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Under snart 20 års tid har 
frågan om veterinärernas 
journaler vart oerhört infek-
terad och orsakat stora 
problem för enskilda veteri-
närer. 
Jordbruksverket har via en 
föreskrift till veterinärkåren 
meddelat att man via det s.k. 
”datajournalsystemet” vill ha 
in alla veterinärers journaler 
gällande animalieproduce-
rande djur som behandlats 
med läkemedel. Man vill 
också ha in uppgifter om häs-

tar som behandlats med anti-
bakteriella preparat. Privata 
veterinärer har anfört att det 
kan väl inte vara rimligt att 
man måste skicka in uppgif-
ter om sin verksamhet till en 
myndighet som bedriver kon-
kurrerande verksamhet. Spe-
ciellt inte eftersom man anser 

att den statliga distriktsveter-
inärorganisationen har visat 
sig vara en oerhört aggressiv 
och aktiv marknadsaktör. De 
uppgifter man skickar in 
skulle kunna utgöra ett effek-
tivt medel för distriktsveterin-
ärorganisationen att planera 
sin verksamhet och att där-
med ytterligare skärpa kon-
kurrensen gentemot pri-
vatpraktiserande veterinärer. 
Jordbruksverket har å sin 
sida anfört att distriktsveterin-
ärorganisationen är helt se-

parerad från verkets övriga 
verksamheter och därmed 
inte kan få tillgång till de jour-
naluppgifter som privata vete-
rinärer skickar in. Jordbruks-
verket har inte gjort några 
försök att bevisa detta påstå-
ende genom att exempelvis 
låta utomstående personer 
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granska deras verksamhet. 
Man lämnar inte ut några 
som helst uppgifter om di-
striktsveterinärorganisatio-
nens verksamhet eller eko-
nomi. Inte ens den statliga 
Veterinärutredningen kunde 
få ut några uppgifter om di-
striktsveterinärorganisationen
s ekonomiska redovisning. 
Detta plus mycket annat som 
skett de senaste 20 åren gör 
att privatpraktiserande veteri-
närer vet att man inte kan lita 
på Jordbruksverket. De vete-
rinärer som vägrat att skicka 
in sina journaler har hotats av 
sanktioner vilket gjort att 
många fått utstå en hård psy-
kisk press. 
  
Distriktsveterinärernas 
journaler är allmänna hand-
lingar.  
För dessa gäller bl.a. föl-
jande: En allmän handling är 
en handling som förvaras 
hos, inkommit till eller upprät-
tats hos en myndighet. En 
allmän handling kan vara 
en offentlig handling om den 
ej innehåller några uppgifter 
som sekretessbelagts en-
ligt offentlighets- och sekre-
tesslagen. En offentlig hand-
ling ska, enligt offentlighets-
principen, lämnas ut till den 
medborgare som så önskar. 
Myndighet skall på begäran 
av enskild lämna uppgift ur 
allmän 

Forts. på  sidan 2 
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Forts. från sid 1 handling, som förvaras hos myn-
digheten om hinder inte möter på 
grund av bestämmelse om sekre-
tess.  
Den som är statligt anställd om-
fattas av samma sekretessregler 
som den myndighet som han 
eller hon är anställd hos. När en 
distriktsveterinär, som är anställd 
hos Jordbruksverket, anlitas av 
en djurägare för att behandla 
djur, omfattas detta uppdrag av 
sekretess enligt 8 kap 9 § sekre-
tesslagen, s.k. uppdragssekre-
tess. Sekretessen enligt denna 
bestämmelse ger ett skydd för 
uppdragsgivarens personliga och 
ekonomiska förhållanden om det 
måste antas att uppdraget läm-
nats under förutsättning att upp-
giften inte röjs. Huruvida uppgif-
ten omfattas av sekretess beror 
på utfallet av ett hypotetiskt reso-
nemang. Är omständigheterna 
sådana att man måste anta att 
djurägaren förutsatte sekretess 
när han anlitade veterinären så 
har denne tystnadsplikt, vilket 
innebär att även journalerna är 
hemliga. I de allra flesta fall bör 
sekretess därför gälla enbart såd-
ana sjukdomar som mera påtag-
ligt kan ha ekonomiska konse-
kvenser. 
Veterinärens uppgifter samlas i 
djursjukdataregistret som förs av 
Jordbruksverket. Uppgifter som 
finns hos myndigheter omfattas 
av sekretesslagens bestämmel-
ser. Av betydelse för sekretessla-
gens tillämplighet på djursjukdata 
är också bestämmelserna om 
allmänna handlingar och person-
uppgiftslagen. Det finns inga sär-
skilda sekretessbestämmelser för 
Jordbruksverkets ansvarsom-
råde. Däremot kan flera av de 
generella sekretessbestämmel-
serna vara tillämpliga på uppgif-
terna. Vilka som kan gälla för 

djursjukdata beror på i vilken 
slags verksamhet som de an-
vänds. 
Som framgår av ovanstående är 
det inte solklart vad som är sek-
retessbelagt i Jordbruksverkets 
datajournaler. 
 

 
Privata veterinärers journaler 
är den enskilde veterinärens 
eller klinikens egendom och 
behöver inte lämnas ut till nå-
gon annan än tillsynsmyndig-
heten som i detta fall är läns-
styrelsen.  
 
Den veterinära ansvarsnämnden 
har också rätt att få tillgång till en 
privat veterinärs journaler vid 
utredning av en anmälan. Båda 
dessa myndigheter måste ange 
giltiga skäl för sin begäran att få 
ta del av journalerna. 
 
Djurägare, försäkringsbolag och 
Jordbruksverket har alltså inte 
rätt att ta del av privatpraktise-
rande veterinärers journaler.  
 
Den privatpraktiserande veterinä-
ren måste alltid skriva ett intyg 
om detta begärs. Intyget skall då 
innehålla uppgifter om behand-
lingar etc. och kan sägas utgöra 
en sammanfattning av begärda 
uppgifter tagna ur journaler. En 

vägran att lämna ut journaler till 
ett försäkringsbolag kan resultera 
i att djurägaren blir utan ersätt-
ning. 
Med detta som bakgrund upp-
kommer flera frågor. Vilka uppgif-
ter ur en privatpraktiserande ve-
terinärs journaler kan Jordbruks-
verket begära in? Idag rapporte-
rar privatpraktiserande veterinä-
rer i enlighet med Jordbruksver-
kets författningssamling in viss 
läkemedelsbehandling av djur. I 
SJVFS 2013:41 finns Statens 
jordbruksverks föreskrifter om 
skyldigheter för djurhållare och 
för personal inom djurens hälso- 
och sjukvård, (D 8 och L 41). 
Utkom från trycket den 29 no-
vember 2013.) Föreskriften lyder: 
 
”Rapportering 
11 § En veterinär ska senast en 
månad efter att ha journalfört en 
behandling, dock  
senast tre månader efter behand-
lingstillfället, rapportera 
1. samtliga läkemedelsbehand-
lingar till och behandlingar av 
smittsamma sjukdomar hos nöt-
kreatur, får, get, ren, gris, fjä-
derfä, fisk och hägnat vilt, samt 
2. behandlingar av häst med anti-
bakteriella läkemedel för syste-
miskt bruk. 
Rapportering enligt första stycket 
ska göras på blanketten 
”Praktikjournal för veterinär”, 
”Praktikjournal för distriktsveteri-
när” eller genom att använda ett 
databaserat journalföringssystem 
som Jordbruksverket har god-
känt.  
Praktikjournalen ska skickas in till 
Jordbruksverket, 826 84 Söder-
hamn eller, om databaserat 
journalföringssystem används, 
skickas in på sätt som Jordbruks-
verket har godkänt.” 
 
För de flesta veterinärer framstår 
denna föreskrift, liksom andra 
föreskrifter från Jordbruksverket, 
som en lag vilken måste följas. Är 
det verkligen så? Den första frå-
gan man skall ställa sig är: Vad 
är det för skillnad mellan författ-
ningar, lagar, förordningar och 
föreskrifter?  
 
Författning är ett samlingsnamn 
på lag, förordning och föreskrift.  
Lag. Regler som får konsekven-
ser för enskilda medborgare och 
företag finns i form av lagar vilka 
riksdagen fattar beslut om.  
Förordningar är regler utan såd-
ana konsekvenser och dessa kan 
regeringen besluta direkt om.  
Föreskrifter är 
detaljregler Forts nästa sida 
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Forts nästa sida 

inom vissa sakområden som 
myndigheter kan besluta om. 
En föreskrift som får konsekven-
ser för enskilda eller företag 
måste alltså ha stöd av en lag 
som beslutats om i Riksdagen. 
Frågan som uppkommer är då 
om Jordbruksverkets föreskrift 
om rapportering har stöd i lagen. 
Den lag som är tillämplig här är 
”Lag (2009:302) om verksamhet 
inom djurens hälso- och sjuk-
vård”. I denna finns inget stöd för 
att privatpraktiserande veterinärer 
måste skicka in journaler till Jord-
bruksverket. Vad som också talar 
emot ett lagstöd är att Jordbruks-
verket inte har försökt vidta några 
straffåtgärder mot det stora antal 
veterinärer som under de senaste 
åren vid mängder av tillfällen 
brutit mot föreskriften. Det finns 
många veterinärer som helt öppet 
meddelat att man vägrar skicka in 
journaler till Jordbruksverket. I 
föreskriften finns inte heller några 
uppgifter om eventuella straff 
som skulle kunna bli följden om 
man bryter mot denna. Det före-
faller också otroligt att riksdagen 
skulle konstruera en lag som 
tvingar företag att skicka in före-
tagsuppgifter till en myndighet 
och på så sätt göra att dessa 
uppgifter blir allmän handling. Det 
är naturligtvis också ytterst be-
svärande att Jordbruksverket 
bedriver konkurrerande verksam-
heten med de företag som man 
vill skall skicka in uppgifter. 
 
