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ViS
Jordbruksverket utmanar marknaden

 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 har genomfört
en omorganisation som på ett
utmanande sätt visar på de
dubbla roller man så ofta, av så
många organisationer och i så
många utredningar, har kritiserats för.
Jordbruksverket består numera
av en ledningsgrupp, en stabsenhet samt fyra divisioner.
Ledningsgruppen består av generaldirektören, överdirektören,
stabschefen samt divisionsdirektörerna för de fyra divisionerna.
Stabsenheten är ett stöd till
verksledningen och omfattar:
chefsjurist, informationssäkerhetschef, verkscontroller, personalstrateg,
arkitekturägare,
budgetchef samt internkommu-

Noshörning - snart utrotad - men ännu livsfarlig.
nikatör/pressansvarig.
Jordbruksverkets divisioner:
Divisionerna har olika ansvarsområden och inom varje divis-

ion finns avdelningar och enheter som är specialiserade inom
ett visst område.
Forts sidan 2

Landsbygdsministern retar upp veterinärerna

I en artikel i Svenska Ridsportförbundets
medlemstidning
Häst&Ryttare kommenterar Lantbruksminister Eskil Erlandsson
det faktum att ett antal s.k. riskkapitalbolag gått in i veterinärbranschen och köpt upp ett antal
kliniker och sjukhus.
Han säger bl.a: ”Vi har idag en väl
fungerande lagstiftning som reglerar konkurrens och ska förhindra
företag att missbruka en dominerande ställning på marknaden.
Det är viktigt att uppmärksamma
om utvecklingen kommer att leda

till negativa effekter.” (Hela
artikeln kan läsas på sidan 3 i
ViS-bladet).
På frågan som inställer sig om
ministern med mening tycker
det är skojigt att provocera
veterinärkåren, eller om han
är helt ovetande om den intensiva debatt som pågått om
veterinärväsendet i 18 år, har
ännu inte gått att få vetskap
om då det ännu inte kommit
något svar på det öppna brev
som tillställts honom och som
återges nedan.
2013-03-26
Öppet brev till Jordbruksminister Eskil Erlandsson.
I Svenska Ridsportförbundets
medlemstidning
”Häst
&
Ryttare” nr 2/13 finns en artikel om den förändring av veterinärmarknaden som skett det
senaste året p.g.a. att många
fristående
veterinärkliniker

och djursjukhus köpts upp av s.k.
riskkapitalbolag vilket innebär att
ägandet av djursjukvårdsinrättningar har koncentrerats. Jordbruksminister Eskil Erlandsson
har kommenterat artikeln och
säger bl.a.: ”Vi har idag en väl
fungerande lagstiftning som reglerar konkurrens och ska förhindra företag att missbruka en
dominerande ställning på marknaden. Det är viktigt att uppmärksamma om utvecklingen
kommer att leda till negativa
effekter.”
Föreningen ViS vill uppmärksamma ministern på att den statliga
distriktsveterinärorganisationen som drivs av Jordbruksverket, och som Du ansvarar för,
sedan 1995 haft en extremt dominerande ställning på den veterinära marknaden och uppenbarligen missbrukat denna ställning.
När nu Ditt parti antagit en liberal
ton är det svårt

Forts sidan 2
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Forts från sidan 1, Jordbruksv..
1. Främjande och förvaltning –
landsbygdsavdelningen, avdelningen
för djurskydd och hälsa, växt- och
miljöavdelningen samt marknadsavdelningen.
2. Utbetalningsfunktionen – stödärendeavdelningen, stödprocessavdelningen och stödförvaltningsavdelningen.
3. Service och kontroll – ITavdelningen,
kontrollavdelningen
och kundavdelningen.
4. Distriktsveterinärerna – Huvudkontor, 4 regioner och 100 verksamhetsplatser varav 65 mottagningar.
Distriktsveterinärerna, som den nya
distriktsveterinärorganisationen
sedan några år tillbaka heter, kan
inte betraktas som något annat än
en helt kommersiell organisation
vilken säljer tjänster i form av djursjukvård och vissa varor t.ex. djurfoder till allmänheten i konkurrens
med privata företag. Man utnyttjar
dessutom på ett utmanande sätt de
fördelar det ger att organisationen
har myndighetsstatus och att de
anställda distriktsveterinärerna är
officiella veterinärer och därmed
kan utföra vissa uppdrag som inte
kan utföras av privatpraktiker, t.ex.
besiktning av hästar som skall transporteras utomlands etc.
Föreningen ViS har svårt att tro att
Jordbruksverket inte inser problematiken med de dubbla rollerna.
Det är därför svårt att förstå att man
på ett så här tydligt sätt väljer att
visa hur intimt den kommersiella
organisationen är sammankopplad
med den myndighetsutövning och
tillsynsverksamhet som Jordbruksverket skall utöva.

