trots att fyra var i tjänst på
stationen.
Politikerna förstår inte heller hur
smittskyddet fungerar och vilka principer som bör vägleda dem för att

verksamheten för lantbrukets djur
men även detta kan lösas med
enkla medel. En effektiv och billig
smittskyddsorganisation, motsvarande de som finns i andra EUländer, kan utan problem skapas
även i Sverige. Tyvärr har inget av
dessa argument gått hem hos politikerna som valt att låta DVO leva
kvar.
Jordbruksverket trappar nu alltså
ytterligare upp konkurrensen mot
privata veterinärer genom att utrusta distriktsveterinärstationerna
med digitala röntgenanläggningar. I
Sverige finns redan en betydande
överkapacitet av veterinära röntgenanläggningar varför det fram-

bygga upp en billig och effektiv organisation. Man fattar uppenbarligen
inte att det är omöjligt att någon
smittsam djursjukdom skall kunna få
någon spridning i norra Sverige och
att vi av denna anledning kan undvara ett stort antal distriktsveterinärer
här. Distriktsveterinärerna i norra
Sverige sysslar nästan till 100 % med
sjukvård av smådjur och häst och
skulle utan några som helst problem,
varken för dem själva eller sina kunder, kunna privatiseras. Politikerna
tror att om man genomför en privatisering så skulle distriktsveterinärerna söka sig till landets södra delar
men det finns ingenting som talar för
detta. Man är också rädd för att
ingen då tar ansvar för beredskaps-

står som ytterst oansvarigt av Jordbruksverket att genomföra upphandlingen. Jordbruksverket är
också väl medvetet om att den
enda anledningen till att utrusta
stationerna med röntgen är att
försöka få fler kunder. Det vettigaste hade ju varit att man, som inom
humansjukvården, remitterat patienter som behöver röntgas till
kliniker och djursjukhus med kompetens för detta. Även i det här
sammanhanget måste man nämna
att Jordbruksverket roll som tillsynsmyndighet för landets alla
veterinärer framstår som minst
sagt underlig.

DVO:s budget 2010 2012.
DVO fick i bidrag 99 694 tkr under 2009. För 2010 – 2012 fördelas samma belopp. Dessa medel
skall täcka DVO:s merkostnader
för att man upprätthåller servicen inom geografiskt olönsamma
områden samt för jourverksamhet. Man kan fråga sig var den
offentliga upphandlingen tagit
vägen och den förtjänst som
skulle bli effekten av denna.
Bekämpningen av smittsamma
husdjursjukdomar tilldelas en
rejäl höjning mellan 2009 och
2010, från 50 000 tkr till 183 000
tkr 2010. Detta belopp minskar
sedan 2011 (153 000) och 2012
(107 000). Orsaken till denna
kraftiga höjning har bl.a. att göra
med Blåtungevaccinationerna.
DVO:s intäkter beräknas till 6 200
tkr + 409 506 tkr under 2010 och
beräknas oförändrade under
2011 och 2012. Även här kan
resas frågan var upphandlingen
tar vägen i uppställningen.
Intressant är också att man i alla
dokument, t.ex. regleringsbrevet
2010, där man redovisar sin verksamhet så gott som endast talar
om smittskydd, djurskydd, grisar,
kor och andra saker som har med
lantbruk och viktiga samhällsfunktioner att göra men som
endast utgör en bråkdel av DVO:s
verksamhet. Man nämner i stort
sett ingenting om sin huvudsakliga sysselsättning, sjukvård för
smådjur och sporthästar. T.ex.
nämns ingenting om att många
miljoner varje år satsas på att
skicka statliga veterinärer utomlands för att utbilda sig i kirurgi
på smådjur.
Det kan också nämnas att Jordbruksverket har lånat 170 miljoner av staten till 2,5 % ränta utan
krav på säkerhet. Detta kan uppskattas till en statlig subvention
av ca 2 % ränta då en privat företagare idag inte kan komma under ca 4,5 % i räntekostnad.

Upphandling av
röntgenapparater.
Inledning av den omfattande
dokumentationen gällande upphandlingen av digitala röntgenanläggningar till den statliga
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Tylösand i Halmstad. Halmstadgruppen blev tillsammans med
privatpraktiserande
veterinärers
förening, PVF, senare ombildad till
föreningen Veterinärer i Sverige.

distriktsveterinärorganisationen. I
denna lämnas specifikationer
m.m. Här anges bl.a. att anläggningarna är avsedda att användas till sällskapsdjur och hästar.

Mer information om Jordbruksverket finns på
www.jordbruksverket.se.

1. Administrativa villkor
1.1. Allmän orientering
1.1.1. Beskrivning
Jordbruksverket (nedan kallad
den upphandlande myndigheten)
inbjuder till anbudsgivning
avseende Upphandling av röntgenapparater för sällskapsdjur
1.1.2. Beskrivning av uppdraget
Denna upphandling avses leda till
ramavtal med en eller flera leverantörer avseende leverans
av upp till ca 15 röntgenapparater
med kravspecifikation enligt nedan. Någon garanti för att en bestämd kvantitet avropas under
avtalstiden kan inte lämnas.
1.1.3. Presentation av den handläggande myndigheten
Jordbruksverket är regeringens
expertmyndighet på det jordbruks- och livsmedelspolitiska
området. Jordbruksverket har ca
1 180 anställda varav ungefär 600
arbetar på
huvudkontoret i Jönköping, cirka
150 anställda är regionalt placerade i södra och mellersta
Sverige och ca 430 personer arbetar vid distriksveterinärstationer
runt om i landet.

Föreningen ViS årsmöte kommer
att hållas på Hotel Tylösand lördagen den 24 april kl 16.45. Hela
programmet ser ut så här:

Årsmöte.

