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Kollegan Lage Bellström 
sålde för några år sedan 
Arboga Djurklinik. 
Eftersom flera av ”Lages 
gamla djurägare” ofta 
ringde och ville anlita 
honom tyckte Lage att 
det var läge för att for-
malisera detta och bygga 
upp en internettjänst. I 
april 2016 var hemsidan 
färdig och alla bitar på 
plats. 

ViS bildades 2002 genom 
en sammanslagning av 
Halmstadgruppen och PVF. 
Halmstadgruppen bestod 
av f.d. distriktsveterinärer 
som valt att hoppa av den 
statliga anställningen vid 
omorganisationen av di-
striktsveterinärorganisation
en 1995. PVF var en delför-
ening i fackförbundet SVF, 
Sveriges veterinärförbund. 
Medlemmarna i PVF insåg 
att man inte samtidigt 

kunde vara egen företa-
gare med anställda och 
samtidigt vara medlem i 
en fackförening.  
ViS blev snabbt en stor 
aktör inom det svenska 
veterinärväsendet och 
har haft störst inflytande 
av alla aktörer, inklusive 
Jordbruksverket och SVF, 
när det gäller att ut-
veckla och modernisera 
Sveriges veterinära verk-
samhet. I nästa nummer 

 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 

myndigheter som inte 

bedriver kommersiell 

verksamhet.  

 Föreningen vill också ena 

alla landets veterinärer i 

en gemensam yrkesför-

ening som inte är styrd av 

fackliga eller politiska 

intressen. 

 

av ViS-bladet kommer vi 
att närmare beskriva vad 
ViS åstadkommit. 
ViS har varit drivande i 
ett stort antal frågor som 
lösts på ett bra sätt. Men 
fortfarande har tyvärr 
våra två huvudfrågor 
ännu inte fått någon till-
fredsställande lösning. 
Den viktigaste frågan har 
varit att försöka få till 
stånd en sund konkur-
rens 

Forts nästa sida 

www.vet-online.se 

Sista årsmötet? 

Lage tar emot mejl hela 
dygnet alla dagar i veck-
an och svarar kommande 
dag mellan 09.00 och 
12.00. 

”Det är blandade fråge-
ställningar. De kan vara 
av allmän karaktär som 
jag då besvarar och om 
jag finner frågan 
“matnyttig” svarar jag 
inte bara 

Forts nästa sida 

http://www.vet-online.se
https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi43fvVrMTQAhUlDZoKHW5VAJ8QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.hotel-r.net%2Fse%2Fhotel-tyl%25C3%25B6sand&bvm=bv.139782543,d.bGs&psig=AFQjCNGfb5Xhxj-tAt-7QuGIwklKDddzDA&ust
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inom veterinärväsendet. Den 
andra frågan som ViS drivit är 
att man önskar att SVS, Sveri-
ges veterinärmedicinska säll-
skap, som handhar yrkesfrå-
gor, inte har som krav för 
medlemskap att man måste 
betala medlemsavgift till fack-
föreningen SVF. Anledningen 

till att detta inte realiseras är 
att SVF i så fall kommer att 
tappa ett stort antal medlem-
mar. Man tvingar därför många 
av landets veterinärer att mot 
sin vilja betala avgift till en 
fackförening trots att dessa kan 
vara arbetsgivare åt veterinär-
kollegor och medlemmar i 
Svenskt Näringsliv. 
Dessa två huvudfrågor har ViS 
drivit så långt det går. Man har 
vid flera tillfällen besökt EU:s 
konkurrensmyndighet i Bryssel 
som visat sig vara en pappersti-
ger utan tänder och som böjt 
sig för Jordbruksverkets argu-
ment. SVF har naturligtvis inte 
släppt sin SVS-anknytning men 
har i all fall tillåtit icke-
medlemmar att delta i kurser 
vilket vi ser som en stor fram-
gång. 
ViS styrelseledamöter består av 
ett par pensionärer och tre kol-
legor som varit yrkesverk-
samma under lång tid. Fyra av 
ledamöterna tycker att det nu 

kan vara läge för att lägga 
tid på annat än föreningsar-
betet. Så tycker också 
många andra vilket gör det 
svårt att rekrytera nya sty-
relseledamöter. Sammanta-
get gör detta att styrelsen 
nu lägger fram en propo-
sition i vilket föreslås att 
man lägger ner VIS. Propo-
sitionen bifogas detta ViS-
blad. 
Årsmötet kommer att av-
hållas på Hotell Tylösand 
där en gång Halmstadgrup-
pen bildades för att på så 
sätt sluta cirkeln. Kallelse till 
årsmötet bifogas detta ViS-
blad. 