Ur tidningen Häst&Ryttare 2/13 med anledning av riskkapitalisternas inträde i svenskt veterinärväsende.
Forts från sidan 1, Landsbygds..
att förstå att du fortsättningsvis kan
försvara den planekonomiska modellen för distriktsveterinärorganisationen, en organisation som saknar motsvarighet inom EU. Statliga
subventioner på mer än hundra
miljoner per år som näst intill uteslutande går till vad som inom veterinärkåren fyndigt benämns nöjesbranschen dvs. till sporthäst- och
smådjurssjukvård. Som grädde på
moset har Du satt arbetstidslagarna
ur spel för dina egna veterinärer
med förevändning att det handlar
om förtroendearbetstid. Hur stor
möjlighet tror Du att de privat verksamma veterinärerna har att beordra sina anställda kollegor att
ligga i beredskap under drygt sextio
timmar och dessutom utan att
registrera arbetad tid? Mängder av
små veterinära företag har på obehagligt nära håll fått uppleva konkurrensen från den statliga kolossen som använder sina statliga
subventioner till att bygga upp
smådjurskliniker, på vilka man bl.a.
säljer hund och kattmat, och att
annonsera om subventionerade
kastrationer av katter etc. etc. Om
Du tänker svara på detta att den
statliga organisationen sysslar med
jourverksamhet för animalieprodu-

cerande djur och bekämpning av
smittsamma sjukdomar så vill vi
redan nu tala om att det gör den i
mycket liten utsträckning. Distriktsveterinärerna arbetar till mer än 85
% med smådjur och sporthästar.
Smittskydd och jourverksamhet
utgör bara någon procent av verksamheten och är enbart till för att
imponera på Dig och andra politiker.
Därav följer att de som grupp har en
låg kompetens i dessa frågor. I andra
länder sköts smittbekämpning av
specialiserade veterinärer och det
begränsade antalet akutfall hos animalieproducerande djur som den
statliga organisationen tar hand om
här i Sverige kan lika gärna privatpraktiserande veterinärer sköta
om såsom sker i resten av EU. I Danmark, som är en av världens stora
köttexportörer, hanteras smittskyddet av 25 halvtidsanställda specialister och all jourverksamhet sköts av
privata aktörer. Tycker Du det är bra
att smittskyddet i Sverige och jourverksamhet för animalieproducerande djur handhas av veterinärer
som så gott som enbart sysslar med
sällskapsdjur?
Det enda positiva som den statliga
konkurrensen fört med sig är att de
privata, för att kunna överleva, hela
tiden har tvingats att ligga steget
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före de statliga veterinärerna både
vad gäller kunskap och servicenivå
vilket nu alltså uppmärksammats av
vissa investerare.
Det är inte bara vi i föreningen Veterinärer I Sverige, ViS, som reagerar
på det oerhörda övertramp det inneburit att staten driver en veterinärorganisation inriktad på sjukvård
av smådjur och sporthästar. En stor
mängd statliga utredningar och
andra rapporter har ända sedan
1993 med jämna mellanrum förordat att staten omedelbart upphör
med denna verksamhet. Det är väl
känt att en generaldirektör för jordbruksverket hånflinande slängde den
första av dessa utredningar i papperskorgen utan att ens öppna den.
Hånflin är också det vi mött när vi
varit uppe på Jordbruksdepartementet för att lägga fram våra synpunkter. Enligt uppgift har så sent
som i förra veckan en delegation
från branschorganisationen Svensk
Djursjukvård varit på Jordbruksverket för att kritisera den statliga djursjukvårdsverksamheten. Vi har oerhört svårt att förstå det kompakta
motstånd den svenska regeringen
hyser mot privata veterinära företagare. Detta var lättare att förstå under den socialdemokratiska regeringen som, när vi uppvaktade den,
klart uttryckte att statliga tjänstemän var så oerhört mycket bättre i
alla avseenden än privata företagare.
Vad gäller den, som du påstår, väl
fungerande konkurrenslagstiftningen
så kan vi meddela att vi tycker tvärtom - vi tycker den är rena skojet.
Den handlar mest om se till så att
privata företag inte kan sko sig genom att bilda karteller etc. men den
gäller inte för den affärsverksamhet
som statliga myndigheter bedriver.
Är det kanske därför Du tycker den
är bra?
Det enda vi kan hoppas på nu är att
den statliga organisationen går så
dåligt att man av ekonomiska skäl
tvingas lägga ner den. Den behöver
redan nu mer än 25 % av sin omsättning i statliga bidrag för att kunna
överleva. Det blir spännande att följa
när riskkapitalet och staten skall
börja slåss om vem som i fortsättningen skall ta hand om landets
sjuka hundar och katter.
För föreningen Veterinärer i Sverige,
ViS;
Lars-Håkan Håkansson, Agneta
Johnsson, Per Josefsson, Mikael

Nr 30

Fälth, Örjan Ljungvall, leg. veterinärer
För kännedom:
Statsministern Näringsministern

