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Styrelsen för Sveriges Veterinärförbund får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Sveriges Veterinärförbund är en intresseförening och ett yrkesförbund för veterinärer och veterinärstuderande. Förbundet är anslutet till SACO (Sveriges Akademikers Centralorganisation). Förbundet har
till syfte att främja utvecklingen av veterinärkonsten, veterinärmedicinska vetenskaper och landets
veterinärväsende och samtidigt tillvarata förbundsmedlemmarnas sociala och ekonomiska intressen.

FÖRBUNDSSTYRELSEN
Förbundsstyrelsens ledamöter under 2007 har varit Karin Östensson (ordf.), Åsa Bergquist (v.ordf.), ,
Anders Forslid, Mikaela Heidrich, Suzanne Sandquist, Elöd Szanto, Margareta Widell, Peter Zaff och
Per Jonsson (SVS’ ordf.).

SAMMANTRÄDEN
Förbundsstyrelsen har under året sammanträtt sju gånger, nämligen den 8 februari, 17-18 april
(gemensamt möte med SVS kollegium), 28 maj, 4 september, 4 oktober, 7 november och 12-13 december.
Sammanträden med förbundsstyrelsens arbetsutskott och tjänstemän har hållits 11 gånger, nämligen
den 23 januari, 21 februari, 13 mars, 3 april, 9 maj, 31 maj, 13 juni, 20 juni, 27 september, 25 oktober
och 26 november.
Ordinarie fullmäktigemöte avhölls den 29-30 maj i Lidingö och årsmöte avhölls den 7 november i
Uppsala.
Förbundets stadgeenliga veterinärmöte bytte under året namn till Veterinärkongressen med en delvis
ny uppläggning (se vidare verksamhetsberättelse för Sveriges Veterinärmedicinska Sällskap, bilaga 1).
Denna arrangerades den 8-9 november i Atrium Konferens i Uppsala, eftersom undervisningshuset vid
Ultuna var under ombyggnation. Fortbildningsdagarna hade den traditionsenliga uppläggningen med
djurslagsvis/områdesvis uppdelade symposier.
SVF och SVS stod som arrangörer av läkemedels/instrumentutställningen i samband med kongressen.
MEDLEMMAR
Antalet medlemmar uppgick den 31 december 2007 till 2.637, varav 407 pensionärer och 196 studerandemedlemmar. Det bör noteras att medlemsantalet i SVF, till skillnad från den absoluta merparten
av alla akademikerförbund, fortsatte att öka. Följande medlemmar har avlidit under året, nämligen:
Distriktsveterinär Nils Österlin den 4 januari
Stadsveterinär Göran Waxberg den 17 januari
Distriktsveterinär Ulf Forsgren den 4 februari
Distriktsveterinär Bertil Lyberg den 14 februari
Överveterinär Göran Brandt den 6 april
Professor emer Karl Borg den 28 maj
Överveterinär Raine Lundh den 6 juni 2007
Överveterinär Ingrid Grabell den 19 juli
Distriktsveterinär Olov Johansson den 16 augusti
Distriktsveterinär Tomas Strååt den 8 oktober
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Leg. veterinär Anna-Stina Lundgren den 16 oktober
Distriktsveterinär Ingemar Persson den 21 november
Leg veterinär Fawzi Gamal den 11 december
Klinikveterinär Lennarth Forén den 14 december
Leg veterinär Sven Österling den 17 december
Av förbundets hedersledamöter har länsveterinär Gunnar Fogdegård avlidit den 20 maj och av förbundets ständiga ledamöter har professor Kurt Erne avlidit den 13 april.

HYLLNINGAR OCH UPPVAKTNINGAR
I samband med medlemmarnas bemärkelsedagar och dödsfall har på sedvanligt sätt från förbundets
kassa överförts gåvobelopp till fonden för extern och intern information.