I utredningen SOU 2005:74 ”Nytt 
djurhälsoregister – bättre nytta 
och ökad säkerhet” påtalas att 
Jordbruksverket lämnar ut djur-
sjukdata som inte är avidentifie-
rade till Svensk Mjölk. Man säger 
att det av dessa data går att iden-
tifiera enskilda fysiska och juri-
diska personer. Varje besättning 
som är med i kokontrollen har 
visserligen gett medgivande till 
Svensk Mjölk om att sådana data 
får användas, men Jordbruksver-
ket har inte inhämtat något med-
givande för att lämna ut djursjuk-
data. För att kunna lösa proble-
met med att identifierbar data 
lämnas ut av Jordbruksverket till 
Svensk Mjölk har detta reglerats i 
ett avtal, där organisationen för-
binder sig att tillämpa förvalt-
ningslagen och sekretesslagen 
för djursjukdata. Utredningen 
menar att en avtalsreglering inte 
är tillräcklig, vare sig ur sekretes-
synpunkt eller om man ser till 
personuppgiftslagens syften. 
Tillämpningsområdet för de lagar 
som nämns kan inte utvidgas 

genom ett civilrättsligt avtal. Om 
uppgifterna användes i strid emot 
gällande bestämmelser, skulle 
Svensk Mjölk sannolikt endast 
göra sig skyldigt till avtalsbrott. 
När uppgifter lämnas ut till forsk-
ning med förbehåll däremot, inne-
bär ett felaktigt bruk av uppgifter-
na ett brott emot tystnadsplikten. 
Utlämnande av personuppgifter 
kan vidare enligt personuppgift-
slagen endast ske om de berörda 
ger sitt samtycke. 
Jordbruksverket lämnar idag ut 
djursjukdata till LRF mjölk. Vi har 
inte fått klart för oss om Jord-
bruksverket åtgärdat de juridiska 
problem som påtalades i utred-
ningen från 2005. 

En fråga man måste ställa sig är 
om det är någon mening med att 
skicka in journalerna till Jord-
bruksverket? Används de i något 
”behjärtansvärt” syfte? Som ett 
mått på den totala antibiotikaför-
brukningen i Sverige är de oan-
vändbara. Dessa uppgifter är 
bättre att ta från apoteken. An-
vänds de för statistiska ändamål 
avseende sjukdomsfrekvens 
etc.? Ingen tillbakarapportering till 
de rapporterande veterinärerna 
avseende detta förekommer vil-
ket man lovat. Som ett medel för 
att förhindra kontaminering av 
livsmedel med antibiotika går de 
inte att använda då uppgifterna 
snabbt blir 

Forts nästa sida 

Ordförande har ordet. 
 

Ulricehamn en vacker dag på 
förhösten. 

Den vackraste sommar vi haft på 
flera år är över och den håller för 
tillfället på att gå över i en höst 
som hittills verkar gå i somma-
rens fotspår vädermässigt. Hös-
ten innebär även en nystart på 
våra aktiviteter, så även för ViS 
styrelse. I sommar har Mikael 
Fälth och jag besökt DingleVete-
rinärerna, (se separat artikel), 
och fått ett mycket intressant 
möte med kollegorna. Dessa 
visade framåtanda och mod i 
förhandlingarna med ”Storebror”, 
(=Distriktsveterinärerna), och 
uppnådde ett lyckat resultat. Det 
går alltså! 
Vidare har vi börjat planera års-
mötet 2015 som kommer att äga 
rum den 16-18 januari i Uppsala. 
Programmet är inte klart i detalj 
men vi kommer bl.a. att få en 
exklusiv visning av det nya VHC 
lördagen den 17 och därefter blir 
det en intressant föreläsning. Vi 
återkommer med programmet när 
det är klart i detalj, men reservera 
gärna helgen redan nu för ett 
givande möte inte minst ur social 
synpunkt. Vi har också blivit kon-
taktade av flera olika leverantörer 
av produkter för veterinärer som 
vill inleda ett samarbete med oss. 
Vi har under sommaren samman-
trätt med ett par av dem. Om 
detta kan ni läsa på annan plats i 
bladet. Vi vill gärna klargöra att 
ViS inte favoriserar någon leve-
rantör utan ser enbart till med-
lemmarnas bästa. 
Delar av styrelsen har även haft 
ett telefonmöte med Jordbruks-
verket angående nya föreskrifter 
för privata officiella veterinärer. 
Det var ett förmöte innan underla-

get går ut på remiss och Jord-
bruksverket ville ha våra syn-
punkter på förslaget. Mötet var 
mycket bra och givande för båda 
parter. Detta är första gången 
Jordbruksverket kontaktar oss 
och förhoppningsvis kan det bli 
fler möten av detta slag i framti-
den.  Styrelsen ägnar sig för öv-
rigt åt rutinsaker som att svara på 
remisser, sköta kontakter med 
myndigheter och medlemmar i 
olika frågor. Vi går förstås mest i 
väntans tider på vad EU:s kon-
kurrensmyndighet skall svara på 
vår anmälan. Vi vet nu dessutom 
att anmälan är känd hos politiker 
och tjänstemän högst upp på 
departementsnivå. Vi får hoppas 
på ett svar inom en inte allt för 
avlägsen framtid. 
Med detta hoppas jag att vi träf-
fas i Uppsala på årsmötet i janu-
ari. 
Lars-Håkan Håkansson 
Ordförande 

http://www.veterinarer.se/Utredningar/djurhalsoregisterutredningen%20del%201-4.pdf
http://www.veterinarer.se/Utredningar/djurhalsoregisterutredningen%20del%201-4.pdf
http://www.veterinarer.se/Utredningar/djurhalsoregisterutredningen%20del%201-4.pdf
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inaktuella för detta syfte. Om 
syftet enbart är att förse kokon-
trollen med uppgifter så är det 
som konstaterats i den statliga 
utredningen från 2005 frågan om 
detta är lagligt eller inte. I alla 
händelser skulle dessa uppgifter 
vara lättare att inhämta på annat 
sätt, t.ex. direkt från djurägarna. 
Genom att Jordbruksverket, i 
föreskriften, kräver att uppgifterna 
om behandling skall rapporteras 
in på särskilda blanketter eller på 
datasystem godkända av Jord-
bruksverket får detta till följd att 
uppgifter utöver de som nämns i 
föreskriften kommer in till myndig-
heten vilket måste anses som 
direkt felaktigt. 
 
Många privatpraktiserande veteri-
närer skickar idag in sina journa-
ler gällande animalieproduce-
rande djur till JV. Det förefaller 
osannolikt att man måste göra 
detta. Ett riktigt avgörande i frå-
gan kan dock endast komma om 
Jordbruksverket låter åtala en 
veterinär för att ha brutit mot före-
skriften och fallet hamnar i dom-
stol. Man kan i så fall räkna med 
överklaganden upp till högsta 
instans innan ärendet klargörs. 
Vilket straff en eventuell fällande 
dom skulle medföra är oklart då 
det inte nämns något om detta i 
föreskrifterna. Det är också oklart 
vilken status en privatpraktise-
rande veterinärs journal får då 
den lämnas till Jordbruksverket. 
Blir den en allmän handling som 
alla kan ta del av? Sekretessbe-
läggs den? Vilken status får den 
om den skickas till LRF Mjölk? Är 
det ö.h.t. lagligt att Jordbruksver-
ket skickar den till LRF Mjölk? 
 
Sammanfattningsvis kan sägas 
att det saknas lagstöd för Jord-
bruksverket att begära in pri-
vatpraktiserande veterinärers 
journaler. Vill man ha in uppgifter 
om läkemedelsbehandlingar så 
måste man kunna tydligt hänvisa 
till vilket lagstöd som finns för 
detta och skriva om föreskriften 
så att endast relevanta uppgifter, 
d.v.s. inte hela journalen, levere-
ras till myndigheten via ett helt 
nytt system. 
 
Föreningen ViS anser att det är 
viktigt att information om behand-
lingar av djur med vissa substan-
ser kommer till myndigheternas 
kännedom. Är då Jordbruksver-
kets ”datajournalsystem” och 
föreskrift om rapportering ett bra 
sätt att få in denna information? 
Med anledning av svagheterna 

och osäkerheten i systemet bör 
ett nytt utformas. ViS anser att 
Jordbruksverket omedelbart bör 
sluta med att bedriva kommersiell 
sjukvård och i stället fokusera på 
myndighetsuppgifter som t.ex. att 
ta fram ett tillförlitligt rapporte-
ringssystem för antibiotikaför-
brukning m.m. Man skulle t.ex. 
kunna kräva omedelbar on-line-
rapportering från djurägare som 
själva behandlar sina djur. Detta 
skulle kunna jämföras med av 
veterinärer inrapporterad förskriv-
ning av antibiotika via ett nytt on-
line-rapporteringssystem där ve-
terinärens förskrivning och egen 
förbrukning rapporteras. Om 
Jordbruksverket sätter sig ner i 
förhandlingar tillsammans veteri-
närkåren skulle det utan tvekan 
kunna gå att skapa ett mycket 
tillförlitligare system än det som 
finns idag. 
 
 

 
Sverige kan inte leverera djur-
sjukdata. 
I en skrivelse till Jordbruksverket 
undertecknad av LRF Mjölk, 
Svenska Djurhälsovården, SVF, 
Växa Sverige och ViS kräver man 
att Jordbruksverket vidtar åtgär-
der för att kunna tillhandahålla en 
trovärdig statistik över bl.a. antibi-
otikaanvändningen inom anima-
lieproduktionen. Sedan några år 
samlar europeiska läkemedels-
verket, EMA, in statistik över för-
säljning av antibiotika för djur. 
Svenska data levereras av SVA i 
samarbete med Jordbruksverket. 
Data samlas in från 25 länder. 
Sverige har i relation till andra 
länder mycket låga siffror. I upp-
draget ingår också att samla in 
data på djurslagsnivå. Man skall 
påbörja insamling av data för 
djurslaget gris, uppdelat på olika 
ålderskategorier, under 2015. 
Sverige har idag inga möjligheter 
att ta fram de uppgifter som efter-
frågas. Undertecknarna av skri-
velsen anser att det är märkligt 
att frågan om djursjukdata inte 
prioriterats då man anser att det 
är mycket viktigt att det skall fin-
nas trovärdig statistik bl.a. för att 
olika aktörer skall kunna beakta 
sina val av livsmedel.¨ 
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DingleVeterinärerna är den 
första, och hittills enda, stat-
liga veterinärstation i landet 
som utnyttjat möjligheten att 
friköpa sig från staten.  
 
