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Fredagen den 26 juli 
2013 publicerade Da-
gens Nyheter Debatt 
en artikel författad av 
veterinärerna Mikael 
Fälth, Lars-Håkan 
Håkansson och Ing-
mar Isendahl.  
Artikeln inleddes så 
här: 

Föreningen ViS har som 
en av sina huvuduppgif-
ter att verka för en sund 
konkurrenssituation in-
om den veterinära sek-
torn i Sverige.  
Den statliga distriktsveter-
inärorganisationen, som 
verkar under firmanamnet 
”Distriktsveterinärerna”, 
(benämns i denna artikel 
fortsättningsvis DV), erhål-
ler varje år ca 110 miljoner 
SEK i statliga subvention-
er. DV sysslar huvudsakli-
gen med sjukvård av små-
djur och hästar. Man säljer 
foder och andra artiklar 
relaterade till dessa djur-
slag. DV har ca 80 station-
eringsorter i landet. Dessa 
”stationer” är utrustade på 
samma sätt som privata 
veterinärkliniker med t.ex. 
digitala röntgenanlägg-
ningar, narkos-och operat-
ions-utrustning för smådjur 
etc. etc. Man har anställda 
djursjukvårdare som är 
utbildade för vård av små-
djur. På någon eller några 
stationer erbjuds kiroprak-
tik åt hund och häst. Föru-
tom de statliga subvent-
ionerna i form av reda 
pengar erhåller DV för-
månliga lån från staten. 

DV sorterar under Jord-
bruksverket vilket medför 
att alla distriktsveterinärer 
är statliga tjänstemän och 
därmed automatiskt offici-

ella veterinärer vilket ger 
stora konkurrensfördelar 
gentemot privata veterinä-
rer. Samma myndighet 
som driver DV är också 
tillsynsmyndighet över 
landets alla veterinärer 
d.v.s. både över alla pri-
vatpraktiserande veterinä-
rer och över sina egna 
anställda distriktsveterinä-
rer.  
Att landets veterinärverk-
samhet måste förändras 
radikalt har ett tiotal stat-
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liga utredningar konstate-
rat. Bl.a. har man föresla-
git att Jordbruksverket 
skall läggas ner och att 
distriktsveterinärorganisat-

ionen skall privatiseras. 
Konkurrensmyndigheten 
har konstaterat att den 
verksamhet som Jord-
bruksverket bedriver 
måste förändras så att 
myndigheten endast ägnar 
sig åt myndighetsuppgifter 
såsom tillsyn och kontroll 
och gör sig av med den 
kommersiella verksamhet 
som distriktsveterinärorga-
nisationen bedriver. 
De enda som vi känner till 
som inte 

”Även i sommar, som 
alla andra somrar under 
de senaste 15-20 åren, 
fylls tidningarnas nyhets-
sidor av rapporter om 
hästar som knivskurits 
av sadistiska djurplå-
gare. Psykologer och 
psykiatriker som inter-
vjuas berättar att de som 

utför dessa dåd är män med 
en sexuell sadistisk störning. 
Sveriges Veterinärförbunds 
informationsansvarige framför 
att det ofta rör sig om enstaka 
individer som får en kick av 
att skada djur, inte sällan i 
kombination med att själva 
dådet ger dem sexuell upp-
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Forts. från sid 1 

delar denna 
uppfattning är Jordbruksver-
ket och dess anställda veteri-
närer. Tyvärr är Jordbruksver-
ket så starkt att man klarar av 
att trycka ner okunniga, fega 
politiker i skorna och pådyvla 
dem sina åsikter. Man har i 
princip sagt till politikerna att 
om distriktsveterinärorganisat-
ionen privatiseras så kommer 
Sveriges djurskydd och smitt-
skydd att falla samman. Detta 
hot har ingen politiker grans-
kat närmare eller vågat gå 
emot. Att den förra socialde-
mokratiska regeringen följde 
gamla socialistiska ideal blev 
uppenbart för ViS som upp-
vaktade tre olika jordbruksmi-
nistrar. Man menade att end-
ast statstjänstemän var bra 
människor och att i stort sett 
alla privata företagare var att 

Forts. EU.. 

betrakta som mer eller mindre 
kriminella vilket resulterade i 
en fortsatt statlig distriktsvet-
erinärorganisation. ViS blev 
hoppfull då en borgerlig rege-
ring tillträdde och trodde att 
man skulle privatisera DV. Så 
blev inte fallet utan i stället 
stärktes DV genom att man 
ändrade i författningen så det 
blev helt legitimt för DV att 
ägna sig åt smådjur och häst. 
(I den tidigare författningstext-
en stod det att man skulle 
ägna sig åt lantbrukets djur). 

Sammanfattningsvis kan sä-
gas att ViS upplevde den bor-
gerliga regeringsperioden 
som ett oerhört stort svek mot 
veterinärkåren och mot bor-
gerlig politik. 
När den borgerliga jordbruks-
ministern kastat två stora stat-
liga utredningar, i vilka man 
föreslog en privatisering av 
DV, i papperskorgen förstod 
ViS att loppet var kört och att 
man måste söka hjälp av 
EU:s konkurrensmyndighet. 
ViS sammanställde en omfat-
tande dokumentation av DV:s 
och Jordbruksverkets verk-
samhet och överlämnade 
denna till EU. ViS besökte vid 
ett par tillfällen EU:s konkur-
rensmyndighet i Bryssel. Vid 
dessa besök upplevde ViS att 
man reagerade starkt på den 
beskrivning som gavs av Sve-
riges veterinära verksamhet. 
Tjänstemännen hade svårt att 
tro att Svenska staten bedrev 
kommersiell djursjukvård. Nå-
got sådant förekommer inte i 
något annat EU-land.  

Forts nästa sida 

hetsning. Informationsan-
svarige uppger också att 
antalet fall med knivskär-
ningar på häst ökar och att 
det totala antalet är minst 20 
om året.  Detta har föranlett 
Veterinärförbundet att i som-
mar gå ut med en varning till 
landets hästägare att vara 
extra vaksamma. Varje på-
stått fall skapar många tid-
ningsartiklar och omnäm-
nande i radio och TV Denna 
omfattande publicitet gör 
hästägarna oroliga och en 
mängd olika åtgärder vidtas 
för att skydda djuren.”  (Hela 
artikeln återfinns på 
www.veterinarer.se i num-
mer 31 av ViS-bladet som 
utkom i augusti 2013). 
Artikelförfattarna som är 
mycket erfarna veterinärer 
med tusentals sårskador 
bakom sig framförde att man 
inte trodde att det förekom 
en enda knivskärning av 
hästar som går på bete utan 
att samtliga fall av sårskador 

i analregionen har uppkommit 
på annat sätt, bl.a. genom 
sparkar av andra hästar eller 
genom någon form av själv-
skadebeteende p.g.a. t.ex. 
klåda. 
Artikeln fick ett enormt ge-
nomslag. Inte många, om 
någon annan, DN-debatt-
artikel har genererat så 
många reaktioner av olika 
slag bl.a. på Facebook och 
andra sociala medier.  
De veterinärer som ställt dia-
gnosen knivskärning, de 
länsveterinärer, poliser, psy-
kologer och andra myndig-
hetspersoner som uttalat sig 
om ”knivskärarnas” personlig-
hetsstörningar och varnat 
allmänheten för dessa kände 
sig naturligtvis kränkta av 
artikeln men protesterna från 
dessa uteblev. De enda som 
protesterade offentligt var 
representanter för en djur-
rättsorganisation i vilken den 
veterinär i ledande ställning 
inom Sveriges veterinärför-
bund som uttalat sig katego-

riskt om knivskärarnas per-
sonlighet var styrelseledamot.  
 
Debatten gick het på sociala 
medier och avklingade inte 
förrän efter ca en månad. 
Många var uppretade över att 
man påstått att det inte fanns 
några ”knivskärare” och ut-
tryckte sin förvåning över att 
veterinärer som inte ens sett 
fallen kunde uttala sig om 
dessa. Huvuddelen av inläg-
gen uttalade däremot sin 
glädje över att ”denna vand-
ringssägen äntligen blivit av-
slöjad” och att man själv un-
der många år undrat över hur 
det verkligen varit möjligt att 
ställa sig bakom en häst ute 
på bete och skära den i geni-
talierna utan att själv bli ska-
dad. 
Under våren och sommaren 
2013 publicerades hundratals 
artiklar i tidningarna om ett 
stort antal knivskärningar ut-
spridda över hela landet. 
Flera fall togs 
också upp i Forts nästa sida 

Forts. knivskärnigar 

Vem är mest höger – resp. 
vänstervriden? 
Rätt svar: Ingen som vet! 

http://www.veterinarer.se
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Socialdemokrat.Sven-Erik_Bucht_1c301_5927.jpg
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sjukt. Ett sådant myndighets-
utövande drar ner Sverige till 
bananrepubliksnivå. 
Läs skriftväxlingen med EU 
på ViS:s hemsida 
www.veterinarer.se. Speciellt 
intressant kan vara att se hur 
kommersiell DV:s verksamhet 
är i verkligheten vilket torde 
framgå med all önskvärdhet 
av de dokument som tillsän-
des EU 2014. Att EU väljer att 
bortse från dessa fakta och gå 
på Jordbruksverkets bluff 
måste betraktas som ett oer-
hört svek mot alla oss som 
sett EU som ett bålverk mot 
osund konkurrens. 
ViS kommer trots detta tillfäl-
liga bakslag inte att ge upp 
kampen om att försöka skapa 
en sund konkurrenssituation i 
Sverige. För att uppnå en så-
dan måste distriktsveterinäror-
ganisationen privatiseras och 
Jordbruksverket måste 
tvingas till att enbart ägna sig 
år myndighetsutövning. ViS är 
helt övertygat om att detta mål 
kommer att uppnås på ett el-

All sådan verk-
samhet sköts där av privata 
aktörer. 
Tyvärr blev det inget positivt 
slutresultat för ViS. Efter ett 
par års utredning och skrift-
växling med Jordbruksverket 
beslutade EU att tro på Jord-
bruksverkets påstående om 
att alla de pengar som DV fått 
från staten, (från 1995 över 2 
miljarder SEK) använts till 
djurskydd och smittskydd och 
inte alls till någon kommersiell 
verksamhet. 
ViS hade hoppats på att EU 
skulle uppvisa en större in-
tegritet gentemot svenska 
myndigheter och inte uppvisa 
det hyckleri och ryggdunk-
ande som tyvärr är så vanligt 
förekommande mellan byrå-
krater i alla länder. 
För alla normalbegåvade 
människor torde det vara up-
penbart att konkurrensen inte 
kan betraktas som sund. Att 
Jordbruksverket är tillsyns-
myndighet över alla veterinä-
rer, sina anställda och alla 
privata, måste betraktas som 

ler annat sätt. Man kan jäm-
föra detta med ett annat av 
ViS mål vilket var att privati-
sera de statligt finansierade 
hästklinikerna vilket uppnåd-
des för några år sedan. ViS 
har också lyckats med ett an-
nat, mycket viktigt, projekt 
som syftade till att få stora 
delar av den svenska veteri-
närkåren att förstå innebörden 

av ordet jäv. Detta kommer så 
småningom att bidra till att 
även tjänstemännen på Jord-
bruksverket kommer att inse 
att det är sjukt att bedriva 
kommersiell verksamhet rik-
tad mot tillsynsobjekten, d.v.s. 
att sälja tjänster och varor till 
djurägare. Den dag detta sker 
är det slut med distriktsveter-
inärorganisationen. 

