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Det är inte utan ett stort mått av förvå-

ning jag läser i ett antal tidningsartiklar 

att staten skall spara i storleksordningen 

25 miljoner SEK på tillsynen av efterlev-

naden djurskyddslagen. Att dra ner på 

tillsynen i den storleksordningen kom-

mer att få stora konsekvenser för djur-

skyddet i landet. Detta även mot bak-

grunden att vi inte så sällan i olika sam-

manhang framhåller att vi har väldens 

bästa djurskyddslag. 

Folksam meddelar via ett 

pressmeddelande och sin 

hemsida att man inlett ett 

samarbete med Distriktsve-

terinärerna.  

Anledningen till detta skall 

vara att man anser att Folk-

sams kunder därmed får till-

gång till djursjukvård av hög 

kvalitet med en transparent 

och konkurrenskraftig prissätt-

ning. När Folksams kunder 

väljer Distriktsveterinärerna får 

de grundsjälvrisken sänkt med 

300 kronor. 

Att det går dåligt för Distrikts-

veterinärerna och att man 

därmed gör allt för att slå sig 

in på marknaden för hästar 

och sällskapsdjur är sedan 

länge allmänt känt. Senast 

den 11 februari i år meddela-

des detta via massmedia, (se 

annan artikel). Distriktsveteri-

närerna är ett statligt företag 

som subventioneras med all-

männa medel. Subventionerna 

uppgår till ca 120 miljoner 

kronor per år. Även om belop-

pet för en politiker kan ses 

som felräkningspengar har det 

stor inverkan på den begrän-

sade marknad som veterinär-

verksamheten i Sverige utgör. 

Landets veterinärkår är splittrad 

tack vare den osunda konkur-

rens som de statliga subvent-

ionerna orsakar. Det är också 

otvetydigt att Jordbruksverket, 

som driver Distriktsveterinärer-

na, sitter på två stolar i och 

med att man är tillsynsmyndig-

het för alla veterinärer – sina 

egna anställda distriktsveterinä-

rer och de privata med vilka 

man konkurrerar. Ett ytterst 

osmakligt upplägg som luktar 

korruption lång väg. 

Hur har då Folksam tänkt? Har 

man tänkt över huvud taget? 

Varför vill man inleda ett sam-

 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. 

 

arbete med ett statligt sub-

ventionerat företag? Har 

man någon form av social-

istisk agenda? Vad säger 

man till den privatpraktise-

rande veterinär som har en 

statlig klinik som konkur-

rent? Förstår man inte vilken 

skada man kan orsaka 

denne? Förstår man inte att 

Distriktsveterinärerna har 

hoppat på detta projekt en-

bart för att kunna stjäla kun-

der från privatpraktiserande 

veterinärer och vilka känslor 

detta kommer att framkalla? 

Vad gäller argumenten Folk-

sam lägger fram för sitt sam-

arbete med Distriktsveteri-

närerna finns mycket att 

ifrågasätta. Hur har man 

konstaterat att Distriktsvete-

rinärerna kan erbjuda 

”djursjukvård av hög kvali-

tet”? Det lär finnas många 

distriktsveterinärstationer 

där man inte ens har ett 

operationsbord. Det lär inte 

heller finnas många, om ens 

några distriktsveterinärstat-

ioner där man kan erbjuda 

övervakning på nätterna av 

opererade djur etc. Frågan 

är alltså om Forts nästa sida 

Öppet brev till Landsbygdsministern  

Forts nästa sida 

Vill Folksam starta krig mot  
privatpraktiserande veterinärer? 
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Folksam verkligen har en aning 

om kvaliteten på distriktsveterinä-

rernas djursjukvård och hur detta 

i så fall undersökts. 

