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ViS
SVELAND och ViS i samarbete
Försäkringsbolaget SVELAND
och ViS har under året arbetat
fram ett samarbetsavtal vilket
kan betecknas som en milstolpe inom landets veterinära
verksamhet.
Avtalet har sin grund i den explosionsartade utveckling av
vårdmöjligheter landets veterinärer nu kan erbjuda. Detta har
i sin tur haft till följd att bl.a.
riskkapitalister har börjat visa
intresse för veterinärmarknaden
och att landets första uttalade
lågprisklinik har öppnats. Detta
har skapat en viss turbulens i
veterinärkåren med uttalade
önskemål om att läget borde
stabiliseras för att inte riskera
att marknaden kollapsar vilket
mycket väl kan inträffa. SVELAND och ViS har bl.a. enats om
följande principuttalande:

 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.

”Att arbeta för djurens bästa
och att i arbetet alltid se till att
djurens välbefinnande är i centrum, ska vara grundpelaren för
samarbetet mellan Sveland och
föreningen ViS.
Sveland har som mål att avsätta
medel för att främja vetenskaplig forskning och utveckling i
relation till djurhälsa med fokus
på etik. Samarbetet mellan Sve-

land och ViS ska fokusera på att
så många djur och djurägare
som möjligt skall ha tillgång till
adekvat och etisk veterinärvård
till rimliga priser, där djurets
välbefinnande sätts i centrum.

Undersökningar och behandlingar skall vara välgrundade och
skall ske enligt vetenskap och
beprövad erfarenhet.
Att gemensamt arbeta med att
informera djurägare om fördelarna med förbyggande hälsovård och därmed öka kunskapsnivån hos djurägare är ett angeläget område för både Sveland
och ViS. Ambitionen är att gemensamma insatser inom området ska genomföras. Ökad medvetenhet kring hälsofrågor och
förbättrad djurhälsa ger mervärde för både djur och människa.”
I avtalet står bl.a. att Sveland
under avtalstiden ska verka för
att lyfta fram ViS som Svelands
samarbetspartner och att Sveland ska se till så att all sin personal är medveten om samarbetet med ViS.

ÅRSMÖTET
Programmet till årsmötet i
Stockholm den 21 januari 2012
är nu klart.
Vi kommer där att bjudas på en
utförlig information om laserterapi. Många kollegor använder
sig sedan länge av laserterapi
men vi vet att för många är
detta ett ganska okänt område.
Företaget Optilaser kan erbjuda
det allra senaste inom laserutrustning och har under hösten
fått hem en helt ny utrustning
med färdiga program för djur
som man kommer att förevisa.
Föreläsare blir bl.a. Charlotta
Lindgren som har en mångårig
erfarenhet av laserterapi och av
att föreläsa om detta för veterinärer. Några rubriker: Laser som
arbetsinstrument, laserbehandling i praktiken, fallbeskrivningar, behandling och uppföljning,
kontraindikationer, uppföljning
och journalhantering.

Med anledning av den högaktuella diskussionen inom kåren
gällande introduktionen av riskkapitalister som finansiärer av
djursjukhus kontra öppnandet

av en s.k. lågprisklinik kommer
vi att diskutera prissättning av
veterinära tjänster.
Sveland kommer att medverka
för att berätta om ett unikt samarbetsprojekt med ViS.
VILA-projektet liksom andra
aktuella frågor kommer att tas
upp till diskussion.
Dagen börjar med lunch kl.

12.00 på Radisson Blu Waterfront Hotel i Stockholm där
också resten av konferensen
skall hållas. Kl. 13.00 börjar
programmet som avslutas med
årsmötet kl. 17.30.
På kvällen kl. 20.00 äter vi middag på hotellet.
Vi uppmanar de som önskar
delta att snarast boka rum
eftersom vi redan har märkt av
att det blir fullt i Stockholm den
aktuella helgen. Vi vill också så
fort som möjligt ha in anmälan
till lunch och middag till kassören Mikael Fälth,
mikael.falth@veterinarfalth.se ,
fax 0372-14800.

Sida 2

ViS

Veterinärförsäkring
ViS har tillsammans med Säkra Försäkringsmäklare tagit fram en anpassad företagsförsäkring
som täcker det behov du har som
veterinär.
Försäkringen gäller både på praktiken och när du är ute hos dina kunder. Den omfattar också utrustning
och varor som du har med dig i bilen.
I bifogad broschyr kan du se dess
omfattning och även räkna fram vad
den kostar. Premien grundar sig på
hur många som arbetar i företaget.
Du kan teckna försäkringen även om
du inte är medlem i ViS.
Vill du ha mer information så kontakta Säkra – kontaktuppgifterna
hittar du i broschyren.

ViS-bladet.
ViS har vanligtvis ett medlemsutskick i slutet av sommaren eller i
början av hösten - men så icke detta
år. Anledningen till detta är att styrelsen arbetat på ett stort projekt
som kommer att presenteras under
nästa år.
För att undvika missförstånd skall de
inbetalningsblanketter som skickas
ut tillsammans med ViS-bladet inte
längre sändas ut till de medlemmar
som redan betalat in sin avgift.

Ord från ordförande!
GOD JUL och ETT GOTT NYTT ÅR!
Föreningen Veterinärer i Sverige,
ViS, har som de flesta redan vet en
huvuduppgift och det är att åstadkomma en konkurrensneutral marknad på djursjukvårdssidan i Sverige,
såsom den fungerar i de flesta andra
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länder. Vi strävar även att kunna få
till en yrkesförening där alla veterinärer oavsett anställningsform och
utan medlemskap i någon fackförening skall kunna vara medlemmar
och diskutera ämnen och problem
som är gemensamma för hela kåren.