TV och radio. Bara någon 
dag innan DN-debattartikeln 
publicerades uppgav man i 
tiotals artiklar att hästar blivit 
knivskurna i Skåne, Halland 
och Dalarna.  
 
Efter DN-debattartikeln den 
26 juli 2013 blev det plötsligt 
helt tyst om knivskärningar. 
Sent under hösten, i oktober 
publicerades en artikel där en 
Islandshäst uppgavs blivit 
knivskuren två gånger med 
tre veckors mellanrum.  
Under våren och sommaren 
2014 publicerades några ar-
tiklar rörande tre fall av miss-
tänkta knivskärningar. Be-
tecknande för dessa artiklar 
var att ingen veterinär fram-
trädde utan journalisterna fick 
helt luta sig mot djurägarnas 
berättelser. Veterligen drogs 
heller inga polisutredningar 
igång. Det kan också nämnas 
att i dessa artiklar var det inte 
bara fråga om knivskärningar 
riktade mot könsorganen 
utan mot andra delar av krop-
pen, bl.a. påstods att en häst 

Forts. knivskärnigar fått ett tjugotal skärsår över 
hela ryggen. 
Vår och sommar 2015 lik-
nar 2014 i så motto att det 
endast publicerats artiklar 
om tre fall. Inte heller här 
har någon veterinär fram-
trätt utan artiklarna baseras 
endast på djurägarnas be-
rättelser. I det senast be-
skrivna fallet under juni 
månad påstås att förövaren 
skurit in sin signatur i form 
av en trekant någonstans 
bak på hästen. Av bilderna 
framgår det att det med 
stor sannolikhet rör sig om 
en s.k. triangelmärkning 
vilken i regel idag utförs av 
veterinär. En helt okritisk 
artikel där man är helt inne 
på att detta är ett dåd förö-
vat av en ”knivskärare” 
publiceras i tidningen 
Ridsport vilken man tycker 
borde ha mer fackkunskap 
än ”vanliga lokaltidningar”. 
Även i de andra publice-
rade fallen, vilka tas upp i 
ett antal pappers- och nät-
tidningar, slås man av hur 
okritiskt journalisterna åter-

ger djurägarnas berättelser 
som för en erfaren veterinär 
ter sig helt orimliga. Av detta 
kan man dra flera slutsatser 
varav en är att knivskärnings-
hysterin till stor del uppkom-
mit genom s.k. sensations-
journalistik.  

Forts. EU.. 

http://www.veterinarer.se
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Forts. från sid 1 

ViS årsmöte 2015 ägde rum 
lördagen den 17 januari.  
I år valde vi Uppsala som 
plats för mötet bland annat för 
att försöka knyta kontakt med 
veterinärstudenterna på SLU. 
Årsmöteshelgen inleddes med 
att styrelsen anordnade ett 
möte på fredag kväll mellan 
klockan 17.00 och 19.00 för 
veterinärstudenterna. Klockan 
19.00 plus DK var det gasque 
på kårhuset så vår träff var en 
bra uppvärmning inför kväl-
lens övningar. Vi hade hyrt 
restaurant Matverket, (f.d. 
Gallan), och bjöd där på öl 
och macka. Totalt kom ett 
stort antal studenter och vi-
sade ett förvånansvärt enga-
gerat intresse för vår verk-
samhet. Vi började med att 
presentera bakgrunden till 
ViS, ViS nuvarande organisat-
ion och därefter tog vi upp 
några av våra kärnfrågor och 
redogjorde för vår ståndpunkt 
i dessa samt varför vi har den 
uppfattningen. 
De frågor vi diskuterade var 

konkurrensneutraliteten, en 
oberoende tillsynsmyndighet, 
etikfrågor inom veterinärkåren 
samt den nya situation som 
uppstått med den koncentrat-
ion av djursjukvård som inträf-
fat de senaste åren. Styrelsen 
tycker att det var givande 
möte och vi knöt en kontakt 
med studenterna som säkert 
kan utvecklas mer framledes. 
VMF har lagt in en länk på sin 
hemsida till vår hemsida. 

Även årsmötesförhandlingar-
na under förmiddagen den 17 
januari hade vi förlagt till Mat-
verket, SLU. Detta av logist-
iska skäl, eftersom hela efter-
middagsprogrammet var knu-
tet dit. Förhandlingarna gick 
ganska fort och smidigt då det 
inte fanns några kontroversi-
ella frågor på agendan i år. 
Styrelsen redogjorde för vad 
vi gjort under verksamhetsåret 
2014. Detta har inneburit att 

Anne-Sofie Lagerstedt, Fleming Winberg och Henrik Ericsson visade stolt  
upp sin fina arbetsplats 

Årsmötet 2015 
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när- och Husdjursvetenskap-
liga Centrum, VHC, för att få 
en visning av detta samt det 
nya Universitetsdjursjukhuset, 
UDS. Vi möttes där av de tre 
kollegorna, Anne-Sofie La-
gerstedt, Fleming Winberg 
och Henrik Ericsson som de-
lade upp oss i tre grupper. De 
gav oss en intressant och gi-
vande inblick i detta det nya 
komplexet där forskning och 
undervisning skall bedrivas på 
2000-talet. Tänk vilken skill-
nad på detta och gamla 
”Stutis” jag gick på vid Brunn-
sviken. Är det detta som kal-
las utveckling, mån tro? Loka-
lerna är nya och fräscha och 

svara på ett stort antal remis-
ser, att svara på andra skrivel-
ser, genomföra möten med 
andra organisationer, kontak-
ter, skriftliga som muntliga, 
med myndigheter och andra 
organisationer samt ett antal 
styrelsemöten där verksam-
heten sköts löpande. Om 
detta finns att läsa närmare 
på vår hemsida. Till styrelsens 
stora glädje kom ett stort antal 
medlemmar till mötet. Vi tack-
ar alla er som kom. Efter års-
mötet åt vi en gemensam 
lunch bestående av en väl-
smakande buffé.  
Efter lunchen samlades alla 
utanför det nybyggda Veteri-

Forts nästa sida 

är tänkta att vara ändamåls-
enliga, men bara efter ett 
halvår har man upptäckt in-
byggda fel som skall åtgär-
das. Påfallande var även den 
marginalisering som bujatrik, 
obstetrik och gynekologi råkat 
ut för. Skall man döma efter 
lokalernas storlek har under-
visningen av nötkreatur, får 
och svin fått stryka ordentligt 
på foten till förmån för små-
djur och häst. Avslutningsvis 
vill jag säga att visningen var 
mycket intressant och givande 
och tack till er kollegor som 

ställde upp för oss en lördag 
eftermiddag och genomförde 
den samt ett stort tack till våra 
sponsorer av årsmötet, Swe-
Vet och Trofast, som arrange-
rat visningen. Jag kan dessu-
tom bara 

Ordförande Håkansson kollar in något intressant i ett hemligt utrymme.  
Winberg kollar in Håkansson. Fälth kollar in något annat. 
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Forts. Årsmöte 2015 

beklaga er som inte tog chan-
sen till en sådan exklusiv ge-
nomgång av de nya lokalerna. 
Efter ett välförtjänt eftermid-
dagskaffe stod resten av tiden 
till våra sponsorers, SweVet 
och Trofast, förfogande. De 
disponerade tiden så att Swe-
Vet pratade om det erbju-
dande de hade till ViS med-
lemmar, (läs mer om det på 
vår hemsida). En representant 
för Trofast pratade därefter 
om sitt digitala journalsystem, 
Trofast Sanimalis, och hur det 
är uppbyggt av moduler. Även 
journalsystemet ingår i det 
erbjudande som ligger på vår 
hemsida.  

Eftermiddagsprogrammet av-
slutades med att Malena Falk 
pratade under rubriken 
”Digital marknadsföring för 
veterinärer”. Det innebär be-
grepp som Facebook, Twitter 
och bloggar m.m. Det blev en 
intressant genomgång av det 
nya sättet att kommunicera på 
som våra barn och barnbarn 
ägnar en stor del av sin vakna 
tid åt. Det är inte fel av oss i 
den mer erfarna generationen 
att lära sig en del om detta 
också. Det är inte farligt och 
faktiskt inte så svårt heller och 
man kan få ut mycket av det. 
Jag vill passa på och göra 
reklam för den Facebook-
grupp ViS har. Ni är välkomna 
att gå med där och delta i dis-
kussionen och hålla kontakt 
med kollegor - ja faktiskt runt 
hela världen. 

Årsmöteshelgen avslutades 
med en gemensam middag 
på SAS Radisson i Uppsala 
och om ni åker förbi där och 
lyssnar noga kan ni säkert 
höra att Livet leker… fortfa-
rande ekar mellan väggarna. 

Att förlägga årsmötet till Upp-
sala var lyckat enligt styrel-
sens uppfattning. Vi fick kon-
takt med studenterna. SLU 
ligger där och vill vi anlita nå-
gon av våra kollegor där för 
exempelvis en föreläsning är 
det förmodligen enklare att 
engagera någon om vi är på 
plats där. De flesta av våra 

leverantörer har representat-
ion på SLU.  

Vi får fundera på det inför 
framtiden och med detta av-
slutar jag referatet från årsmö-
tet 2015 med en förhoppning 
om att ni som inte kom i år 
kommer nästa år och till dess 
- ha det så bra! 

Lars-Håkan Håkansson 

Ordförande    

 

Facket till officiell  

veterinär: 

 

”Anställning på 
Livsmedelsverket är 
som ett äktenskap” 
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Sten Elffors död 

Veterinär Sten Elffors har ef-
ter en tids sjukdom avlidit i en 
ålder av 79 år. Sten avlade 
veterinärexamen 1965 och 
efter att bl.a. ha tjänstgjort på 
Veterinärhögskolan och SVA 
startade han och hustrun 
Astrid Västerorts Djursjukhus i 
Spånga som de drev till 2003. 
Därefter var de verksamma 
vid Spånga-Sundby veterinär-
mottagning. Sten var en ut-
präglad sällskapsmänniska 
begåvad med en stor och un-
derfundig humor som han 
gladde sina kollegor och 
andra med. Vi kommer att 
sakna Sten. 