För några år sedan, som ett re-
sultat av Veterinärutredningen, 
ändrades författningen så att det 
blev möjligt för statliga veterinärer 
att köpa loss distriktsveterinär-
stationer och bli privata företa-
gare. Många distriktsveterinärer 
har varit intresserade men hittills 
är det endast DingleVeterinärer-
na som vågat ta steget. ViS-
bladet har besökt stationen och 

fått en mycket intressant prat-
stund med ett par av veterinärer-
na på stationen. 
Mathias Haraldsen och Jonas 
Vidarsson berättar att man sedan 
länge funderat på att köpa stat-
ionen och att man på allvar bör-
jade förhandla med Jordbruksver-
ket 2012. Förhandlingarna upp-
levdes som hårda då det var up-
penbart att ”Distriktsveterinä-
rerna”, som är en fristående av-
delning inom Jordbruksverket, 
(JV), inte var så pigga på att 
sälja. Däremot upplevde man att, 
man från andra avdelningar på 
verket, fick positiv respons. 

Första budet från JV var att man 
ville ha två miljoner för 
”Goodwillen”. Men när veterinä-
rens på stationen anfört att: ”Det 
är ju vi som är goodwillen” och 
sagt att vi kan ju sluta som di-
striktsveterinärer och öppna eget 
utan att göra affär med Jord-
bruksverket så hamnade priset till 
slut på ca en halv miljon för hela 
stationen.  
Nästa steg var att förhandla om 
beredskapsverksamheten. Områ-
det man ”köpt” består av fyra 
kommuner, Munkedal, Sotenäs, 
Lysekil och Tanum. Staten skulle 
fortsätta att ha en station i Ström-
stad men även denna kommun 
skulle ingå i beredskapsområdet. 
DingleVeterinärerna lade sig på 
ett mycket lågt bud för att för-
säkra sig om kontraktet. Prislap-
pen hamnade på 100 000 kr per 
år plus moms.  Staten betalar 
25 000 plus moms varje kvartal.  
Kontraktet på beredskapen löper 
på fem år, därefter skall ny upp-
handling genomföras. 
Samarbetet med staten började 
inte så bra då Jordbruksverket 
fortsatte att driva en små-
djursmottagning i Tanums kom-
mun - vilken alltså ingick i det 
inhandlade området. Efter di-
verse turer beslutade man att 
denna mottagning skall stängas i 
september 2014. 

Forts nästa sida 

DingleVeterinärerna – pionjärer i väst! 
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Verksamheten på stationen be-
står till ca 60 % av smådjur, 30 % 
av häst och 10 % av animaliepro-
ducerande djur. Man har officiellt 
förordnande som gränsveterinä-
rer och utför en hel del officiella 
uppdrag innefattande bl.a. export 
av fiskprodukter till Norge. Två till 
tre dagar per vecka besöker en 
veterinär djurparken Nordens 
Ark. 
Stationen övertogs 1 januari 2014 
och har alltså varit igång under 
ca åtta månader då ViS-bladet 
gjorde sitt besök. Verksamheten 
går över all förväntan. Man ligger 
redan mer än en miljon över bud-
get. Man går mot en årlig omsätt-
ning på 12 miljoner vilket är bra. 
Av detta utgör försäljning av djur-
foder 650 000. På stationen 
tjänstgör sex veterinärer, tre djur-
sjukvårdare och en receptionist. 
Två av djursjukvårdarna är legiti-
merade. Fem veterinärer, Kristina 

Vidarsson, Jennie Ljungberg, 
Mikael Holmström, Mathias Ha-
raldsen och Jonas Vidarsson är 
delägare. Sune Gregorius är an-
ställd. Alla veterinärer har 50 000 
i månadslön. VD:n Mathias får 
5000 extra i månaden. För varje 
veterinär avsätter man 30 000 kr 
till utbildning varje år. 
Efter övertagandet köpte man in 
en hel del ny utrustning, bl.a. 
mobil röntgen, ett högklassigt 
ultraljud och två nya bilar. Man 
ägnar mycket tid åt tänder på 
både häst och smådjur och har 
bra utrustning för detta, bl.a. 
tandröntgen. Man har stora pla-
ner för framtiden. Man kommer 
troligen redan nästa år att bygga 
en ny hästklinik och att flytta öv-
riga delar av stationen till större 
lokaler. Ett annat projekt är att 
börja med benkirurgi. 
Avslutningsvis frågade ViS-bladet 
om man upplevde det som obe-
hagligt eller osäkert att lämna 
den statliga anställningen och ge 
sig ut på den öppna marknaden. 
Man svarade då att man upplev-
de det som mer osäkert att vara 
statligt anställd. I distriktsveterin-
ärorganisationen var allt helt 
toppstyrt. Det upplevdes t.ex. 
som oerhört komplicerat när man 
ville inhandla ny utrustning. Som 
exempel nämner man att station-
en nekades att köpa in fyra kon-
torsstolar. Man har lärt sig oer-
hört mycket redan under den 
korta tid man varit egna företa-
gare och anser att privat verk-
samhet är betydligt effektivare än 
statlig och att arbetet därmed blir 
mer tillfredställande och roligare. 
 
Sammanfattningsvis säger 
Mathias och Jonas: ”Vi ångrar 
oss inte en sekund och rekom-
menderar andra att göra som vi 
gjort”. 
 

Mathias Haraldsen, VD 

Jonas Vidarsson  
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Annie Lööf vill ha kriskom-
mission om antibiotika 

 

Centerledaren Annie Lööf före-
slår att Sverige tar initiativet till en 
global kriskommission om över-
användningen av antibiotika. Det 
skrev hon i en debattartikel i 
Svenska Dagbladet på Almedals-
veckans sista dag.  
”Om vi inte kan visa, svart på vitt, 
i en mer omfattande studie vilka 
konsekvenser överanvändningen 
har för människor och ekonomin, 
finns risk för att den handlings-
plan WHO ska ta fram bara blir 
en papperstiger”, skriver centerle-
daren. 
Källa: SvD 

Även Eskil vill visa sitt engage-
mang i antibiotikafrågan. 
Hur dessa budskap går ihop med 
Eskil Erlandsson order till Jord-
bruksverket 2009 att se till så att 
mjölkproducenter skall få rätt att 
behandla kor med penicillin utan 
att behöva kontakta veterinär är 
en intressant fråga som någon 
borde titta närmare på. VILA-
projektet, Villkorad läkemedels-
användning i mjölkproducerande 
besättningar sjösattes omedel-
bart av ett tjänstvilligt jordbruks-
verk. Projektet har mött mycket 
lite kritik. Det är i princip endast 
ViS som påtalat det olämpliga att 
i dessa tider liberalisera använd-
ningen av antibiotika. Inte ens 
SVA, Läkemedelsverket, Social-
styrelsen eller någon annan myn-
dighet som borde känna ansvar 
för att förhindra en liberalisering 
av antibiotikahantering har prote-
sterat vilket ViS anser är ytterst 
beklämmande och signifikant för 
feghet och krypande inom den 
statliga förvaltningen. 
 
Bristande statistik för djuranti-
biotika 
Det finns ett bortfall i försäljnings-
statistiken för antibiotika för djur, 
visar en analys från SVA. Bortfal-

let kan inte förklaras av svinn 
eller kassation. 
Statens veterinärmedicinska 
anstalt, SVA, har analyserat 
försäljningen av djurläkemedel 
under 2013 och har upptäckt ett 
bortfall i försäljningsstatistiken 
för antibiotika för djur. Enligt 
SVA är den observerade skillna-
den för stor för att förklara med 
apotekens lager vid årsskiftet, 
svinn eller kassation, skriver 
Läkemedelsmarknaden. 
Bortfallet rör 
främst injektionsläkemedel och 
myndigheten uppskattar att det 
rör sig om cirka 10 procent av 
försäljningen under 2013. Det 
uppskattas påverka den totala 
antibiotikastatistiken med 5-10 
procent. 
SVA kan inte uttala sig om vad 
bortfallet beror på, och saknar 
systemkunskap för att ens spe-
kulera, skriver Läkemedelsmark-
naden. Myndigheten vill att pro-
blemet utreds och åtgärdas sna-
rare av de ansvariga myndighet-
erna Läkemedelsverket och E-
hälsomyndigheten.  
25 april 2014 
Amina Manzoor 
amina@lakemedelsvarlden.se 
 

 Landsbygdsministern tycker att 

det skall vara bra förutsättningar 

för att driva företag på landsbyg-

den och gärna också att en sund 

konkurrenssituation skall råda. 

 Förvaltningsministern Stefan 

Attefall  tycker  inte det är lämp-

ligt att bedriva affärsverksamhet i 

statlig regi. 

 Man kunde ju gärna tillagt att inte 

något av dessa uttalanden gäller 

den veterinära sektorn. 

 Det är förhoppningsvis bra att 

dessa två ministrar nu lämnar 

sina poster. 

 

mailto:amina@lakemedelsvarlden.se
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Behandlingsrekord på 
veterinärstation 

Öppet hus i söndags hos Di-
striktsveterinärerna Bergslagen i 
Lindesberg. Aldrig tidigare har 
nog Distriktsveterinärerna Bergs-
lagen behandlat så många små-
djur som under några timmars 
Öppet hus i söndags. Skillnaden 
mot en vanlig dag på jobbet var 
att det var gosedjur som fick ban-
dage och ordinationer. 
Redan när portarna slogs upp var 
det fullt med folk och fä i och ut-
anför kliniken på Tennisgatan. 
Besöksströmmen slog alla med 
överraskning. Veterinärerna sva-
rade på frågor, personalen visade 
runt i huset och i veterinärernas 
fordon. 
Klockarsgården i Aspensäng 
utanför Lindesberg stod för pon-
nyridning och Lindesbergs hund-
centers Sara Lindlöf och Anna-
Carin Parviainen informerade om 
hundkurser. 
Senare i april, den 24:e kommer 
Anders Hallgren till Lindesberg 

för att hålla en föreläsning i 
gamla Folkets hus. 
– Han utges vara världens första 
hundpsykolog, men är det defini-
tivt i Europa och den som introdu-
cerade belöningsmodellen i stäl-
let för gamla tiders bestraffnings-
metodik, säger Sara Lindlöf. I 
antal djur som behandlas av di-
striktsveterinärerna ligger hundar 
och katter i topp. 
– Jag skulle vilja jobba mer med 
hästar. Det är mina favortitdjur, 
säger veterinär Fredrik Arnesson.  