Lars-Håkan Håkansson
För att så småningom uppnå detta
har vi styrelsen under året oförtrutet arbetat vidare med de frågor
som vi tycker är relevanta i sammanhanget. Vi har skrivit till myndigheter, kontaktat riksdagsledamöter,
deltagit i möten av olika slag och
bevakat dessa ur vår synpunkt, svarat på remisser och arbetat på ett
stort projekt som vi snart skall förverkliga. Vi har även haft kontakt
med medlemmar ute i landet som är
förtvivlade över Jordbruksverkets
framfart och försökt stötta dem så
långt vi förmår. Mer om detta kan ni
läsa om i andra artiklar i ViS-Bladet
och i vår årsredovisning som kommer i januari till årsmötet.
För att kunna uppnå våra målsättningar är vi beroende av er, medlemmarna, och ert stöd och jag menar då inte bara ekonomiskt utan
även att ni gärna hör av er till oss
med synpunkter om vårt arbete.
Styrelsen finns anträffbar både via
mail samt telefon men framför allt
finns vi på årsmötet. Jag uppmanar
er att redan nu reservera lördagen
den 21 januari 2012 för årsmötet. Vi
har ett bra och fylligt program och
det finns tillfälle för social kontakt
på den gemensamma middagen på
kvällen.
Med dessa rader önskar vi i styrelsen för föreningen Veterinärer i
Sverige, ViS alla medlemmar en
riktigt
God Jul och ett Gott Nytt År
Lars-Håkan Håkansson
ordförande

Rapporter från Agneta Johnsson:
Läkemedelsverkets workshop angående ”Dosering av antibiotika till
gris” på Krusenbergs Herrgård
2011-11-30—12-01.
Vi var 20 st. deltagare från LMV,
SLU, SVA, UDS, SvdHv, Lundens Djurhälsa, ViS och DV.
Mötet började med att sjukdomarna
som krävde antibiotikabehandling,
(ab),
presenterades;
APP,
Mykoplasma, Lawsonia, Spädgrisdiarré, Brachyspira, Ledinflammation
och MMA (PHS).
Principerna för fastställande av doseringsregim för ab drogs av Carina
Ingvast-Larssson, resistensläget av
Christina Greko samt MIC-värden av
Björn Bengtsson.
Sedan fortsatte vi med grupparbete i
förutbestämda grupper med någon
representant från praktiken med i
varje grupp. Man fick då ut alla i
Sverige godkända antibiotikapreparat för svin, SVS:s antibiotikapolicy
samt de danska behandlingsrekommendationerna.
Problemen var att i en del fall finns
egentligen inte tillräckliga undersökningsunderlag för att bedöma om
”läkemedlen håller vad de lovar” i

Agneta Johnsson
förhållande till MIC-värden och
agens. Detta gäller speciellt penicillinprokain som har godkänts på 50talets produktresumé. De långtidsverkande antibiotika som finns på
marknaden har också lite ”skakig”
dokumentation, även licenspreparat
diskuterades.
Principen var att följa SVS dokumentet om vi inte hade någon anmärkning mot detta.
Dessa grupparbeten var uppe till
genomgång nästföljande dag i hela
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gruppen och ska sedan redigeras
och cirkuleras via mail.
Resultatet ska bli en bilaga i Läkemedelsverkets tidning som går ut till
alla veterinärer och läkare, (denna
finns även på nätet), under våren
2012.
Tanken är att en workshop på nöt
ska också hållas.
Etikmöte för animalieproducerande
djur i SVS regi i Stockholm den 1
november 2011.
Mötet hade samlat ett 20 tal deltagare från olika organisationer.
Moderator var Per Michanek som
inledde möte med ett bra beskrivande uttryck om vår förändrade
värld; - en som är fena på fotbollsspel på datorn blir inte automatiskt
en bra fotbollsspelare i praktiken!
SvdHv och Svensk Mjölk redogjorde
för det ständigt nedåtgående antalet producenter, visserligen med
större enheter men totaltproduktionen sjunker ändå.
Lena Eliasson-Selling, SvdHv, berättade att den ”delegerade läkemedelsbehandlingen på gris introducerades på 1980-talet med krav på
rapporteringsskyldighet så att man
kan följa upp siffrorna och använda
dem i ekonomiska diskussioner.
Något som tyvärr inte fungerar.
Jonas Carlsson, Svensk Mjölk, talade
om ”Säker livdjurshandel” med serologi för Salmonella, SRA (Strept.
agalatie) och BVDV m.fl. samt arbetet med ett nytt generellt smittskyddsprogram som ska ersätta
Salmonellaprogrammet.
Kalvprojektet ställer krav på diagnostiska uppföljningar av veterinärerna och journalföring hos djurägarna, detta har förbättrat situationen för kalvarna. Man hoppas att
även VILA-projektet ska ge liknande
erfarenheter – avvaktar uppföljningen.
Nordiskt är vi rätt överens om antibiotikaanvändningen till djur, och
man hänvisade till SVS:s abpolicydokument som finns på SVFs
hemsida (denna del är öppen för
alla).
Tove Sällberg, DV, talade om den
krympande tiden för tillsyn av varje
djur och att man måste satsa på
system för övervakning och rutiner.
Därför
har
DV
utarbetat
”Besättningsservice”, som ska hjälpa
djurägaren. Ett avtal finns mellan DV
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och Svensk Mjölk så att de kan får
tillgänglighet till web-rapporter.
Akutsjukvård kommer dock alltid att
behövas, enl. DV, produktionen ska
upp inom rimlig tid med ett minimalt lidande för djuren. Djurskydds-