Lördagen 24 april.
11.00 – 13.00
Registrering
12.00 – 13.00
Lunch
13.00 – 14.00
Djurapoteket
Apovet. Gabriella Sander
14.15 – 15.00
Webbtjänster
för veterinärer. Maria Olsson, Open
-Care
15.00 – 15.30
Kaffe
15.30 – 16.30
Veterinärens
Apotek. Christoffer Zielfelt, Siri
Schalin, Scandivet
16.30
Senaste nytt om Blåtunga. Örjan Ljungvall
16.45
Årsmöte
20.00
Middag
Söndagen 25 april
10.00 – 12.00
Behörighetslagen/Djursjukskötarlegitimation.
Helen Loor, Jordbruksverket
12.00
Lunch
Det är i år 15 år sedan Halmstadsgruppen bildades just på Hotel

Lite information om de olika programpunkterna:
Ny behörighetslag 2010. Hur kommer det att fungera i praktiken?
Vem får göra vad? Vem har ansvar?
Hur ska delegering ske? Många
frågor kring legitimation, C15
etc.Ta chansen och bli ViSare och
kom till årsmötet där representanter för Jordbruksverket informerar.
Örjan Ljungvall som under hela
"Blåtunge-yran" har varit aktiv och
mycket väl påläst kommer att informera om de senaste turerna
kring sjukdomen. Han kommer
också att rapportera från vaccinationsmötet som anordnas av Läkemedelsakademin den 13 april 2010
där han deltar som representant
för ViS.
Djurapoteket Apovet och Veterinärens Apotek. I april 2009 beslutade riksdagen att omreglera Apoteksmarknaden. Flera nya aktörer
har tillkommit. Veterinärens Apotek har som affärside att leverera
läkemedel till djur genom att etablera apoteksenheter på djursjukhus och kliniker. På så sätt kommer
ett veterinärbesök som leder till en
förskrivning att kunna avslutas med
att djurägaren får sitt djurs medicin
i handen. ”Låt avregleringen av
Apoteksmarknaden bli ett lyft. Det
kanske är lättare att föra en diskussion med firmor som är intresserade av vad vi vill ha och hur vi vill ha
det än kolossen ”Apoteksbolaget”.
Kom till Tylösand den 24/4 och
lyssna på vad två nya aktörer har
att komma med”
Webbtjänster: Information om
tjänster veterinären kan ha på sin
hemsida, tidsbokningar, vaccinationspåminnelser, info etc. En
spännande framtid!
Under årsmötet kommer vi naturligtvis att diskutera riksdagsbeslutet om upphandlingen av delar av
DVO mm.
Observera att Hotel Tylösand har
en fantastisk fin SPA-avdelning!

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

Inget hundjobb för
Schweiz advokater
DN Publicerat 2010-03-07
Schweiziska advokater slipper
hundjobb. Folket i alplandet
röstade på söndagen nej till
att fiskar, hamstrar, hundar
och andra utsatta djur måste
ha rätt till juridisk hjälp
Drygt två tredjedelar sade nej
till ett lagförslag om att utsatta
djur över hela Schweiz måste få

möjlighet till rättshjälp, enligt
preliminära
valsiffror
som
schweiziska medier redovisar.
Det var djurrättsorganisationen
Schweizer Tierschutz (STS) som
genom ett så kallat folkinitiativ
med 100.000 underskrifter hade
tvingat
fram
omröstningen.Enligt opinionsmätningar är
schweizarna positiva till idén,
men uppenbarligen tog sig inte
tillräckligt många djuradvokatsvänner till vallokalerna. Däremot blir det även i fortsättningen fritt fram för regionala
beslut om att djuren ska få

rättshjälp, en åtgärd som kantonen Zürich vidtog redan 1992.
Antoine Goetschel är som djurens advokat i Zürich frågans
affischnamn. Han sköter årligen
upp till omkring 200 rättsfall,
men irriterar sig på att det ofta
är de mest kufiska som väcker
uppmärksamhet. Till exempel
när han häromveckan i rätten
företrädde en gädda som torterats ihjäl av en fiskare.
De flesta fallen handlar dock
om hundar, katter och boskap
som utsatts för grovt djurplågeri. Klienterna har nästan alltid

En härlig vår och en
Glad Påsk
tillönskas alla
läsare!

urusel betalningsförmåga, så
Goetschels timarvode à 200
franc (1 300 kronor) betalas av
kantonmyndigheterna.
Schweiz har redan en av världens strängaste djurskyddslagar. Men straffen för de människor som döms blir ofta låga.
Goetschel ser det som logiskt
att man tvingar rättsväsendet
att ta djuren på större allvar.
– Om åklagaren får ett fall med
jättelika knarkmängder, och ett
med halshuggna barn, och sedan två brända hundar kommer
in — då säger han, "äsch,
vadå". Det förstår jag, säger
Goetschel.
– Det vore mer rättvist att ge
djuren en röst.
Det blev också nej från folket i

en av de andra två folkomröstningar som hölls på söndagen,
om regeringens förslag till pensionsminskningar.
Däremot
godkändes enligt de schweiziska mediernas preliminära siffror förslag om hur forskning på
människor ska regleras i lag.
Och gäddan då? Den förlorade.
Goetschel funderar på att överklaga, rapporterar The Wall
Street Journal, som dock också
konstaterar att gäddan nog inte
bryr sig, eftersom den numera
är uppäten.
TT-AFP-APA

ViS:s styrelse. Adresser och e-post.
Ordförande: Agneta Johnsson, Flackarps Skolväg 11, 245 61 FLACKARP, 046-127239(F), flackarp@dataphone.se
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