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Givande årsmöte

 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.

Som brukligt bjöd ViS:s årsmöte på intressanta och givande föredrag, god mat i härlig miljö och tillfälle att umgås
med trevliga kollegor!
Årsmötet 2012 ägde rum den 21
januari på Hotell Radisson Blu,
(det heter inte Blue utan Blu), i
Stockholm, ett stenkast från
centralstationen. Ett alldeles
nytt hotell som verkligen levde
upp till alla fem stjärnorna.
Dagen inleddes traditionsenligt
med en gemensam lunch. Eftermiddagens program inleddes
med information om laserterapi. Till detta hade vi bjudit in
företaget Optilaser från Hudiksvall, som i sin tur engagerat
två föreläsare. Inledde gjorde
sjukgymnasten Ove Sigvardsson
som i en och en halv timma på
ett ingående och mycket bra
sätt redogjorde för den fysika-

liska bakgrunden för laser och
den effekt man kan förvänta sig
när olika parametrar förändras.
Vi ägnade oss sedan bara åt den
del som kallas terapeutisk laser.
Hela hans genomgång, av ett
ganska knepigt område, genomsyrades av stor kunskap på området och en hög pedagogisk
färdighet, dvs. en mycket bra
föreläsning av hög kvalitet. Efter
Ove kom Charlotta Lindgren

med stor erfarenhet av det
praktiska arbetet med laser och
då framför allt på häst. Med ett
rikt bildmaterial visade hon på
diverse områden där laser har
en högst påtaglig effekt som
hjälp till konventionell behandling. Det som är mest påtagligt
för ögat är naturligtvis sårläkning. Svårläkta sår, inte minst
distalt på extremiteterna, kan
fås att läka snabbare och betyd-

SVELAND och ViS i samarbete
Föreningen Veterinärer i Sverige, ViS, och försäkringsbolaget Sveland har ingått ett ömsesidigt ramavtal som bifogas
detta utskick.
Bakgrunden och orsaken till att
ViS har ingått detta avtal är att
styrelsen, efter långa och ingående diskussioner med representanter för Sveland, har fun-

nit att vi delar en gemensam
värdegrund och har samma syn
på vår yrkesutövning.
Styrelsen anser att detta avtal
innebär ett nytänkande och är

så intressant att vi med gott
samvete kan gå ut och rekommendera våra medlemmar att
ingå detsamma. Det finns även
en stor utvecklingspotential i
avtalet, det är bara vår egen
fantasi som sätter gränser. Har
ni idéer, så hör av er.
Som medlem i ViS kommer ni
att finnas tillgängliga på Svelands hemsida, med uppgifter
som gör det lätt att nå er. Ni
kommer, på en direkt fråga till
Sveland från djurägare, att rekommenderas som veterinär.
Arrangerar ni lokala träffar för
djurägare har Sveland lovat att
går in med hjälp och material.
Vad ni som ViS-medlem måste
göra är att följa intentionen i
avtalet och den direkta kostnaden för er blir att ni inte tar ut
receptarvode eller direktregleringsavgiften av Svelands försäkringstagare.

Allt detta och mer därtill går att
läsa i avtalet och har ni frågor
eller funderar på något speciellt,
hör gärna av er till antingen
någon i styrelsen eller direkt till
Sveland.
Med en förhoppning om att ni
delar styrelsens positiva inställning till avtalet kan jag bara
rekommendera er att ingå avtalet.

Sveland vill ha in kontaktuppgifterna senast den 20 februari
för att därefter kunna få in
dessa på sin hemsida
Lars-Håkan Håkansson
Ordförande
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ligt enklare med hjälp av laser. En
stor fördel är att man inte behöver
hålla på och peta i såret med diverse
lösningar, salvor eller bandage utan
man kan stå på ett för sammanhanget behagligt avstånd och arbeta. Detta är en stor fördel ur arbetsmiljösynpunkt med tanke på
säkerheten. Andra områden som
hon visade på var läkning av senoch muskelskador, som var bra exempel på hur man kan använda
laser på vävnader som ligger lite på
djupet. Hon berättade dessutom att
en del kirurger använder laser rutinmässigt efter en operation så till
vida att de efter sutureringen behandlar såret med laser för att få en
snabbare och mer komplikationsfri
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sårläkning. Det enda stället på kroppen man inte skall fundera på laserterapi är ögonen. Lämna det till
ögonspecialisterna!
Efter en välbehövlig bensträckare
med kaffe/thé och tillbehör var det
så dags för försäkringsbolaget Sveland att tillsammans med ViS redogöra för vårt samarbetsavtal. Avtalet
är ett ömsesidigt ramavtal ViS har
tecknat med Sveland om ett samarbete och som bygger på ett stort
antal mycket ingående diskussioner
oss emellan där vi kommit fram till
att vi delar en gemensam värdegrund och har samma syn på vår
yrkesutövning. Detaljerna om avtalet finns på vår hemsida och bifogas
detta utskick.