övervägande om djuret ska behandlas eller ej måste dock alltid tas.
Pia Gustavsson, Svensk Fågel, redogjorde för att slaktkycklingproduktionens ab förbrukning är försumbar, så någon villkorad behandling existerar ej. Man har en mindre
beläggningsgrad 36kg/kvadratmeter
i Sverige, (EU 42kg/kvadratmeter),
(2kg mer per kvadratmeter innebär
150 000SEK/år)
Konsumenterna lägger ribban; man
vill ha ”en svensk kyckling som är ab
-fri och lever i en god miljö”! Dock
har man lagt in värderingar i djurskydd som det saknas vetenskaplig
grund, för ”Djungelhönan har ingen
djungel att ta hänsyn till i sin miljö
och därför inget behov av sittpinnar
och träd att gömma sig i – men djurskydd är som invandrarpolitik ingen
får/vill ta upp den”!
Lotta Ternström-Hofverberg, JV,
redogjorde för VILA:s pilotprojekt,
40 utlottade gårdar, (justerade geografiskt). När detta är färdigt ska en
etisk lösning(?) utvärderas.
Björn Dahlén, JV, talade om abresistensen som en fara för befolkningen, men påtalade att denna
”delegering” funnits länge i praktiken men ingen vill fästa den på papper.
Han ville dock påpeka varför man
bytte från delegerad till villkorad –
jo, det ordet kom i konflikt med
lagen för djurhälsopersonalen.
Mats G Hansson, professor vid
Centre for Ethics & Bioethics vid
Uppsala Universitet, som tidigare

undervisat
veterinärstudenterna,
påtalade att vi verkar ha ett regelverk som fokuserar på fel saker!
Energi läggs på saker som inte är
relevanta för djurskyddet (”het potatis” för Björn Dahlén) och man får
då en ”undanträngningseffekt” –
detta är oetiskt!
Ska utgångspunkten vara individen
eller individen i sammanhanget för
ett ändamål? Dessa djur är inte där
för sin egen skull! I samband med
undervisningen på SLU har han påpekat om en bristande insikt i detta
bland studenterna. Människan har
svårt att leva utan djur, vi har haft
husdjur i 10 000 år. Djuren är med
och formar våra livsvillkor och deras
välfärd ställs i relation till ändamålet
med djuret. Näringsriktiga, välsmakande livsmedel eller medicinsk
kunskap – försöksdjur. Glömmer
man sammanhanget? Och fokuserar
på det enskilda djuret?
MAN FÅR INTE GÖRA LIVSMEDELSPRODUKTION I SVERIGE OMÖJLIG
GENOM ONYTTIGA REGLER! Astrid
Lindgren var kanske inte den som
visste mest om etik och djurskydd!
Värderingar ändras bland veterinärer, allmänhet m fl. Men kraven
måste vara rimliga och vetenskapligt
förankrade. Att allt som utlöser en
flyktreaktion skulle vara likvärdigt
med lidande är inte sant – så enkelt
är det inte! Jmfr fisken som har
mastceller på sidan för att känna av
tryckförändringar som gör att den
sticker därifrån. Nociceptiva reaktioner kan ej likställas med lidande för de når ej hjärnan. LEVER
REGELVERKEN SITT EGET LIV?
Han vill ta bort uttrycket ”ett naturligt beteende” ur paragrafen i lagen,
eftersom tanken mer leds till
”Fablernas värld eller Disney” än till
vetenskap och goda värderingsgrunder. Stress är en naturlig företeelse i
livet ”en del av vår utrustning för att
klara vardagen”
Integritet saknas bland veterinärer i
dagsläget – när intressen står mot
varandra;
-att principfast stå mot vinden
- att kunna lyssna på andra och omvärdera sitt förhållningssätt om man
får goda argument
- att inte förhålla sig likgiltig när
viktiga värden går förlorade.
Vid diskussionen som följde berättade Torkel Ekman att fönsterkravet hos hönsen röstades fram mot
Forts nästa
sida
”vetenskap och beprövad
erfaren-
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het” för man tyckte det ”kändes”
bättre!
Örjan Ljungvalls DN-debatt inlägg
lästes upp av My Sahlman, LRF, ingen reaktion.
Eva Marie Lewin, SVF, var rädd för
att vi ”avhändade” oss antibiotikan
och förlorade kompetens
Arne Persson, UDS, redogjorde för,
att de få studenter som är intresserade av animalieproduktionens djur,
numera bara har 6 veckor på ambulansen – så det blir arbetsgivarnas
sak att utbilda dem.
Slutsatsen blev nog ändå att större
system = lantbruksföretag, kräver
annan hantering.

Branschen fick skrämselhicka,
var rubriken på ett reportage i
Skånskan den 28 oktober.
Nystartade Cityveterinären i Malmö
rör om i branschen med en uttalad
lågprisprofil. Kliniken har väckt debatt, och Sveriges Veterinärförbund
misstänker att de tummar på kvaliteten.
– Vi håller samma kvalitet som
andra, försäkrar Morteza Asghary
som startat kliniken.
Cityveterinären i Malmö är bara
början. Siktet är inställt på en hel
lågpriskedja. Morteza Asghary berättar att de redan är på gång med
en klinik i centrala Stockholm.
– Jag kan inte avslöja var, men vi
räknar med att vara igång inom ett
halvår.
Malmökliniken är den första riktiga
lågprissatsningen i branschen. Det
förklarar också de kritiska invändningarna från förbundet, menar han.
– Det är precis samma reaktioner
som när Citykliniken kom i sjukvården.
– Det är absolut för lite konkurrens i
vår bransch, det behövs ett nytänkande.
Hans affärsidé var att starta en smådjursklinik nära människor, inne i
stan.
– Vi ser också att det är mycket
människor utan bil, både yngre och
äldre, som kommer hit.
Men fram för allt är priserna pressade. De ligger cirka 20-25 procent
lägre än andra kliniker. Och han
säljer veterinärfoder tio procent
billigare.
Kliniken är inrymd i en gammal mö-
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belbutik på Östra Förstadsgatan.
Lokalerna är helrenoverade till en
ljus och lite spartansk miljö.
Bakom receptionen finns ett par
mottagningsrum, ett operationsrum
och ett röntgenrum. Alltsammans

Han säger att kritiken främst kommit
från veterinärförbundet.
Men uppmärksamheten har också
lett till att par kollegor, men lång
erfarenhet i branschen, kontaktat
honom. De vill ha ett samarbete.