Artikel struken p.g.a. ”copyright-skäl”. 
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Vårdkostnaderna för våra 
husdjur har ökat snabbt under 
senare år, framför allt i riskka-
pitalägda vårdkoncerner. Det 
får Folksams vd Jens Henriks-
son att rasa. 
Under senare år har Folksam 
märkt av en kraftigt ökade 
kostnader för veterinärvård av 
husdjur. Och fann att de fet-
aste fakturorna kom från klini-
ker och djursjukhus som 
ingick de två dominerande 
koncernerna AniCura och Evi-
densia. 
 
”Det här gör mig rasande. 
Jag är positiv till privata aktö-
rer i vårdsektorn, men när 
riskkapitalbolag agerar så här 
ger de branschen dåligt 
rykte”, säger Henriksson. 
 

Agria om kostnads-

ökningar inom djur-

sjukvården 

 
I Dagens Industri går Folk-
sam till hårt angrepp om 
ökade veterinärvårdskost-
nader och vinster mot djur-
sjukvårdkoncernerna 
AniCura och Evidensia. 
 
– Vi har inte upplevt så stora 
skillnader i kostnadsökningar 
från enbart AniCura och Evi-
densia som Folksam uppger. 
Däremot så såg vi under 2013 
dramatiska skadekostnadsök-
ningar på kort tid inom hela 
branschen, säger Birger Löv-
gren, vd i Agria. 
 
Agrias fulla fokus på djurför-
säkringar gör att företaget 
följer branschens utveckling i 
detalj varje dag och kan agera 
omgående vid förändringar. 
När kostnaderna steg snabbt 
under 2013 gjorde Agria en 
del justeringar i premierna. 
Samtidigt togs initiativ till dia-
log med de nya djursjukvårds-
kedjorna, andra kliniker och 
branschföreningen Svensk 
djursjukvård. 
 
– Som resultat ser vi nu att 
kostnadsutvecklingen dämpa-
des under 2014. Inför 2015 

ser vi inte något stort behov 
av premiehöjningar, det hand-
lar om ett fåtal procent, säger 
Birger Lövgren. 
 
I dag behandlas djuren alltmer 
och förlänger deras liv allt 
högre upp i åldrarna. Agria 
månar om att djurägaren själv 
får välja vilken veterinär de vill 
vända sig till. 
 
– Vi bejakar en ständigt på-
gående diskussion om hur 
mycket djursjukvården får 
kosta och hur mycket djurä-
gare är beredda att satsa på 
sina djur. Syvende och sist vill 
vi att djurägaren själv ska ha 
möjlighet att välja hur omfat-
tande vård man vill ge sitt 
djur, säger Birger Lövgren. 
 
Källa: Agria Djurförsäkring 

Folksams vd Jens Henriksson                                                             Foto: Claes-Göran Flinck 

Folksam rasar mot vinster i djurvården 
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Peter Hernquist-bysten utanför museet 
 
 

 
 

Bli medlem i Föreningen Veterinärhistoriska Museets vänner! 
 

Som ni alla säkert vet finns det ett veterinärhistoriskt museum beläget i den förste svenske veterinärens - 
Peter Hernqvist - bostad i Skara, den s k Brogården. Det invigdes av Kungen i juni 1975 i samband med 
svensk veterinärmedicins 200-årsjubileum. Det var dåvarande Veterinärhögskolan och Sveriges Veterinär-
förbund, som tog initiativet till museet. De bildade en stiftelse och det är den som driver museet. Ordfö-
rande idag är agronomen Sölve Johnsson och intendent är professorn Göran Jönsson. 
 
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 Veterinärhisto-
riska Museets Vänner bl a för att på olika sätt stötta och bidraga till verksamheten. Medlemsavgiften i före-
ningen 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 närmare 1,5 mil-
joner 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 kro-
nor. Familjen kan också vara medlem – ett sådant medlemskap koster 250 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 källardelen redovisas 1700–1800-talen med bl a Peter Hernquists arbete, boskapsapoteket, presentat-
ion av antikens djurläkekonst mm. I denna del ses också resterna av klosterkyrkan till det medeltida franci-
skanerklostret, som redan Peter Hernqvist till vissa delar grävde fram. På första våningsplanet återspeglas 
veterinärmedicinen och den veterinära verksamheten under 1900-talet och fram till idag. Här finns också en 
”filmsal” med bl a en film om veterinärinrättningens grundare Peter Hernquist. Det finns även ett förnämligt 
sammanträdesrum där dessutom veterinärinrättningens utveckling presenteras. På översta våningsplanet 
invigdes förra året ett specialinrett rum med en mångfald av olika instrument som utvecklats för yrkesutöv-
ningen. 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 kom-
mande generationer - är en mycket viktig uppgift. Som medlem i vänföreningen hjälper Du till i detta ar-
bete. Utan en historisk 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 
information 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


 

 

Sida 10  ViS  

Forts. från sid 1 Ledare DN 

Hanne Kjöller: 
Ringa konkurrens i 
vården av fyrfota 

Publicerad 2015-04-04 

Den tvååriga portugisiska vat-
tenhunden Foppa skadade 
tassen. Det slutade med oper-
ation, en rad återbesök, ny 
operation och fler återbesök. 
Samt en totalkostnad på 
dryga 100.000 kronor. 

Foppa var försäkrad, men 
maxbeloppet låg på knappa 
hälften av slutpriset. Det 
märkliga i matte Ewa Edmans 
historia är inte att hon fick 
skjuta till en avsevärd del 
själv. Det är prissättningen. 
Och hur förhandsbeskeden 
om priset inte i ett enda fall 
stämde med den räkning Ewa 
förväntades betala i kassan 
när hon stod där med hunden 
i famnen. Ett par andra hund- 
och hästägare som jag talat 
med har likartade erfarenhet-
er. 
Foppas operation skulle kosta 
30.000 kronor. När Ewa häm-
tade hem sin hund avkrävdes 
hon 35.000. Hon gjorde det 
som få djurägare sannolikt gör 
i den situationen: Hon ifråga-
satte. 

Förklaringen hon fick var att 
gips och övervakning efter 
operationen kostade extra. 
Märkligt, kan det tyckas. Som 
om ett budgetalternativ hade 
varit att låta Ewa bära hunden 
direkt från operationsbordet. 
Gipset skulle bytas varje 
vecka. Också det beloppet 
avvek från förhandsbeskedet. 
Ännu konstigare var att det 
varierade från gång till gång. 
Ibland kostade det 1.200, 
ibland 1.800 och ibland 2.200 
kronor. 

Det här är inte seriöst, var 
Ewas närmast stående replik. 
Och gång på gång justerades 
räkningarna. Ewa konstaterar 
att det gick nästan lite för lätt. 
Som om kliniken ertappats 

med att salta notan. 

Som ägare till ett sjukt djur är 
man i ett dubbelt underläge. 
Dels ett kunskapsunderläge 
där den som inte är veterinär 
har svårt att bedöma vilka 
vårdinsatser som verkligen 
krävs. Dels ett emotionellt 
underläge där man kanske är 
så glad att hunden lever och 
är frisk att man inte tjafsar om 
brutna prisöverenskommelser. 
Men man kan också fundera 
över i vilken mån riskkapitalis-
ters jättekliv in på marknaden 
och därtill bristande konkur-
rens kan förklara det vilda 
västern-läge som verkar ha 
uppstått. I dag finns tre ak-
törsgrupper: Evidensia (med 
riskkapitalbolaget EQT i ryg-
gen), Anicura (med Nordic 
Capital bakom sig) samt slutli-
gen ett antal fristående veteri-
närkliniker. 

Var och en har ungefär en 
tredjedel av marknaden, be-
rättar Jens Henriksson, vd för 
Folksam. För ett par år sedan 
började kostnaderna för för-
säkringsbolaget att raka i höj-
den. Folksam bestämde sig 
för att göra en djupdykning 
bland räkningar. Fem vanliga 
hunddiagnoser rörande klor, 
klåda, urinvägar och öron 
hamnade under lupp. Gransk-
ningen visade att priserna hos 
Evidensia och Anicura låg 40 
procent högre än hos de fri-
stående klinikerna. 
Peter Dahlberg, vd för 
Anicura, sågar undersökning-
en och menar att man i under-
sökningen inte tagit någon 
hänsyn till diagnosernas svå-
righetsgrad, vårdkvalitet och 
tidpunkt för när vården ges. 
Försäkringsbolagens och djur-
ägarnas ökade kostnader me-
nar han hänger ihop med att 
vården har blivit mer avance-
rad. Och att man nu, precis 
som inom ”människosjuk-
vården”, kan göra mer. 

Kanske, kanske inte, finns 
hållbara förklaringar. Men hur 
det än ligger till med den sa-
ken måste man konstatera att 
de skyddsmekanismer som 

finns inom vården av männi-
skor, oavsett utförare, i hög 
grad saknas för de fyrfota 
vännerna. 
Konsumentverket berättar att 
prissättningen är fri. Konkur-
rensverket har heller inga in-
vändningar. Så vad gör man 
som djurägare? Vilka rättig-
heter har man? 

Konsumenttjänstlagens regel 
om ”skäligt pris” gäller inte. 
Inte heller samma lags skriv-
ning om att företaget som har 
gett ett cirkapris kan justera 
det maximalt 15 procent 
uppåt. Gäller gör däremot 
prisinformationslagen. Har 
man satt ett pris så gäller det, 
oavsett vad som kan tänkas 
tillstöta. Och om inte kliniker-
na informerar djurägarna om 
det får kanske djurägarna in-
formera klinikerna. 
 

 
Hanne Kjöller 

 

Apropå saltade notor kan 
ViS-bladet rekommendera 
nedan avbildade bok som 
sommarläsning i hängmat-
tan. 
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Jordbruksverket erbju-
der kiropraktik på häst 

och hund. 
 
Läs på nästa sida den intressanta  
e-postskriftväxlingen mellan Ragnvi 
Ekström Kjellin och Jordbruksverket . 
 
Ragnvi  har sedan många år speci-
alstuderat  alternativa behandlings-
metoder både för människor och 
djur. Hon har skrivit ett stort antal 
artiklar som publicerats i bl.a. veteri-
närtidningen. 

Myndighetsutövning? 

 
Är det vettigt att  den myndighet 
som ansvarar för tillsyn över all 
klinisk veterinär verksamhet i 
Sverige säljer tjänster till allmän-
heten i form av kiropraktik av-
sedd för häst och hund.? 
 