 
Distriktsveterinärerna på plats 

för att prata hästhälsa 
Distriktsveterinärerna är på plats 
på EuroHorse och delar med sig 
av kunskap kring sund hästhåll-
ning och förebyggande hästhäl-
sovård. 
– Hästens hälsa och hållbarhet 
ligger oss varmt om hjärtat. Till-
sammans med våra kunder och 
andra yrkesgrupper inom hästnä-
ringen arbetar vi långsiktigt för en 
bra hästhälsa. Med modern ut-
rustning och utökad speciali-
sering på häst välkomnar vi kun-
der dygnet runt året om, säger 
Thomas Svensson, biträdande 
chef på Distriktsveterinärerna. 
Välkommen till våra montrar! 
Jordbruksverket monter B03:10, 
Distriktsveterinärerna monter 
B02:02 

 
 

Distriktsveterinärerna tecknar 
avtal med Kruuse 

Kruuse kommer att leverera rönt-
genutrustning för smådjur och 
häst till distriktsveterinärerna runt 
om i landet. Avtalet löper på två 
år med möjlighet till två års för-
längning. Det framgår av ett 
pressmeddelande. 
Sedan tidigare har Kruuse ett 
avtal om att leverera förbruk-
ningsmaterial till distriktsveterinä-
rerna. 
Flera leverantörer uppges ha 
lämnat bud till Jordbruksverket 
innan det bestämde sig för Kru-
use. 
– Vi har ett konkurrenskraftigt 
erbjudande och kan tillhandahålla 
produkter och service till hög 
kvalitet. Vi ser Jordbruksverkets 
val av oss som leverantör som ett 
kvitto på det, säger Margaret 
Sandström, vd för Kruuse. 
Distriktsveterinärerna har 470 
anställda på 100 platser i Sverige 
och omsätter cirka 500 miljoner 
kronor per år. 
Källa: Kruuse 

 
Kommun får bassning för 

osund konkurrens 
Borås kommun har under lång tid 
bedrivit olaglig entreprenadverk-
samhet. Det står klart sedan 
Stockholms tingsrätt nu beslutat 
att kommunen inte får sälja mark- 
och anläggningsarbeten till exter-
na beställare. 
Kritiken har främst riktats mot att 
den kommunala verksamheten 
kan stöttas med skattemedel och 
därmed sätta sund konkurrens ur 
spel. Servicekontoret kan i prakti-
ken dumpa sina priser hur myck-
et som helst utan att riskera kon-
kurs. 
Slutligen lämnades en anmälan 
till Konkurrensverket som i janu-
ari 2012 i sin tur lämnade in en 
stämningsansökan till Stock-
holms tingsrätt. 
Tingsrätten går i sin dom helt på 
Konkurrensverkets och Sveriges 
Byggindustriers linje och slår fast 
att kommunen inte får konkurrera 
på den privata marknaden. 
– Alla kommuner och landsting 
har nu, efter denna tydliga dom, 
all anledning att se över hur de 
bedriver säljverksamhet så att det 
inte sker på ett olagligt sätt. Skat-
tebetalarnas pengar ska inte an-
vändas för att slå ut privata före-
tag från marknaden. Kommunal 
verksamhet 
som konkurre-

Ellen Harjukoski fick Fåris undersökt av veterinär Camilla Kruse me-
dan Lotta Arvidsson tittade på. Camilla konstaterade att han stukat 
ena frambenet vid något vilt hopp och att han behövde bandage och 
vila ett par dagar. 
Foto: Michael Landberg Forts nästa sida 
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rar med privata företag på ett 
osjyst sätt är inte tillåten. Det 
strider mot både konkurrenslagen 
och kommunallagen, säger Dan 
Sjöblom. 
Domen slår dock fast att det inte 
är transparent för utomstående 
hur Servicekontoret sätter sina 
priser i olika upphandlingar och 
att det finns en risk för att kom-
munens agerande långsiktigt 
skadar drivkrafterna till konkur-
rens.  
Likheten med hur Jordbruksver-
ket konkurrerar med privatprakti-
serande veterinärer är slående. 

 
Myndigheter samverkar för 

enklare företagande. 
Jordbruksverket jobbar för en 
modern landsbygd fylld av lön-
samma och livskraftiga företag. 
På mässan Eget Företag 2014, 
den 2-4 oktober, lyfts landsbyg-
dens möjligheter och konkurrens-
fördelar fram. Nytt för i år är att 
Jordbruksverket samverkar med 
flera andra myndigheter i den 
gemensamma myndighetsmon-
tern. 
– Vi är jätteglada att i år ställa ut 
gemensamt med de andra myn-
digheterna på Eget Företag. Till-
sammans kan vi förenkla för före-
tagarna och inspirera människor 
att utveckla sina idéer. Bland 
annat genom att starta företag på 
landsbygden som har många 
möjligheter och konkurrensförde-
lar. Nytt för i år är att Jordbruks-
verket ingår i ett myndighetssam-
arbete för att förenkla företa-
gande. Det innebär en gemen-
sam monter dit besökarna kan 
komma och ställa frågor, disku-
tera och få råd om eget företa-
gande. 
 
Eget Företag är en mässa riktad 
till de som planerar att starta, 
redan driver eller vill utveckla sitt 
företag. På mässan träffar besö-
karna rådgivare, experter och 
myndighetskontakter. Arrangör är 
NyföretagarCentrum. Mässan 
lockar årligen drygt 9 000 besö-
kare. I år arrangeras mässan den 
2-4 oktober på Stockholmsmäs-
san i Älvsjö. Jordbruksverket 
finns i den gemensamma myn-
dighetsmontern: B03:21. 
Ovanstående går att läsa i en 
pressrelease från Jordbruksver-
ket. Föreningen ViS tycker att 
man i denna release också kunde 
meddelat att den inte alls gäller 
för företag som drivs av veterinä-

rer. Sådana företag vill Jord-
bruksverket i stället försöka för-
hindra att de uppstår och ställa till 
så mycket problem som möjligt 
för. 

 

Gillande veterinär anmäld 
för jäv 

Länsveterinären i Blekinge 
"gillade" en kampanj som Djurens 
rätt anordnade på Facebook. Nu 
har en minkfarmare anmält ho-
nom för jäv. 

Anmälaren, som vill få straffavgif-
ter på 24 000 kronor strukna, 
anser att knapptryckningen dis-
kvalificerar länsveterinär Björn 
Dahlén från att ta beslut om päls-
djursuppfödning. 
Länsveterinären sitter också i 
styrelsen för Djurskyddet Sverige. 
Avgörs i rätten 
Länsstyrelsen i Blekinge anser 
inte att Björn Dahlén är jävig, 
men nu kommer ärendet att av-
göras av förvaltningsrätten i 
Växjö, skriver Sydöstran. 
Själv är Björn Dahlén inte det 
minsta orolig. 
— Jag är rätt trygg i min förviss-
ning att jag aldrig passerat någon 
sådan gräns, säger han till tid-
ningen. 
ATL.nu 

 
Möte med Läkemedels- och 

apoteksutredningen 
Jag har alltid varit intresserad av 
”våra läkemedel” och suttit på 
apoteket många gånger och dis-
kuterat tillgänglighet i Sverige. Att 
vi är en pytteliten marknad förstår 
man ju lätt, t.o.m. Norden är ju 
litet. Därför blev jag lättad när vi 

Björn Dahlén 

gick med i EU – nu skulle till-
gängligheten bli mycket bättre – 
allt som var godkänt inom EU 
skulle ju bli tillgängligt för oss – 
så naiv jag var!  
Kunde ju inte föreställa mig att 
den stora bromsklossen Läkeme-
delsverket, (LMV), skulle få så 
mycket makt att sätta käppar i 
hjulet för oss. Jodå - eftersom det 
endast rörde sig om en reglering 
så kunde LMV tolka det till sin 
egen fördel och begära all text på 
svenska på djurläkemedlen, 
(både på flaska, förpackning och 
bipacksedel) och det gör ju hind-
ren genast större. Att de sedan 
kräver en avgift för varje registre-
rad förpackningsstorlek gjorde 
inte saken bättre – och det är 
klart ska varje förpackning (alltså 
den fysiska lådan) fingras på och 
godkännas av LMV så får det bli 
så. 
Det finns reglerat vad som ska 
ingå i informationen på alla tre 
ställen och det är väl ok men att 
mediciner som används enbart i 
händerna på veterinärer (som vid 
operation el dyl. - som trots allt 
har stora delar av sin utbildnings-
litteratur på engelska) måste vara 
på svenska känns väl lite överdri-
vet. Om en text godkänts på EU-
nivå och sänds till översättning är 
det inte alls säkert att LMV beha-
gar godkänna den. Även typsnitt 
och färger kan man lägga sig 
emot och kräva en ny förpack-
ning. Eftersom förpackningarna 
ofta trycks och tillverkas på andra 
håll i världen kan detta bli ut-
dragna processer. Ska man se-
dan som läkemedelsleverantör 
tänka sig en förpackning för hela 
Norden måste både svenska, 
danska, norska och finska finnas 
med på samma förpackning! Och 
ni vet hur långa orden blir på 
finska… 
Det har framförts oro för att vår 
marknad blir utarmad och olika 
aktörer har försökt påverka – 
dock har veterinärsidan varit väl-
digt passiv.  
När Apoteksutredningen kom 
igång 2011 tänkte jag igen att det 
skulle bli bättre med konkurrens, 
på de samrådsmöten jag var med 
på var det enbart jag som repre-
senterade den veterinära sidan. 
Det talades mest om humana 
läkemedel så det kanske var där-
för inte SVF visade sig? Men om 
man inte är med vet man ju inte 
vad som sägs… 
Sedan har djurläkemedel hela 
tiden skjutits framåt till nästa och 
nästa delsvar 
från utredningen Forts nästa sida 

mailto:info.atl@lrfmedia.lrf.se
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och i juni 2013 hölls sam-
rådsmöte då vi faktiskt var en hel 
del olika veterinärkategorier på 
plats. Man talade då om vilka 
bitar som var kvar av utredning-
en, mestadels humana särläke-
medel, licenser och djurläkeme-
del. Vi fick tre minuter var att 
säga något på, (av ca 30-35 när-
varande totalt var kanske 7-8 
veterinärer). Inläggen rörde sig 
mest om tillgänglighet. ViS skrev 
en skriftlig inlaga till utredningen 
om sina synpunkter. I februari 