Morteza Asghary
ryms
på
150
kvadratmeter.
Fyra personer tar hand om djuren.
Två veterinärer, och så Morteza
Asghary och hans sambo Malin
Rasmusson som båda går sista året
på veterinärutbildningen i Köpenhamn.
Morteza Asghary berättar att han
hoppades att kliniken åtminstone
skulle gå runt. Men det har gått
bättre än så, Cityveterinären har fått
en flygande start.
– På de fyra-fem månader vi varit
igång har vi fått 1200-1300 patienter.
Han värjer sig för påståenden om
oschyst prisdumpning.
– Vi har samma utrustning, röntgen
exempelvis, som andra. Och vi använder precis samma analyslabb i
Tyskland som andra.
– Dessutom ligger vi över de löner
veterinärförbundet rekommenderar.
Och vi håller högre kvalitet, vi har
fler personal per djur i operationsrummet.
Men hur kan ni då vara så mycket
billigare?
– Vi har dragit ned på lokalkostnaden, renoverat till ett lägre pris. Och
vi har ingen dyr administration.
Han pekar också på ett högre flöde,
och att man exempelvis kan göra fler
saker när en hund är nedsövd för
kloklippning.
– Kanske hunden har öronproblem.
Spolar man öronen samtidigt blir det
en extra intäkt.

Två motioner i höst om konkurrensen inom veterinärväsendet.
Motion 2011/12:MJ328. Statliga
veterinärer.
De privata veterinärerna är ofta
egenföretagare eller småföretagare
och arbetar under tillsyn av Jordbruksverket. Samtidigt har Jordbruksverket omkring 400 anställda
som konkurrerar med de privata
veterinärerna.
Djurskyddslagarna sätts ur spel av
statliga veterinärer med dubbla
lojaliteter. I många delar av landet
är konkurrensen mellan de statliga
och privata stenhård.
Det är Jordbruksverket som ska
kontrollera att Sveriges djurägare
följer djur- och smittskyddslagen,
bland annat för att vi ska slippa
galna kor och mul- och klövsjukan i
landet. Dessutom kontrollerar man
att privatpraktiserande veterinärer
sköter sina jobb.
I praktiken är det distriktsveterinärerna som sköter tillsynen. Men
distriktsveterinärerna är inte bara
statens utsända kontrollanter. De är
också del av ett affärsdrivande verk
som tävlar om kunder med privata
veterinärer.
De djurägare som man kan ge anmärkningar är potentiella kunder,
och de veterinärer man kontrollerar
är konkurrenter. I många städer
finns många veterinärer, och kon-

Sida 5

ViS

kurrenssituationen är hård, inte
minst mellan privatpraktiserande
veterinärer och Jordbruksverkets
distriktsveterinärer.
Jordbruksverkets dubbla roller, dels
som praktiserande veterinärer, dels
som kontrollmyndighet är inte fördelaktiga.
Både Sveriges veterinärförbund och
EU-kommissionen har dömt ut tillsynen. Jag hävdar att det är bättre att
kontrollverksamheten skiljs från den
praktiska djursjukvården.
Att låta privata företag undersöka

Helena Bouveng (M)

 Landsbygdsministern tycker
att det skall vara bra förutsättningar för att driva företag på
landsbygden och gärna också
att en sund konkurrenssituation skall råda.
 Förvaltningsministern Stefan
Attefall tycker inte det är
lämpligt att bedriva affärsverksamhet i statlig regi.
 Man kunde ju gärna tillagt att
inte något av dessa uttalanden gäller den veterinära
sektorn.

sjuka hundar och katter samt utföra
allt annat som veterinärer gör är
därför en utveckling som ligger väl i
linje med alliansens mål om bättre
villkor för företagare och minskad
statlig inblandning i marknadens
funktionssätt. Därför bör det övervägas om de statliga veterinärerna ska
privatiseras.
Stockholm den 22 september 2011
Helena Bouveng (M)
Motion 2011/12:MJ393 Privatisering av de statliga veterinärerna
Ett område där staten utgör en dominerande aktör på en konkurrensutsatt marknad är veterinärområdet.
De privata veterinärerna är ofta
egenföretagare eller småföretagare
och arbetar under tillsyn av Jordbruksverket. Samtidigt har Jordbruksverket själva omkring 400 anställda, varav ungefär tre fjärdedelar
är veterinärer. Dessa konkurrerar
således med de privata veterinärerna. Den statliga veterinärorganisationen har en tredjedel av marknaden och får samtidigt in
100 miljoner kronor i statliga subventioner.
Att en myndighet har tillsyn över
både sin egen, och konkurrenternas,
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verksamhet framstår som något
orimligt. Det är således tveksamt om
kolleger inom samma myndighet ska
granska varandra, liksom det inte
heller är helt lämpligt att en konkurrent ska granska om de privata företagen uppfyller lagens krav.
Som en konsekvens av denna ordning har bland annat de statliga
veterinärerna i långt större utsträckning än de privata anlitats av myndigheter för olika typer av utredningar, liksom de i vissa fall får mer
fortbildning och information än vad
deras konkurrenter får i förhållande
till marknadsandelen. Det har också
förekommit klagomål om att information som är viktig i det dagliga arbetet som veterinär sprids från staten till de statliga veterinärerna så
att dessa får ett informationsövertag
gentemot de privata.
Det finns ett antal exempel som
visar att när näringsverksamhet drivs
i statlig regi så uppstår problem.
Bland annat riskerar konkurrensen
och utbudet på marknaden att hämmas eftersom statens verksamheter
backas upp av skattepengar. Möjligheten att ta ut lägre priser ger staten en större marknadsandel än som
skulle vara motiverat på en fri marknad. Det kan heller inte uteslutas att
staten ger sin egen verksamhet för-