Kiropraktik för häst och hund an-
ses av många såsom varande 
rent bedrägeri.  
 
Vad man än anser om detta  så 
måste konstateras att kiropraktik 
ligger i en gråzon och kan ej an-
ses vara vetenskap eller beprö-
vad erfarenhet. Inga evidensba-
serade studier  har genomförts.  
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E-postskriftväxling med Jordbruksverket om kiropraktik 
 
Skickat: den 19 februari 2015  
Från: Ragnvi Ekström  
Till: Distrik tsveterinäravdelningen Jordbruksverket  
Ämne: K iropraktik  på DV-mottagning 
 
Hej! 
Det har kommit till min kännedom att dv-mottagningen i Brunflo gör reklam för att de erbjuder kiroprak-
tik för hund och katt. Jag finner detta oerhört förvånande. Dels med tanke på den debatt om kiropraktik 
som har förts i veterinärtidningen och dels med tanke på SVS initiativärende om alternativmedicin som 
blev färdigt hösten 2013. Initiativärendets tydliga slutsats är att det saknas evidens för kiropraktik för 
djur. (slutsatsen betr kiropraktik, se sid 34): 
Svenska Veterinärmedicinska Sällskaps Kollegium. (2013). Alternativmedicinska behandlingsme-
toder för djur.  http://www.svf.se/Documents/Sällskapet/SVS-projekt/alt med projekt 
130917.pdf 
 

Vår granskning av utbildningarna i djurkiropraktik publicerades i SVT 2010 nr 6  
Ekström Kjellin, R., & Kjellin, O. (2010). Debatt: Är djurkiropraktik lege artis för veterinärer? 
Svensk Veterinärtidning, (6), 19-24. 
 
En uppdaterad version på engelska från 2012 finns här  
http://www.sciencebasedmedicine.org/an-appraisal-of-courses-in-veterinary-chiropractic/ 
Veterinärer är skyldiga att följa vetenskap och beprövad erfarenhet och det är svårt att se hur 
kiropraktik ska kunna rymmas inom det begreppet. 
Är det acceptabelt att jordbruksverket som statlig kontrollorganisation erbjuder alternativbe-
handlingar på sina mottagningar? 
MVH 
Ragnvi Ekström Kjellin leg vet 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Skickat: den 26 februari 2015  
Från: Distriktsveterinäravdelningen Jordbruksverket  
Till: Ragnvi Ekström  
Ämne: K iropraktik  på DV-mottagning 
  
Vi kommer att jobba med denna fråga under våren. 
  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Skickat: den 26 februari 2015  
Från: Ragnvi Ekström  
Till: Distrik tsveterinäravdelningen Jordbruksverket  
Ämne: K iropraktik  på DV-mottagning 
 
Hej igen! :-) 
Vad finns det kvar att "jobba" med? Detta är redan färdigutrett, gång på gång. Kiropraktik är alternativ-
medicin, pseudovetenskap, som saknar vetenskaplig evidens, särskilt när det gäller behandling av 
djur.  Se t.ex. rapporten från initiativärendet "Alternativmedicinska behandlningsmetoder för djur" och 
mina artiklar som jag länkade till nedan.  
Enligt Brunflo-reklamen kan kiropraktik förbättra en lång rad av diffusa symtom som tex ändrad kropps-
hållning och beteende, känslighet för beröring, diffusa hältor mm. Det finns exakt noll evidens för att 
något av detta skulle vara sant. Som vid all alternativmedicin är det med stor sannolikhet bara placebo 
och andra ospecifika faktorer som gör att folk tror att metoderna är effektiva. Det är definitivt oetiskt att 
behandla djur med placebo eftersom effekten huvudsakligen verkar på djurägaren men djuret får ingen 
hjälp alls. 
MVH 
Ragnvi 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Inget svar från distriktsveterinäravdelningen 

http://www.svf.se/Documents/S%C3%A4llskapet/SVS-projekt/alt
http://www.sciencebasedmedicine.org/an-appraisal-of-courses-in-veterinary-chiropractic/
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Skickat: den 6 juni 2015  
Från: Ragnvi Ekström  
Till: Distrik tsveterinäravdelningen Jordbruksverket  
Ämne: K iropraktik  på DV-mottagning 
 
Hej igen! 
Vad kom ni fram till?  
Jag ser att reklamen i Jämtland för kiropraktik på hund och häst fortfarande finns kvar.  
Betyder det att ni sanktionerar alternativa metoder eller har ni inte tagit ställning än? 
MVH 
Ragnvi Kjellin 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Skickat: den 9 juni 2015  
Från: Distriktsveterinäravdelningen Jordbruksverket  
Till: Ragnvi Ekström  
Ämne: K iropraktik  på DV-mottagning 
 
Våra överveterinärer håller på att formulera en strategi för hur vi ska hantera kiropraktik inom 
vår verksamhet 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Skickat: den 14 juni 2015  
Från: Ragnvi Ekström  
Till: Distrik tsveterinäravdelningen Jordbruksverket  
Ämne: K iropraktik  på DV-mottagning 
 
Hej! 
De får gärna prata med mig! Jag har ingående kunskap i hur alternativmedicinvärlden fungerar och då i 
synnerhet kiropraktik. Jag är rädd för att överveterinärerna (liksom ansvarsnämnden gjorde för några år 
sedan) kommer att vända sig till kiropraktiskt "utbildade" veterinärer för att få deras syn på saken. Pro-
blemet med det är att kiropraktik är en alternativmedicin, och som alla sådana bygger den på tro, inte 
vetenskap. Enligt min erfarenhet tror alla utövare av alternativmedicin stenhårt på sin "terapi" och anpas-
sar verkligheten därefter. 
Att kiropraktik är ett legitimerat yrke på humansidan beror på framgångsrika politiska påtryckningar och 
inte på vetenskapliga meriter, och det har i sig ingen relevans för veterinärsidan. På humansidan finns 
evidens för måttliga effekter av manipulation för rygg och nacksmärta men inget annat, och att utifrån det 
extrapolera till att kiropraktik är bra för allt möjligt på djur är minst sagt långsökt. 
Fundera gärna på hur man skulle agera om det gällt homeopati eller astrologi. Skulle det då vara rätt väg 
att vända sig till homeopater eller astrologer för att få mer "kunskap" om dessa ämnen? 
Men mina farhågor kanske är ogrundade. 
 
MVH 
Ragnvi 



 

 

Sida 14  ViS  

Forts. från sid 1 

ViLA Remissvar. 

Föreningen ViS har avgett 
sitt remissvar till ViLA. Detta 
återges här: 

Remissvar gällande ”Omtryck 
av Statens jordbruksverkets 
föreskrifter (SJVFS 2013:41) 
om operativa ingrepp samt 
skyldigheter för djurhållare 
och för personal inom djurens 
hälso- och sjukvård (D8)” 
samt 
”Statens jordbruksverks 
föreskrifter (SJVFS 2013:42) 
om läkemedel och läkeme-
delsanvändning (D9)” 
 

Föreningen ViS har givits möj-
lighet att lämna synpunkter på 
rubricerade omtryck. ViS tack-
ar för denna möjlighet. 
 

Sammanfattning 
Det måste anses vara uppse-
endeväckande att i dessa ti-
der, då det varje dag i mass-
media förekommer ett stort 
antal artiklar och reportage 
om hur forskare över hela 
världen varnar för faran med 
bakteriers resistensutveckling 
mot antibiotika, att gå ut med 
ett förslag till ändring av för-
fattningen som syftar till att 
liberalisera användningen av 
antibiotika i Sverige. 
Anledningen till att denna 
ändring föreslås är att förre 
jordbruksministern ville 
minska mjölkböndernas vete-
rinärkostnader. Inte någon-
stans nämns detta i remissen. 

I stället påstår man att anled-
ningen till ändringen är att det 
är önskvärt att snabbt kunna 
sätta in behandling av juverin-
flammationer på mjölkkor, 
d.v.s. att eliminera den tid det 
tar för veterinär att anlända till 
gården och behandla kon. 
Syftet med förslaget skulle 
alltså vara att förbättra djur-
skyddet. ViS uppfattning är att 
djurskyddet i stället kan 
komma att försämras ef-
tersom diagnos och behand-
ling av juverinflammationer 
föreslås ske av lekmän i stäl-
let för som nu av veterinärer. 
ViS är också av den uppfatt-
ningen att det inte på sikt 
kommer att bli någon bespa-
ring för svenska mjölkbönder 
att, som föreslås, slippa kalla 
på veterinär vid fall av juverin-
flammation hos mjölkkor. Vi 
anser att den expertkunskap 
som veterinär tillför vid ett 
besök på sikt gynnar ekono-
min för mjölkbönderna.  
ViS anser vidare att det är 
troligt att svenska folkets för-
troende för svenska livsmedel 
kan komma att urholkas och 
att man därför i stället köper 
utländska då det blir känt att 
svenska lantbrukare själva, 
utan att konsultera veterinär, 
sätter in antibiotikabehandling 
på sjuka mjölkkor.  
 

Diskussion 
Villkorad läkemedelsbehand-
ling, (ViLA), eller som det tidi-
gare kallades delegerad djur-
ägarbehandling är sedan mer 
än 25 år ett etablerat sätt att 
bedriva djursjukvård inom gris
- och nötköttsproduktionen. 
Mjölkproduktionen har fram till 
nu inte ansetts lämplig för 
denna praktikform men år 
2009 gav dåvarande jord-
bruksministern, uppmanad av 
näringen, jordbruksverket i 
uppgift att utreda möjligheten 
att införa ViLA i mjölkkobe-
sättningar med syftet att 
minska mjölkföretagens vete-
rinärkostnader. 
I ett pilotprojekt prövades 
ViLA under givna förutsätt-
ningar under ett år. En slut-
rapport över ViLA pilot upprät-
tades av Anna Ohlson, VMD. 

I slutsatserna framhålls att 
någon ökad antibiotikaförbruk-
ning inte kunde påvisas i för-
söksbesättningarna och att 
djurägarna var särskilt tillfreds 
med att man snabbt kunde 
sätta in behandling på sjuka 
kalvar. Vidare framkom att 
journal- och rapporteringssy-
stem var undermåliga och att 
ett enkelt och tillförlitligt verk-
tyg för detta måste skapas i 
ett framtida ViLA-system. 
 

