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Sveriges första "Veterinär-online-tjänst” öppnades i 
april av Lage Bellström.  
 
Kolla på vet-online.se eller .com  eller  
veterinärdirekt.se (.com)  
Vad är Veterinär direkt-online? 
Veterinär direkt/ vet-online är en tjänst där  
djurägare direkt ska kunna komma i kontakt med 
veterinär Lage Bellström som har specialistkom-
petens i hundens och kattens sjukdomar. 
ViS-bladet återkommer under hösten med information 
om hur tjänsten fungerat. 

Att Sverige är ett land som 
skiljer sig från andra 
industrialiserade länder 
har ViS-medlemmarna 
sedan länge känt till.  
Inte i något annat land 
konkurrerar staten med 
privata företagare på 
marknaden för sjukvård av 
smådjur och sporthästar. 
De skattemedel som gener-
eras av de privata företa-
garna används av de stat-
liga distriktsveterinärerna 
för att ta marknadsandelar 

och kunder från dessa. 
Detta är ju, för att an-
vända ett modernt 
uttryck, helt sjukt. Man 
tycker att de senaste 
årens jordbruksmi-
nistrar och de veterinä-
rer som stödjer detta 
system borde skäm-
mas. Som väl är så inser 
allt fler att så här kan 
det inte få fortsätta. 
Som exempel på detta 
har vi fått tillstånd att 
publicera en artikel ur 

 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. 

 

ett av Svensk Djursjuk-
vårds nyhetsbrev tidigare 
i år. 
 
Bästa medlemsföretag, 
SLA-Svensk Djursjukvård 
arbetar för att medlems-
företagen ska få bästa 
möjliga förutsättningar 
att driva sina företag och 
för att djur och djurägare 
ska få bästa möjliga kvali-
tet och service i mötet 
med djursjukvården. Det 
är vårt 

Forts nästa sida 

Sveriges första ”Veterinär-online-tjänst” 

Distriktsveterinärerna och Folksam 
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huvudsakliga uppdrag – även 
2016! Ett uppdrag som själv-
klart kantas av utmaningar 
och vi var nog många som 
reagerade på nyheten att 
Folksam tecknat ett avtal med 
Distriktsveterinärerna i veck-
an som gick. 
Mot bakgrund av Folksams 
tidigare utspel om prisut-
vecklingen inom vår bransch 
var det i och för sig ingen 
överraskning. Att teckna avtal 
med leverantörer var en av 
åtgärderna på den sex-
punktslista de presenterade 
för snart ett år sedan. Ur vår 
synvinkel är det dock särskilt 
olyckligt att de väljer att sluta 
ett avtal med en statlig aktör, 
direkt underställd Jordbruks-
verket. 
För Svenskt Näringsliv är en 
fri och rättvis marknad en 
mycket viktig principfråga och 
Folksams utspel aktualiserar 
frågan om statens osunda 
konkurrerande på djursjuk-
vårdsmarknaden, något som 
vi vet har en direkt negativ 
effekt för flera av våra med-
lemsföretag. 
Folksam och även övriga för-
säkringsbolag väljer naturligt-
vis själva hur de gör sina affä-
rer och vem de tecknar avtal 
med och vi har inget infly-
tande över det. Däremot är 
det angeläget för oss att det 
finns ett förtroende för vår 
bransch. Folksams utspel 
förra året, och att de nu väljer 
en statlig aktör att samarbeta 
med, tyder på motsatsen. 
Våra strategier för att bemöta 
detta är att fortsatt vara 
transparenta, öppna för dia-
log och konsekventa i vårt 
arbete med att utveckla bran-
schen och Branschsigillet, till 
att bli det självklara kvalitets-
kriteriet för både djurägare 

Forts. från sid 1 
och försäkringsbolag vid valet av 
djurklinik. 
Överst på vår agenda står som 
alltid medlemsföretagen, djuren 
och djurägarna. 
Maria Lundvall 
Leg veterinär och bransch-
ansvarig SLA-Svensk Djursjuk-
vård 
maria.lundvall@svenskdjursjukvard.se 

www.svenskdjursjukvard.se 
 

 
 

Distriktsveterinärerna satsar 
i Skara 

 
Distriktsveterinärerna utökar sin 
verksamhet i Skara och nyanstäl-
ler personal. 
”Vi vill satsa på smådjur, där 
finns en marknad för oss att fylla 
på.”  
Sedan årsskiftet har Distriktsve-
terinärerna den erfarne små-
djursveterinären Karin Au-
gustsson på plats. Det gör att de 
har större möjligheter att ta 
emot smådjur. I februari börjar 
en till veterinär, Elin Larsson, 
som också är duktig med små-
djur. 