2014 var det dags för en ny utre-
dare, (den tredje), att ta tag i de 
delar som var kvar och det var 
ungefär samma visa igen, mas-
sor om särläkemedel och hur 
licenser skulle hanteras (humant) 
vi var även denna gång 7-8 vete-
rinära representanter med 3 min 
var… 
Men denna gång pratade vi oss 
samman efter mötet, LRF´s My 
Sahlman, Christina Arosenius 
från SVF och jag menade att vi 
måste träffa utredaren själv och 

bara tala om djurläkemedel, för 
nu var detta framflyttat igen. Sagt 
och gjort - vi träffades i SVF´s 
lokaler i mars, SVF, LRF, SvdHv 
(Djurhälsovården), HNS 
(Hästnäringens Nationella Stif-
telse), DV och SLU och diskute-
rade vilka punkter som vi ville ta 
upp. Det är nu inte tillgänglighet-
en till apotek som är problemet 
utan lagerhållning! Kaskadprinci-
pen, statistiken över antibioti-
kaanvändningen, veterinärers rätt 
att sälja läkemedel (även recept-
fria) och licenspreparaten. En 
skrivelse sammanställdes för att 
lämnas till utredaren. Uppvakt-
ningen av utredaren ägde rum 
och de lyssnade intensivt och 
ställde relevanta frågor om vår 
”näring”. 
Djurapotek (Ej ekonomiskt håll-
bart) 
Tillhandahållandeskyldigheten 
ska gälla även partihandeln 
Lagerstatus på apotek (vilket nu 
kan ske på Fass.se) 
Kaskadprincipen bör finnas kvar 
Nationellt register över förskriv-
ningar med möjlighet för alla att 
skriva e-recept via förskrivarkod 
Licenspreparat – hur påverka för 
flera registrerade preparat i Sve-
rige samt en licensmotivering för 
varje läkeme-

Det finns smådjursveterinärer och stordjursveterinärer. Bilden visar en stordjursveterinär. 

Forts nästa sida 
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 del som hanteras centralt (det 
som nu LMV har på gång till 
andra halvan av 2015) 
Veterinärers rätt att köpa från 
partihandeln 
Receptfria djurläkemedel på 
andra ställen än apotek 
Prispress på djurläkemedel 
Djurläkemedelsavfall 
Nästa samrådsmöte fick vi be-
sked om ett nytt uppskjutande av 
djurläkemedel men licenserna är 
ute på remiss – här ska svar vara 
inne till 30 oktober 2014. Vid 
detta samrådsmöte attackerades 
LMV – alla vill att de ska lätta på 
sitt regelverk, och de svarade 
med att avgifterna har sänkts och 
att man ser över andra tolkningar 
av EUs regleringar. Det är ett nytt 
direktiv på gång inom EU vi får se 
vad det innebär…  
I remissen som heter ”Läkemedel 
för särskilda behov” SOU 
2014:20 talar man om; 
Att tillhandahållandeskyldigheten 
ska även gälla partihandeln. 
Licensen att sälja ett icke regi-
strerat läkemedel ska ligga på 
apoteken eftersom de har tillgång 
till information om var/hur man 
skaffar lm, men vi ska lämna en 
motivation (per djurslag) till LMV. 
Denna ”Kommunikationslösning” 
ska ligga på eHälsomyndigheten 
(f.d. Apoteken Service AB) att 
hantera och den ska vara till-
gänglig för alla. 
Att alla licensläkemedel ska finns 
i ett centralt register VARA, (som 
endast vissa har tillgång till, min 
anm.) och att dessa förskrivning-
ar måste registreras i NPL så vi 
kan få statistik över dem. 

Att öka tillgängligheten via artikel 
7 i Direktivet 2001/82/EG (att 
godkänna ett läkemedel som är 
godkänt i annat EU- land om det 
är för ”nationens bästa”) 
Förlängda jourdoser finns redan i 
SOU 2008:46 s 83 (speciellt ani-
malieproduktionens djur)  
Vår samverkansgrupp har disku-
terat att uppvakta den nya gene-
raldirektören för LMV men vi har 
inte kommit ”till skott”. Det verkar 
inte som om veterinärkåren över 
lag är oroade över tillgången på 
djurläkemedel.  
Agneta Johnsson 

 
Söktjänst för apoteksvaror 

Den 5 maj i år lanserades en 
söktjänst med vilken man ska 
kunna eftersöka om ett enskilt 
apotek har en viss vara. Sök via 
www.fass.se och gå in på 
”Lagerstatus”.  

 

 
Samrådsmöte semin och avel 

 
Stockholm, Naturvårdsverket, 
2014-09-26. 
Genomgång av förslag till änd-
ringar i L115, Föreskrifter om 
ändring i Djurskyddsmyndig-
hetens föreskrifter (DFS 
2004:22) om avelsarbete 
David Slottner från Jordbruksver-
ket presenterade följande: 
De förslag till ändringar som re-

dovisades syftar till att förenkla 
och förtydliga, t ex ska ett enklare 
språk användas. En del tillägg 
har gjorts, som t ex definitionen 
av ordet defekt (ärftliga egen-
skaper som medför dödfödsel 
eller förtida död, lidande för djuret 
eller som negativt påverkar dju-
rets naturliga beteende) och i och 
med den definitionen tas listan 
över medfödda defekter bort. 
Detta också p.g.a. att det i listan 
nu även står hur dessa defekter 
nedärvs (dominant/recessivt etc.) 
och att det genom ny forskning 
kan visas att nedärvningen av en 
viss defekt inte sker som enligt 
listan (blir för dyrt och krångligt 
att ändra i listan så snart nya 
forskningsresultat redovisas). 
En del punkter gav upphov till 
mer diskussion än andra, t ex att 
avel ska bedrivas så att sannolik-
heten för recessivt nedärvda de-
fekter minimeras (är ju då egentli-
gen en uppmaning till att bedriva 
korsningsavel). Blev mycket 
hårklyverier, en del mer relevanta 
än andra, men i det stora hela 
verkar de föreslagna förändring-
arna i L115 ge en tydligare och 
bättre bild av hur avelsarbete ska 
bedrivas. 
Ett förslag till en databas, dit regi-
strering av defekter (t ex död-
födda föl, missbildningar etc.) ska 
rapporteras, gavs. Vilka ska rap-
portera och ska man ha rapporte-
ringsskyldighet? Undertecknad 
kunde då inte låta bil att sparka 
lite på Jordbruksverket och på-
peka att den databas för djursjuk-
data för lantbruks-
djur som finns Forts nästa sida 

http://www.fass.se
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redan idag fungerar utomordent-
ligt dåligt…  
Det informerades också om att 
hästpassen framöver kommer 
vara identiska vad gäller de för 
livsmedelssäkerhetens relevanta 
sidor – de kommer vara i den 
första delen i alla pass. Det gäller 
t ex sidorna för identitetskontroll 
och läkemedelstillförsel. Nytt blir 
att alla utländska hästar som ska 
stanna i Sverige i 90 dagar eller 
mer måste ha ett svenskt pass 
och registreras. När de sedan 
lämnar landet igen måste detta 
registreras. Detta för att få bättre 
kontroll på vilka hästar som befin-
ner sig var.  
Genomgång av förslag till änd-
ringar i M4, SJV:s föreskrifter 
om seminverksamhet med 
hästdjur (SJVFS 2012:6) 
Hölls av Märta North från Jord-
bruksverket. 
Här har arbetsgruppen redan 
gjort ett bra arbete och mina för-
beredda argument för att stödja 
fortsatt gynekologisk undersök-
ning av ston inför varje semine-
ring blev överflödiga. Snopet. 
Nedan följer en redovisning av 
vad som förslogs och diskutera-
des. 
Definitionen av samlingsperiod 
förtydligas till att gälla ett år från 
första provtagningstillfället. 
Vad gäller ansvarig veterinär ska 
det finnas minst en kopplad till 
verksamheten (ett vanligt miss-
förstånd har varit att endast en 
kan vara ansvarig, men så är 
alltså inte fallet). Nytt blir här for-
muleringen att den ansvariga 
veterinären ska säkerställa smitt-
skydd och optimera antalet semi-
neringar per sto. 
Läkemedel ska användas med 
återhållsamhet och bara vid be-
hov. Detta regleras redan i D8, 
men trycktes på lite extra nu och 
det diskuterades en del om hur 
utländska veterinärer agerar i 
denna fråga. Utomlands har man 
ju ofta en annan syn på t ex anti-
biotika än här. Utländska veteri-
närer kan godkännas som ansva-
rig för seminverksamhet av JV 
om de anses ha förvärvat kompe-
tens t ex genom lång arbetslivs-
erfarenhet inom området, d.v.s. 
det kommer inte krävas godkänd 
utbildning längre. Det förslogs då 
att man som krav för godkän-
nande i Sverige ska ha genom-
gått en kurs (en dag?) här där 
man informerats om de riktlinjer 
vi går efter och vad som anses 
vara lege artis i Sverige.  
En del seminassistenter har ut-
tryckt önskan om att få utföra 