djurägaren utan dessutom un-
der rubriken ”Visste du att” på 
min hemsida så att flera kan ta 
del av svaret.” 
”De flesta som kontaktar mig 
känner till mig och är inte säll-
an ”gamla” patienter. Förvå-
nansvärt många ärenden är av 

Forts. från sid 1 www……... Second opinion-karaktär. Jag 
får en känsla av att många 
frågeställningar uppkommer 
på grund av kommunikations-
missar mellan veterinär och 
djurägare. Kanske på grund av 
stress?” 
”Under helger är oftast frå-
gan; Måste jag åka in till en 

jourklinik eller kan jag 
vänta” 
”Ungefär hälften av kon-
takterna kräver en kli-
nisk undersökning.  
Dessa gör jag hos Vingå-
kersveterinärerna eller 
hos Vet. Helena Therus i 
Lindesberg.” 
”Jag har ett muntligt 
avtal med dessa hur be-
talning, arvodering skall 
gå till så att det blir en 
win-win situation.” 
”Jag skriver inte ut re-
ceptbelagda mediciner 
utan först ha träffat dju-
ret/patienten.” 
”Förra månaden var det 
ungefär 400 besök på 
hemsidan.” 

Forts. från sid 1 Sista …... 
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Folksams samarbete med 

Distriktsveterinärerna 

I andra nummer av ViS-bladet 

kommenterats att Folksam 

inlett ett samarbete med Di-

striktsveterinärerna. 

”Från Folksams sida vill vi 

skapa en större pristranspa-

rens så att våra kunder kan 

göra aktiva val utifrån sin 

egen situation och plånbok. 

En del i detta är att ta fram en 

riktprislista för ett antal dia-

gnoser. Då vet djurägaren 

vad en behandling kostar, 

vilket de i dag ofta inte gör. Vi 

engagerar oss i detta 

eftersom det är något våra 

kunder verkligen bryr sig om”, 

säger Carina Aho Laitinen, 

chef Privat affär Djur på Folk-

sam. 

Kunder som har en djurför-

säkring i Folksam ska även i 

fortsättningen fritt kunna 

välja veterinär. Men Folksam 

kommer att rekommendera 

Distriktsveterinärerna, som 

man nu tecknat ett tvåårigt 

avtal med. När Folksams kun-

der väljer Distriktsveterinä-

rerna får de grundsjälvrisken 

sänkt med 300 kronor. 

Det är självklart att ett sådant 

här avtal mellan ett statligt 

företag och ett försäkringsbo-

lag är ytterst stötande och 

obehagligt för privata företa-

gare. Det är också ganska tro-

ligt att avtalet bryter mot nya 

paragrafer i konkurrenslag-

stiftningen. ViS styrelse håller 

just nu på att se över detta 

och har kontakt med jurister 

vilka också anser att det är 

troligt att Jordbruksverket 

tvingas avsluta samarbetet 

med Folksam vid en dom-

stolsförhandling. För att ären-

det skall hamna i domstol 

krävs att Konkurrensverket tar 

ställning i frågan. Det är också 

möjligt för en enskild person 

att stämma Jordbruksverket. 

 
Årets UNT-journalist. 

Under UNT:s, (Uppsala Nya 
Tidning), årliga julfest delades 
de klassiska priserna ut för pre-
stationer under året. Repor-
tern och programledaren Mar-
tina Lindvall utnämndes till 
Årets UNT-journalist för bland 
annat sitt arbete med tv-
serien Djurspecialisterna där 
tittarna under tio avsnitt fick 
följa med veterinärer och djur i 
deras vardag.  

 
Personalbrist. 

Bristen på personal som kan 
söva djur eller ge djur lug-
nande läkemedel inför en 
undersökning är stor. För att 
fler ska kunna utföra dessa ar-
betsuppgifter diskuterar Jord-
bruksverket nu om även djur-
vårdarna ska få göra detta. 

Det är Jordbruksverket som 
utformar bestämmelserna om 
vem som får göra vad och för 
att förbättra situationen ses nu 
föreskrifterna för vem som får 
göra vad över. Ett av förslagen 
är att djurvårdarna ska få en 
utökad behörighet, alltså att de 
ska få utföra vissa arbetsupp-
gifter som bara djursjukskötare 
får göra i dag. 

