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Besök hos ministern 

 

ViS besökte under hösten 
vår nye Landsbygdsminister 
Sven-Erik Bucht som visade 
sig vara en trevlig norrlän-
ning som verkade genuint 
intresserad av vad vi hade 
att framföra. Vi tackade 
honom för besöket och 
sände därefter ett öppet 
brev till honom som återges 
nedan.  
 
Till Landsbygdsministern 

Föreningen Veterinärer i 
Sverige, ViS, har som mål att 
förbättra smittskydd, djur-
skydd och djursjukvård i Sve-
rige.  

Jordbruksverket är tillsyns-
myndighet över alla kliniskt 
verksamma veterinärer sam-
tidigt som man konkurrerar 
med dessa via sin kommersi-
ella verksamhet som består i 
att driva ca 80 smådjursklin-
ker över hela landet. Vid 
flera av dessa kliniker bedri-
ver man också en om-
fattande verksamhet inriktad 
på sporthästar. Endast en 
liten del av verksamheten 
består av uppdrag riktade 
mot lantbrukets djur och 
officiella tjänster. Jordbruks-
verket är också den myndig-
het som skall ansvara för 
hantering av utbrott av 

 Föreningen Veterinärer i 

Sverige anser att utveckl-

ingen av Sveriges veteri-

nära verksamhet bäst 

främjas av sund konkur-

rens och att tillsynsverk-

samhet skall utövas av 
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en gemensam yrkesför-
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smittsamma djursjukdomar 
och vid fall av vanvård av 
djur. Privata veterinärer har 
en betydande dominans på 
marknaden för lantbrukets 
djur. 

ViS har liksom tolv av 
varandra oberoende utred-
ningar konstaterat att den 
nuvarande ordningen inte är 
acceptabel. Jordbruksverkets 
kommersiella veterinärorga-
nisation, ”Distriktsveterinä-
rerna”, är helt uppbyggd 
kring sjukvård av smådjur i 
stark konkurrens med pri-
vata företag vilket präglar 
Jordbruksverkets verksam-
het och skapar stora spän-
ningar inom landets veteri-
närkår. Det är en självklarhet 
att en mycket stor del av 
landets veterinärer saknar 
förtroende för Jordbruksver-
kets förmåga att bedriva en 
förtroendeingivande tillsyns-
verksamhet. Enligt vår upp-
fattning har Jordbruksverket 
gjort flera tvivelaktiga insat-
ser då det gällt att bekämpa 
smittsamma djursjukdomar. 
Som exempel kan nämnas 
Jordbruks- Forts nästa sida 

Årsmöte 2016 

Årsmöte 2016. 
ViS håller sitt årsmöte den 23 
januari kl. 17.00 på VMF:s kår-
hus. Vi bjuder på lunch klockan 
12.30 och därefter kommer  
Ann-Sofie Lagerstedt att infor-
mera om ansvarsnämndens 
verksamhet. 
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Forts. från sid 1 verkets åtgärder vid fågelinflu-
ensautbrott och vid bekämpning 
av Blåtunga. Det torde också 
vara självklart att det inte går att 
ha förtroende för Jordbruksver-
kets tillsyn över landets veterinä-
rer då man utövar tillsyn över 
både sina egna anställda veteri-
närer och över de veterinärer 
med vilka dessa konkurrerar. 

ViS har stöd för sin uppfattning i, 
som tidigare nämnts, tolv av 
varandra oberoende utredningar 
som samtliga anser att Jord-
bruksverkets tillsynsuppdrag 
måste separeras från den kom-
mersiella delen som Jordbruks-
verket bedriver genom Distrikts-
veterinärerna. Tre av dessa ut-
redningar anses vara särskilt 
viktiga och intressanta i sam-
manhanget på grund av sin om-
fattande analys av hur en fram-
tida organisation kan se ut med 
utgångspunkt från det problem 
som ViS anser finns. De tre är 
den s.k. ”Bråkenhielmska utred-
ningen” från 1992, den s.k. 
”Veterinärutredningen”, 
”Veterinär fältverksamhet i nya 
former”, (SOU 2007:24) från 
2007 samt ”Trygg med vad du 
äter - nya myndigheter för säkra 
livsmedel och hållbar pro-
duktion”, (SOU 2009:08), från 
2009.  