ultraljudsundersökningar själva, 
men detta kommer inte att före-
slås, med stöd av vad som står i 
2009:302 om Djurens hälso- och 
sjukvård (att icke djurhälsoperso-
nal inte får utföra operativa in-
grepp, vilket rektalisering räknas 
som). En treåring högskoleutbild-
ning för seminassistenter, för att 
ge dem legitimation och därmed 
eget ansvar, för att kunna tillåta 
rektalisering ansågs inte vara 
rimligt. Här kommenterades 
också att husdjursteknikerna inte 
anser att de ekonomiskt klarar av 
att utbilda personal till att hantera 
även undersökning och semine-
ring av häst, så det är inte ett 
alternativ.  
Vad gäller provtagning av hingst 
inför seminsäsongen föreslås att 
även EIA ska analyseras (detta 
är ett EU-krav i andra länder re-
dan) och att provtagning ska ske i 
ett inledande skede av samlings-
perioden, d.v.s. de 30 resp. 60 
dagarna före ska inte gälla. 
Sperma för frysning ska provtas 
två gånger med minst 7 dagars 
intervall, inte 7-14. Detta för att 
harmonisera med utländska reg-
ler. 
Om sperman är positiv gällande 
EVA-virus ska mottagare och 
stoägare informeras (när och hur 
kom upp till diskussion – lite sent 
att få informationen på bipackse-
deln i lådan när stoet ska semine-
ras). Enligt dagens regler ska 
användaren informeras. 
Ska hingsten gå över från naturlig 
betäckning till seminverksamhet 
ska prover tas enligt tidigare be-
stämmelser men med tillägget att 
de får tas tidigast 14 dagar efter 
senaste betäckningen.  
I transportjournalen ska enligt 
dagens regler motilitet, koncent-
ration, mängd spermier per dos 
och använd spädningsvätska 
anges. Detta gäller inte i utlandet 
och om JV kräver detta blir alltså 
utländsk sperma olaglig. Förslag 
till omformulering är att det ska 
gälla sperma som producerats 
eller hanterats i Sverige. Det är ju 
ändå information vi vill ha med, 
så att ta bort kravet är inte aktu-
ellt.  
Att frysa EVA-positiv sperma 
kommer inte att tillåtas – man vet 
ju inte vad som händer med viru-
set i framtiden, det kan ju t ex 
mutera.  
Så, det mest intressanta kapitlet, 
seminering… 2§ föreslås ändras 
till Inför seminering istället för 
inför varje seminering. Denna 
förändring är den som gett mest 
upphov till protester och upprörda 

kollegor, MEN! Övriga ändringar 
gör att ovan ändring inte behöver 
leda till någon som helst försäm-
ring. T ex ska varje seminering 
ske i samråd med ansvarig vete-
rinär. Det är fortfarande ansvarig 
veterinär som avgör när och hur 
ofta hen vill undersöka stoet. Vill 
hen kontrollera brunststatus inför 
varje seminering så gör hen det. 
Ändringen öppnar dock en dörr 
för att slippa undersöka stoet de 
gånger man anser att det egentli-
gen inte behövs. T ex kan det, 
efter undersökning av stoet, be-
stämmas med seminassistenten 
att ett sto ska semineras fredag 
samt söndag, sedan görs en ny 
undersökning på måndagen. 
Stoägaren kan således aldrig 
kräva att få seminera godtyckligt, 
utan alla semineringar ska ske i 
samråd med ansvarig veterinär. 
En hingsthållare kan också, rent 
teoretiskt, kräva att ett sto ska 
undersökas inför varje semine-
ring för att de ska skicka sperma.  
De föreslagna ändringarna kom-
mer ut på remiss 3:e november 
och ska vara besvarad 1:a de-
cember 2014. De nya föreskrifter-
na planeras tas i bruk redan 1:a 
april 2015.  
Hannah Kullin,  
Suppleant, ViS 
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”Veterinärerna har gett 
bort sin bransch” 
De hemliga riskkapitalisterna har blivit supermiljonärer, nu lockar nya 
branscher som husdjur och ensamkommande flyktingbarn. Det får profes-
sorn på Handelshögskolan att tala om ”råkapitalister”. Här publiceras ett 
utdrag ur den nya boken ”De svenska riskkapitalisterna”, skriven av SvD 
Näringslivs reportrar Carolina Neurath och Jan Almgren.äringslivs reportrar Caro-
lina Neurath och Jan Almgren har skrivit OTO: TOMAS ONEBORG 

UTDRAG UR BOKEN ”DE SVENSKA RISKKAPITALISTERNA 
 
På senare år har nya branscher börjat glimma som framtida guldkorn. Riskkapitalisterna har 
bland annat kalkylerat på affärsmöjligheterna för ensamkommande flyktingbarn, veterinärvård 
och kosmetisk tandvård. 

”Sådant kommer att komma mer, det är drivet av strukturförändringar i respektive land”, säger 
Conni Jonsson, grundare och ordförande för Wallenbergsfärens riskkapitalbolag EQT. 

”Varje bransch går in i ett sådant skede, som djursjukvård. Vem trodde att det kunde vara busi-
ness för fem år sedan?”, säger han. 

EQT ser tandvården som sitt ”nästa stora”, genom köpet av schweiziska Smile. Riskkapitalister-
na ser till att ligga i framkant när flera länder privatiserar nya sektorer. Men det handlar också, 
enligt EQT-chefen, om att det kommer nya koncept. 

”Nu går du inte till tandläkaren för att fixa ett hål, nu gör du det för att bli vackrare. Det är i 
gränslandet kosmetik.” 
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Däremot är just djurvård och mottagandet av ensamkommande flyktingbarn för små verksam-
heter för EQT. Conni Jonsson anser att ska man väl in i ”politiskt känsliga branscher” måste 
man våga prata om det. Han tycker inte att riskkapitalisterna har hanterat debatten i välfärds-
sektorn särskilt väl. 

”Den här debatten som vi varit inne i med privata välfärdssektorn har varit tuffare än vi räk-
nade med. Det är för att för få vågar stå upp och försvara den”, säger han. 

Mycket riktigt vill heller inte det största riskkapitalbolaget inom djursjukvård prata med me-
dier. Lagom till att flera av de stora spelarna har börjat inse att de måste vara mer transpa-
renta, intas marknaden av nya ljusskygga aktörer. Hemlighetsmakeriet har gått som en röd 
tråd genom den svenska riskkapitalbranschens historia. 

Bolaget som är störst i Sverige inom djursjukvård heter Evidensia. De äger bland annat 
Strömsholm djursjukhus, Södra djursjukhuset i Stockholm och Djursjukhuset Malmö. Bakom 
Evidensia står riskkapitalbolaget Valedo Capital, grundat av bröderna Nils och Per Forsberg. 
Men de två riskkapitalisterna väljer att avböja en intervju om sitt intåg i veterinärbranschen. 

”Vi uppskattar möjligheten men väljer att tacka nej till en intervju”, skriver Nils Forsberg i ett 
mejl. 

”Man måste förstå att deras enda uppgift är att maximera vinst och sälja 
vidare. När en veterinär skapar en klinik är det inte för att han eller hon 
vill bli rik, utan för att man vill skapa bra vård och då görs det inte i eko-
nomiskt syfte.” 
Marjaana Alaviuhkola, veterinär och ägare till Hallands djursjukhus. 

 
Valedo Capital har lyckats knyta till sig en verklig tungviktare i den svenska samhällsdebatten, 
den forne statsministern Göran Persson (S). Han sitter som ordförande och delägare i ett av 
Valedos bolag, Cambio Healthcare Systems. Persson har därmed gjort en liknande resa som sin 
före detta finansminister Pär Nuder, som lämnade politiken och gick in i riskkapitalsektorn. 
Både han och Göran Persson avböjer en intervju. 

Riskkapitalets inträde i veterinärvården har väckt oro bland djurägare. Många räknar med att 
priserna stiger och att veterinärerna nu håller kvar hundarna, katterna och hästarna längre än 
nödvändigt för att få ut så mycket pengar som möjligt av försäkringsbolaget. Flera artiklar i 
tidningen Ridsport vittnar om höga priser och farhågor om att hästarna stannar länge och får 
behandlingar precis så långt som maxbeloppet på försäkringen räcker. 

Det här avspeglar sig i försäkringspremierna, som nu har höjts. I april 2013 skickade Agria 
Djurförsäkring ut ett brev till smådjursägare med en varning om att premierna ska höjas. 

”Vi såg en trend i första kvartalet 2013 där priserna gick upp och som oroade oss”, säger Pekka 
Olson, chef för veterinära strategier på Agria Djurförsäkring. Han tillägger att ökningen sedan 
stannade av, och att premierna nu stannat på den nya högre nivån. 

Det var i början av 2012 som den svenska djursjukvården intogs av två bolag, som nu domine-
rar marknaden i Sverige. Riskkapitalägda Evidensia är alltså det största, det mindre är Djur-
sjukhusgruppen, med investmentbolaget Fidelio Capital som huvudägare. 

Tillsammans hade de två koncernerna i mitten av 2013 erövrat 55 procent av marknaden. To-
talt omsatte djursjukhusvården 3,2 miljarder kronor år 2013. 

”Det är ingen tvekan om att utvecklingen gick väldigt fort, det blev minst sagt händelserikt men 
nu har chocken lagt sig något för branschen”, säger Maria Lundvall, generalsekreterare för 
branschorganisationen Svensk Djursjukvård. 

Hon har fått erfara att riskkapitalister väcker farhågor, som rädsla för att etiken får stå tillbaka 
för vinstintresset. Till exempel räds många att klinikerna vill tjäna pengar på att förlänga ett 
husdjurs liv några månader med en dyr behandling. 

En ägare till en veterinärklinik i Skåne berättar att förr samarbetade klinikerna. Behövde ett 
sjukt djur den bästa specialisten i området, skickades djuret dit. I dag, menar veterinären som 
vill vara anonym, är det annorlunda. 
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”Nu sätter man upp murar inom Evidensia, det är inget samarbete. Man tänker inte längre på 
djurens bästa. Det är bara pengar som räknas.” 

Det här är ett fenomen som Pekka Olson på Agria också tar upp och som han oroas över, även 
om han själv inte har sett tecken på det än. 

Det är lätt att hitta skeptiker mot riskkapitalbolagens intåg i djurvärlden. Marjaana 
Alaviuhkola, veterinär och ägare till Hallands djursjukhus, är en av dem. 