Det var en föregångare och kollega i
Smedjebacken till Torkel Östman,
Gunnar Fogdegård, som forskat i den
tidigaste svenska veterinärhistorian.
Redovisat i en artikel i Veterinärhistoriska museets tidskrift.
Tydligare regler om förskrivning av När Falu djursjukhus tar över så får
antibiotika?
djurägare en bättre service med de
Jordbruksverket har beslutat att
större resurserna. De har 20 000 pativeterinärer inte får skriva ut vissa
enter årligen.
sorters antibiotika om det inte finns
– Men vi hade också hälften av det på
synnerliga skäl. Anledningen är dels
att dessa antibiotika ska reserveras vår klinik.
som ett sistahandsval vid behandling När Östman började så reste han runt
på gårdarna varje dag fram till 15av människor, dels för att säkra att
rätt antibiotika väljs vid behandling tiden. Efter klockan 15 hade han
av djur.
hjälp. Idag görs bara sjukresor en dag
De nya reglerna börjar gälla 1 janu- i veckan till mjölkbönder och andra
ari 2013.
gårdar.
Samtidigt arbetar man på att försöka få igång det s.k. VILA-projektet
där lantbrukare, utan att behöva
konsultera veterinär, på eget ansvar
skall få sätta in penicillinbehandling
av mjölkkor och kalvar. Tala om
dubbla budskap!

En epok i graven när veterinär
stänger
Smedjebacken förlorar sin veterinär.
Torkel Östman som länge drivit Veterinärservice har sålt det anrika
företaget och trappar själv ner efter
sjukdom. Nya ägaren Falu djursjukhus koncentrerar verksamheten till
Ludvikakliniken.
Veterinärkliniken i Smedjebacken
har en lång historia och var en föregångare när det gällde att organisera upp veterinärernas distriktsorganisation.
– Smedjebacken var väldigt tidigt
ute med veterinär. Bakom det låg
Nils Gustaf Héro i Smedjebacken,
berättar Östman.
Socknarna runt om i västra Bergslagen blev sannolikt första området
för en distriktsveterinär. Från Grangärde till Söderbärke och upp till
Hedemora.
Det blev upphovet till att veterinärdistrikten inrättades i Sverige efter
modell som kom att stå sig länge. En
kombination av offentliga och privata uppdrag.
– I det avtalet ingick överenskommelse att om resan var lång så skulle
bönderna stå med förplägnad.

Torkel Östman
Det är ett mått på att det mesta av
arbetet numer gäller sällskapsdjur
och det mesta arbetet på klinik. På
den tiden var filosofin att man åkte ut
till djur. Nu är det tvärt om.
– Då jag började var jag ensam veterinär i Ludvika och Smedjebacken. Nu
är vi tio på lönelistan. En del är deltidare, men vi är två veterinärer i
Smedjebacken.
Nils Gustaf Héro satte igång något
som nu ändas. I alla fall med Smedjebacken som centralort och nav.
Christer Nyman
christer.nyman@daladem.se

Favoritprogram
Svenska Raskatters Förening, SRF, har
röstat fram det TV-program man
helst tittar på. ”Halv Råtta hos mig”
vann överlägset.
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Med hjärtat på rätta stället.
Åsmund Follerås är en man med hjärtat på rätta stället. Detta har tidningen Smålänningens läsare slagit fast i en stor omröstning. Åsmund är veterinär som driver en smådjursklinik i Älmhult i södra Småland. ViS-bladet
gratulerar!

Åsmund Follerås

Legos nya produktserie Friends,
som släpptes i början av året, har blivit en stor succé för det danska leksaksföretaget. I alla fall rent ekonomiskt.
Men satsningen kritiseras hårt för att accentuera stereotypa könsroller.
Lego Friends släpptes i januari och består av den pastellfärgade staden Heartlake City, där figurerna Olivia, Emma,
Stephanie, Andrea och Mia bland annat ägnar sig åt att fika, gå på skönhetssalong, bada i pool eller gå till veterinären.
Satsningen har blivit en succé, skriver The Guardian, som konstaterar att den nya serien ökat företagets vinst
med 35 procent under det första halvåret jämfört med samma period förra året.
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lighet.
- Vi överklagar inte regelmässigt
men kan göra det om vi tycker att
det är principiellt viktigt, säger Helena Kättström, djurskyddschef på
Jordbruksverket.
Föreningen ViS har inga kommentarer till det ovan nämnda enskilda
fallet men anser att det är oerhört
stötande att Jordbruksverket har
rätt att överklaga Ansvarsnämndens
beslut så länge som man samtidigt
är arbetsgivare åt den statliga distriktsveterinärorganisationen.
Vi
vet att veterinären i det relaterade
fallet var privatpraktiker. Man har
då all rätt att fråga sig om Jordbruksverket hade valt att överklaga om
det gällt en av deras egna anställda
distriktsveterinärer?