Lotta Finstorp (M)
delar genom lagstiftning eller informellt genom att låta kolleger sköta
tillsynen av varandra. Till detta kan
också läggas att när vinstintresse
inte finns i en verksamhet uppstår
också problem med effektiviteten,
och organisationens vilja att ge kunderna en god service blir lidande.
Det är mot den bakgrunden viktigt
att avveckla statens engagemang
som företagare, samtidigt som man
underlättar för privata veterinärfö-

retag i deras strävan att konkurrera
på rättvisa och lika villkor. Därför
bör det övervägas i en översyn om
de statliga veterinärerna ska privatiseras.
Stockholm den 3 oktober 2011
Lotta Finstorp (M)

Rapport från Per Josefsson:
Rapport från referensgruppsmöte
den 17 november 2011.
Mötet hölls på Jordbruksverket med
representanter från bland annat
jordbruksverket, RAID, SVF, SVA,
Tullverket, SKK, Sverak och ViS.
Några av punkterna var:
Nya införselregler för hund och katt
från 1 januari 2012. P.g.a. att rabiesläget i Europa har förbättrats avsevärt under de senaste 10 åren har
reglerna förenklats och kravet på
godkänd mängd rabiesantikroppar
slopats.
Det som kvarstår är:

ID-märkning

Giltig rabiesvaccinering

Pass (inom EU)

Resa tidigast 21 dagar efter
grundvaccination
Viktiga detaljer:

ID-märkning måste göras
före rabiesvaccinationen.

Efter 3 juli 2011 krävs
microchip eller tatuering
utförd före 3 juli 2011

Djuret måste vara minst 3
mån (90 dagar)!

SJV rekommenderar avmaskning av hundar som kan ha
ätit gnagare utomlands

Brucella canis har påvisats
hos hund i Sverige

Fortsatt arbete med rävens
dvärgbandmask – utökad
övervakning av såväl parasiten hos räv som av rävstammen samt forskning om
smittspridning och riskfaktorer

Övriga frågor som berördes
var bevarandet av nationella
husdjursraser bland annat
våra svenska hundraser

Hygienrutiner för djursjukhus och kliniker för att motverka antibiotikaresistens

Rutiner och samarbete vid
hanteringen av insmugglade
hundar
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ViS var representerat även på Temamötet – Undantag behandlingsförbudet den 5 december 2011.
Rapport kommer senare.

Apoteken.
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ViS tänker fortsätta jobba för att
regeringen också ska se över licenssystemet.

Norrbottens största
stad mister sin
distriktsveterinär.

Omregleringen av apoteksmarknaden skulle förbättra tillgängligheten till läkemedel för landets apotekskunder. Men när det gällde djurmedicin blev effekten den motsatta,
enligt svenska veterinärer.
Särskilt problematiskt är licenssystemet, som innebär att varje enskilt
apotek som ska lämna ut preparatet
måste ha en beviljad licens.
– Överlag använder vi mer licenspreparat än registrerade läkemedel så
det här är orsak till mycket irritation
i dag, säger Agneta Johnsson, styrelseledamot i föreningen Veterinärer i
Sverige.
ViS har påtalat problemet hos Läke-

Besvikelse i väntrummet - veterinären i Luleå tvingas flytta. Tjänsten
flyttas till Piteå. Redan den 1 november stänger kliniken på Bergnäset.
- Jag förstår inte varför man gör på
det här sättet. Jag har fullt upp varje
dag, säger Hans-Jochen Kahl.
Tysken tog över som distriktsveterinär i Luleå för drygt två år sedan,
när Anna Semrén handplockades till
ett jobb vid Gammelstads djursjukhus. Han sticker inte under stol med
att jobbet inte ser ut som det är
tänkt.

medelsverket.
Utredningen ska också svara på om
tillgängligheten skulle förbättras om
veterinärer tilläts driva apotek. Tanken får dock tummen ner av såväl
apoteks- som veterinärbranschen.
– Utomlands står veterinären med
en pillerburk i handen och tar betalt
direkt i stallet. Det kan gynna onödig
förskrivning av läkemedel och det är
vi förstås emot, säger Johan BeckFriis.
Agneta Johnsson tror dock på idén.
– Jag tror inte att det hade gjort oss
särskilt korrumperade. Står jag med
en hund med öroninflammation
efter kl. 14 på en torsdag, då det är
stopptid, är det svårt att få tag i
preparaten före helgen. Då hade det
varit rätt praktiskt att kunna sälja
kunden lite örondroppar.

Fast taxa
- Det politiska uppdraget är att ta
hand om farmdjuren. Men i Luleå
finns det för få farmdjur och flera
privata veterinärer som vi inte kan
konkurrera med eftersom de är
billigare. Som distriktsveterinär har
jag en fastslagen taxa som inte kan
ändras. Därför blir det mest sällskapsdjur och hästar som jag behandlar. Jag upplever att folk uppskattar att det finns tid för dem och
deras djur här. De kan få prata med
veterinären i lugn och ro. Och de
accepterar mig, en tysk som pratar
dålig svenska.
Från Tyskland
Hans-Jochen Kahl, 56, är född och
uppvuxen i Östtyskland. Han drev
länge en privat veterinärklinik i Tyskland men var nära att bli utbränd.