”Jag känner en väldig sorg över att veterinärerna har gett bort sin bransch. Det betyder att 
veterinärerna också har gett bort bestämmanderätten”, säger hon. 

Det hörs att Marjaana Alaviuhkola vet vad hon pratar om, hon har god insyn i hur hela veteri-
närbranschen har utvecklats. Och hon verkar veta hur riskkapitalister jobbar. Hon påminner 
om att den som äger verksamheten också bestämmer vilken riktning den ska ta. 

”Så det är inte veterinärer som bestämmer, utan ekonomer”, säger hon och påtalar att det är 
katten på operationsbordet som nu ska stå för en del av vinsten till riskkapitalbolagen. 

Hon befarar att riskkapitalisternas vinstintresse kommer att gå före djurens bästa. 

”Man måste förstå att deras enda uppgift är att maximera vinst och sälja vidare. När en veteri-
när skapar en klinik är det inte för att han eller hon vill bli rik, utan för att man vill skapa bra 
vård och då görs det inte i ekonomiskt syfte.” 

Marjaana Alaviuhkola ser ett mönster i hur riskkapitalisterna dammsuger marknaden och till 
slut skapar sig en oligopolställning. Det håller på att ske i veterinärbranschen, såväl som i till 
exempel apoteksvärlden. 

”Sedan kan man höja priserna. Så jag tror inte det kommer att bli billigare för djurägarna. 
Men det får framtiden utvisa.” 

Liknande oro bubblar i nästa stora sektor: ensamkommande flyktingbarn. Antalet barn som 
kommer till Sverige ökar kraftigt. Från 2005 till 2006 fördubblades antalet ensamkommande 
flyktingbarn till drygt 800. Men det var bara början, de senaste åren har det varit en nära nog 
explosionsartad ökning. År 2013 kom närmare 3 900 barn på flykt till Sverige. 

”Vår uppfattning är att ensamkommande barnverksamheten kan vara en god affär”, säger 
Sophia Öhvall Lindberg på Migrationsverket. 

Det mest lönsamma tycks vara om bolagen kan jobba mot de så kallade ankomstkommuner-
na, Solna, Sigtuna, Mölndal eller Malmö stad. Ankomstkommunerna är ytterst ansvariga för 
att barnen snabbt får tak över huvudet när de kommer till Sverige. 

”De här ankomstkommunerna har fått ta ett väldigt stort ansvar. Där kommer en del av pri-
vatbolagen in, ankomstkommuner har nämligen kunnat söka ersättning för de faktiska kost-
naderna”, säger Sophia Öhvall Lindberg. 

I normala fall får kommunerna pengar av staten för dygnsersättning upp till 1 900 kronor – 
som sedan går till de privata bolagen. Men när det gäller snabba beslut i ankomstkommuner-
na kunde bolagen länge söka för den ”faktiska kostnaden”. Det gör, enligt Sophia Öhvall Lind-
berg, att man har kunnat ta det pris man själv tycker är lämpligt och staten har därefter beta-
lat. 

Men regeringen började tidigt ana att systemet utnyttjades. År 2011 tillsattes en utredning där 
man tittade på ersättningssystemet. Där framgick att just ankomstverksamheten har blivit för 
dyr. 

”Man har kunnat ta i stort sett vilket pris som helst och kommunerna har varit tvungna att 
köpa platsen. Och sedan har staten betalat”, säger hon upprört. 

”Det här är offentliga medel, det är statliga pengar. Det ska inte gå ner i riskkapitalisternas 
fickor. Det är tänkt att pengar ska gå till barnen. Riskkapitalisterna borde kunna redovisa hur 
deras kostnader ser ut.” 

Attendo, ägt av riskkapitalbolaget IK, växer inom området ensamkommande flyktingbarn. År 
2011 omsatte affärsområdet för Individ och familj 450 miljoner kronor, året efter steg det till 
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500 miljoner. Verksamheten för ensamkommande flyktingbarn står för 40 procent av affärs-
områdets omsättning. 

Eva Dall, regionchef på Attendo Individ- och familjeomsorg, berättar att det är just i de så kal-
lade ankomstkommunerna man har etablerat sig i. Hon säger själv att verksamheten har växt 
”kolossalt snabbt.” 

I dag har Attendo drygt 20 boenden, men det både stängs och öppnas nya så siffran varierar. 

”Tyvärr ser det inte ut som det kommer komma färre barn de kommande åren”, säger Eva Dall. 

Egentligen kan man fråga sig vad hon menar med ”tyvärr”. Förmodligen svarar Eva Dall här 
som människa och inte som representant för det vinstdrivande bolaget. Att det strömmar till 
nya flyktingbarn är just vad hela den här affärsmodellen bygger på. 

För Attendo handlar det också om att jobba effektivt för att kunna göra så mycket vinst som 
möjligt på barnen. Man måste ligga på en mininivå, det vill säga att ha så lite personal som So-
cialstyrelsen går med på. Eller som Eva Dall uttrycker det: 

”Vi måste hela tiden tänka att precis så här mycket personal behöver vi, det här godkänns av 
Socialstyrelsen och det här är vad som krävs för att klara det.” 

Eva Dall säger, precis som toppcheferna på Attendo, att det viktigaste är inte hur mycket perso-
nal man har. Man vill i stället ha personer med ”rätt inställning och kompetens”. Det är inte 
antal huvuden som ska räknas, utan kompetensen och attityden. 

Vi ställde frågan till Attendos vd Henrik Borelius om hur han ser på den moraliska aspekten i 
att tjäna pengar på ensamkommande flyktingbarn. 

”Det tycker jag är rätt”, sa han kort och tillade sedan att vi som journalister tjänar ”massa 
pengar” på att jobba på en dagstidning, och att läkemedelsbolag tjänar pengar på läkemedel. 

Henrik Borelius verkar inte förstå att folk kan reagera på att bolag tjänar pengar på ensamkom-
mande flyktingbarn. Han får frågan igen, kan han verkligen inte se att det kan uppfattas som 
cyniskt att tjäna pengar på den här verksamheten? 

”Det är klart, men det finns många som har synpunkter på att läkemedelsföretag eller flyg tjä-
nar pengar också.” 

Henrik Borelius uttalande blir en nästan brutalt tydlig illustration av riskkapitalisternas, och de 
riskkapitalägda bolagens, oförmåga att vara lyhörda inför den tidsanda som råder i dag. 

Ingalill Holmberg, professor i ledarskap vid Handelshögskolan i Stockholm, tycker att riskkapi-
talbranschens agerande är fascinerande. 

”Riskkapitalisterna verkar så frikopplade från det som uppfattas som helt centrala frågor i sam-
hällsdebatten, det vill säga själva tidsandan, det är intressant. Många ser inte det problema-
tiska i sina upplägg och det gör att de framstår som rätt egocentriska figurer”, säger hon. 

Hon menar att de brister i självinsikt. Hade riskkapitalisterna i stället medgett att det här är 
vårt släkte; vi är råkapitalister, vinnarskallar och vi satsar allt vi äger och har. Då hade det varit 
svårare att kritisera dem. 

”Du kan vara individualistisk och tjäna pengar till en viss gräns i Sverige. Passerar du den grän-
sen tilltalar du inte längre den svenska folksjälen, då tappar du helt enkelt legitimitet”, säger 
Ingalill Holmberg och fortsätter: 

”Då hamnar du plötsligt i en annan debatt på en annan planhalva, som handlar om värderingar 
och moral och etik. Det är där riskkapitalisterna befinner sig nu. Och den debatten har de väl-
digt svårt att vinna. ” 

 

Ur boken De svenska riskkapitalisterna av Carolina Neurath och Jan Almgren 
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Sådan är riskkapitalismen 
De svenska riskkapitalisterna 
äger och styr vitala delar av vårt 
samhälle. Här återfinns de verk-
liga makthavarna. I en nyutkom-
men bok "De svenska riskkapita-
listerna – en berättelse om makt, 
pengar och hemligheter” av jour-
nalisterna Carolina Neurath och 
Jan Almgren, får vi en inblick i 
den samhällsomvandling som 
skett. Man har synat de stora 
jättarna som köper redan välmå-
ende bolag med stabila vinster 
och liten risk vilket sker med hjälp 
av skattemedel. Det hela började 
med intåget i vård, skola och 
omsorg. Nu siktar man in sig på 
nya marknader. Det handlar bl.a. 
om husdjur och ensamkom-
mande flyktingbarn. Nu skall kat-
ter och hundar stå för vinsterna. 
De fyra stora svenska riskkapital-
bolagen förvaltar totalt 290 miljar-
der kronor i ett 30-tal fonder. Det 
kan jämföras med svenska sta-
tens totala utgifter i år på cirka 
855 miljarder kronor. 
 
 
 
 

Valedo säljer till EQT 
Via ett pressmeddelande medde-
las att Investmentbolaget Inve-
stors intressebolag EQT köper en 
majoritetsandel av veterinärfir-
man Evidensia från Valedo. Kö-
pesumman är inte offentlig. Evi-
densias övriga ägare Stiftelsen 
Strömsholm Djursjukvård och 
Stiftelsen Svensk Djursjukvård 
har kvar sina minoritetsposter. 
Evidensia har veterinärtjänster i 
Sverige, Norge, Danmark och 
Finland. Börsnoterade invest-
mentbolaget Investor har en äga-
randel om 19 procent i EQT Hol-
dings, som förvaltar EQT:s fon-
der.  
 
 
 
 

Djurkliniken vid Gudby gård 
bommar igen 

Lars och Gunilla Audell har efter 
fyra decennier beslutat att lägga 
ner verksamheten. 
 

Arne Lindholm 
Professor Arne Lindholm har 
avlidit i en ålder av 76 år. En stor 
del av sitt mer än femtioåriga 
yrkesliv som veterinär ägnade 
han åt f.d. Veterinärhögskolan vid 
Sveriges Lantbruksuniversitet i 
Uppsala. 
 