Enorm reklamsatsning
av Jordbruksverket.

Bakslag för Jordbruksverket om
veterinärs legitimation sätter
fokus på dess dubbla roller.
Veterinären dömdes 2010 för att ha
motat en häst med en Bobcat. Ett
senare beslut att låta henne behålla
sin legitimation överklagades av
Jordbruksverket som dock nu fått
avslag på sin överklagan.
Det var Ansvarsnämnden för djurens
hälso- och sjukvård som tog beslut
om att inte frånta den skånska veterinären hennes legitimation. Nämnden ansåg visserligen att hon agerat
klandervärt men tyckte också att
själva händelsen låg långt tillbaka i
tiden och att kvinnan inte var
"uppenbart olämplig" för sitt yrke.
Detta beslut överklagades av Jordbruksverket som till skillnad från

Ansvarsnämnden tyckte att veterinären var uppenbart olämplig. I sin
överklagan skrev myndigheten att
veterinären vid två olika tidpunkter
dömts för djurplågeri respektive
brott mot djurskyddslagen och att
det alltså inte handlar om en enstaka händelse. Verket ansåg också
att det faktum att brotten utförts av
en legitimerad veterinär gör dem
extra allvarliga och att det inte kan
ses som en förmildrande omständighet att brotten hon dömts för ligger
några år tillbaka i tiden.
Förvaltningsrätten i Jönköping har
nu avslagit Jordbruksverkets överklagan. Även detta beslut kan överklagas till Kammarrätten, men det är
i dagsläget oklart om Jordbruksverket kommer att utnyttja denna möj-

Föreningen ViS har ofta påstått att
inget veterinärt företag i Sverige,
(eller kanske i hela världen), satsar
så mycket på reklam som den statliga distriktsveterinärorganisationen.
Detta understryks av den mer än 20sidiga bilaga som medföljde Dagens
Nyheter i februari i år och i vilken
bifogad artikel och annons återfanns. Det skulle vara mycket intressant att veta vad denna bilaga kostade skattebetalarna. Troligen får vi
aldrig veta detta då man brukar
hemligstämpla sådana här ekonomiska utsvävningar och påstå att det
är affärshemligheter.
Distriktsveterinärorganisationen
fanns också med på den stora hästmässan ”Eurohorse 2013”, 24-28
april, på Svenska Mässan i Göteborg
med en egen monter där man
gjorde reklam för sin verksamhet.

Distriktsveterinärerna har fått ny
webb och ny gemensam telefonnummerserie
”Vi byter telefonväxel för att utveckla tillgängligheten. Vi får nu en
gemensam nummerserie och kan på
så vis hantera kundsamtal bättre än
idag. Det blir också lättare att nå vår
jour via knappval och direktkoppling,
oavsett vilken mottagning kunden
ringer till”, säger Håkan Henrikson,
chef för Distriktsveterinärerna.

Ur en 24-sidig bilaga till Dagens Nyheter. Mars 2013

Ur en 24-sidig bilaga till Dagens Nyheter. Mars 2013
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Veterinärerna satsar på hästar
För ett och ett halvt år sedan satsade Distriktsveterinärerna Bergslagen på röntgen och operation av
smådjur. Nu utvecklas verksamheten ytterligare med hästmottagning i lokalerna på Tennisgatan i
Lindesberg.
I dag torsdag kväll är det invigning
med öppet hus och senare på
kvällen håller klinikchef Camilla
Kruse och veterinär Mona HansErs
en föreläsning om hästens tänder.
Föreläsningen krävde föranmälan
och är fullbokad, men invigningen
av hästdelen är öppen för alla som
vill komma. Öppet hus är det
klockan 19-21.
– Nu kan vi ta in patienter på veterinärstationen i Lindesberg och
förutom undersökning även ha
övervakning över dagen, säger
Mona HansErs.

Eget intresse
Distriktsveterinärerna har ett eget
labb för blodanalys, ny modern
utrustning för ultraljud och tandvård samt endoskopiutrustning
för undersökningar av inre organ.
En box är byggd i det tidigare
mycket stora garage- och förrådsdelen i distriktsveterinärernas
lokaler. En rullport fanns redan
som gör det möjligt att backa
ända in med hästtransport.
– Camilla och jag har ett stort
hästintresse och tidigare satsningar har gett god utdelning och möjlighet att fortsätta utvecklingen,
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säger Mona HansErs.
Efter operationsmöjligheterna och
röntgen för smådjur 2011 har veterinärstationen byggt ut förutsättningarna för smådjurens tandvård.
– Många hundar har problem med
tänderna. Nästa steg för denna verksamhet är att investera i en tandröntgen, säger Mona HansErs.
Komplement
Distriktsveterinärerna ser hästsatsningen som ett komplement till de
privata veterinärerna i området. De
har möjlighet att remittera hästar till
Lindesberg i stället för exempelvis
Strömsholm.
Personalstyrkan i Lindesberg har
inte utvidgats under de det senaste
året. Däremot har det skett en kompetensomfördelning när tjänster
ersatts.
– Jag började jobba här i juni förra
året, och det känns fantastiskt att få

jobb på hemmaplan, säger Mona
HansErs. Hon har sina rötter i
Morskoga.
Distriktsveterinärerna har Jordbruksverket som huvudman, men
varje verksamhet har kravet att bära
sina egna kostnader.
För några år sedan, innan personalen satsade på utveckling, var
stationen i Linde ifrågasatt av Jordbruksverket.
Michael Landberg