— Vi tror och hoppas att vi kan 
få hit fler smådjur, säger Djur-
sjukskötaren Jenny Rask. 

Hos Distriktsveterinärerna tyck-
er man att det är en tråkig nyhet 
att Nya Skara Djursjukhus har 
gått i konkurs, men samtidigt ser 
de att de kan täcka upp en del 
för dem och ge djurägare möjlig-
het till veterinärvård i Skara. I 
tätorten är det de och Lilla Vete-
rinärinrättningen som finns att 
välja på nu. 

— Vi satsar nu, vi tycker det är 
roligt med smådjur och vill gärna 
ha fler. Det är viktigt för oss att 
berätta, för alla kan inte åka till 
andra orter och det är smidigt 
att det finns i Skara. Det hänger 

lite kvar sen gammalt att 
Distriktsveterinärerna är 
bara till för korna och Djur-
sjukhuset är för smådjur, så 
är det inte nu, säger Jenny 
Rask. 

Hos Distriktsveterinärerna 
kan man bland annat få råd-
givning, undersökningar, 
kloklippning, vaccination 
kastrering av katt och han-
hundar. 

 

Läkemedelsverket agerar 
mot webbförsäljning av 

receptbelagda läkemedel 
  

Det har förekommit att re-
ceptbelagda läkemedel, 
framförallt avmaskningsme-
del till sällskapsdjur och p-
piller till katt, säljs via olika 
typer av webbsidor knutna 
till kliniker eller enskilda 
veterinärer. Det är enligt 
läkemedelslagen förbjudet 
att rikta marknadsföring av 
receptbelagda läkemedel 
till allmänheten. 
Läkemedelsverket belade 
nyligen en veterinärklinik 
med förbud förenat med 
vite om 250 000 kr om klini-
ken inte omedelbart upp-
hörde med sin otillåtna 
verksamhet. Den aktuella 
kliniken hade beställnings-
formulär samt beskrivning 
av olika receptbelagda läke-
medel på sin webbplats.  
Läkemedelsverket bedriver 
utifrån bestämmelser i 
bland annat läkemedelsla-
gen fortsatt tillsyn över 
marknadsföring av läkeme-
del. 

http://maria.lundvall@svenskdjursjukvard.se
http://www.svenskdjursjukvard.se
http://www.skaraborgslanstidning.se/article/skara-djursjukhus-i-konkurs/
http://www.skaraborgslanstidning.se/article/skara-djursjukhus-i-konkurs/
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Ord från ordförande 
 

Sommaren är här. Åtminstone periodvis. Maj och juni är kanske den 
bästa perioden på året. Passa på och njut av den.  
 
Arbetet inom styrelsen för ViS fortgår ungefär som vanligt. Nu när 
de stora frågorna är genomarbetade är tempot något lugnare och mer 
rutinbetonat, remissvar och liknande. 
 
Framtiden för ViS är fortfarande ett oskrivet blad. Jag efterfrågade 
idéer och synpunkter om framtida verksamheter för ViS i förra ViS-
bladet. Gensvaret blev inte vad vi i styrelsen hoppades på. Vi avise-
rade då även att styrelsen måste väljas ny vid nästa årsmöte, 2017. 
De flesta av oss som var med från början, Halmstadgruppen och 
framåt, har med rätta dragit oss tillbaka och avvecklat vår verksam-
het. De frågor vi då kämpade för har nått vägs ände. Rekryteringen 
bland yngre har inte varit av den omfattning den borde varit. Ett skäl 
till detta är att förståelsen för det vi kämpade för är liten bland yngre 
kollegor och våra bevekelsegrunder är svårt att förklara för dem. 
Kanske måste ViS om det skall fortleva drivas vidare av nya krafter 
med en annan inriktning. 
 