Det är inget nytt fenomen att 
det råder brist på legitimerade 
djursjukskötare inom djursjuk-
vården, för så har det sett ut 
under ett par år. Läget kan be-
traktas som ganska allvarligt 
och förslaget ska ut på remiss 
nu i december och förhopp-
ningen är att det ska drivas 
igenom till våren 2017. 

Svensk Djursjukvård har i flera 
år försökt att få politikerna att 

inse allvaret i situationen 
men har svårt att få gehör. 
Branschen växer och förra 
året ökade antalet patient-
besök till 1,4 miljoner, en 
ökning med 11 procent 
jämfört med föregående år. 

De närmaste tolv månader-
na behöver svenska djur-
sjukhus, mottagningar och 
kliniker anställa 166 veteri-
närer och över 200 djur-
sjukskötare. Rekryterings-
behovet har ökat med 50 
procent jämfört med förra 
året enligt Svensk Djursjuk-
vårds beräkningar. Sveriges 
djurägare efterfrågar mer 
sjukvård för sina djur varje 
år. Volymerna ökar, efter-
frågan ökar. Man vill ha mer 
tillgänglighet året om, även 
på mindre orter. 

Men många legitimerade 
djursjukskötare motsätter 
sig förslaget som de tycker 
urholkar legitimationen. 

Djursjukskötarnas Riksför-
bund har nu skickat in en 
protestlista med upp emot 
2 000 namnunderskrifter till 
Jordbruksverket. 

”Vi hoppas ju att Jordbruks-
verket ska ta det i beak-
tande och inse att vårdkvali-
teten troligtvis skulle för-
sämras i så fall. Vi har dragit 
paralleller med den mänsk-
liga vården, och undrar hur 
många som skulle tycka att 
det var okej att en under-
sköterska gick en kurs i att 
söva och sen fick det, säger 
Linn Stenbom som är legiti-
merad djursjukskötare och 
ledamot i Djursjukskötarnas 
Riksförbund till SVT Nyheter 
Småland.” 

http://www.unt.se/unt-tv/program/djurspecialisterna/
http://www.svt.se/nyheter/lokalt/smaland/2000-namnunderskrifter-i-protest-mot-forslag-om-forandringar-i-djursjukvarden
http://www.svt.se/nyheter/lokalt/smaland/2000-namnunderskrifter-i-protest-mot-forslag-om-forandringar-i-djursjukvarden
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Distriktsveterinärerna satsar 

i Skara 

Djur Distriktsveterinärerna 

utökar nu sin verksamhet i 

Skara och nyanställer perso-

nal. ”Vi vill satsa på smådjur, 

där finns en marknad för oss 

att fylla på”, säger Jenny 

Rask, djursjukskötare.  

Sedan årsskiftet har Distrikts-

veterinärerna den erfarne 

smådjursveterinären Karin 

Augustsson på plats. Det gör 

att de har större möjligheter 

att ta emot smådjur, alltså 

katter och hundar, än tidi-

gare. I februari börjar en till 

veterinär, Elin Larsson, som 

också är duktig med smådjur. 

Hos Distriktsveterinärerna 

tycker man att det är en trå-

kig nyhet att Nya Skara Djur-

sjukhus har gått i konkurs. 

”Det hänger lite kvar sen 

gammalt att Distriktsveteri-

närerna är bara till för korna 

och Djursjukhuset är för små-

djur, så är det inte nu”, säger 

Jenny Rask. Hos Distriktsvete-

rinärerna kan man bland an-

nat få rådgivning, undersök-

ningar, kloklippning, vacci-

nation kastrering av katt och 

hanhundar. 

ViS-bladets kommentar: Det 

är förvånande att distriktsve-

terinärerna tycker det är trå-

kigt att Nya Skara Djursjukhus 

har gått i konkurs. Känner de 

inte till att deras arbetsgivare 

Jordbruksverket sedan 22 år 

tillbaka gör allt för att ställa 

till ett helvete för privata ve-

terinära företagare? 

 

 
 

 

Åtalas för sexuellt umgänge 

med häst 

Åtal väcks nu i december mot en 

74 år gammal man från Ljungby 

kommun som blev ertappad 

med att ha sexuellt umgänge 

med en häst. 

Det var i augusti som en kvinna 

på en gård utanför Ljungby blev 

vittne till att en man hade sexu-

ellt umgänge med en av sina 

hästar. Kvinnan kom på mannen 

med att ha tidelag med ett sto. 