Radioprogrammet ”Förmiddag”
besökte distriktsveterinären i Roma
Förmiddag besökte distriktsveterinärerna i Roma och fick bland annat
vara med och se en operation på en
stor hund där analsäckarna togs
bort.
Veterinären Lotta Persson svarade
på lyssnarnas frågor och pratade om
djurs hälsa.

En veterinärklinik
har precis slagit upp dörrarna på
Forslundagymnasiet i Umeå. Det är
Distriktsveterinärerna i Vännäs som
tillmötesgår kundernas efterfrågan
om veterinärvård även i Umeå.
- Vi smygstartade strax före jul och
djurägare får fortfarande ringa Vännäs för att boka tid här, berättar Lisa
Haglund, veterinär.
Hon är strålande glad över de nya
lokalerna där hon tar emot patienten Tilda, en nioårig chihuahua som
ska lämna blodprov. Matte Lina
Eriksson är också med.
- Tilda har vinglat och varit lite yr, nu
ska hon utredas, berättar Lina Eriksson.
Tålmodig och snäll patient
Tilda är mycket tålmodig och står
snällt, om än skakande, på undersökningsbordet som ser väldigt stort
ut under den nätta kroppen.
- Nästa patient kan vara 85 kilo – det
gäller att ställa in fingrarna, säger
Lisa och undersöker försiktigt den
lilla hunden.
Vad kan djurägare få hjälp med på
den nya kliniken?
- Här kan vi göra mycket. Om Vännäs
är sjukhuset så är det här en väldigt
bra vårdcentral. Här kan vi göra
blodprovstagning, vi har blodlabb, vi
kan röntga och göra mindre operationer, till exempel ta bort mindre
knölar. Är djuret riktigt sjukt eller
om det är en omfattande operation
som ska göras, då är det Vännäs som
gäller, men återbesök går bra att
göra här, berättar Lisa Haglund.
Alla djur välkomna
Vilka patienter kan ni ta emot?
- Katter, hundar – alla djur som kommer in genom dörren är välkomna.
Vi jobbar med alla djurslag, men
vanligast är katter och jakthundar,
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Vännäs
Välkommen till Distriktsveterinärerna i Vännäs.
Vi är ett arbetslag på 11 veterinärer och 5 djurvårdare som tillsammans har många års erfarenhet och bred
kompetens. Vi har en stor mottagning för vård av häst, hund, katt och övriga smådjur. För vår ambulerande
verksamhet, riktad mot lantbrukets djur och häst, har vi fem välutrustade bilar och åker gärna ut till gården
eller stallet. Vi har beredskap för akuta sjukdomsfall dygnet runt, året om.
Vi gör alltid vårt bästa för att ta hand om dig och ditt djur. Vi har olika intresseområden och jobbar hela tiden för att öka vår kompetens för att kunna erbjuda vår hjälp på bästa sätt.

SMÅDJUR
Vi har fyra behandlingsrum, särskild smittingång, två olika stallar för dagpatienter (som t.ex. får dropp eller
vaknar upp efter operation), operationsavdelning m.m.
Vi kan bland annat utföra:










medicinska utredningar
mjukdelskirurgi
röntgen
ultraljud
tandbehandlingar
endoskopering
ögonundersökningar (ej ögonlysning)
besiktningar

HÄST
Vi har ambulerande verksamhet och en välutrustad hästmottagning. Vi har en seminspilta, en tvångsspilta, löpargång och ridbana för longering vid hältutredningar.
Vi kan bland annat utföra:
medicinska utredningar
röntgenundersökningar
dräktighetsundersökning med ultraljud
hästtandvård
kastration (stående)
hältutredningar
endoskopi
chipmärkningar och signalementsbeskrivningar
förebyggande behandlingar och hälsokontroller
besiktning

BUTIK
Vi säljer hund- och kattfoder, kosttillskott, bandagematerial, shampo, tandvårds-produkter, öronvårdsprodukter
m.m.
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säger Lisa Haglund.
Idén om en klinik på Forslundagymnasiet blev verklighet i
slutet av 2011 när skolan annonserade i Veterinärtidningen om en
samarbetspartner.
- Vi hörde av oss eftersom vi har
många kunder i Umeå, berättar
klinikchef Monica Ågren.
Samarbetet med Forslunda innebar att Distriktsveterinärerna har
kunnat vara med och påverka
lokalernas utformning innan de
byggdes.
Utökar ni om det blir succé?
- Det har vi inga planer på i dagslä-