Att antibiotikaresistens idag är 
ett lika stort hot mot det mo-
derna samhället som klimat-
förändringarna är ett accepte-
rat faktum bland såväl politi-
ker som vetenskapsmän. 
Det enda kända sättet att 
bromsa spridningen av resi-
stenta bakterier är förbättrad 
vårdhygien och ”smartare” 
användning av antibiotika. 
Inom svenska animaliepro-
duktion initieras det stora fler-
talet av sjukdomsbehandling-
ar av lekmän, (djurskötare), 
utan medicinsk utbildning. 
Behandlingsbeslutet fattas på 
empiriska grunder att ”sådana 
symptom brukar svara på så-
dan medicin” utan att behand-
laren vare sig förstår orsak till 
symptomen, läkemedlets 
funktion eller dess eventuella 
effekter på omgivningen. ViS 
finner det därför anmärknings-
värt att jordbruksverket före-
slår en utvidgning av nuva-
rande ViLA utan att kunna 
peka på påtagliga medicinska 
och ekonomiska fördelar. Nå-
gon effekt av det profylaktiska 
arbetet inom ViLA-pilot kan 
heller inte påvisas, tvärtom 
konserverades behandlingsni-
vån i försöksgruppen medan 
incidensen i landets övriga 
besättningar sjönk med när-
mare 30 % under försökspe-
rioden. 
Ur den statistik som redovisas 
i slutrapporten framgår att 
ViLA-gårdarna hade en mas-
titfrekvens, (mastit = juverin-
flammation), på ca 17 % före 
och efter försöksperioden me-
dan den sjönk från 17 till 13 % 
på kontrollgårdarna, en för-
ändring som även återfinns i 
djursjukdata. Jordbruksverket 

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCPHInYWzj8YCFYYVLAodbU4Ahg&url=http%3A%2F%2Fphilippac.blogg.se%2F2011%2Fmay%2Fkortisonsprutor.html&ei=I5B9VbGrNYarsAHtnIGwCA&bvm=bv.95515949,d.bGg&psig=AFQjCN
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I ViLA-pilot inkluderades även 
klövspaltinflammation. ViS 
anser att detta strider mot allt 
modernt tänkande om hur 
antibiotika ska användas. 
Klövspaltinflammation är en 
infektionssjukdom som vid 
besättningsproblem kan före-
byggas med hygieniska åtgär-
der och klövbad. Feldiagnos 
kan dessutom ge upphov till 
svårt lidande hos djuren föru-
tom den i projektet föreskrivna 
smärtsamma promenaden till 
verkstolen och hanteringen 
där. 
 

Föreningen ViS:s medlemmar 
har mångårig erfarenhet av 
ViLA i gris – och köttprodukt-
ionen och känner väl syste-
mets för- och nackdelar.  
 

ViS anser att jordbruksverket 
och näringen måste ta steget 
att skapa ett ”online-system” 
för kontinuerlig rapportering 
av behandlingar till ansvarig 
veterinär samt kontrollmyndig-
het. Vidare är vår åsikt att det 
i varje ViLA- besättning ska 
finnas en väl dokumenterad 
plan för en kontinuerlig minsk-
ning av medicinförbrukningen. 
Juridiskt måste ett ansvar 
med sanktioner läggas på 
djurägaren att inte avvika från 
givna anvisningar och att ett 
”ViLA-ansvar” innebär försvå-
rande omständigheter vid 
eventuella brott mot djur-
skyddslagstiftningen. ViS sak-
nar en mall i förslaget till före-
skrifter om hur det avtalet 
mellan besättningsveterinär 
och djurhållare skall utformas 
så att ansvarsfördelningen 
dem emellan framgår klart 
och tydligt.   
 
ViS ställer sig frågande till hur 
en så heterogen grupp som 
djurhållare ska kunna tillgodo-
göra sig den ambitiösa utbild-
ningsplanen på stipulerad tid 
och därtill klara ett menings-
fullt kunskapsprov. ViS vill 
gärna jämföra med de krav 
som ställs på övrig djurhälso-
personal, som ofta med 
många års erfarenhet, måste 
genomgå en mycket omfat-
tande utbildning för att få 

uppger i denna remiss att me-
deltalet i landet nu är 11 % 
vilket innebär att ViLA-
gårdarna hade en drygt 50 % 
högre behandlingsfrekvens. 
Detta skall även ställas mot 
den bakgrunden att Jord-
bruksverket tillsammans med 
SVA, Socialstyrelsen m.fl. har 
arbetat fram en antibiotikapo-
licy för att försöka minska an-
vändningen av antibiotika och 
därmed minska resistensut-
vecklingen. För ViS framstår 
detta som att Jordbruksverket 
talar med dubbla tungor. 
Det saknas modern svensk 
litteratur som stödjer antagan-
det att behandling av mastiter 
generellt är lönsamt ur ekono-
misk och juverhälsomässig 
synpunkt. Många djurägare 
har också dragit denna slut-
sats och slutat att behandla 
flertalet mastiter. Dock kan 
man från erfarenhet och stu-
dier från våra grannländer 
hävda att behandling av akuta 
mastiter på kor utan tidigare 
sjukdom kan vara lönsamt. 
Den kostnad som det i dessa 
fall innebär att anlita veterinär 
är försumbar i en modern 
mjölkproduktionsanläggning 
med mångmiljonomsättning 
och där kostnader för andra 
yrkesmäns insatser är betyd-
ligt större än veterinärkostna-
derna. Att anlita veterinär vid 
behandling av mastiter inne-
bär en kvalitetssäkring som 
gynnar djurskyddet bl.a. i be-
aktande av att ungefär var 
femte mastit orsakas av gram-
negativa bakterier. Det torde 
också öka allmänhetens för-
troende svensk livsmedels-
produktion om sjuka mjölkkor 
behandlas av veterinärer. 
 
Jordbruksverket framhåller i 
andra sammanhang värdet av 
att veterinärer frekvent besö-
ker besättningarna ute i landet 
för att på så sätt snabbt kunna 
upptäcka utbrott av smitt-
samma djursjukdomar. Om 
ViLA införs kommer antalet 
besättningsbesök i mjölkkobe-
sättningar att minska drastiskt 
vilket följaktligen kommer att 
innebära att möjligheten att 
snabbt upptäcka smittsamma 
sjukdomar minskar. Forts nästa sida 

kunna utföra injektioner av 
olika slag. Detta även om en 
veterinär närvarar och ansva-
rar för behandlingen. I denna 
jämförelse framstår den ut-
bildning som djurhållare skall 
genomgå, på den korta tid, 
inte som kompetenshöjande 
och relevant i sammanhanget. 
Det framstår som ytterst mot-
sägelsefullt att det i jordbruks-
verkets föreskrifter ställs 
mycket stora krav på en yr-
kesgrupp för att utföra injekt-
ioner på djur medan det för en 
annan yrkesgrupp anses vara 
tillräckligt med några timmars 
utbildning. 
 
ViS anser således: 
 

 att ViLA kan omfatta 
kalvar i mjölkproduce-
rande besättningar en-
ligt förslaget med en 
kvalitetssäkrad rappor-
tering och redovisning. 

 

 att ViLA inte är lämpligt 
att tillämpa på kor med 
klövspaltinflammation. 

 

 att ViLA enligt pilotmo-
dellen inte ska tillämpas 
på mastiter. 

 

 att ViLA kan tillämpas 
på övriga angivna djur-
slag i enlighet med för-
slaget. 

 

Avslutningsvis vill ViS än en 
gång framhålla sin förvåning 
över att jordbruksverket i en 
tid då antibiotikaresistens är 
på var mans läppar vill sjö-
sätta ett system där försöks-
gruppen enligt verkets egna 
siffror har 50 % högre be-
handlingsfrekvens avseende 
mastit än den genomsnittliga 
besättningen. 
 
 
Ulricehamn som ovan  
 
 
Lars-Håkan Håkansson 
Ordförande 
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Samarbetsavtal mellan Sveland Djurfö rsa kringar öch 
Fö reningen Veterina rer i Sverige 

 
Mellan Sveland Djurförsäkringar, organisationsnr: 545000-7165 nedan kallat Sveland och Föreningen Vete-
rinärer i Sverige, organisationsnr: 802412-7576 nedan kallat ViS, träffas härmed följande samarbetsavtal 
 

1. Avtalets giltighetstid 
Samarbetsavtalet gäller 2015-01-01--2017-12-31, eventuell omförhandling av avtalet 
skall ske senast 2017-06-01. Sveland erhåller option att förlänga avtalet i ytterligare 3 år 
efter avtalstidens slut. Vardera parten har rätt att avsluta avtalet redan efter ett år om mål-
sättningar för att marknadsföra vardera partens intressen inte lever upp till utlovade mål-
sättningar reglerade i detta avtal. 
 

 2. Syfte, gemensam värdegrund och målsättning 
Att arbeta för djurens bästa och att i arbetet alltid se till att djurens välbefinnande är i centrum, ska vara 
grundpelaren för samarbetet mellan Sveland och föreningen ViS.  
Sveland har som mål att avsätta medel för att främja vetenskaplig forskning och utveckling i relation till 
djurhälsa med fokus på etik. Samarbetet mellan Sveland och ViS ska fokusera på att så många djur och 
djurägare som möjligt skall ha tillgång till adekvat och etisk veterinärvård till rimliga priser, där djurets 
välbefinnande sätts i centrum. Undersökningar och behandlingar skall vara välgrundade och skall ske enligt 
vetenskap och beprövad erfarenhet.  

Att gemensamt arbeta med att informera djurägare om fördelarna med förbyggande hälso-
vård och därmed öka kunskapsnivån hos djurägare är ett angeläget område för både Sve-
land och ViS. Ambitionen är att gemensamma insatser inom området ska genomföras. 
Ökad medvetenhet kring hälsofrågor och förbättrad djurhälsa ger mervärde för både djur 
och människa.  
 

3. Sveland erbjuder ViS 
 Sveland erbjuder ViS länkning från Svelands hemsida. 

 Sveland erbjuder att ViS-anslutna veterinärer namnges med kontaktuppgifter på Sve-
lands hemsida. 

 Sveland erbjuder ViS möjlighet att ha med informationsmaterial vid vissa arrange-
mang. Diskussion om vilka arrangemang tas i samband med årlig avstämning (se 
punkt 8). 

 Sveland ansvarar för att rätt informationsmaterial finns hos ViS-anslutna veterinärer. 

 Sveland betalar 6% i provision till ViS för försäkring tecknad via ”räkna och för-
säkra” sidan på ViS hemsida efter att försäkring också blivit betald. (Se bilaga 1.) 

 

4. ViS erbjuder Sveland 
 Sveland erhåller länkning från ViS hemsida via logga eller banner. 

 ViS förser Sveland med kontaktuppgifter på aktuella medlemmar som omfattas av 
detta avtal. 

 ViS erbjuder Sveland möjlighet att hos ViS-anslutna veterinärer, som omfattas av 
detta avtal, ha informationsmaterial. 