Kvinnan såg att mannen för-

svann in i skogen när han hade 

blivit upptäckt. Själv sprang hon 

och hämtade sin sambo som var 

i stallet. Kvinnan och sambon 

hittade mannens bil och ställde 

sig och väntade ut honom. Kvin-

nan hade ringt polisen och efter 

en stund kom flera polispatruller 

till platsen. Mannen förhördes 

på plats. 

Sedan 2014 är det olagligt att ha 

sex med djur. Polisen rubrice-

rade det som brott mot djur-

skyddslagen och inledde en för-

undersökning. 

Hästen, som är fem år gammal, 

fick inga synliga fysiska skador, 

men kvinnan lät för säkerhets 

skull en veterinär undersöka 

hästen. Veterinären kunde inte 

heller hitta några fysiska skador. 
Nu åtalas mannen för brott mot 
djurskyddslagen. 

 

DN Debatt. ”Ekologiskt jordbruk 

har aldrig varit bättre för mil-

jön” 

I DN debatt som publicerades 

2016 07 17 skriver debattörerna 

Torbjörn Fagerström, professor 

emeritus i teoretisk ekologi vid 

Lunds universitet, ledamot i 

Kungliga Vetenskapsakademien 

och Kungliga Skogs- och Lant-

bruksakademien och Jens 

Sundström,5 docent i 

växtfysiologi, Sveriges lant-

bruksuniversitet att det är 

dags att fasa ut de statliga 

subventionerna till det eko-

logiska jordbruket och att ta 

fram en ny, vetenskapsba-

serad miljömärkning för 

svenska jordbruksproduk-

ter. 

Delar ur artikeln: 

”Trenden att köpa ekolo-

giskt odlade livsmedel be-

står, samtidigt som forskare 

brukar påpeka att de på-

stådda miljö- eller hälsoför-

delarna knappast kan beläg-

gas vetenskapligt. Många 

lever med den konflikten – 

mellan viljan att göra rätt 

och osäkerheten om hur 

man ska bete sig för att fak-

tiskt göra rätt. Tidigare i år 

föreläste vi för inköpsansva-

riga på landets storkök – 

från skolor, vårdhem, sjuk-

hus – och såg tydligt vilka 

svårigheter de ställs inför 

när de ska försöka navigera 

mellan politiska direktiv om 

att välja ekologiskt, krav på 

att upphandla billigast möj-

liga råvaror och önskan att 

agera på ett miljömässigt 

ansvarsfullt sätt. 

Men strax före midsommar 

släppte Livsmedelsverket 

(SLV) en rapport (nr 2, 

2016) som borde kunna 

lösa det dilemmat. Där pre-

senteras en detaljerad och 

omfattande jämförelse av 

det ekologiska och det kon-

ventionella jordbrukets mil-

jönytta, sammanställd uti-

från ett stort antal veten-

skapliga studier inom och 

utom Sverige. Redan tidi-

gare har SLV klargjort att 

http://www.skaraborgslanstidning.se/article/skara-djursjukhus-i-konkurs/
http://www.skaraborgslanstidning.se/article/skara-djursjukhus-i-konkurs/
http://www.skaraborgslanstidning.se/article/skara-djursjukhus-i-konkurs/
http://www.skaraborgslanstidning.se/article/skara-djursjukhus-i-konkurs/


 

 

Sida 5  ViS  

det inte entydigt finns några 

hälsomässiga skäl till att välja 

eko. Den nya rapporten visar 

att det inte heller är motive-

rat att anta att det ekologiska 

jordbruket per definition är 

synonymt med ett miljövän-

ligt jordbruk.” 

”Vi noterar att SLV:s rapport 

inte har rönt den uppmärk-

samhet som vi tycker att den 

förtjänar. Studien, som är en 

kunskapsöversikt som SLV 

beställt, bygger på så kallad 

livscykelanalys, det vill säga 

miljökonsekvenserna beräk-

nas för hela produktionsked-

jan – ”från vaggan till gra-

ven”. Om vi tar energiåtgång 

som exempel, beräknar man 

alltså den totala energiåt-

gången för att producera en 

råvara – till exempel ett kilo 

nötkött – i form av drivmedel 

till traktorer, drivmedel för 

transport av förnödenheter 

till gården, energiförbrukning 

vid tillverkning av konstgöd-

sel, etcetera.” 

I tabeller presenteras miljö-

effekterna av att producera 

ett kilo av en produkt. 

Författarna konstaterar: 

”Sammanfattningsvis  inte att 

säga att det ena produktions-

systemet är överlägset det 

andra ur miljösynpunkt för 

någon livsmedelsgrupp, då 

man jämför i relation till kg 

produkt.” 