Den Bråkenhielmska utredning-
en föreslår en utförsäljning av 
distriktsveterinärstationerna 
med början i södra Sverige. Om 
det skulle uppstå problem på 
några enstaka platser, där man 
inte skulle kunna uppnå en till-
fredsställande lösning, kan sta-
ten gå in och stötta verksamhet-
en ekonomiskt för att få en ac-
ceptabel tillgänglighet av veteri-
när service dygnet runt.  

Huvudförslagen i Veterinärut-
redningens betänkande innebär 
att Distriktsveterinärstationerna 
privatiseras i djurtäta områden 
samt att statliga bidrag införs till 
privatpraktiserande fältveterinä-
rer. 

I ”Trygg med vad du äter” före-
slår man bland annat att Jord-
bruksverket läggs ner och att nya 
myndigheter skapas för att lösa 
den jävsproblematik som man 
anser finns idag. 

I Danmark, som har direktkon-
takt med kontinenten och myck-
et tätt mellan djurbesättningar-
na, sköter 25 st. halvtidsan-
ställda specialiserade veterinärer 
om landets smittskydd. I Sverige 
har distriktsveterinärerna hand 
om smittskyddet. Denna organi-
sation sysslar till ca 90 % med 
smådjur. 

I Danmark är de veterinärer som 
utövar tillsyn över andra veteri-
närer förbjudna att bedriva egen 
praktik, (citat: ”Man får inte ens 
vaccinera svärmors katt”). I Sve-
rige finns inget sådant förbud. 
Det är inte ovanligt att länsvete-
rinärer bedriver en omfattande 
privat praktik. Detta förhållande 
är naturligtvis helt oacceptabelt.  

ViS har också mycket svårt att 
förstå varför svenska staten skall 
bedriva en omfattande sjukvård 
riktad mot smådjur och sport-
hästar. I så gott som alla andra 
länder sköts detta av privatprak-
tiserande veterinärer i samar-
bete med försäkringsbolag.  

Avvecklar man den statliga di-
striktsveterinärorganisationen i 
enlighet med vad som föreslås i 
ovan nämnda utredningar kan 
staten göra stora besparingar – 
enligt våra beräkningar mer än 
100 MKR per år. ViS beräkningar 
visar att man kan sköta smitt-
skyddet i Sverige för ca 10 MKR 
årligen. Beredskapsverksamhet 
för vård av akut sjuka djur kom-
mer troligen att lösas helt av 
privata veterinärer. Skulle brist 
på veterinärer uppstå på någon 
plats i landet kan detta maximalt 
kosta 5 MKR årligen att lösa. Idag 
kostar den statliga distriktsvete-
rinär-organisationen ca 120 MKR 
per år. 

ViS anser att om intentionerna i 

utredningarna genomförs skapar 
man en effektiv och förtroende-
ingivande tillsynsverksamhet 
inom svensk djursjukvård. 

Ulricehamn som ovan                                    
Lars-Håkan Håkansson,  
ordförande ViS 
 

 

Den Glada Phlugans fest 
100 år! 

Detta storslagna evenemang gick 
av stapeln i november på kårhu-
set i Ulltuna. 420 glada kollegor 
deltog. Normalt brukar en myck-
et stor del av festdeltagarna ut-
göras av studenter men årets 
jubileumsfest hade lockat ca 400 
”gamlingar” varför det endast 
fanns plats för ett tjugotal stu-
denter. ViS var väl representerat 
med ett hundratal medlemmar. 
Vår styrelseledamot Pelle Josefs-
son var ceremonimästare och 
rev ner kvällens största applåder 
då han med sin mäktiga stämma 
stämde upp ”0 Helga Natt”. Som 
kuriosa kan nämnas att ViS ord-
förande Håkansson och kassör 
Fälth tillsammans med Jord-
bruksverkets generaldirektor 
Denneberg blev upphöjda till 
Pampar. 
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Syftet med villkorad läkeme-
delsanvändning är att för-
enkla och utveckla verksam-
heten i de mjölkproduce-
rande företagen.  
– Genom att lösgöra pengar 
från vissa akutbesök kan lant-
brukaren lägga större resur-
ser på planerade veterinärbe-
sök. Det blir ett proaktivt ar-
bete som utnyttjar den veteri-
nära kompetensen bättre, 
säger Ingrid Eilertz, chef på 
Avdelningen för djurskydd 
och hälsa på Jordbruksverket.  
Införande av villkorad läke-
medelsanvändning i mjölk-
producerande besättningar 
har förberetts under lång tid, 
bland annat genom ett pilot-
projekt.  
– Det visade att journalföring 
och rapportering av läkeme-
delsanvändning var väldigt 
komplicerat. Från den 1 janu-