 ViS-anslutna veterinärer, som omfattas av detta avtal, rekommenderar Sveland djur-
försäkringar till sina kunder. 
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 ViS erbjuder Sveland möjligheten att genomföra enkätundersökningar till ViS medlem-
mar. ViS ombesörjer distribution och Sveland står för kostnaden. 

 ViS erbjuder Sveland möjligheten att delta på föreningens sammankomster t ex årsmö-
ten. 

 Svelands försäkringstagare debiteras inte kostnader för receptarvode samt direktregle-
ringsavgift hos ViS-anslutna veterinärer. 

 ViS lägger på sin sida länk till Svelands sida ”räkna och försäkra”.  
 

5. Svelands rättigheter och skyldigheter 
 Sveland ska under avtalstiden verka för att lyfta fram ViS som Svelands samarbetspart-

ner. 

 Sveland ska se till så att all personal är medveten om samarbetet med ViS. 
 

6. ViS rättigheter och skyldigheter 
 ViS skall se till så att alla medlemmar är medvetna om och verkar för samarbetet med 

Sveland. 
 

7. Uppföljning och utveckling 
Sveland och ViS ska ha avstämningsmöten vid ett tillfälle årligen för att följa samarbetets 
utveckling samt att diskutera utveckling av nya projekt att samarbeta kring. Avstämnings-
mötet skall vara genomfört senast den 31 oktober. 

 

8. Uppsägning av avtal 
Parterna kan under avtalstiden säga upp detta avtal under förutsättning att någon av parter-
na inte fullgjort sina skyldigheter. Parterna ska i så fall i samförstånd konstatera att samar-
betet inte gagnar respektive parts intressen och att det inte går att nå en för parterna accep-
tabel lösning. 
 

9. Avtal 
Detta är ett principavtal mellan Sveland och ViS och varje medlem/medlemsföretag anslu-
ten till ViS får självständigt avgöra om de vill följa avtalet. 

 
Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna tagit vars ett. 

 
 
Hässleholm     /      2015   Ljungby     /      2015 
 
 
Anette Henriksson    Mikael Fälth 
Sveland Djurförsäkringar   Föreningen Veterinärer i Sverige 

Förlängt avtal med SVELAND 
Måndagen den 1 juni träffade jag och kassören två representanter för försäkringsbolaget Sveland. Vi gick då 
igenom det avtal som finns mellan ViS och Sveland. Efter några små justeringar enades vi om att förlänga 
avtalet med två år. Länken till Sveland finns naturligtvis på vår hemsida. Vi vill påminna om möjligheten 
att teckna sin försäkring direkt via länken på hemsidan under rubriken ”räkna och försäkra”. Observera 
också möjligheten till veterinärrabatt på försäkringar och bonussystemet till ViS. 
Lars-Håkan Håkansson 
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Nya regler för resor med hund, katt och iller 
 

Den 29 december 2014 ändras den EU-lagstiftning som styr kraven 
för att resa med sällskapsdjur. Grundkraven är oförändrade, men 
vissa detaljer ändras. Utförligare information kommer i december. 
Här nedanför kan du nu läsa om ändringarna och vad som kvarstår.  
 

Ändringar som införs den 29 december 2014: 

 Inga tillstånd för införsel av djur yngre än tre månader 

 Rabiesvaccination tidigast vid tolv veckors ålder 

 Nya EU-pass, veterinärintyg och formulär för djurägare-

försäkran 

 Särskilda villkor för djur som måste resa ensamma 

 Djur som reser med ombud måste veterinärbesiktigas 

 Sällskapsdjur i grupp får träna och tävla utomlands utan 

besiktning och handelsintyg 

 Besiktning inom 48 timmar 

 Förtydliganden avseende köp av djur 

 Alla EU-länder kontrollerar resande djur 

 
Grundkraven kvarstår 

Bilaga 1 till samarbetsavtal mellan Sveland Djurförsäkringar och Föreningen Veterinärer i Sverige. 
 
Provision 
Nyteckningsprovision är 6 % av inbetald premie. Ingen beståndsprovision utgår på de tipsade försäkringarna.  
 
Provision utbetalas månadsvis på inbetald premie. I samband med utbetalning redovisas sammanställning av 
antal affärer som slutförts via länken räkna och försäkra. Provision utbetalas endast till ett ombudsnummer för 
de tips som kommer in från Föreningen Veterinärer i Sverige. 
 
Ombudsnummer 
Ombudsnumret 1301 kommer att vara inlagt med automatik när man tecknar försäkring via ViS hemsida och 
länken räkna och försäkra. Ombudsnumret angivet ovan är det som är kopplat mot Bankgiro/postgirot nedan. 
 
Veterinärrabatt 
För veterinärer erhålles en rabatt med 10% på ordinarie försäkringspremie. För att erhålla rabatten ange kam-
panjkoden veterinärrabatt. Kampanjkod anges på sammanfattande sidan du kommer till innan du godkänner 
beställningen av försäkringen. 
 
Kontaktuppgifter 
 

Namn Föreningen Veterinärer i Sverige Sveland Djurförsäkringar Öms 

Kontaktperson Mikael Fälth Joakim Bragée  

Adress  Nygatan 21, 341 35 Ljungby Box 31, 281 21 HÄSSLEHOLM 

Telefon 0705-15 09 44 0451 38 30 00 

Mail  mikael.falth@veterinarfalth.se joakim.bragee@sveland.se 

Bankgiro 5591-4436 

ILLER 
(Mustela putorius) 
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Hon började i liten skala, 
men flyttade snart vidare till 
gården i Krågeholm. 

I sin motivering noterar juryn 
kundfokus, kontinuerliga 
förbättringar samt att Sve-
dala Veterinärpraktik valt att 
återinvestera i medicinsk 
utrustning. 

– Vi vill ligga i teknisk fram-
kant, säger Catharina Pe-
tersson. Vi samarbetar med 
ridgymnasiet i Svedala, na-
turbruksgymnasiet i Svalöv 
och hovslagarutbildningen i 
Flyinge och tar emot prakti-
kanter. Det känns viktigt. 

per.ohlsson@lokaltidningen.se 

SVEDALA. Det böjade i en 
underdimensionerad lokal på 
Marknadstorget för drygt 20 år 
sedan. Svedala Veterinär-
praktik har vuxit och utveck-
lats och nu kan grundaren 
Catharina Petersson titulera 
sig Årets företagare. 
Som nyutexaminerad veteri-
när tog Catharina Petersson 
fram telefonkatalogen, blädd-
rade och hamnade i Svedala. 

– Jag hade jobbat på lite 
olika arbetsplatser redan 
under min utbildning i Upp-
sala, men när jag planerade 
för att öppna egen praktik 
så sökte jag efter ett ställe 
där det inte fanns någon 
befintlig klinik. 

Alltså fastnade Årets företa-
gare 2014 för Svedala. Året 
var 1994. 

– Det geografiska läget var 
perfekt, närheten till Jä-
gersro, till flyget och till 
Malmö. Det kändes rätt, 
säger Catharina Petersson. 

Forts nästa sida 

Svenljunga 
BORAS TIDNING 
Måndag 11maj 2015 
 

Veterinärer tar över i 
egen regi. 

 
Den 1 juli blir Distriktsvete-
rinärerna i Svenljunga en 
privat praktik. Jordbruks-
verket har tecknat avtal med 
den nya kliniken för att 
säkra beredskap på jourtid. 
SVENLJUNGA. – Det här 
känns jätteroligt, vi står väldigt 
nära våra djurägare och det 
här innebär att vi kan jobba 
mer flexibelt och vara ännu 
mer tillgängliga, säger Ionel 
Barbos, klinikchef. 
De fem veterinärerna som 
jobbar på kliniken driver det 
nya bolaget tillsammans. Den 
l juli kommer en sjätte veteri-
när attansluta sig till gruppen. 
Den senaste tiden har varit 
intensiv med allt från att be-
ställa nya bilar till att ordna 
med nytt datasystem och tele-
foni. 
- Vi har lite tankar om hur det 
ska bli enklare att nå oss ve-
terinärer, säger Ionel Barbos. 
Det starka stödet från djurä-
garna i området gör att veteri-
närerna vågar ta steget. Ionel 
Barbos säger att han är nöjd 
med Jordbruksverket, men att 
det lockar att få sköta allt 
själva. 
- Vi vill tänka mer själva och 
bestämma hur vi vill organi-
sera vårt arbete, säger han.  
Jordbruksverket har haft ute 
jourverksamheten och det 
geografiska praktikområdet på 
offentlig upphandling. Det in-
nebär att andra veterinärer 
har haft möjlighet att lägga 
anbud. Det var dock bara ve-
terinärerna i Svenljunga som 
visade intresse.  
Veterinärerna har skrivit avtal 
med Jordbruksverket som 
innebär att de under fem års 
tid förbinder sig att upprätt-
hålla jourberedskap. 
 

Kliniken kommer också att 
fortsätta utföra officiella upp-
drag som till exempel export-
intyg för hästar som ska täv-
las eller säljas Forts nästa sida 

Årets företagare följde 
telefonkatalogen 
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utomlands och vissa provtag-
ningar inom lantbruket.  
Veterinärstationen i Svenljunga 
är en stabil praktik med god 
lönsamhet enligt Jordbruksver-
kets bedömning. 
- Verksamheten har goda för-
utsättningar att Iyckas i privat 
regi, säger Harald Svensson, 
stabschef inom distrikts-
veterinärorganisationen. 
MARIE HAGLUND 

  
ViS kommentar: Det är gläd-
jande att ytterligare en veteri-
närstation vågar ta steget och 
lösgöra sig från Jordbruksver-
ket och bli privat. Föreningen 
ViS vars medlemmar vet hur 
härligt veterinärlivet kan vara 
önskar dem lycka till! 

Möte med GD på  
Läkemedelsverket  

initierat av ViS 
 

Deltagare; Agneta Johnsson, 
ViS 
Christina Arosenius, SVF 
My Sahlman, LRF 
Maria Lindberg, Gård & Djur-
hälsan 
Åsa Lundberg, Växa 
Ulrika Windahl, SVS 
Magnus Göransson, Svenska 
Ägg 
Från Läkemedelsverket, (nu-
mera förkortat MPA), deltog t.f. 
GD Inger Andersson, Henrik 
Holst som ansvarar för veteri-
närmedicin samt en jurist och 

Forts. Svenljunga…... en farmaceut från ”Inter-
national affairs”. 
 