- Jag jobbade för mycket. 80-90
timmar i veckan. Här tjänar jag
mindre pengar men trivs mycket
bättre.
Tiden i Luleå är dock ute.
För många
- Vi måste få verksamheten att gå
ihop och då väljer vi att göra oss av
med lokalkostnaden. Det finns för
många veterinärer i Luleå i förhållande till antalet djur. Det finns inte
underlag för att driva kliniken vidare, säger Thomas Svensson, regionchef vid Distriktsveterinärerna.
Fulltecknad
Hans-Jochen Kahl Kahl håller inte
med om att han har för lite att göra.
- För lite jobb? Titta i min planeringsbok, den är fulltecknad, säger han.
- Okej. Men har han fullt upp så kan
han ha det från Piteå också, säger
Svensson.
- De flesta Luleåborna åker inte med
smådjuren till Piteå, säger Kahl.
Nu blir restiderna för distriktsveterinären längre - och behandlingarna
dyrare - för djurägarna i Luleå.
- Men det finns många veterinärer i
Luleå som man kan anlita. Ett problem är att det som ofta blir kvar åt
oss är jourtiderna och de är kostsamma. Vi har löst jouren nu med
ett beredskapsschema, säger Katarina Nilsson-Sundström, regionchef
vid Distriktsveterinärerna.
Ett annat problem är att Kahl när
han började fick ett muntligt löfte
om obetald tjänstledighet några
månader om året, vilket inneburit
att kliniken varit stängd vissa delar
av året.
Svårt och dyrt
- Sammantaget blir det nästan ett
halvår som Hans-Jochen är ledig och
vi inte har någon personal i Luleå.
Det är svårt och dyrt att ersätta honom, säger Nilsson-Sundström.
- Jag behöver ledigheten för mitt
privatlivs skull. Något halvår handlar
det inte om men jag förstår om det
blir dyrt. Det är svårt att få veterinärer till norra Sverige, säger HansJochen Kahl.
- Om jag inte får fortsätta i Luleå så
vill jag hellre jobba för Distriktsveterinärerna i södra Sverige, för det är
inte någon utmaning för mig att
jobba i Piteå.
Av Jonny Vikström
jonny.vikstrom@nsd.se
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Budgetpropositionen
Betänkande 2011/12:MJU2 Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel
Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2011/12:MJU2
1:4 Statens veterinärmedicinska
anstalt
Anslaget används för Statens veterinärmedicinska anstalts (SVA) förvaltningskostnader. SVA är veterinärmedicinskt expert- och serviceorgan åt
myndigheter och enskilda och utreder bl.a. uppkomst, orsak och spridningssätt av sjukdomar hos djur.
Avgiftsintäkterna får disponeras av
Statens veterinärmedicinska anstalt.
Anslaget föreslås minska med 1
miljon kronor 2012–2015 för att
tillföras anslag 1:9 Statens jordbruksverk. (Anslaget 1:9 används för
Statens jordbruksverks förvaltningskostnader, Tullverkets särkostnader
för exportbidragskontroller m.m.)
Regeringen föreslår att 112 047 000
kr anvisas under anslaget för 2012.
1:5 Bidrag till veterinär fältverksamhet
Anslaget används för statens bidrag
till veterinär fältverksamhet och för
att minska avlägset boende djurägares veterinärkostnader för livsmedelsproducerande djur. Jordbruksverket är chefsmyndighet för distriktsveterinärerna. Större delen av
verksamheten är avgiftsfinansierad.
Jordbruksverket får disponera avgiftsintäkterna.
Regeringen föreslår att 105 966 000
kr anvisas under anslaget för 2012.
1:6 Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder
Anslaget används för djurhälsovård i
form av förebyggande hälsokontroll
och djursjukdatasystem. Insatser ska
begränsa skadeverkningarna av
djursjukdomar och förebygga spridning av smittsamma djursjukdomar
som kan överföras till både djur och
människor.
Regeringen föreslår att 12 933 000
kr anvisas under anslaget för 2012.
1:7 Bekämpande av smittsamma
husdjurssjukdomar
Anslaget används för bekämpande
av och beredskap mot smittsamma
husdjurssjukdomar varvid ersättning
lämnas
enligt
epizootilagen

Hans-Jochen Kahl.
(1999:657), zoonoslagen (1999:658)
eller med stöd av i lagarna meddelade föreskrifter. Vidare används
anslaget för bidrag till obduktionsverksamhet, för utveckling och genomförande av sjukdomskontroller
och för genomförande av EUlagstiftningen om djurskydd, djurhälsa, foder och livsmedel. Anslaget
används för nationell medfinansiering av kontroller för TSE (BSE och
scrapie) som Sverige enligt EU:s krav
är skyldig att göra.
I och med att dvärgbandmask hos
räv har påträffats i Sverige finns ett
utökat behov av information om och
övervakning av denna förekomst.
För detta ändamål föreslås anslaget
tillföras 3 miljoner kronor för 2012.
Regeringen föreslår att 127 349 000
kr anvisas under anslaget för 2012.
Bidrag till veterinär fältverksamhet.
Regeringen föreslår att
105 966 000 kr anvisas under
anslaget för 2012.
Det blir nästan exakt
300 000 SEK i bidrag till varje
distriktsveterinär eller 1,4 miljoner till varje distriktsveterinärstation varje år.
Hur ska en privat veterinär kunna
konkurrera med detta?

Kammarrätten ger TV4 rätt
Ur ”Journalisten” 5 december 2011
Kammarrätten i Stockholm ger Statens veterinärmedicinska anstalt
(SVA) backning. Myndigheten måste
lämna ut material som TV4 begärt
ut.

TV4 begärde ut en kartläggning som
gjorts åt SVA över utbredningen av
mjältbrandsutbrott på svenska gårdar.
SVA nekade i oktober att lämna ut
handlingen. Enligt myndigheten är
materialet som en forskare tagit
fram åt SVA inte färdigbearbetat och
bör betrakta som arbetsmaterial.
Men efter att TV4 överklagat beslutet konstaterar kammarrätten att
forskaren som utfört arbetet haft en
fristående ställning gentemot SVA. I
och med att hon skickat in materialet till myndigheten ska det betraktas som en inkommen och offentlig
handling.
————————————————