Argument nummer två är Di-

striktsveterinärernas 

”transparanta och konkurrens-

kraftiga prissättning”. På Distrikts-

veterinärernas hemsida finns en 

prislista med prisuppgifter på 

åtgärder som inte ersätts av för-

säkring och en lista med priser på 

fyra ersättningsbara åtgärder, 

pyometra, ormbett, böld på katt 

och fuktexcem. Fuktexcemet 

uppges under jourtid kosta 2 636 

kronor. Under jourtid kostar pyo-

metran 24 920, ormbettet 5 344 

och kattbölden 2 534 kronor. För 

många av föreningen ViS med-

lemmar är detta hisnande priser 

som man skulle skämmas för att 

begära. 

Om Folksams mening är att för-

söka minska riskkapitalistföreta-

gens taxor så är samarbetet med 

Distriktsveterinärerna helt fel väg 

att gå. Det är uppenbart att Folk-

sam egentligen inte har en aning 

om vem man hoppat i säng med. 

Tror man att Distriktsveterinärer-

na är den lämpligaste organisat-

ionen att samarbeta med när det 

gäller sjukvård av sällskapsdjur 

så har man slarvat ordentligt i 

sina kvalitets- och prisundersök-

ningar – om man nu ö.h.t. har 

gjort några sådana - vilket man 

påstår sig ha gjort. Folksam talar 

sig varma för hur viktigt det är 

med transparens och samarbete 

Forts. från sid 1 

En lag blir aldrig bättre än sin 

kontroll och efterlevnad. 

Det ter sig dessutom för Före-

ningen Veterinärer i Sverige, 

ViS, ännu mer anmärkningsvärt 

att staten subventionerar sjuk-

vård för sällskapsdjur och 

sporthästar samt foder och 

övriga tillbehör med ungefär 

120 miljoner SEK årligen. Skat-

tebetalana skall inte vara med 

och stödja ekonomiskt en stat-

lig verksamhet som agerar på 

en konkurrensutsatt marknad 

som sköts av privata aktörer. 

Problemet blir ännu mer besvä-

rande då Jordbruksverket, till-

synsmyndighet för all klinisk 

veterinär verksamhet, genom 

DVO, distriktsveterinärorgani-

sationen, är den aktör som skö-

ter den skattefinansierade verk-

samheten åt staten. 

Är det inte nu hög tid att staten, 

Landsbygdsministern, prioriterar 

om pengarna och tillför tillsynen 

de medel den behöver. Vi är väl 

medvetna om att tillgången på 

ekonomiska medel är begrän-

sade, men finns det pengar att 

subventionera djursjukvård för 

sällskapsdjur och sporthästar så 

måste det finnas pengar till nå-

got betydligt viktigare såsom 

tillsynen av våra husdjur. Detta 

kan enligt vår uppfattning göras 

genom en omfördelning av 

pengar från DVO till tillsynen - 

en åtgärd där det bara finns 

Öppet brev…. 

men kan, eller vill inte trots - di-

rekt fråga från oss, redovisa hur 

man gjort sina kvalitets- och pris-

undersökningar vilka lett fram till 

samarbetet med Distriktsveterinä-

rerna.  

Det hade varit mycket effektivare 

för alla parter att bjuda in pri-

vatpraktiserande veterinärer som 

inte är uppköpta av riskkapitalist-

företagen till samarbete i stället 

för att - som det nu verkar – 

starta ett krig!   

Föreningen ViS kräver att Folk-

sam omedelbart avslutar samar-

betet med Distriktsveterinärerna 

eller att alla privata kliniker får 

samma erbjudande 

 

(Från Folksams hemsida.) 

Folksam samarbetar med 

veterinärer – för en hållbar 

prisutveckling inom veteri-

närvård. 

Kostnaderna för vård av djur har 

ökat kraftigt de senaste åren. För 

att få en mer hållbar prisutveckl-

ing av veterinärvård inleder Folk-

sam samarbete med veterinärer. 

Ett led i detta är att teckna avtal 

med ett antal leverantörer. Från 

årsskiftet har Folksam inlett ett 

nytt samarbete med Distriktsvete-

rinärerna. 