Efter sista hearingen i Apo-
teksutredningen talade vi om 
ett möte med MPA, eftersom 
de nyligen fått ny GD, vilket 
alla tyckte var en bra idé. Ef-
ter flera mail till SVF utan nå-
got svar drog jag själv igång 
och frågade om ett möte. 
Några visade sitt intresse di-
rekt, LRF, Svensk Fågel, 
Svenska Ägg, Gård & Djurhäl-
san och Växa. Sedermera 
sällade sig även SVF, SVS, 
DVO och SLU till medverkan. 
Vi ”pratade ihop” oss om de 
frågor vi skulle ta upp och de 
var följande: 
 
På grund av att vi har en liten 
animalieproduktion så har vi 
problem med tillgången på 
läkemedel. Det är vanligt med 
restnoteringar och att det sak-
nas läkemedel. Ett problem 

som lyfts fram av läkemedels-
bolagen är att de svenska 
kraven på förpackningarna är 
högre än i andra länder. Olika 
initiativ har tagits för att för-
enkla. Att samordna de nor-
diska länderna och öppningen 
i det nya förslaget för möjlig-
heten att acceptera förpack-
ningar på t.ex. engelska, är 
exempel på några. 
  
Fråga: Hur går det med för-
enklingsarbetet? 
 
Det söks relativt många licen-
ser i Sverige. Denna procedur 
ska förhoppningsvis förenklas 
genom den s.k. ”kommuni-
kationslösningen” som vi hop-
pas går i gång under hösten. 
Då veterinären söker licens 
direkt hos Läkemedelsverket 
så kan apoteken enkelt se om 
det finns en licens när de sö-
ker försäljningstillstånd.  
 
Fråga: Kan vi få bort en hel 
del av licenserna genom att 
använda Artikel 7 ”om häl-
soläget så kräver”? 
  
Den finska läkemedelsmyn-
digheten, (FIMEA), utnyttjar 
enligt uppgift denna möjlighet. 
För små marknader som t.ex. 
fjäderfä så är problemet med 
tillgången på registrerade pre-
parat ännu större. Detta är 
viktigt att vi då inte får nation-
ella regler som omöjliggör 
behandlingar i Sverige. 
 
Fråga: Är det möjligt för Lä-
kemedelsverket att följa 
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vad gäller effekt och eventu-
ella biverkningar. Eftersom de 
är gamla uppfyller doku-
mentationen ofta inte de krav 
som idag ställs i Sverige. 
Följaktligen finns de inte till-
gängliga trots ”beprövad erfa-
renhet” och tillverkarna ser 
ingen vinst med att behöva 
göra nya dyrbara studier för 
att uppfylla dokumentations-
kraven. 
  
Fråga: Finns det ingen möj-
lighet att godkänna dessa 
på grundval av lång och 
dokumenterad användning i 
andra länder? Detta är sär-
skilt påtagligt på hästsidan. 
 
Övriga frågor 
Här diskuterades krav på för-
skrivarkod m.m.  
 
Frågorna skickades i förväg 
till den som skulle ta emot på 
MPA oss t.f. GD Inger An-
dersson, (tidigare GD på Livs-
medelsverket), eftersom den 
nya GD:n är sjukskriven. 
Den 12 juni samlades vi utan-
för Läkemedelsverket, under-
tecknad, Christina Arosenius, 
My Sahlman, Maria Lindberg, 
Åsa Lundberg, Ulrika Windahl 
och Magnus Göransson .  
Vi hade 2 timmars bra dis-
kussion om våra svårigheter 
med tillgång till läkemedel - då 

Forts nästa sida 

vi är en så ”liten marknad”. De 
uppgav att de uppskattade vår 
information och ville gärna ha 
ett nytt möte om c:a 1 år som 
uppföljning.  
Vi poängterade att många bra 
förslag tas upp av utredaren i 
Apoteksmarknadsutredning-
ens sista del SOU 2014:87 
”Läkemedel för djur, maskinell 
dos och sällsynta tillstånd” 
och att vi verkligen hoppas att 
de blir genomförda. Även 
”Handlingsplan mot antibioti-
karesistens” har uppdrag till 
MPA som vi hoppas kan skyn-
das på lite. 
För övrigt kom vi fram till att 
nästa ”angreppspunkt” blir 
eHm = e-hälsomyndigheten, 
tidigare Apoteken Service AB, 
som handhar all statistik över 
försäljning. Vi behöver en kor-
rekt sådan för att kunna visa 
hur lite antibiotika vi använder 
inom animalieproduktionen.  
Agneta Johnsson 
 
Samverkansavtal med läke-

medelsindustrin 
 

Vad och varför, frågar man 
sig? Är vi inte redan oförvitliga 
som inte ”säljer” läkemedel till 
våra kunder, vilket de flesta 
länders veterinärer gör. 
Man kan ibland tycka att detta 
skulle vara mycket enklare i 
denna den ”omreglerade apo-
teksmarknadens tidevarv… 
Men det är klart man kanske 
kan tänka sig välja en läkeme-
delsfirmas preparat om de är 
väldigt tillmötesgående med 
mat, resor och 

Forts nästa sida 

andra medlemsstaters till-
lämpning av karenstider 
m.m. vid licenshanteringen. 
  
Eftersom det saknas uppgifter 
om förpackningsstorlek så 
haltar statistiken för licenslä-
kemedel. Detta kan ställa till 
problem i statistiken om det är 
preparat som skrivs ut i större 
omfattning. 
 
Fråga: Finns det någon möj-
lighet att komma till rätta 
med detta? 
 
Försäljningsstatistiken från 
apoteken för antibiotika har 
stadigt blivit sämre sedan 
apoteksmarknadens avregle-
ring. Läkemedelsföretagen 
har länge pekat på att försälj-
ningssiffrorna från apoteken 
inte stämmer. En låg använd-
ning av antibiotika är ett av 
svensk animalieproduktions 
starkaste mervärden. Grun-
den för att kunna visa detta är 
en korrekt statistik.  
 
Fråga: Vad kan göras för att 
få en bättre statistik? 
 
Kraven på dokumentation av 
nya läkemedel i Sverige är 
höga. Ute i Europa finns 
många läkemedel som an-
vänts under lång tid och som 
är väl dokumenterade både 
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intres-
santa föredragshållare, därför 
önskar nu Läkemedelsindu-
striföreningen, (LiF), att vi 
kommer överens om ett sam-
verkansavtal så att varken 
dom eller vi kan bli beskyllda 
för bestickning eller korrupt-
ion. 
De har ett liknande avtal med 
läkarna och hittills har vi sor-
terats in under detta – men nu 
ska vi ha ett eget.  
Ett utkast har arbetats fram av 
LiF och representanter för 
ViS, JV, SLU och Svensk 
Djursjukvård som deltog i ett 
första möte i Sth den 18 feb-
ruari. 
I detta regleras vad som är 
OK att bekosta för deltagare, 
gåvor och hur sammankoms-
ter ska genomföras. Man har 
dessutom ett ”etiskt råd” dit 
man kan bli anmäld om man 
gör överträdelser, här kan 
även böter dömas ut. Detta 
gäller de företag som är med-
lemmar i LiF vilka är; Ceva, 
Bayer, BI, Merial, N-vet, No-
vartis, Orion och Pharmaxin. 
Övriga företag kan få en repri-
mand men böter har, enligt 
vad jag förstår, inte någon 
gång utdömts. (Vem ska 
tvinga dom att betala?) 
När LiF hade ett utkast klart 
skickades detta ut till deltagar-
na och vi möttes igen på LiF 
den 29 maj för att diskutera 
punkterna. ViS, SVS, SLU 
samt JV deltog.   
Efter diskussioner om formu-
leringar och juridiska aspekter 
kom vi fram till ett underlag 
som ska stämmas av med 
Svensk Djursjukvård och se-
dan undertecknas av respek-
tive sammanslutnings behö-
riga undertecknare. Sedan 
distribueras det ut till så 
många som möjligt via hemsi-
dor etc. 
Agneta Johnsson 

Forts läkemedel... 

Journalgrodor. 
 
Här följer ett axplock ur läkarjournaler som kan vara skojigt att kolla 
in. Veterinärer gör ju inga sådana tabbar……….. 
 
12 juli skulle patienten ut och jaga katten, började frysa, tog sig några 
magnecyl. Mådde ej riktigt bra men reste dock till Eskilstuna. 13 juli 
födde hustrun en pojke på BB. 

1974 fick patienten en grävskopa över sig. Sedan dess ringningar i 
öronen. 

75-årig kvinna med prostatacancer. 

Hon har ingen frossa men uppgav att hon var mycket het i sängen 
igår natt. 

Hon har känselbortfall från tårna och nedåt. 

Ingen buksmärta men kan hålla tillbaka den lösa avföringen med vitt 
bröd. 

Allergisk mot Tim o Tej. 

Huden var fuktig och torr. 

Hundbiten i vänster ben, men hunden hade inte orkat tugga sig ige-
nom huden som var helt intakt. 

Annars tycker han att han kissar bra, som en häst enligt egen utsago. 

I hemmet finns katt, hund, ko och heltäckningsmattor. 

Avföringen har samma färg som döttrarna på avdelning 12. 

I januari opererad på ortklin för högersidig patellafraktur. Annars alko-
holist. 

Blöder ibland från vänster näsa. 

I nästa vecka skall patientens tik få valpar. Patienten i övrigt helt frisk. 

Brunbjörnstor resistens borttagen. 

Har sedan sensommaren börjat få ont i bröstet i samband med snö-
skottning. 

Har varit och fjällvandrat, nedkom med helikopter igår. 

Fick besked om att hjärtat var bra men att hon skulle återkomma om 
hon blev medvetslös. 

Patienten talar ej svenska. Kommer till avdelningen, har medföljande 
tok. 

Druckit ett glas rödvin på kvällen tillsammans med kokta hummern. 

Dåligt sexualliv – ingen partner. 

Idag till lunchen får patienten akuta diarréer, 

Efter hästkur är patienten stor och ganska rund. 

Ensamboende med häst. 

Ensamboende med två systrar. 

Ensamboende, boende i i en bostadsgrupp för psykiatriker. 

Far har också brytningsfel samt två kusiner. 

Det senaste spermaprovet blev aldrig taget. 
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Tydligare arbetsvillkor för officiella veterinärer 
 
Den 12 juni börjar nya regler gälla för de officiella veterinärer som Jordbruks-
verket förordnar. De nya reglerna innehåller bland annat krav på utbildning och 
tydligare beskrivning av ansvar. 
En officiell veterinär utför vissa specifika uppdrag där EU ställer krav på att uppdraget 
måste utföras av en officiell veterinär. I Sverige kan Jordbruksverket och Livsmedels-
verket förordna officiella veterinärer. 
 