FÖRBUNDSKANSLIET OCH SVT:s REDAKTION
Förbundskansliet har under året omfattat nedanstående tjänstemän, nämligen pol.mag. Per Carlsson,
kanslichef; jur.kand. Anders Lefrell, förhandlingschef; jur.kand. Amelie Lothigius, ombudsman; veterinär Christina Arosenius, generalsekreterare SVS; veterinär Johan Beck-Friis, informationschef och
ansvarig utgivare SVT; Suzanne Fredriksson, journalist (deltid), Rune Koskinen, kamrer (deltid); Agneta Svensson, chefssekreterare - SVF; Birgitta Ahlkvist, redaktionssekreterare – SVT (deltid); Brita
Trybom, annonssekreterare - SVT (deltid); Marianne Lundquist, sekreterare – SVS; Birgitta Larsson,
ekonomiassistent. Förbundsordförande, veterinär Karin Östensson har också regelbundet haft en del
av sin ordförandetid förlagd till kansliet.
Kansliets verksamhet
Det 2003 initierade kvalitetssäkringsarbetet avseende kansliverksamheten har under 2007 fokuserat på
struktur och dokumentation av en övergripande årsplanering av såväl kansliets som förbundets verksamhet i stort. En översyn av den fortlöpande dokumentationen av verksamheten pågår också. För
planering och uppföljning av den reguljära kansliverksamheten hålls regelbundna möten med hela
kanslipersonalen. Utöver korta veckomöten har under 2007 hållits 7 kanslimöten och 1 samlad kanslidag för hela personalen.
Arbetsbelastningen är fortfarande i vissa avseenden ett problem framför allt i SVS’ verksamhet där det
dessutom kan förutses utökade arbetsuppgifter av såväl mera kortvarig som långsiktig karaktär. Baserat på önskemål från medlemmarna ser förbundsstyrelsen och kollegiet det som angeläget att SVS
utökar sin kursverksamhet. Vidare behöver det skapas ett väl fungerande dataregister för de ständigt
växande specialistutbildningsprogrammen och göras en översyn för att kvalitetssäkra dokumentation
och delegation m.m. inom programmen. Förbundsstyrelsen beslutade därför i slutet av 2007 om utökning av kanslipersonalen med en tjänst vars huvudsakliga arbetsuppgifter skall ligga inom SVS’ verksamhet. En osäkerhetsfaktor i planeringen är att någon proposition ännu inte lagts efter behörighetsutredningens betänkande (SOU 2005:98) där vissa förändringar av administrationen av specialistutbildningsprogrammen föreslogs. Mot denna bakgrund har inte heller någon revision av arbetsbeskrivningar vid kansliet gjorts ännu. Den goda tillgängligheten till medlemsregistret är av stor betydelse i förbundets dagliga verksamhet och för den strategiska utvecklingen. Det öppnar nya möjligheter till
webb-baserade enkäter etc. men skapar samtidigt ökade arbetsuppgifter.
Den registrering som startade 2005 av arbetstidens fördelning på olika frågor, pågår fortfarande som
ett underlag för de ekonomiska beräkningarna av kanslitjänster som föreningarna köper (se vidare
under ”Ekonomi – särskilda kommentarer” nedan).
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Under 2007 installerades en ny telefonväxel med mer ändamålsenliga funktioner då det gäller vidarekoppling, hänvisning, frånvaromeddelanden m.m. Någon regelrätt utvärdering av om det faktiskt har
medfört en avlastning av de personer som svarar på ”allmänna” ingående samtal till växeln har ännu
inte gjorts. Det har dock tveklöst medfört att de som ringer, främst direkt till enskilda anknytningar,
får mer konkreta tidsbesked då samtal inte kan besvaras.
Nya konferenslokaler har, enligt plan, färdigställts i den förbundet tillhöriga fastigheten Garvargatan 3
och togs i bruk för första gången i december. Efterfrågan på möteslokaler har ökat i den nya organisationen och flera möten kan nu hållas samtidigt. Genom en flexibel lösning ger de också utrymme för
möten med ett betydligt större antal deltagare än vad som varit möjligt i den tidigare lokalen. Det gör
att SVF nu kan stå som värd för sammankomster vilket i sin tur ger tillfällen till marknadsföring av
förbundets verksamhet. Det bör poängteras att lokalen även tidigare var registrerad som ”lokal” och
följaktligen inte får användas som bostad.

SVERIGES VETERINÄRMEDICINSKA SÄLLSKAP
./.

För verksamheten inom Sveriges Veterinärmedicinska Sällskap under året hänvisas till separat
verksamhetsberättelse (bilaga 1).

ANSTÄLLDA VETERINÄRERS FÖRENING
./.

För verksamheten inom Anställda Veterinärers Förening under året hänvisas till separat
verksamhetsberättelse (bilaga 2).

FÖRETAGANDE VETERINÄRERS FÖRENING
./.

För verksamheten inom Företagande Veterinärers Förening under året hänvisas till separat
verksamhetsberättelse (bilaga 3).