– Från Folksams sida vill vi skapa 

en större pristransparens 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 

diagnoser. 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 Folksam. 

Kunder som har en djurförsäkring 

i Folksam ska även i fortsättning-

en fritt kunna välja veterinär. Men 

Folksam kommer att rekommen-

dera Distriktsveterinärerna, som 

man nu tecknat ett tvåårigt avtal 

med. När Folksams kunder väljer 

Distriktsveterinärerna får de 

grundsjälvrisken sänkt med 300 

kronor. 

– Genom vårt samarbete med 

veterinärer får våra kunder till-

gång till djursjukvård av hög kva-

litet med en transparent och kon-

kurrenskraftig prissättning. För 

Folksam innebär det att vi får 

bättre kontroll på skadekostna-

derna och en sundare utveckling 

av kostnaderna för djurförsäkring-

en, säger Carina Aho Laitinen. 

Distriktsveterinärerna är en af-

färsdrivande verksamhet som har 

statens uppdrag att erbjuda ser-

vice dygnet runt inom djursjuk-

vård på landsbygden och i 

mindre orter i Sverige. De har 

också beredskap för att bekämpa 

smittsamma djursjukdomar. Di-

striktsveterinärerna finns på cirka 

90 platser i landet, från Kiruna i 

norr till Flyinge i Skåne. 

 

 

vinnare. 

ViS ser fram emot att Lands-

bygdsministern tar tag i denna 

fråga och presenterar en lös-

ning som alla parter kan 

känna sig nöjda med. Det är 

oerhört viktigt att vår höga 

ambition på djurskyddssidan 

kan bibehållas och för den 

skull krävs det en kompetent 

tillsynsmyndighet med resur-

ser i samklang med ambition-

en.  

Med vänliga hälsningar 

Lars-Håkan Håkansson  

Ordförande, Föreningen Veteri-

närer i Sverige, ViS 

lhs.vetab@telia.com 

mailto:lhs.vetab@telia.com
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Mjölkbönder på kurs 

får själva medicinera 

sina djur 

Från årsskiftet kan mjölkbönder 

själva medicinera sina djur när de 

blir sjuka. Villkoret är att lantbru-

karna går en särskild utbildning 

och tillåter regelbundna veterinär-

besök på gården. 

I Skaraborgs län har intresset för 

att gå den två dagar långa kursen 

varit stort och tre kurstillfällen är 

fullbokade. 

Kursen går ut på att lantbrukarna 

får lära sig att behandla vuxna 

djur och kalvar med penicillin, 

smärtstillande och att vaccinera 

för på gårdarna vanliga åkom-

mor. 

Kursen handlar också om hygien 

och hur läkemedel och kanyler 

ska förvaras och hanteras och är 

ett villkor för att lantbrukaren ska 

få sköta behandlingen på egen 

hand. Ett annat villkor är regel-

bundna veterinärbesök på går-

den. 

ViLA står för Villkorad Läkeme-

delsanvändning i mjölkbesätt-

ningar. Jordbruksverket fick 2009 

i uppdrag från dåvarande lant-

bruksminister Eskil Erlandsson 

att införa detta system. Syftet 

sägs vara att förenkla och ut-

veckla mjölkföretagens arbete 

utan att äventyra konsumentsä-

kerhet eller miljö. 

Veterinärerna Mikael Fälth och 

Örjan Ljungvall hör till kritikerna 

av systemet och menar att den verk-

liga anledningen för att införa ViLA 

har varit att spara in på företagens 

veterinärkostnader. De tycker också 

att det är minst sagt anmärknings-

värt att Sverige som troligen det 

enda landet i världen väljer att lätta 

på reglementet kring antibiotikahan-

tering i ett läge där ordet antibiotika-

resistens är i var mans mun.  