”Det är uppenbart att Livsme-

delsverkets rapport går stick i 

stäv med den allmänna upp-

fattningen att eko är syno-

nymt med miljövänligt. Den 

uppfattningen bygger på en 

illusion som skapats och 

effektivt hålls vid liv av 

ekojordbrukets förespråkare, 

till den grad att det påverkar 

både innehållet i grundskolans 

läromedel och kommunernas 

och landstingens upphand-

lingsregler.” 

”Vi tycker att det nu är dags att 

dra ett antal skarpa slutsat-

ser som bryter denna särbe-

handling. Det är till exempel 

dags att fasa ut de statliga sub-

ventionerna till det ekologiska 

jordbruket. Likaså bör nog 

kommunerna ta sig en funde-

rare på om kommuninvånarnas 

skattepengar verkligen ska an-

vändas till att bekosta merkost-

naden för att upphandla ekolo-

giska produkter. Högtflygande 

ambitioner om ”100 procent 

ekologiskt” som vissa kommu-

ner stoltserar med är definitivt 

bortom all reson.” 

 

 

 

Extensivt jordbruk på Island 

KRÖNIKA. Jag har haft för-

månen att köra ett helt varv 

runt Island med bil. Det var 

förutom det spektakulära och 

ombytliga landskapet en in-

tressant studie i hur radikalt 

annorlunda jordbruket är på 

denna ö. Extensivt betes-

jordbruk dominerar och 

svenska djurskydds- eller 

livsmedelsinspektörer 

skulle antagligen omkomma 

på grund av hjärnblödning 

eller hjärtattack. 

Till en början har man ele-

gant löst trafikproblemet 

med rymmande får. Eller 

för den delen islandshästar. 

Stängsel till de enorma be-

tena är placerade 30 - 100 

meter från vägen, så att 

frodigt orört bete finns till-

gängligt för rymmarna. Där-

med stannar de i denna 

buffertzon istället för att ta 

sig upp på vägen. Och ingen 

verkar bry sig. 

Periodvis finns det inga 

stängsel alls, utan fåren be-

tar helt fritt med varnings-

skyltar som enda skydd, t ex 

på de vulkaniska slätterna 

på nordöstra Island. Här är 

djuren så vana vid bilar att 

de lugnt kan ligga och 

idissla alldeles bredvid 

vägen utan att bry sig om 

passerande bilar. 

Inte heller verkar det finnas 

några krav på att klippa få-

ren. Tackor går omkring 

med stora sjok av fäll slä-

pande efter sig likt ett 

tredje eller fjärde lamm i 

släptåg. Då arealerna är så 

enorma för djuren blir det 

också väldigt påtagligt hur 

lamm ständigt följer sin mo-

der, eftersom tackorna oft-

ast uppträder ensamma och 

inte i flock. 

Vallodlingar lyser mestadels 

med sin frånvaro, även om 

det gick att se några en-

skilda plattare ytor där man 

verkade slå ensilage eller 

hö. Annars 
Lars Wilderäng 

Forts nästa sida 
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är arealerna per djur till synes 

enorma och gissningsvis betar 

djuren större delen av året, så 

länge inte snön (eller aska 

från ett vulkanutbrott) täcker 

betet på de allestädes närva-

rande bergsluttningarna. 

På en bondgård hade man 

både mejeri och restaurang i 

samma byggnad som de för 

Island så ovanliga korna. Från 

restaurangen kunde man titta 

rakt in på både mjölkroboten 

och kostallet. Utanför hitta-

des gravplatser där flera 

svenska livsmedelsinspektö-

rer begravts efter att de fått 

hjärnblödning vid ett besök. 

Lars Wilderäng 

Distriktsveterinärer och 

naprapat i samma lokal 

Veterinärerna Ylva Ter Horst 

och Åsa Brandhill öppnar till-

sammans med Naprapaten 

Torbjörn H Kroon mottagning 

en dag i veckan på Grevagår-

den i Västergötland.  

Lokalen delar han med Jord-

Forts. från sid  5 
bruksverkets distriktsveterinärer 

som öppnar en mindre filial en 

dag i veckan. Filialen är tänkt för 

tandundersökningar, vaccine-

ringar, besiktningar och dräktig-

hetsundersökningar. 
Naprapati (från tjeckiska napra-
vit, "att korrigera" och grekiska 
pathos, "lidande") är en form av 
manuell terapi. Naprapater på-
står sig diagnostisera, behandla 
och rehabilitera smärttillstånd 
och funktionella besvär i rygg, 
leder och muskler. Naprapatins 
verkan är omdiskuterad på 
grund av avsaknad av bevis i se-
riösa vetenskapliga studier, och 
hänförs därför till alternativ-
medicinen 
Sverige är ett av de relativt få 
länder där legitimation utfärdas. 
Naprapaterna är Sveriges största 

yrkeskår inom den alternativme-
dicinska manuella medicinen. 
Cirka 900 naprapater utför varje 
år 1,5 miljoner behandlingar. 