Haglund.
Erica Sjöström Pontusson
090-17 60 43
erica.sjostrom.pontusson@vk.se

Ingen av 300 har kommit tillbaka I
Mexiko rövas nu även välutbildade
personer bort av knarkkartellerna;
ingenjörer, läkare, veterinärer och
arkitekter. Deras specialistkunskaper
behövs inom brottssyndikaten - och
de kommer inte levande därifrån.

na. Och vanligast just nu; ingenjörerna. Som Daniel. Hans mamma,
Diana Iris Garcia, demonstrerar på
torget i Saltillo tillsammans med
andra förtvivlade familjer.
-Han försvann i en stadsjeep. Det
fanns inga spår efter bilen, än
mindre efter dem. Vi fick inget utpressningssamtal, först trodde vi att
det handlade om en kidnappning,
berättar hon.
Eget kommunikationsnät för knarkmaffian
Lupita Don Diegos man Ricardo arbetade med utbyggnad av mobilnätet i Tamaulipas i norra Mexico.
2009 fördes han bort av män i svarta

get, all jourverksamhet är fortfarande i Vännäs, säger Monica
Ågren.
Dagtid på vardagar
Dagtid vardagar är det som gäller
på Forslundakliniken. Än så länge
har de inte öppet alla vardagar,
men tanken är att det ska bli så
framöver. De totalt elva veterinärerna och fem veterinärassistenterna alternerar mellan klinikerna.
Även i Vännäs är lokalerna under
uppfräschning.
- Där håller vi på att få en stor omoch nybyggnation. Det har aldrig
varit så kul att jobba som nu, två
nya kliniker på ett år – det är jag
nog bara med om en gång under
min yrkeskarriär, konstaterar Lisa

Aktuellts utsända är på besök i delstaten Coahuila. Det är en bitande
kall ökenvinter. I huvudstaden Saltillo blandar sig dimman med fabriksröken från de många industrierna. Här finns det gått om kvalificerad
arbetskraft.
På en väg i ett industriområde försvann för tre år sedan Daniel Iris,
tillsammans med två kolleger. Han
var 23 år, nyutbildad ingenjör och
jobbade på ett bygge i närheten.
De försvunna tillhör alla möjliga
yrkesgrupper. Läkare som kan ta
hand om sjuka och skottskadade,
eller plastikoperera efterlysta brottslingar. Arkitekter som tvingas rita
knarkbossarnas lyxiga och befästa
hus i bergen. Veterinärer för djuren,
kemister för knarklaboratorier-

huvor, tillsammans med åtta kolleger. Av allt att döma tänkte knarkmaffian använda dem för att bygga
upp sitt eget kommunikationsnät.
-De har hittat hemliga radiomaster
som är uppsatta utan tillstånd, säger
Lupita.
Det här är maffialand. Coahuila är en
av flera delstater som nu kontrolleras av den brutalaste av kartellerna,
Los Zetas. Den grundades av avhoppade militärer. Och med våld och
mutor har de skaffat sig kontroll
över polis och åklagarmyndigheter,
de når ända in i guvernörspalatset
här i Saltillo. Inte ett enda av de fler
än 300 fallen med försvunna akademiker har lösts. Ingen har släppts,
ingen har påträffats död, med undantag för kvarlevorna efter några

Välutbildade rövas bort av mexikansk maffia
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SVF:s val till fullmäktige.
Av 2441 röstberättigade medlemmar röstade totalt 411 personer,
(17,56 %), i SVF:s val 2012.

Hästköttskandalen.
Det sägs att Livsmedelsverket tänker
göra något åt inblandningen av hästkött i färdigmatsprodukter. Kanske
skulle man kunna klassificera det
som en tillsats. Om så blir fallet lär,
enligt välunderrättad källa, den beteckning som sätts i innehållsdeklarationen bli V75.

Bättre koll kostar.

plastikkirurger som hittades i början
på 2000-talet.
– Försvinnandena av dessa kvalificerade personer är ingen slump eller
tillfällighet, säger Felipe González till
nättidningen Animal Politico. Han är
ordförande i senatens säkerhetskommitté och militär.
Biskopen som vågar ta strid mot
kartellerna
Biskop Raul Vera López i Coahuila är
en av de få som vågat ta strid mot
knarkkartellerna.
– Vi har blivit ett substitut för myndigheterna som inte vill eller vågar
göra något, säger han bistert.
– Ibland är vi direkt motarbetade.
Han berättar om hur de normalt har
polisbevakning vid ett härbärge för
migranter, som också är lovligt byte
för brottssyndikaten. En dag för-

sökte kriminella ta sig in i härbärgets lokaler. Just då hade poliserna avlägsnat sig.
– Vilket sammanträffande, va?
säger biskopen som varit nominerad till Nobels fredspris för sitt
samhällsengagemang.
Jag frågar Lupita vad hon brukar
säga till sina två döttrar när de
undrar var deras pappa är.
– Vet du vad, jag kan inte hitta din
pappa. Jag åker till Mexico City för
att få hjälp att leta efter honom."
Och en av mina döttrar brukar
säga: "Jag är så rädd för att du inte
heller ska komma tillbaka. "