 

Mjölkkrisen – ett hot mot 

Distriktsveterinärerna 
Mjölkkrisen slår nu hårt mot svenskt 

lantbruk. Eftersom antalet producen-

ter minskar i antal drabbar det även 

veterinärerna. I och med att antalet 

mjölkkor och andra lantbruksdjur 

minskar i antal måste veterinärerna 

ändra om sin verksamhet. 

Thomas Svensson, biträdande chef 

för landets distriktsveterinärer fram-

håller i en radiointervju från februari 

2016 att man måste hämta sina in-

täkter från annat håll för att kunna 

bibehålla sitt grunduppdrag, dels 

måste man ställa om sin verksamhet 

från den rena traditionella akutsjuk-

vården till en mer förebyggande häl-

sovård. De senaste två åren har de 

statliga distriktsveterinärerna tappat 

tio procent av omsättningen när det 

gäller vård av lantbruksdjur. I dag 

kommer en allt större del av inkoms-

terna från vård av hästar och små-

djur. 

Föreningen ViS har länge följt di-

striktsveterinärorganisationens verk-

samhet och kan konstatera att det 

var länge sedan man satsade på 

lantbrukets djur. Uppskattningsvis 

utgör idag vård av sällskapsdjur 

och häst mer än 90 % av di-

striktsveterinärernas verksamhet. 

Det är beklagligt att staten skall 

konkurrera med privatpraktise-

rande veterinärer på detta sätt. 

Det enda rätta är att lägga ner 

hela distriktsveterinärorganisat-

ionen. På så sätt skapar man en 

sund konkurrenssituation för alla 

landets veterinärer vilket kommer 

att göra det enkelt att lösa frågor 

om beredskap och officiella upp-

drag. Då kan Jordbruksverket 

koncentrera sig på sitt egentliga 

uppdrag som är att vara tillsyns-

myndighet. Idag ägnar man sig 

huvudsakligen åt att konkurrera 

med privata företag på mark-

naden för sjukvård av sällskaps-

djur vilket gör att förtroendet för 

dess myndighetsutövning är mini-

malt. 

 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=97&artikel=6366532&playaudio=5611506
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kommer bara om det behövs 

kompletteringar, avslag eller om 

det gäller livsmedelsproduce-

rande djur – där det föreligger 

karens. Om man söker ett hund/

kattpreparat får man alltså 

stämma av med apoteket om det 

beviljats i KLAS vilket är lite dumt 

tycker jag. Man kunde väl ha ett 

register på Läkemedelsverkets 

hemsida typ ”mina sidor” men 

antagligen kräver det för stor 

administration för detta. Ett mail 

kunde de väl kosta på sig vid 

godkännandet tycker man. Kvit-

tens får man på sin ansökan – 

bra idé att spara den. 

Licensen varar väl ett år som 

vanligt och det blir nog upp till var 

och en att hålla reda på detta, 

eller? 

Agneta Johnsson 

 

Årsmötet 2016 
Årsmötet 2016 för föreningen 

Veterinärer i Sverige, ViS, ägde 

rum lördagen den 23 januari. Vi 

hade även i år valt att förlägga 

det till SLU i Uppsala. Detta för 

att få lite anknytning till dagens 

veterinärutbildning och då framför 

allt att knyta kontakter med stu-

denterna. Den inledande lunchen 

åt vi på gamla Gallan - numera 

Matverket som serverade en ut-

märkt buffé. För eftermiddagens 

övningar hade vi bokat VMF:s 

kårhus som ligger granne med 

Matverket. 

Programmet under eftermid-

dagen inleddes med att senior 

Licensansökningar 

2016 
Licensansökningar för djurläke-

medel görs numera via Läkeme-

delsverkets hemsida 

www.läkemedelsverket.se – en 

gång av varje veterinär för varje 

preparat (annan styrka och be-

redningsform kräver varsin ansö-

kan). 