Högskoleverket föreslog dock i 

en rapport från 2010 

att socialstyrelsen bör upphöra 

att utfärda legitimation som ki-

ropraktor respektive naprapat, 

och istället omvandla dessa 

till skyddade specialistbe-

teckningar i kiropraktik, 

naprapati och ortopedisk 

manuell terapi till befintliga 

sjukgymnastutbildningar. 

Detta som en konsekvens 

av de allvarliga bristerna 

funna i utbildningarna av 

Högskoleverket 2004. 

 

Oro över Jordbruksverkets 

kapacitet och ambitions-

nivå på djurskyddsområdet 

Djurens Rätt har tillsam-

mans med företrädare för 

fyra andra djurskyddsorga-

nisationer, Sveriges Veteri-

närförbund, Sveriges lant-

bruksuniversitet samt Vi 

Konsumenter, den 25 feb-

ruari skickat skrivelsen "Oro 

över Jordbruksverkets kapa-

citet och ambitionsnivå som 

myndighet med centralt 

djurskyddsansvar" till lands-

bygdsminister Sven-Erik 

Bucht. Skrivelsen skickades 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Tjeckiska
https://sv.wikipedia.org/wiki/Grekiska
https://sv.wikipedia.org/wiki/Terapi
https://sv.wikipedia.org/wiki/Medicinsk_diagnostik
https://sv.wikipedia.org/wiki/Rehabilitering
https://sv.wikipedia.org/wiki/Rygg
https://sv.wikipedia.org/wiki/Led
https://sv.wikipedia.org/wiki/Muskel
https://sv.wikipedia.org/wiki/Alternativmedicin
https://sv.wikipedia.org/wiki/Alternativmedicin
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sverige
https://sv.wikipedia.org/wiki/H%C3%B6gskoleverket
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också för kännedom till Jord-

bruksverkets generaldirektör 

Leif Denneberg. 

Djurens Rätt delar med de 

andra undertecknande orga-

nisationerna, en oro över den 

sjunkande ambitionsnivån för 

djurskyddsfrågorna inom 

Jordbruksverket. För att klara 

sina uppgifter är det viktigt 

att Jordbruksverket har en 

tillräcklig bemanning och tyd-

liga instruktioner från rege-

ringen när det gäller sitt djur-

skyddsuppdrag. De senaste 

två-tre åren bedömer vi att 

de båda faktorerna urholkats. 

Undertecknade organi-

sationsföreträdare uppmanar 

landsbygdsminister Bucht att 

snarast tydliggöra och stärka 

Jordbruksverkets roll som 

central myndighet för djur-

skydd. Bland annat genom 

ändra regleringsbrevet för 

Jordbruksverket så att orden 

"djurskydd" alternativt 

"djurvälfärd" förs in i de av-

snitt som tas upp i skrivelsen. 

Djurskyddsarbetet på myndig-

heten har, enligt de underteck-

nade organisationsföreträdar-

na, alltmer "hamnat i 

bakvatten till effektivisering, 

rationalisering och regelförenk-

ling för lantbruksföretagen." 

Detta menar vi är oaccepta-

belt. 

Djurens Rätt och de andra un-

dertecknande organisationerna 

anser också att det behövs en 

resursförstärkning till Jord-

bruksverket och länsstyrelser-

na för arbetet med djurskydds-

frågor. 

Nytt licenssystem. 

Läkemedelsverket och eHälso-

myndigheten har sedan 2013 

ett regeringsuppdrag att ut-

veckla ett IT-system för säker 

förmedling av licenshandlingar. 

Det nya systemet ger stöd för 

att elektroniskt kunna moti-

vera, ansöka och komplettera 

licensärenden samt förmedla 

begäran om komplettering 

och beslut om licens från 

Läkemedelsverket. Syste-

met medför många fördelar 

för den enskilde veterinä-

ren. Denna fråga är något 

som ViS arbetat med sedan 

länge och ser som en stor 

framgång. 

 

Martin Wierup har tillde-

lats en hedersmedalj. 