Tack från Svenljunga. 
ViS hade i förra numret en 
artikel om distriktsveterinär-
stationen i Svenljunga som 
blivit privatiserad. Vi fick föl-
jande brev från dem: 
 
Hej Lars-Håkan!  
Jag ville bara tacka er i ViS för 
de fina orden i tidningen 
som ni skrev om oss i Sven-
ljunga!  
Efter en lång kamp som inte 
var lätt är vi fria, den känslan 
går inte att beskriva, självklart 
vet vi att det är inte lätt hela 
tiden men vi är ett samman-
svetsat team som håller ihop 
och kommer säkert att lyckas 
på privata marknaden.  
Tack för allt fantastiskt arbete 
som ni gör i ViS!  
Med vänliga hälsningar,  
Veterinärerna i Svenljunga 
genom Ionel 
 

Startdatum för villkorad 
läkemedelsanvändning 

närmar sig 
Den 1 januari 2016 blir villko-
rad läkemedelsanvändning 
tillåtet i mjölkproducerande 
besättningar. Då räknar Jord-
bruksverket med att ha en 
färdig e-blankett för enklare 
journalföring och rapporte-
ring, som ska underlätta för 
djurägare och veterinärer.  
Villkorad läkemedelsanvänd-
ning innebär en möjlighet för 
lantbrukare att utföra vissa 
sjukdomsbehandlingar själv, 
om han eller hon har regel-
bundna veterinärbesök i be-
sättningen. Vid besöken ska 
veterinär och lantbrukare 
fokusera på att förebygga 
sjukdom i hela besättningen. 

ari 2016 kommer en lösning 
på detta, en e-blankett, att 
finnas tillgänglig, berättar In-
grid Eilertz.  
För att som lantbrukare 
kunna ansluta sin verksamhet 
till villkorad läkemedelsan-
vändning ska personalen som 
ska utföra behandlingarna ha 
genomgått en kurs.  Jord-
bruksverket erbjuder nu ut-
bildningar för veterinärer som 
vill hålla i utbildningar för 
lantbrukare.  
Källa: Jordbruksverket    
 

Överenskommelse om 
samverkansregler för um-

gänget mellan läkemedels-
företag och personal inom 

djursjukvården. 
ViS har under året tillsam-
mans med bl.a. Jordbruksver-
ket, SLU, och Svensk Djursjuk-
vård deltagit i ett 

ViS styrelse har hittills nästan uteslutande haft telefon-
sammanträden. Frågan är om man skall fortsätta med det. 

Forts. sid. 6 
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tillfälle att redogöra för våra syn-
punkter om situationen på djur-
sjukvårdssidan vad gäller kon-
kurrensneutralitet och en obero-
ende tillsynsmyndighet. Vi fick 
ett intryck av att han lyssnade 
mycket nogsamt och med hjälp 
av två sekreterare memorerade 
vårt budskap. Sin vana trogen 
som politiker kunde han inte ge 
oss några löften men vår slutsats 
av mötet är positiv och vi skall 
arbeta vidare på detta. Vi kom-
mer att skicka ett brev till honom 
med våra synpunkter samman-
fattade, kompletterat med syn-
punkter på hur framtiden kan se 
ut enligt vår uppfattning. Vi kom-
mer då även visa honom några 
beräkningar som kan spara 
pengar åt statskassan, något 
som vi tror är viktigt och intres-
sant för politiker i dessa ekono-
miska tider (se separat artikel). 