Jordbruksverket,
tillsynsmyndighet
eller stödorganisation
åt LRF?
I senaste numret av Svensk veterinärtidning skriver Örjan Ljungvall om
VILA-projektet och om de risker
detta medför. SVA, SVF och Jordbruksverket kommenterar artikeln.
Saxat ur Jordbruksverkets kommentar: ”Lantbrukarnas ekonomi är
viktig för Jordbruksverket. Vi vill ha
en fortsatt mjölkproduktion i Sverige. Genom att frigöra pengar från
vissa akutbesök, låta lantbrukaren
lägga samma medel på ett planerat,
förebyggande arbete och på att följa
upp behandlingar. För att åstadkomma detta kan vi under strikt
reglerade former tillåta att lantbrukaren inleder en behandling.”
Det kan dessutom tilläggas att Jordbruksministerns uppdrag till verket
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var kristallklart. Han gav Jordbruksverket i uppdrag att minska lantbrukarnas veterinärkostnader och inget
annat. Det var alltså inte hans avsikt
att samma pengar skall komma
några veterinärer till godo.
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Den 26 juli deklarerade de tyska
myndigheterna sommarens stora
EHEC-utbrott som officiellt avslutat.
Men vad var det egentligen som
hände och varför? Frågorna är
många och svaren är långt ifrån
fullständiga.
I maj började en anhopning av EHEC

från andra länder också. I Sverige
rapporterades 54 fall varav 18 utvecklade allvarliga njursymptom och
en person dog. Njurkomplikationen
kallas HUS-hemolytiskt uremiskt
syndrom. Alla svenska fall, förutom
ett, kunde kopplas till det tyska utbrottet genom att de antingen rest
och smittats i Tyskland eller att de
smittats av en familjemedlem som
hade varit i Tyskland.
Till raden av ovanligheter i EHECutbrottet hör även att samtliga fall
drabbade vuxna, vilket är ovanligt
för EHEC-utbrott då barn brukar
vara känsligare för sjukdomen. Majoriteten av insjuknade var dessutom kvinnor, något som också är
ovanligt i stora utbrott.

-liknande fall dyka upp i Tyskland.
Orsaken visade sig vara en E. coli
(Escherichia coli O104). Det konstiga
var att just den stammen av E. coli
var av en typ som kallas EaggEC
(enteroaggregerande E coli) och som
finns hos människa. Denna typ av E.
coli ger oftast lättare diarréer hos
folk. VTEC/EHEC bakterier förekommer mest hos idisslare. Bakterien
som isolerades vid det här sjukdomsutbrottet har dock fått förmågan att producera ett toxin som
annars produceras av just VTEC/
EHEC bakterier. Varför EaggEC har
förändrats är ännu oklart. Resultatet
har blivit en ny EHEC-liknande bakterie som har visat sig vara mycket
farlig.
Ovanlig spridning
Under utbrottet har det registrerats
4 400 sjukdomsfall, varav 50 med
dödlig utgång. Utbrottet har huvudsakligen drabbat tyskar men ett
ansenligt antal fall har rapporterats

Orsakat av groddar
Initialt misstänktes gurkor som
smittkälla med mycket starka marknadsreaktioner som följd. Panikartade åtgärder och misslyckade informationsinsatser har drabbat
grönsaksproducenter i Europa. Konsumtionen av färska grönsaker sjönk
drastiskt under EHEC-utbrottet. Till
slut spårades smittkällan till groddar
av bockhornsklöverfrö importerade
från Egypten. I Sverige fanns aldrig
någon inhemsk smittspridning och
de frön som kom till Sverige hanterades korrekt och orsakade inte
några fall av EHEC.
Globaliseringens risker
När man nu tittar i backspegeln kan
man konstatera att den storskaliga
och globaliserade livsmedelsproduktionen kombinerat med ökat
resande och förändrad livsstil kan
leda till höjda risker för smittspridning och stora utbrott. Ett väl fungerande samspel mellan primärprodu-

————————————————-

2011-09-19
EHEC-utbrottet är över

Göteborgsposten
22 nov 2011
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center, livsmedelsindustri, myndigheter och konsumenter är en förutsättning för att lyckas bemästra
framtidens utmaningar i hela kedjan
från jord till bord.
Elöd Szántó
Djurhälsoveterinär
————————————————-

"Kor kan vara en reservoar för MRSA"
Artikel ur Land 10 december 2011.
Mjölkkorna riskerar att bli lagringsplats för MRSA och andra resistenta
bakterier som kan spridas till människor. Det menar Ylva Persson,
veterinär och ansvarig för antibiotikafrågor på Svensk Mjölk.
Sverige använder mindre antibiotika
i djurhållningen än Danmark och
Nederländerna, enligt statistik från
Europeiska läkemedelsmyndigheten.
Av de sju länder som ingår i studien
hade Sverige den lägsta användningen av antibiotika. Men hotet från
resistenta bakterier som MRSA och
ESBL ökar, varnar Ylva Persson.
– MRSA och ESBL har än så länge
inte upptäckts på svenska kor. Dessa
bakterier är viktiga att ha under
uppsikt eftersom de kan spridas till
människor. MRSA kan även orsaka
problem hos mjölkkor eftersom det
kan ge mastit. Tyvärr märker vi inte
detta på korna eftersom vi inte kan
skilja MRSA-orsakad mastit från en
vanlig mastit. Dessutom kan kor vara
symtomfria bärare av MRSA.
ESBL är ett enzym som produceras
av bakterier som Klebsiella, Salmonella och E coli. Enzymet gör att
dessa bakterier kan bryta ner olika
betalaktamer, en viktig grupp antibiotika dit penicillin och cefalosporiner hör. ESBL är ett stort problem
på humansidan, men än så länge har
det inte förekommit hos nöt i Sverige.
Kan sprida vidare
– Det stora problemet är alltså att
mjölkkorna kan vara en reservoar
för dessa bakterier som sedan kan
spridas till människor, sammanfattar
Ylva Persson.
Det finns dock ljusglimtar, som att
användandet av bredspektriga antibiotika minskat till förmån för mer
smalspektriga antibiotika hos mjölkkor i Sverige.
En låg förbrukning gynnar alla i samhället.
– Redan i dag finns förbud i vissa
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länder mot vissa antibiotika. Kinoloner får exempelvis inte användas
rutinmässigt till mjölkkor i Danmark,
säger Ylva Persson och tillägger att
om vi ser till att fortsätta med vår
restriktiva antibiotikaanvändning så
motar vi Olle i grind.
Åse Troedson
Reporter
08-588 367 36
ase.troedson@lrfmedia.lrf.se