Systemet benämns KLAS och är 

igång sedan 1 oktober 2015 

Man går in via hemsidan – länk 

till höger ”Licensförskrivning” 

sedan står det ”Skapa licens” 

med blå text i andra stycket, ny 

länk att klicka på, sedan hamnar 

man i ansökan - här fyller man i 

bokstavskombination 

(säkerhetsgrej) och ens profess-

ion. Sedan kan man söka prepa-

ratnamn som finns på lista om 

licens sökts och beviljats tidigare 

i Sverige, då automatifylls flera 

rutor – mkt praktiskt. Skulle man 

sedan vilja ha olika styrkor, be-

redningsformer går ens uppgifter 

att kopiera. Dock inte mellan olika 

preparat – lite frustrerande.  

Det är dock veterinärens uppgift 

att ta reda på huruvida det går att 

skaffa fram via det apotek som 

man anger i licensansökan. Apo-

teket måste sedan söka försälj-

ningstillstånd av Läkemedelsver-

ket. Läkemedelsverket mottar 

motiveringen först när ett apotek 

har skapat en tillhörande försälj-

ningsansökan. Skulle man vilja 

ha det via annat apotek går de 

bara in i KLAS och ser att licen-

sen är godkänd. 

Meddelande till den som ansökt 

professor Anne-Sofie Lagerstedt 

talade om arbetet i den Veteri-

nära Ansvarsnämnden. Anne-

Sofie redogjorde på ett mycket 

engagerat och sakkunnigt sätt 

om den ibland mycket svåra ba-

lansgången i bedömningen av de 

ärenden som hamnar på an-

svarsnämndens bord. Styrelsen i 

ViS framför ett stort tack till dig 

Anne-Sofie för en trevlig och gi-

vande stund med ansvarsnämn-

den som tema. Till denna pro-

grampunkt var även studenterna 

inbjudan och några hade hörsam-

mat detta.  

Därefter kom en välbehövlig ben-

sträckare med tillhörande fika. 

Kaffe/the med hembakad kladd-

kaka serverades av studenter 

från VMF. ViS tackar även de 

representanter för VMF som 

hjälpte oss med lokalen och fika, 

tack. 

Eftersom intresset för de frågor 

Anne-Sofie pratade om var så 

stort, inte minst bland studenter-

na, fick vi ta nästan hela den 

timme kallad övriga frågor i an-

språk för att avrunda punkten 

ansvarsnämnden på ett bra sätt. 

När man har trevligt tillsammans 

och ett intressant ämne att disku-

tera går tiden fort. 

Efter en kort bensträckare till 

började årsmötesförhandlingarna 

klockan 17.00 som aviserat.  

Dagordningen klubbades igenom 

utan några större diskussioner 

fram till § 21, övriga frågor. Först 

ut bland övriga frågor var, på 

initiativ av Håkan Onsjö, den om 

att Folksam har tecknat ett avtal 

med Jordbruksver- Forts sidan 6 

http://www.läkemedelsverket.se
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Skalpellens Årsmöte på Gotland den 8-10 april då till-
fälle ges för att diskutera VIS framtid 
 

Föreläsningar i akutkirurgi på hund och katt 
Fredag 8 april kl 13.00 – Söndag 10 april kl. 12.00 
Akutvård och anestesi – Jonas Eriksson, leg vet, Ale 
Veterinären 
Munhåle- och skallkirurgi – Vahid Sarrafzadeh, leg 
vet, Blå Stjärnans Djursjukhus Göteborg 
Akutvård andningsvägar och thorax – Camilla Iwars-
son, leg vet, Läckeby Djursjukhus 
Akut traumakirurgi och neurokirurgi – Offer Zebra, 
DVM, San Michele, Animal Hospital in Milano Italy 
Anmälan sker genom inbetalning av 1000 kronor till 
bankgiro 5832-7404. Ange ert namn och e-mailadress. 
Kursen hålls på Clarion Hotel Wisby 
(www.clarionhotelwisby.se). Kursdeltagarna kommer att 
faktureras 4500 kronor plus moms i förskott för arrange-
manget inkluderade alla måltider och två nätter på ho-
tellet. 
OBS! Sista anmälningsdag är den 15 februari! När ni 
anmäler så var snälla att skicka mailadress och kontakt-
uppgifter till susanna.hultberg@telia.com 
Resa kan bokas av Företagsresor i Boden, att: Cata-
rina Granström, tel: 0921 17740, mail: 
info@foretagsresor.nu. Ange Skalpellen Gotland. 
Golftunering söndag eftermiddag kommer att arran-
geras. 
Upplysningar: Sune Jerre, ordf, sune.jerre@telia.com, 
Mårten Hansson, dvmpmcare@gmail.com och Håkan 
Onsjö, hakan@onsjo.com, Djurklinikerna Visby. 
 