 
Julhälsning 2015 

 
Ett år går fort och julen närmar 
sig åter med en hastighet som är 
svår att fånga, med allt vad det 
innebär. Året som gått har för 
styrelsen i ViS präglats av mycket 
rutinarbete som att svara på 
remisser, kontakter med myn-
digheter mm. samt en summe-
ring av våra kontakter med EU-
kommissionens konkurrensmyn-
dighet. 
I år har vi även tagit kontakt med 
Landsbygdsministern, Sven-Erik 
Bucht. Det resulterade i ett möte 
med honom på Näringsdeparte-
mentet i Stockholm i början av 
november. Landsbygdsministern 
är en av flera ministrar som or-
ganisatoriskt tillhör Näringsde-
partementet. På mötet fick vi 

Avslutningsvis vill jag påminna 
om vårt årsmöte lördagen den 
23 januari 2016. Vi kommer även 
i år att hålla till på SLU, Uppsala. 
Vi har ett intressant program på 
eftermiddagen och en del val att 
förrätta på årsmötet så det vore 
trevligt att få träffa så många 
som möjligt och som vanligt få 
avsluta mötet med ”livet le-
ker” (se separat kallelse). Med 
detta önskar jag alla medlemmar 
i ViS en God Jul och ett riktigt 
Gott Nytt 2016. 
 
Lars-Håkan Håkansson 
Ordförande 

 
 
 
 

 
 
 
 

Harry Pettersson har avlidit 
 

Harry Pettersson avled den 18 
november, 82 år gammal. 
Han tjänstgjorde nästan hela 
sitt yrkesliv vid Helsingborgs 
djursjukhus där han blev chef 
1976. Harry Pettersson var 
professor i kirurgi och inneha-
de en rad styrelse- och he-
dersuppdrag. 
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är nu klart och har tillställts 
ViS styrelse som beslutat att 
inte ställa sig bakom detta. 
Styrelsen skriver till LiF: 
”Styrelsen i ViS har vid sam-
manträde beslutat att inte 
ställa sig bakom detta doku-
ment. 
ViS anser att den befintliga 
skattelagstiftningen är till-
räcklig beträffande vad som 
är mutor. 
Dessutom anser vi inte pro-
blemet som stort eftersom 
läkemedelsbolagen själv nu-
förtiden inte delar ut större 
gåvor än pennor och andra 
mindre reklamprylar. Förtä-
ring håller sig också inom vad 
som är avdragsgillt för läke-
medelsbolagen själva. 
ViS har inget bemyndigande 
att skriva på ett sådant här 
dokument för sina medlem-
mar som måste ha frihet att 
göra vad de vill”. 
 

Veterinärer i Sverige 

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  

ViS kassa. 
Flera av ViS medlemmar har 
sålt eller avvecklat sina före-
tag och betalar därför inte 
som tidigare 4000 i service-
avgift. I stället betalar man 
1400 eller 500 kr vilket tyd-
ligt märks i ViS budget för 
det kommande året. ViS är 
tacksam för alla bidrag och 
påminner gärna om att det 
inte är förbjudet att donera 
medel till vår verksamhet.  
 

 Noterat 
Det ryska landslaget i doping 
misstänks ha ägnat sig åt 
friidrott. 

 
 

 

En God Jul och ett Gott Nytt År 

tillönskas alla läsare! 

Utges av  föreningen 

Veterinärer i Sverige, en 

fackligt och politiskt 

obunden organisation för 

veterinärer. 

 

Ansvarig utgivare:  

ViS 

Org.nr  802412-7576 

 

ViS – Ordföranden 

c/o Leg. vet. Lars-Håkan 

Håkansson,  

Bangårdsgatan 8 

523 37 ULRICEHAMN  

 

Bankgiro: 5591-4436 

Postgiro: 39 17 34 - 1 

 

www.veterinarer.se 
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projekt anordnat av Läke-
medelsindustriföreningen,
(LiF), som önskar att parter 
kommer överens om ett 
samverkansavtal som avser 
att förhindra misstankar om 
mut - och bestickningsbrott. 
ViS har representerats av 
Agneta Johnsson. Förslaget 
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