I ett TT-telegram meddelas att flera
färdigmatsproducenter
planerar
bättre kontroll av köttråvaran och
att detta kommer att innebära högre
priser.
Nu prövas åter igen konsumentviljan. Efter alla skandalreportage brukar det ta en eller två veckor förrän
det som vanligt är en rykande åtgång på dansk fläskfilé á 59 kronor
kilot.
Kanske det hela slutar med att konsumenterna vill ha tillbaka hästköttet men med en mer med verkligheten överensstämmande märkning.

”Förtroendearbetstid”
Distriktsveterinärerna arbetar under
s.k. förtroendearbetstid vilket vanligtvis gäller arbetstagare vars arbetstid är svår att övervaka. Detta
innebär att en distriktsveterinär kan
arbeta hur mycket som helst under
beredskapstid utan att detta registreras någonstans. I princip, och i
teorin, kan alltså en distriktsveterinär under ett helgpass som omfattar
63 timmar kört bil i 30 timmar och
behandlat sjuka djur i 33. Ofta har
distriktsveterinären jobbat sina 8
timmar på fredagen före helgpasset
och det är troligen inte heller så
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Det är inte alltid det går så bra för de statliga veterinärerna. Denna station i Älmhult är numera nedlagd
p.g.a. dålig tillströmning av patienter.

Teckning i DN med anledning av centerungdomarnas förslag om att legalisera Cannabis.
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ovanligt att han/hon fortsätter
med 8 timmar på måndagen. Men
som sagt ingen vet, det registreras
inte……….
Detta gör att det blir mycket billigt
för Jordbruksverket i egenskap av
arbetsgivare att bedriva jourverksamhet eftersom de anställda
distriktsveterinärerna bara får
betalt för beredskap. Med beredskap menas att man sitter hemma
och väntar på att få börja arbeta
med ett jourfall. Detta i sin tur är
anledningen till att inte någon
privat arbetsgivare lämnat något
anbud på de av staten till upphandling utlämnade ”jourerna”.
De privata arbetsgivarna måste
registrera när veterinären börjar
arbeta och då blir ersättningen till
denne betydligt högre än den är
vid beredskap.
Skulle en privat arbetsgivare behandla sina anställda på detta sätt
skulle han få dryga böter, eller
kanske fängelse, och facket, SVF,
skulle ha lockoutat och bojkottat
och i skarpa ordalag fördömt verksamheten.

Nr 30

Fackföreningen Sveriges veterinärförbund, SVF och arbetsgivaren
Jordbruksverket tycker som vanligt
att föreningen ViS bara är en samling bråkstakar som håller på och
bråkar om sådana här smådetaljer
och därmed förstör det fina, väl
fungerande samarbetet inom veterinärkåren.

Salmonella diarizonae
Jordbruksverket tänker ändra sin
inställning till Salmonella bekämpandet, och har därför sänt ut ett förslag på remiss. Förslaget innebär att
Salmonella diarizonae hos får plockas bort. (Något som redan gjorts
sedan många år i vårt grannland
Norge) Den anses ha en mycket liten
betydelse för fåren, hittas ofta i
fårbesättningar och smittar inte
människor. Detta förfarande är både
Jordbruksverket och Livsmedelsverket eniga om.

Kolla in tecknen.

Hög tid att införa
”förskrivarkod”.
Av Jordbruksverkets pilotprojekt
ViLA-mjölk, där mjölkbönder under
en försöksperiod på egen hand fick
behandla sjukdomar som t ex mastit,
framkom att Sverige inte ens under
kontrollerade försöksformer har ett
fungerande system för registrering
vid behandling av animalieproducerande djur. Myndighetens Djursjukdata från 1995 håller inte måttet och
flera länder i Europa har idag en
betydligt bättre kontroll på antibiotikaanvändningen i sina besättningar.
En effektiv uppföljning och kontroll
av antibiotikabehandlingarna är av
yttersta vikt för att minska onödig
medicinering och därmed bekämpa
resistensutvecklingen mot tillgängliga veterinärpreparat.
Med en förskrivarkod för varje veterinär samt genom att ange receptmottagaren
med
SE-nummer/
organisation/personnummer skulle
”medicinhanteringen” inom näringen
kontinuerligt kunna följas av tillsyns-
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För kännedom. Denna annons återfinns i flera stora dagstidningar.
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Det finns de som anser att det inte blev så mycket av ”Matlandet Sverige”. De vill istället kalla det för
”Pratlandet Sverige”. (Ur tidningen LAND)