OIE (Världsorganisationen 

för djurhälsa) står bakom 

utmärkelsen som räknas 

som en av de förnämsta 

internationella hedersbety-

gelserna för veterinärer. 

Martin Wierup är den första 

svensk som tilldelas medal-

jen. Wierup var före pens-

ioneringen professor och 

prefekt vid Institutionen för 

biomedicin och veterinär 

folkhälsovetenskap vid SLU. 

 

Martin Wierup med medalj 

Äntligen har Läkemedelsverket inför ett nytt licenssystem! 
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SLU-medarbetare prisas 

KSLA, Kungliga skogs- och 

lantbruksakademien, har ut-

sett 2017 års mottagare av 

priser och belöningar för för-

tjänstfulla insatser inom aka-

demiens områden. Två med-

arbetare vid SLU i Skara har 

belönats, Göran Jönsson och 

Annika Arnesson. 

Akademiens Guldmedalj kom-

mer att tilldelas professor 

emeritus Göran Jönsson i 

Skara för hans insatser som 

forskare, lärare och akade-

misk ledare. Han har i sina 

olika roller gjort insatser av 

stor betydelse för svensk ve-

terinärmedicins utveckling, 

för lantbrukets djurhållning 

och för att bevara vårt veteri-

närhistoriska arv, skriver SLU i 

ett pressmeddelande. 

I Kungliga skogs- och lant-

bruksakademiens motivering 

går att läsa att Göran Jönsson 

under mer än 60 år spelat en 

framträdande roll för lantbru-

kets djurhållning och för veteri-

närmedicinens utveckling och 

plats i samhället. Med Skara som 

bas har han vårdat och utvecklat 

veterinärmedicinens och SLU:s 

roll i regionen. Samtidigt har han 

inom idisslarmedicinen varit en 

aktad expert både inom och ut-

anför landets gränser. Som fors-

kare har Göran Jönsson på ett 

otvunget sätt knutit nära band 

med lantbrukare i Skaraborg, 

både som forskare och helgvika-

rierande distriktsveterinär. Som 

lärare har han spelat en viktig 

roll för de många veterinärstu-

denter han lotsat in idisslar-

medicinens tillämpningar. 

Veterinär prickas – missade 

supertumör i tamråtta 

Veterinären från Lomma 

upptäckte inte den stora 

tumören i tamråttans mage 

och får därför en varning av 

Ansvarsnämnden för djurens 

hälso- och sjukvård. 

Det var i februari förra året 

som en kvinna upptäckte 

att hennes tamråtta ver-

kade hängig. Den var orolig, 

kliade sig mycket och luk-

tade illa. 

Veterinären i Lomma be-

dömde råttan som övervik-

tig på och ordinerades ve-

gandiet och en rad olika 

vitaminer och mediciner. 

Till Ansvarsnämnden för 

djurens hälso- och sjukvård 

säger veterinären att hen 

minns att 
Forts sidan 10 
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Ord från ordförande 
 
En kall, mörk och blåsig kväll i november 2002 samlades ett hundratal veterinärer i Uppsala. Avsikten 
med mötet var att bilda en ny förening för privatpraktiserande veterinärer där deltagarna hade sina 
rötter dels i nätverket Halmstadgruppen och dels i PVF, Privatpraktiserande Veterinärers Förening en 
av delföreningarna i Sveriges Veterinärförbund. Halmstadgruppens medlemmar bestod av avhop-
pade distriktsveterinärer. Medlemmarna från PVF började inse det orimliga att som privata företa-
gare vara medlemmar i en fackförening, en fackförening som de dessutom i ett skarpt läge skulle 
sitta i förhandlingar med. 
Resultatet av mötet blev att föreningen Veterinärer i Sverige, ViS, bildades den 9 november 2002. 
Verksamheten skulle baseras på den programförklaring som gjordes. ViS verksamhet skulle i huvud-
sak inriktas på tre områden nämligen att få till dels en konkurrensneutral marknad på djursjukvårds-
sidan, dels en oberoende tillsynsmyndighet samt att separera Sveriges Veterinärmedicinska Sällskap, 
SVS, från Veterinärförbundet. Det förstnämnda för att Jordbruksverket konkurrerar aggressivt och 
omfattande på djursjukvårdssidan till stor del finansierat med skattemedel. Med detta följer dessu-
tom att Jordbruksverket utan DVO skulle få en avsevärt högre trovärdighet som tillsynsmyndighet. 
Avsikten med att separera SVS från Veterinärförbundet var att alla veterinärer skulle kunna träffas i 
ett yrkesförbund och där diskutera gemensamma yrkesrelaterade frågor oavsett anställningsform 
och därmed bli tvingad att vara medlem i en fackförening.  
Sittande styrelse känner nu att vi börjar nå vägs ände. Vi har dessutom suttit på våra poster i många 
år och arbetat hårt med ViS kärnfrågor och en hel del andra spörsmål som dykt upp under resans 
gång. Detta betyder att vi inte ställer upp till omval på årsmötet 2017. Det är även mycket svårt att 
rekrytera nya styrelseledamöter, ett stort problem som vi delar med övriga föreningssverige. Detta 
betyder att styrelsen kommer att föreslå att föreningen Veterinärer i Sverige, ViS, läggs ner i sam-
band med årsmötet 2017. 
Ni ser i den separata kallelsen att årsmötet 
kommer äga rum lördagen den 28 januari 
2017 i Tylösand, Halmstad. Vi har med-
vetet valt Tylösand eftersom det var där 
det började för oss ”Halmstadgruppare” 
för 21 års sedan. Det känns som om vi slu-
ter cirkeln lite grann på detta sätt. Alla ViS-
medlemmar är givetvis välkomna till års-
mötet men det vore speciellt trevligt om 
så många som möjligt av er som var med 
och startade Halmstadgruppen 1995 
kunde komma och avsluta vårt arbete med 
flaggan i topp.  
Betänk att det är ViS-blad nummer 39 ni 
håller i handen! 
Med detta önskar jag alla ViS medlemmar 
en God Jul och ett Gott Nytt År och hoppas 
att vi syns i Tylösand i januari. 
 