Därefter redogjorde Örjan Ljungvall
för VILA-projektet och då framför
allt varför ViS har utträtt ur den
referensgrupp Jordbruksverket har
med anledning av projektet. Anledningen till utträdet var att det redan
från början var uppenbart att ministerns uppdrag till Jordbruksverket
att se till så att bönderna själva
skulle få behandla mastiter i stort
sett redan var klart. Vi ville inte sitta
som någon slags gisslan i en grupp
som man senare skulle kunna påstå
varit med om att godkänna projektet.
Mikael Fälth redogjorde därefter för
den upphandling Jordbruksverket
har haft avseende den veterinära
beredskapen. Efter en första omgång, där enbart en utomstående
lade ett anbud, modifierade Jordbruksverket förfarandet till en andra
omgång, i akt och mening att göra
det lättare och mer attraktivt att
lägga anbud, med det resultat att
inga externa anbud kom in. Jordbruksverket vann samtliga upphandlingar! Det är ganska lätt att förstå
varför ingen lämnat några anbud
eftersom de villkor Jordbruksverket
erbjudit är helt uppåt väggarna.
Jordbruksverket vill uppenbarligen
inte bli av med någon del av sin
verksamhet, fr.a. inte beredskapen
eftersom detta är deras starkaste
konkurrensmedel. Ännu är inte sista
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ordet sagt om detta!
Sveriges Veterinärförbund/Sveriges
Veterinärmedicinska Sällskap gick i
slutet på förra året ut i en annons i
Veterinärtidningen där man meddelade att kostnaden i samband med
specialistutbildningen framledes
skulle bli dubbelt så dyr för icke
medlemmar jämfört med de som är
medlemmar i Förbundet. Detta redogjorde Per Arvidsson för och han
meddelade dessutom att det föranlett styrelsen att skriva ett brev till
Jordbruksverket, som tillsynsmyndighet och ytterst ansvarig för specialistutbildningen, och fråga om en
sådan utbildning inte skall vara kostnadsneutral. Vi har även skickat en
kopia till Konkurrensverket och bett
dem att titta på ärendet ur deras
synvinkel. Skrivelserna finns på vår
hemsida.
Slutligen redogjorde Per Josefsson
för prissättning på veterinära tjänster efter att ha varit på möte om
detta i två dagar. Pelle konstaterade
att det är intet nytt under solen.
Prissättningen är fri och det gäller
att få verksamheten att gå runt och
dessutom tjäna en slant.
Årsmötet avslutades med stadgeenliga årsmötesförhandlingar och någon palatsrevolution kunde inte
förnimmas utan mötet avlöpte helt
odramatiskt. Christopher Martinsen
hade avsagt sig vidare omval som
styrelsesuppleant och in som ny
sådan valdes Hannah Kullin, som
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varit ledamot av valberedningen. Vi
tackar Christopher för de år han
varit med i styrelsen. Till ny ledamot
i valberedningen valdes Lage Bellström och vi hälsar honom välkommen.
Innan vi skildes åt hann vi med en
gemensam middag på kvällen i goda
vänners lag. Vi startade med en
förrätt med öl, snaps och ”livet leker” under ledning av Michael Fork
som med ackuratess ledsagade oss
genom sången och lyssnar ni riktigt
noga kan ni säkert höra den fina
sången över Klarabergsviadukten
ännu.
Lars-Håkan Håkansson
Ordförande

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

Viktig information till veterinärer angående Leonberger Polyneuropati, LPN.
Många leonberger blir feldiagnosticerade och okunskapen
om den rasbundna sjukdomen
Leonberger Polyneuropati är
stor.
Beskrivning av symptomen, information om det nya gentestet
samt namn på behandlande
veterinärer finns att läsa på:
http://www.slbk.com/upload/
Stockholm%2024%20januari%
202012.pdf
Fr.o.m. årsskiftet ingår även
Leonbergern i SLU & Broad Institutes forskning kring osteosarkom.
Du finner instruktioner för prov-

tagning och faktureringsförfarande på www.slbk.com / Hälsa/
Forskning. Projektet märks Osteosarkom, Emma Ivansson
Medlemsavgifter.
Med detta utskick följer inte
något inbetalningskort för med-

lemsavgifter. Vill du betala
denna så gör du det till bankgiro 5591 - 4436. Glöm inte att
lämna namn- och adressuppgifter.
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
avdragsgill).
Summan blir 5100 kr.
Alt II. Medlem där inget företag betalar serviceavgift:
Ideell medlemsavgift: 1400 kr
(ej avdragsgill)
Alt III. Passiv medlem, (ingen
rösträtt 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 vinter
tillönskas alla läsare!
www.veterinarer.se
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