myndigheten. Systemet förutsätter att veterinärerna fullt ut
rapporterar medicinanvändningen
i sin egen praktik.
Förskrivaren kan, om förskrivarkod införs, regelbundet erhålla en
sammanställning över sina utfärdade recept.
I besättningar med villkorad läkemedelsanvändning borde krav på
”on-linerapportering” av behandlingar ställas. Både tillsynsmyndighet och ansvarig veterinär kan
då följa behandlingsintensiteten i
besättningarna.
Detta
skulle
kunna medföra en mer flexibel
ordning för besöksfrekvensen,
d.v.s. få behandlingar kan ge färre
besök och tvärtom.
En effektiv uppföljning av medicinanvändningen skulle också
kunna öppna upp för att veterinärer fortsättningsvis kan förmedla
mediciner som apoteken idag har
svårt att lagerhålla – något som
den sittande Läkemedels- och
apoteksutredningen inte avser att
tillstyrka.

Landstingen har hittat ett
kryphål i lagen.
Enligt DN Debatt söndagen den 26
maj försöker vissa landsting att
kringgå lagen genom att sälja rekommendationstjänster till läkemedelsbolag. Längst har Region Skåne gått. Där
köper företaget UCB* en tjänst som
innebär att Region Skåne åtar sig att
rekommendera läkemedlet Cimzia
framför andra så kallade TNFhämmare. Regionen lovar också att
läkarna skall kryssa recepten för att
förhindra att UCB:s vara byts till en
billigare parallellimporterad produkt
när patienten kommer till
sitt
apotek. Som tack får Region
Skåne 15 procents bonus. Så kallad
kick-back på all försäljning.
Skulle detta system visa sig vara lagligt öppnar sig en hel värld av möjligheter för bl.a. veterinärer när det
gäller att tjäna pengar på förskrivning
av läkemedel. Detta i sin tur skulle
innebära att en av grundpelarna för
svenskt veterinärväsende raseras.
(Från UCB:s webbsida: “UCB, Brussels,
Belgium is a global biopharmaceutical
company focused on the discovery
and development of innovative medicines and solutions to transform the
lives of people living with severe diseases of the immune system or of the
central nervous system.”)

Glöm inte att
titta in på vår
hemsida!
www.veterinarer.se

Lage Bellström.
Ny styrelseledamot 2013
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Ord från ordförande.
Hej
alla
trogna
ViSmedlemmar!
Arbetet inom ViS styrelse fortgår konstant med samma intensitet som tidigare.
Våra huvudmål, att åstadkomma en konkurrensneutral

marknad, att få till en tillsynsmyndighet som vi alla kan ha
förtroende för och en gemensam
yrkesförening, är fortfarande det
vi lägger ner mest arbete på.
Detta gör vi bland annat genom
att vid varje tillfälle som kommer
påpeka, genom skrivelser, öppna
brev och svar på uttalande,
muntliga som skriftliga, de absurditeter som från de som fortfarande inte inser anomalin i
svensk djursjukvård.
Vi svarar på ett stort antal remisser och har bra kontakt med en
del andra organisationer som
börjar inse vad vi kämpar för.
Framtiden får utvisa vad det kan

ge för resultat.
Dessutom lägger vi
ner mycket tid och
arbete på vårt stora
projekt som vi har
sjösatt till fullo nu,
men inte offentliggjort. Jag hoppas att vi
skall kunna redogöra
för det någon gång
under höstens lopp
eller åtminstone senast vid årsmötet 2014.
Årsmötet i år var mycket trevligt
och välbesökt. Vi hade inte en
tung programpunkt med externa
föreläsare, utan vi hade samlat
på oss ett antal mer vardagliga
frågor som vi gemensamt diskuterade oss igenom. Ett bra koncept som tål att upprepas i stället för en punkt med en dyr föreläsare om ett ämne som kanske
inte lockar så många.
Efter alla år med en omfattande
korrespondens med olika myndigheter och politiker där vi fått
svar som är direkt felaktiga, motsägelsefulla, inkonsekventa eller
baserade på ren okunskap läser

jag Eskil Erlandssons uttalande
om konkurrenslagstiftningen (se
annan artikel i ViS-bladet). Man
upphör aldrig att förvånas. Är
detta ett uttryck för det ansvarslösa samhället? Ledande politiker och tjänstemän behöver
tydligen inte ta ansvar för sina
göranden och låtande.
Med en förhoppning om en skön
sommar
Hälsar

Lars-Håkan Håkansson
ordförande

En härlig sommar
tillönskas alla läsare!
ViS:s styrelse. Adresser och e-post.
Ordförande: Lars-Håkan Håkansson, Bangårdsgatan 8, 523 37 ULRICEHAMN, lhs.vetab@telia.com
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Kassör: Mikael Fälth, Nygatan 21, 341 35 LJUNGBY, 070 515 09 44 (A), 0372-14800 (F), mikael.falth@veterinarfalth.se
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