Verkligheten är den att får vi inte några bra ingångar för framtiden 
inom de närmaste månaderna, måste styrelsen förbereda ViS av-
veckling under hösten. Det vore ett tråkigt scenario men vi kan å 
andra sidan inte hålla på och trampa vatten i framtiden. Hör gärna av 
er om framtiden med idéer i ViS anda som kan föra föreningen vi-
dare framåt.  
 
Lars-Håkan Håkansson 
Ordförande ViS 

Veterinärerna dras 
med i mjölkkrisen 

Lantbrukarna blir färre och 
färre i den rådande mjölkkri-
sens fotspår. I och med att 
lantbrukarna och lantbruks-
djuren blir färre drabbas 
även veterinärerna. Jobben 
på lantbruken blir färre för 
veterinärerna som nu tvingas 
hämta intäkter från annat 
håll.  
Landets veterinärer märker 
en påverkan till följd av lan-
dets mjölkkris.  
- Det påverkar vår verksam-
het genom att vi, dels måste 
hämta våra intäkter från an-
nat håll för att kunna bibe-
hålla vårat grunduppdrag, 
dels genom att vi ställer om 
vår verksamhet från den 
rena, traditionella akutsjuk-
vården till en mer förebyg-
gande hälsovård, säger Tho-
mas Svensson, biträdande 
chef för landets distriktsvete-
rinärer. 
Akutsjukvård för lantbruks-
djur kostar mycket pengar. 
Därför väljer nu många av de 
kvarvarande lantbrukarna att 
satsa på mer förebyggande 
vård för sina djur.  
Under de senaste två åren 
har distriktsveterinärerna, 
som ägs av staten, tappat 10 
procent i omsättning på vård 
av lantbruksdjur. Idag kom-
mer veterinärernas intäkter 
mestadels från vård av häs-
tar och smådjur.  



 

 

 

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  

Track listings 
No. Title    Length 
1  ”Bumblefoot”   3:44 
2 ”Orf”    5:25 
3 ”Scrapie”   3:07 
4 ”Blue Tongue”   3:38 
5 ”Limberneck”   1:16 
6 ”Q Fever”   6:18 
7 ”Strawberry Footrot”  3:30 
8 ”Ick”    4:36 
9 ”Malignant Carbuncle”  1:32 
10 ”Rinderpest”   4:16 
11 ”Strangles”   3:38 
12 ”Fistoulus Withers”  7:35 
13 ”Poem” (bonus track)  2:38 
14  ”Shell on the sand” (bonus track) 0:59 
 
Denna skiva är naturligtvis ett måste i alla veter-
inärers audiotek. Spår nummer 4 är troligen tillägnat 
Örjan Ljungvall och Jordbruksverket. 

En härlig sommar 

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 

 

Ron "Bumblefoot" Thal, 
Ronald Jay "Ron" Blumenthal, mer känd ge-
nom sitt artistnamn Ron "Bumblefoot" Thal, 
är en amerikansk gitarrist, låtskrivare, artist 
och producent. Han tog sitt artistnamn från 
namnet på den bakteriella infektionen ulcera-
tiv pododermatit. Detta hade han lärt sig ge-
nom att hjälpa sin fru med dennes studier till 
veterinär. Han var en av de två sologitarrister-
na i Guns N’ Roses från 2006 till 2014 och har 
en gedigen meritlista inom branchen.  
Sedan tidigt 90-tal har Thal släppt 10 CD och 
en DVD. Ett av albumen heter The Adventures 
of Bumblefoot (and other tales of woe...). 
Detta album släpptes 1995 och alla låttitlarna 
härstammar från diverse djursjukdomar. 2010 
återutgavs albumet med alla originallåtarna 
plus en del bonusmaterial. 

mailto:agneta@flackarp.com
mailto:mikael.falth@veterinarfalth.se
mailto:onsjo@telia.com
https://en.m.wikipedia.org/wiki/File:BumblefootHelsinkiLive.JPG