EU-länder om att avskaffa moms på
veterinärkostnader.
Stockholm den 29 september 2011
Marietta de Pourbaix-Lundin (M)

Motion 2011/12:Sk368
Momssatsen på veterinärkostnader
Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i
motionen om att inom EU verka för
att avskaffa momsen på veterinärkostnader.
Motivering
För oss människor är sjukvården
momsfri, men när ett djur behöver
sjukvård betalar man moms för veterinärkostnaderna. Att veterinärsjukvården dels inte är subventionerad, dels har ett momspåslag innebär stora kostnader. Att slopa momsen för veterinärkostnader skulle
vara att visa en stor omtänksamhet
mot alla djur som behöver vård,
samtidigt som fler djur skulle ges
vård.
Regeringen behöver ta upp en diskussion med EU för att kunna ge-

nomföra en momsbefrielse av veterinärtjänster, eftersom det kan
strida mot den momsöverenskommelse som gjorts på EU-nivå. Riksdagen bör för regeringen tillkännage
behovet av att överväga möjligheten
att inleda en diskussion med övriga

Marietta de Pourbaix-Lundin

Styrelsemöte i Ljungby.
Styrelsen i föreningen Vis brukar
som regel enbart träffas i samband
med årsmötet, dvs. en gång årligen.
Vi brukar då ha ett styrelsemöte före
årsmötet för att kunna finslipa detaljerna inför mötet. Dessutom har vi
ett stadgeenligt konstituerande
möte efter årsmötet. För övrigt brukar våra kontakter i huvudsak ske
genom mail och telefon och alla
övriga styrelsemöten sker som telefonmöten. I höst har vi för första
gången träffats i samband med ett

styrelsemöte och detta i Ljungby.
Fredag eftermiddag den 7 oktober
mötte samtliga ordinarie ledamöter
av styrelsen upp hos vår kassör,
Mikael Fälth, i hans klinik i Ljungby.
Vi började mötet med en visning av
Mikael’s hästklinik och fick dessu-

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. Lars-Håkan
Håkansson
Bangårdsgatan 8, 523 37
ULRICEHAMN
Bankgiro: 5591-4436
Postgiro: 39 17 34 - 1

tom en visning av den intilliggande smådjurskliniken. En
mycket trevlig inledning av mötet.
Därefter vidtog mötesförhandlingar och med tanke på det
stora projekt vi skall sjösätta
inom en snar framtid, kändes det
helt rätt att vi samlades runt ett
bord och diskuterade alla de
frågeställningar som finns kring
projektet. Vi hade dessutom en
hel del annat matnyttigt att diskutera och besluta om så tiden

rann som vanligt iväg och den
gemensamma middagen på kvällen blev något försenad. På kvällen avåt vi sedan en god middag
på ett av stadens äldre värdshus
som ligger mitt i centrum vid den
gamla genomfarten. För övrigt
hade kungen varit där och ätit
lunch samma dag, men personalen lovade att det inte skulle
påverka prisbilden. Kvällen avslutades hemma hos familjen Fälth
med kaffe och tillbehör och det
tackar vi för. Efter övernattning
och en frukost åkte var och en
tillbaka hem till sig, väl stärkt i
sitt uppdrag hoppas jag.
Med tanke på att styrelsen är väl
utspridd i mellersta och södra
Sverige är det mycket bra att
styrelsemedlemmarna tar sig
den tid och det besvär det innebär att samlas så här. Som ordförande tackar jag er för det.
Efter mötet ansåg vi att det ligger ett så stort mervärde i att
träffas och ”prata” ihop oss och
stötta varandra i vårt arbete med
ViS så vi beslutade att försöka
göra det till tradition att träffas
en gång varje höst för styrelsemöte och ”styrelsevårdande”
åtgärder.
Lars-Håkan Håkansson
ordförande

Copacabana

Jordbruksverket på kurs.
När det väl gäller är man inte
knusslig på Jordbruksverket.
Under hösten åkte man på kurs
till Sydamerika, (Brasilien och
Argentina), för 600 702 kr. Vad
kursen handlade om. Tro det
eller ej – om konkurrens! Visserligen om hur konkurrensen från
Sydamerika i egenskap av livsmedelsexportör kommer att
påverka den globala livsmedelsmarknaden. Undrar om man
kollade hur mycket man från
dessa stater satsar på smådjurssjukvård för att försöka konkurrera ut de privata veterinärerna i
länderna ifråga?

ViS lämnar VILA-gruppen.
ViS har lämnat den s.k. samarbetsgruppen om VILA-projektet.
Anledningen är att man inte vill
agera som någon sorts gisslan
och senare får höra att ”Ni var ju
med och beslutade om det här.”
Det stod redan från början klart
att vad än denna grupp hade
kommit fram till så skulle projektet köras.
Förre generaldirektören för Jordbruksverket, Svante Englund,
myntade ett fint uttryck för sådana här grupper, (förresten sa
han detsamma om Jordbruksverkets styrelse) - demokratisk kosmetika!

En God Jul
och ett
Gott Nytt År
tillönskas alla läsare!

ViS:s styrelse. Adresser och e-post.
Ordförande: Lars-Håkan Håkansson, Bangårdsgatan 8, 523 37 ULRICEHAMN, lhs.vetab@telia.com
Vice ordf: Per Josefsson, Norragård Vesslarp, 280 64 GLIMÅKRA, pellevet@vesslarp.nu
Sekreterare: Agneta Johnsson, Flackarps Skolväg 11, 245 61 STAFFANSTORP, 046-127239(F), agneta@flackarp.com
Kassör: Mikael Fälth, Nygatan 21, 341 35 LJUNGBY, 070 515 09 44 (A), 0372-14800 (F), mikael.falth@veterinarfalth.se
Ledamot: Örjan Ljungvall, Rubens väg 7, 744 96 JÄRLÅSA, 070-922 99 05 (A), ljungvall@telia.com