Hälsar 
 
Lars-Håkan Håkansson 
Ordförande i ViS 



 

 

 

Veterinärer i Sverige 
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råttans buk var mycket stor 

och att en stank av dött kött 

spred sig från djuret. 

Djurägaren åkte hem med 

råttan, men tvingades se-

dan avliva den ett par dagar 

senare då dess hälsotill-

stånd försämrades. 

Råttan skickades sedan till 

Statens veterinärmedicinska 

anstalt för obduktion och då 

hittades en tolv centimeter 

lång och sju centimeter 

bred tumör i råttans mage. 

Ansvarsnämnden menar att 

veterinären borde ha hittat 

den stora tumören och ut-

delar därför en varning. 

 

Kedja slutar sälja fyrverke-

rier 

Varje jul och nyår kommer 

rapporterna om hundar 

som skräms av fyrverkerier. 

Byggvaruhuskedjan 

Bauhaus slutar från och 

med i år att sälja fyrverke-

rier i sina svenska butiker. 

Man gör det, enligt mark-

nadschefen Johan Saxne, av 

tre anledningar: för djurens 

skull, för miljön och på 

grund av olycksrisken. 

Ron "Bumblefoot" Thal, 
I förra numret av ViS-bladet 
berättade vi om Ronald Jay 
"Ron" Blumenthal, mer 
känd genom sitt artistnamn 
Ron "Bumblefoot" Thal, 
som är en amerikansk gi-
tarrist, låtskrivare, artist 
och producent. Han tog sitt 
artistnamn från namnet på 
den bakteriella infektionen 
ulcerativ pododermatit. 
Detta hade han lärt sig ge-
nom att hjälpa sin fru med 
dennes studier till veter-
inär. Han var en av de två 
sologitarristerna i Guns N’ 
Roses. 
Idén till artikeln fick ViS-
bladet från Fredrik Pihl i 
Helsingborg som berättade 
om den i ett mail till sin vän 
Ron Thal. 

 
On Sat, Jul 9, 2016 at 3:36 
PM, Fredrik Pihl 
<mail@fredrikpihl.com> 
wrote: 
Hey heeeey!! 
Hope you're having a great 
time at Corfu! 
Here's something fun! My 
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father in law is a veterin-
arian and I told him about 
you and the Bumblefoot 
thing. 
He thought it was hilari-
ous and decided to write 
a post in a Swedish vete-
rinarian magazine.... 
So now 4000 Swedish 
veterinarians know about 
you haha! Maybe some 
new fans. Attached the 
story. 
Speak soon! 
Fredrik 
Från: 
"info@bumblefoot.com" 
<info@bumblefoot.com> 
Datum: 9 juli 2016 
21:42:12 CEST 
Till: Fredrik Pihl 
<mail@fredrikpihl.com> 
Ämne: Re: You're fa-
mous!! 
Hahaha, that's fantas-
tic!!   Warm sunny gree-
tings from Corfu!! 
 :D 
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