Sandström, VD samt Mats Hög-
berg, försäljningschef. Både var 
relativt nya på Kruuse, tre re-
spektive två år. Margaret kommer 
från Bagarmossens Djursjukhus 
där hon var VD och Mats kom 
från Humansidan. Under sam-
manträdet kom vi fram till bl.a. att 
Kruuse kan tänka sig att bjuda 
ViS medlemmar till Danmark för 
visning av Kruuse, ev. besök på 
en dansk häst/smådjursklinik, 
förslagsvis hösten 2015. Vidare 
kan Kruuse erbjuda info/
utbildning av nyheter/
produktutveckling/ny lagstiftning 
(t ex säkerhets kanyler) till med-
lemmarna. Man är även villig att 
gå in och sponsra mindre lokala 
möten med ett lämpligt tema.  
 

Britta Öhlén 
Veterinär Britta Öhlén, Trångsund 
har avlidit 84 år gammal. Britta 
blev bland mycket annat tilldelad 
ett hedersdoktorat vid Sveriges 
lantbruksuniversitet för sin omfat-
tande gärning inom den veteri-
nära dermatologin. 

 
Samarbete med Scandivet. 

Scandivet erbjuder alla medlem-
mar i ViS 20 % rabatt på förbruk-
ningsmaterial ur aktuell prislista. 
Rabatten galler oavsett order-
värde. Scandivet erbjuder dessu-
tom ytterligare en bonus på inköp 
gjorda under kalenderåret enligt 
följande; På inköp 0-50 000: - 
lämnas 2 %, på 50 000: - och 
uppät 3 %. 
 

Samarbete med SweVet och 
Trofast 

Under sommaren sammanträdde 
ViS med Antonio Gozzo, VD på 
SweVet och Jesper Broström, VD 
på Trofast. LRF är i dag stor de-
lägare i SweVet. Trofast är ett IT-
företag som tillhandahåller ett 
journalsystem för allt från få-
mansbolag till stora djursjukhus. 
SweVet och Trofast har i dag ett 
mycket nära samarbete. SweVet 
är en stor leverantör av förbruk-
ningsmaterial och annan utrust-
ning till veterinärer. SweVet/
Trofast blir vår huvudsponsor till 
nästa årsmöte som kommer att 
äga rum den 16-18 januari 2015 
och platsen blir Uppsala. Dagen 
före årsmötet, fredagen den 17 
januari klockan 18.00 anordnar 
SweVet och ViS ett mingelparty 
på SLU för studenter. 

 

Samarbete med Kruuse 
I juni sammanträffade ViS med 
Kruuse. Numera har Kruuse sitt 
huvudkontor för Sverige, mycket 
strategiskt placerat på SLU. Där 
finns bara ett kontor med sälj-
personal samt ett litet service-
lager för returer m.m. All distribut-
ion sker från det danska huvud 
lagret. Där träffade vi Margaret 
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Bli medlem i Föreningen Veterinärhistoriska Museets Vänner! 

 

Som ni alla säkert vet finns det ett veterinärhistoriskt museum beläget i den förste svenske veterinärens - Peter Her-
nqvist - bostad i Skara, den s k Brogården. Det invigdes av Kungen i juni 1975 i samband med svensk veterinärme-
dicins 200-årsjubileum. Det var dåvarande Veterinärhögskolan och Sveriges Veterinärförbund, som tog initiativet till 
museet. De bildade en stiftelse och det är den som driver museet. Ordförande idag är veterinärförbundets förra ord-
förande Karin Östensson. 
 

Museet har under de senaste åren utbyggts och ändrats och uppfyller idag alla de krav man kan ställa på ett ”museum 
i tiden”. Vi är med rätta mycket stolta över museet. Kanske har Du redan varit där på ett besök.  
 

Museet får ett årligt bidrag från Västra Götalands-regionen men budgeten är mycket blygsam. Det dagliga arbetet 
bygger på omfattande ideella insatser. Sedan mitten av 1980-talet arbetar Föreningen Veterinärhistoriska Museets 
Vänner bl a för att på olika sätt stötta och bidraga till verksamheten. Medlemsavgiften i föreningen möjliggör ett 
ekonomiskt stöd som är nödvändigt för museets fortlevnad. Hittills har vänföreningen tack vare medlemsavgifter 
och insamlade medel från landets veterinärer kunnat bidra med över 1 miljon kronor till olika projekt!  
 

Föreningen har idag drygt 400 medlemmar.  
 

Vi behöver dock bli fler medlemmar för att kunna fortsätta stötta museets verksamhet!  Detta kan Du bidra 
till genom att betala medlemsavgiften på 150 kronor – eller som ständig medlem 1500 kronor.  (Betalningen 
sker genom en insättning till Föreningen Veterinärhistoriska Museets Vänner, plusgirokonto 50 44 08 – 6) 
 

Veterinärhistoriska museets utställningar 

Museet är uppbyggt för att ge pedagogisk presentation av veterinärmedicinen och dess utveckling i vårt land. I käl-
lardelen redovisas 1700–1800-talen med bl a Peter Hernquists arbete, boskapsapoteket, presentation av antikens 
djurläkekonst mm. I denna del ses också resterna av klosterkyrkan till det medeltida franciskanerklostret, som redan 
Peter Hernqvist till vissa delar grävde fram. På första våningsplanet återspeglas veterinärmedicinen och den veteri-
nära verksamheten under 1900-talet och fram till idag. Här finns också en ny ”filmsal” med bl a en film om veteri-
närinrättningens grundare Peter Hernquist. Här finns även ett förnämligt sammanträdesrum där dessutom veterinär-
inrättningens utveckling presenteras. På översta våningsplanet invigdes förra året ett specialinrett rum med en mång-
fald av olika instrument som utvecklats för yrkesutövningen. Större delen av museets samling av sådana har tidigare 
varit magasinerade. På samma våningsplan finns ett omfattande arkiv liksom också några tjänsterum. 
 

Att dokumentera utvecklingen av svensk veterinärhistoria - och lämna över ett rikhaltigt material till kommande 
generationer - är en mycket viktig uppgift. Som medlem i vänföreningen hjälper Du till i detta arbete. Utan en histo-
risk förankring är det svårare att förstå dagens situation. 
 

Så, bli medlem i Föreningen Veterinärhistoriska Museets Vänner! 
Förutom att Du genom Ditt medlemskap i vänföreningen aktivt stöder museet och dess verksamhet får Du informat-
ion om verksamheten liksom nya utgåvor i museets meddelandeserie.  
Välkommen som medlem i Vänföreningen! 
Du finner mera om museet och dess verksamhet på hemsidan www.veterinarmuseet.se 
Du är naturligtvis mycket välkommen att besöka museet – det är garanterat en stor upplevelse!  
Med de bästa hälsningar 
 

Bengt Nordblom 
Vänföreningens ordförande 
 

 

http://www.veterinarmuseet.se/


 

 

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 Lars-Håkan Håkansson, 

Bangårdsgatan 8, 523 37 

ULRICEHAMN 

 

Bankgiro: 5591-4436 

Postgiro: 39 17 34 - 1 

 

www.veterinarer.se 

 

ViS har ny hemsida. 
Under sommaren uppdatera-
des ViS hemsida. Vi ber med-
lemmarna notera att alla kon-
taktuppgifter under fliken Ve-
terinärer skall förnyas då 
några av dessa uppgifter är 

inaktuella. Utseendet på 
dessa sidor skall förnyas och 
se ut som det nu gör på Dalar-
nas sida. Vi ber alla medlem-
mar som vill ha med sina upp-
gifter att skicka in dessa till 
den webbansvarige eller till 
någon styrelseledamot. Gå in 
och titta på kontaktuppgifterna 
från Dalarnas å ni får en upp-
fattning om hur det kan se ut. 
Skicka gärna med er logotype. 
 
 

ViS Årsmöte 2015 
Årsmötet kommer att hållas i 
Uppsala lördagen den 17 ja-
nuari kl. 11. Kl. 12 serveras 
lunch och därefter, kl. 14, 
kommer ”Nya Veterinärhög-
skolan” att visas. Den korrekta 
benämningen för det vi skall 
få se är VHC, Veterinärmedi-
cinskt och husdjursvetenskap-
ligt centrum samt UDS, Uni-
versitetsdjursjukhuset. Vi kan 
lova att detta blir en spän-
nande upplevelse. VHC är ett 
enormt dyrt och därmed 
mycket omdiskuterat bygge. 
Det lär ha kostat över 1800 

miljoner kr att bygga vilket 
innebär att det är ett av Sveri-
ges genom tiderna dyraste 
byggnadsprojekt. Bygget in-
vigdes den 10 september i år. 
Detta är nu en av världens 
modernaste anläggningar för 
forskning och utbildning inom 
sina områden med ett mycket 
kvalificerat djursjukhus som 
ger dygnet-runt-året-runt-
service för sällskapsdjur, häs-
tar och lantbrukets djur. 
Efter visningen kommer en 
föreläsning att hållas. Pro-
grammet för detta är inte helt 

klart men vi kan lova att det 
blir ett mycket kvalificerat och 
intressant sådant. På kvällen 
blir det middagsbjudning. 
Årsmötet kommer att spons-
ras av SweVet och ViS vilket 
gör att priset för lunch, middag 
och konferens blir mycket lågt. 
Det är vårt önskemål av vi blir 
många som tar tillvara på 
detta unika tillfälle och avsät-
ter lördagen den 17 januari för 
detta. 
Exakta detaljer om när, var 
och hur meddelas senare men 
det kan redan nu vara lämpligt 
att beställa hotellrum i Upp-
sala. 
 

En härlig höst 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: Håkan Onsjö, Fröjel Gustavs 452, 623 55 KLINTEHAMN, onsjo@telia.com  

Är du veterinär med 
eget företag? 

Då skall du vara med 
i ViS! 

 
ViS är en branschor-
ganisation för företa-

gande veterinärer  
som är oberoende av  
fackföreningar och  

myndigheter. 
Detta medför att du 

som företagare alltid 
får dina intressen  

tillgodosedda. 
www.veterinarer.se 

Vi hoppas att många  
medlemmar tar sig till  

årsmötet i Uppsala  
den 17 januari! 

 
Kl. 11.00 Radisson Blu Hotel, Uppsala 
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