De nya reglerna ställer bland annat krav på: 
 
utbildning för att kunna förordnas som officiell veterinär 
regelbunden fortbildning under förordnandet 
beskrivning av hur officiella uppdrag ska genomföras  
 
Övergångsperiod under ett år 
Reglerna börjar gälla från den 12 juni. I och med de nya utbildningskravet finns det 
övergångsbestämmelser för de officiella veterinärer som har förordnande idag. Jord-
bruksverket kommer inom kort att annonsera om utbildningstillfällen för officiella vete-
rinärer. Det kommer under övergångsperioden att hållas utbildning för officiella veteri-
närer vid fyra tillfällen, två under 2015 och två under början av 2016. Därefter hålls 
utbildningen en gång per år. 
 
Reglerna är i form av föreskrifter för privatpraktiserande veterinärer och en arbetsin-
struktion för de veterinärer som är anställda av Jordbruksverket. Föreskrifterna och 
arbetsinstruktionen innehåller samma krav. Anledningen till att det är två separata 
dokument är att Jordbruksverket bara kan skriva föreskrifter för officiella veterinärer 
som verket förordnat och som inte är anställda av Jordbruksverket.  
 
 
Mer information 
SVFS 2015:7 
Statens Jordbruksverks föreskrifter om oficiellea veterinärer 
Saknr D 13  Utkom från trycket den 25 maj 2015 
 

Sommaraktuellt 



 

 

Hygienregler för besöksverksamhet, (från Jordbruksverkets webbplats) 
 
Jordbruksverket anser att det är mycket värdefullt att människor har möjlighet att besöka 
olika verksamheter med djur. Det är dock viktigt att besökare får information om hur man 
kan minska risken för överföring av eventuella smittor mellan djur och människor (så kallade 
zoonoser). 
 
Syftet med reglerna 
Till anläggningar med besöksverksamhet kommer det ofta människor med liten djurvana 
och lite kunskaper om smittrisker. Detta är anledningen till att besöksregler ska vara anpas-
sade till den verksamhet som bedrivs och till besökarna där exempelvis barn kan behöva en 
vuxens uppsikt under hela besöket. På så vis kan man främja säker och naturlig djurkontakt 
utan onödigt risktagande. 
I djurmiljöer kan det finnas bakterier och andra smittämnen som kan ge upphov till sjukdom 
hos människor. Det är därför viktigt att besökare får information om hur man kan minska 
risken för överföring av eventuella smittor mellan djur och människor (så kallade zoonoser). 
 
Rena händer är den viktigaste åtgärden 
Rena händer är viktigt för att förebygga att smittor sprids från djur till människor liksom från 
människor till djur. Handtvätt med tvål och vatten samt handdesinfektion minskar risken för 
att smittämnen finns på händerna och överförs vid kontakt från djur till människor eller från 
människor till djur. 
För samtliga djurhållare finns krav på att medverka till att minska risken för spridning av 
smitta mellan djur och människor. Möjlighet till handtvätt med tvål och vatten samt handdes-
infektion ska finnas och samtliga personer som vistas i anläggningen bör även uppmanas 
att tvätta och desinficera händerna både före och efter djurkontakt eller vistelse i anlägg-
ningen. Enbart handdesinfektion räcker inte för att avdöda vissa smittämnen och handsprit 
saknar effekt om händerna är smutsiga eller kladdiga. 
 
Vem reglerna gäller för 
Från och med den 1 december 2013 finns speciella regler framtagna. Anledningen till reg-
lerna är att det kan finnas smittor som kan överföras mellan djur och människor. Syftet med 
reglerna är att skydda både besökare och djur från sådana smittämnen. 
Observera att du som djurhållare omfattas av både reglerna för besöksverksamhet och de 
allmänna hygienreglerna för djurhållare. Observera att de allmänna hygienreglerna började 
gälla den 1 september 2013. 
 
Vad är besöksverksamhet? 
Om du är osäker på om din verksamhet är besöksverksamhet, så kan du läsa mer här om 
vad som räknas som besöksverksamhet. 
 
Information till dig som är besökare 
Om du tänker besöka en ladugård, ett barnens zoo, en 4H-gård eller någon annan typ av 
anläggning som har besöksverksamhet finns det saker som du bör tänka på redan innan ditt 
besök samt vid besöket. Läs mer om besök på en anläggning med djur. 
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http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/sjukdomarochsmittskydd/nyabestammelseromhygien.4.2ae27f0513e7888ce2280007796.html
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/sjukdomarochsmittskydd/nyabestammelseromhygien/hygienreglerforbesoksverksamhet/vadarbesoksverksamhet.4.2ae27f0513e7888ce2280008012.html
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/sjukdomarochsmittskydd/nyabestammelseromhygien/dusombesokerenanlaggningmeddjur.4.2ae27f0513e7888ce2280007875.html
http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCNWsyrrflsYCFYgOLAodUw4AMA&url=http%3A%2F%2Fkatieunscripted.com%2F2014%2F08%2F&ei=PWqBVZWaBYidsAHTnICAAw&bvm=bv.96041959,d.bGg&psig=AFQjCNFvgOUJbgZO3BJMmF1JZ-
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Platespotting 
En ganska stor del av Före-
ningen ViS medlemmar är 
pensionärer. Att bli pension-
är efter att varit veterinär – 
ett hektiskt och händelserikt 
yrke – är inte alltid lätt. Att 
helt plötsligt få en massa tid 
över och att försöka fylla 
denna med meningsfull 
sysselsättning kan ställa till 
problem för många. Ett in-
tressant alternativ för de 
som känner att de vill ha 
mer sysselsättning kan vara 
att börja med Platespotting. 
  
Platespotting innebär att 
man skall ”samla” på regi-
streringsskyltar i nummer-
ordning. Man noterar i huvu-
det vilka skyltar man sett 
och försöker få ihop kom-
pletta serier, från 001 till 
999. Man bryr sig alltså inte 
alls om bokstäverna. Först 
måste man alltså hitta en bil 
med siffrorna 001, därefter 
en med 002 o.s.v. Det går 
inte att, om man t.ex. står 
på 400 notera en bil med 
402 och senare en med 401 
och då tillgodoräkna sig 
401. Man måste alltså no-
tera bilarna i strikt ordning. 
Om man vill kan man även 
få tillgodoräkna sig registre-
ringsskyltar på motorcyklar 
och släpvagnar. Dock gäller 
det att endast svenska skyl-
tar får tillgodoräknas. Man 
får inte heller tillgodoräkna 
sig skyltar man sett på TV. 
Endast nummer man sett 
live räknas. När man till slut 
nått fram till 999 är det bara 
att påbörja en ny serie. För 
en del kan det ta flera år att 
få ihop en full serie men för 
en del kan det gå ganska 
fort. Tillgänglig statistik sä-
ger att för de snabbaste lig-
ger snittet på ett nytt num-
mer inom tidsramen två till 
tre dagar. De som snabbt 
får ihop sina serier är som 
regel personer som rör sig 
mycket ute på vägarna i sitt 
yrke. De snabbaste brukar 
vara buss- eller lastbils-
chaufförer. Men även för 
aktiva amatörer kan det gå 
snabbt om man t.ex. förläg-

träffades på ett konditori i 
Solna så ville alla ha föns-
terplats. Detta är typiskt för 
den inbitne spottaren som 
vill ta alla chanser att kolla 
förbipasserande fordon.  
 
I Sverige finns över 4000 
registrerade ”Platespottare” 
som kommunicerar med 
varandra via hemsidan 
www.platespotting.com.  
 
På hemsidan finns detalje-
rade regler och mycket an-
nat. Här finns listor över 
veckans värstingar i att hitta 
nummer, listor över måna-
dens och årets spottare 
m.m. Dessutom finns tips 
om på vilka platser i landet 
man kan få bra utdelning. 
Som exempel kan nämnas 
IKEAS parkering i Malmö 
som ofta ger mycket bra 
resultat. 

ger sin lediga tid eller se-
mester till vistelse i anslut-
ning till stora parkeringsplat-
ser och går igenom dessa. 
 
Det viktigt att notera att man 
inte på något sätt behöver 
bevisa för någon annan 
vilka nummer man sett. Här 
gäller det bara att glädjas åt 
sin egen upplevelse och det 
kan ju inte vara särskilt kul 
att fuska för sig själv och 
tillgodoräkna sig nummer 
man inte sett. 
 
Har man svårt att komma 
ihåg vilket nummer man såg 
senast finns det appar för 
mobiltelefonen specialan-
passade för Platespotting. 
 
Många ”Platespottare” är 
organiserade och träffas 
ibland för att utbyta tankar 
och att tipsa om bra ställen 
att ”platespotta” på. En 
”Platespottare” berättar att 
när den lokala föreningen 
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Då har vi åter lagt ett år till 
de övriga vi har avverkat. Ett 
år går fort. För ViS del har 
året präglats i huvudsak av 
slutarbetet med vår EU-
anmälan förutom det vanliga 
arbetet med remisser och 
andra skrivelser. Beslutet 
från EU:s konkurrensmyn-
dighet gick inte vår väg trots 
att vi ansåg oss ha fått för-
ståelse för vår sak och våra 
synpunkter, (se separat arti-
kel). Förklaringarna till att 

som vi skall arbeta vidare 
med.  
 
Alla ni som stödjer oss 
som medlemmar skall ha 
ett stort tack för det. Jag 
hoppas att ni fortsätter 
som medlemmar och att 
ni gärna sprider vårt bud-
skap. Till er som inte är 
medlemmar men delar 
våra grundvärderingar 
gör slag i saken och gå 
med. Det är lätt att följa 
oss genom ViS-bladet 
och på vår hemsida 
www.veterinarer.se. Har 
ni några funderingar så 
hör gärna av er till någon 
i styrelsen. 
 
Med detta önskar jag 
medlemmar och alla 
andra en behaglig som-
mar där ni förhoppnings-
vis får tillfälle att ladda 
batterierna. 
 
Lars-Håkan Håkansson 
ordförande 

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  

utfallet blev 
som det 
blev kan 
säkert vara 
många. 
Det kan 
vara så 
enkelt, 
som vi 
spekulerat 
i, att myn-
digheter 
även på 
EU nivå 
inte vill 
”trampa” 
nationella 

myndigheter på tårna. Det går 
bara bra när stora privata fö-
retag anses ingå kartellbild-
ningar. Ett annat skäl är att 
juridiken på EU nivå inte är 
lätt att förstå sig på som lek-
man. Ibland undrar jag om 
inte juridik är den moderna 
människans största gissel, (jfr 
Thomas Qvick). ViS har tyvärr 
i dag inte möjlighet att gå vi-
dare juridiskt till EU domsto-
len, men vi har inte gett upp 
utan har några andra uppslag 

En härlig sommar tillönskas alla 

läsare 

Ordförande Håkansson är ibland ute och seglar 

Utges av  föreningen 

Veterinärer i Sverige, en 

fackligt och politiskt 

obunden organisation för 

veterinärer. 
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