 

 

 

ket-DVO. Håkan fick i 

uppdrag att kontakta 

Folksam och följa ut-

vecklingen samt att 

rapportera till styrelsen. 

Jag noterar dessutom 

att Svensk Djursjuk-

vård har reagerat på 

avtalet mellan Folksam 

och DVO. 

Den stora frågan under 

punkten övriga frågor 

var emellertid den om 

ViS framtid. Verklighet-

en är den att de frågor 

som är ViS fundament 

är snart genomarbe-

tade med råge. Vi har 

dessutom mycket svårt 

Veterinärer i Sverige 

för idéer och synpunkter på 

detta från medlemmarna. De 

finns en del uppslag som 

styrelsen arbetar med om 

framtiden och vi får åter-

komma med det när vi får 

lite mer substans att redo-

visa. Vis är i dag en väleta-

blerad organisation med ett 

gott rykte i kåren och det 

vore synd att inte ta tillvara 

denna position. ViS är dess-

utom en erkänd remissin-

stans. Avslutningsvis vädjar 

styrelsen till medlemmarna 

att engagera sig och komma 

med förslag om framtiden. 

Årsmötet avslutades tradit-

ionsenligt med gemensam 

middag på kvällen. Den 

avåts i år på Domtrappskäll-

laren inne i Uppsala och 

detta med trevlig gemen-

skap inte minst under vår 

eminente sånganförare Per 

Josefsson som hjälpte oss 

andra med ”Livet leker….”. 

Lars-Håkan Håkansson 

ordförande 

 

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  

att rekrytera nya förtroende-

valda till styrelsen (se styrel-

sens separata information 

från början av januari). De 

flesta av dagens styrelsele-

damöter har suttit med i minst 

8-10 år, någon ännu längre 

och de flesta av oss känner 

att vi inte har så mycket mer 

att ge. Två styrelseledamöter 

aviserade redan i höstas att 

de inte ställer upp för omval. 

Vi lyckades få dem att ställa 

upp ett år till. Ordförande och 

kassören skall väljas nya på 

årsmötet 2017 och de sit-

tande har också aviserat att 

de inte ställer upp för omval. 

Detta innebär att vi 2017 

måste välja en nästan helt ny 

styrelse varför valberedning-

en måste hitta nya krafter 

som vill fortsätta. Detta kan 

innebära att ViS måste ändra 

inriktning och fokusera på 

nya mål. Styrelsen kommer 

att arbeta med denna fråga 

under året och vi är mycket 

intresserade och tacksamma 

En god fortsättning på 2016 

tillönskas alla läsare! 

Utges av  föreningen 

Veterinärer i Sverige, en 

fackligt och politiskt 

obunden organisation för 

veterinärer. 

 

Ansvarig utgivare:  

ViS 

Org.nr  802412-7576 

 

ViS – Ordföranden 

c/o Leg. vet. Lars-Håkan 

Håkansson,  

Bangårdsgatan 8 

523 37 ULRICEHAMN  

 

Bankgiro: 5591-4436 

Postgiro: 39 17 34 - 1 

 

www.veterinarer.se 
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