ALLMÄN VERKSAMHET

REMISSER
Besvarande av remisser, det vill säga begäran om veterinärförbundets yttrande i olika ärenden, statliga
utredningar m.m. utgör en mycket omfattande del av förbundets verksamhet där sektioner och föreningar samt kansli lägger ner mycket tid. Remisshanteringen sker enligt en av styrelsen fastställd rutin
där sektionernas och föreningarnas synpunkter utgör grunden. I och med den nya organisationen där
föreningarna enbart medverkar i remissarbetet avseende frågor som ligger inom respektive förenings
stadgereglerade mandat, har belastningen på sektionerna ökat avsevärt. Under 2007 har förbundet tagit
emot och besvarat totalt 26 remisser. Remissvaren läggs fortlöpande ut på förbundets webbsida. Se
vidare under rubriken ”YTTRANDEN M.M.” nedan, där de ärenden som förbundet yttrat sig i finns
listade.
FULLMÄKTIGE
Den 29-30 maj hölls ordinarie fullmäktigemöte i med direktvalda delegater. Utöver stadgereglerade
förhandlingar genomfördes gruppdiskussioner kring vissa övergripande frågor som vägledning för
förbundets mera långsiktiga strategi. Fullmäktige beslutade 2006 att fullmäktigemötet från och med
2007 skall hållas två dagar vartannat år med start 2007 och åren däremellan skall mötet vara en dag.
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FÖRBUNDETS NYA ORGANISATION
Den 1 januari 2006 började den nya organisationen av förbundet att fungera fullt ut. Föreningarna har
under 2007 fått mera etablerade arbetsformer och verksamhetsrutiner och den nya organisationen fungerar på det hela taget bra även om det fortfarande uppdagas logistiska problem som kräver åtgärd.
Nomineringsprocessen av kandidater till förbundsstyrelse, SVS och fullmäktige 2008 liksom valproceduren genomfördes planenligt. Det kan konstateras att det fortfarande är svårt att få in ett tillräckligt
stort antal nomineringar till fullmäktige. Det kan befaras att detta kommer att bli än svårare pga en
”uttröttningseffekt” genom flera (även AVF) årligen återkommande nomineringsprocesser och direktval. Det har också varit lite problematiskt med återbud sedan direktval infördes och ett flertal platser
har stått tomma vid fullmäktigemötena. Det torde vara nödvändigt att utöka antalet ersättare. Valdeltagandet som tidigare varit anmärkningsvärt högt i ett sådant här sammanhang (43% 2006) sjönk till
35% 2007, vilket dock fortfarande är en ovanligt hög siffra. Det absoluta flertalet röstade elektroniskt.
Av totalt 764 röstade endast 24 per post. Valresultatet presenterades på förbundets webbsida vecka 49
och i SVT nr 16 2007.

FÖRBUNDSSTYRELSENS ARBETE
År 2005 antog styrelsen dokumentet ”Förbundsstyrelsen arbetsformer” där målsättningen är att styrelsen bland annat ska ägna sig mera åt övergripande, strategiska frågor. Årets gemensamma möte med
SVS kollegium och förbundsstyrelsen ägnades åt strategiska frågor såsom problem kring lekmäns och
i viss mån tandläkares bedrivande av djurtandvård, den ”nya” Veterinärkongressen, remisshanteringen,
en strategisk ”manifestation” av veterinäryrket – samt åt planerade propositioner till fullmäktige angående ny instruktion för djurskyddskommittén, översyn av SVFs förtroenderåd och en marknadsföringspolicy för SVF. En del av frågorna diskuterades i mindre grupper. Till förbundsstyrelsens 2 dagars möte i december inbjöds tjänstemän vid Jordbruksdepartementet samt en ledamot i Jordbruksutskottet för att informera om hur arbetet bedrivs på respektive plats och om aktuella frågor. Även en
representant från Jordbruksverket informerade om aktuella frågor av gemensamt intresse. Som brukligt sedan 2004 genomfördes en dags introduktion för nytillträdda styrelseledamöter.
Strategi- och policyarbete
Den strategiska översynen och analysen av förbundets verksamhet som bas bland annat för en långsiktig färdriktning har fortsatt under 2007. Strategin har ännu inte skriftligt dokumenterats men det ska
göras under 2008. I linje med målsättningen att arbeta mera långsiktigt och med mera övergripande
frågor tillsattes 2007 ett flertal arbetsgrupper (se nedan) för såväl interna som externa frågor av mera
strategisk karaktär. Flertalet av dessa frågor förelåg också som propositioner till fullmäktige där de
behandlades i gruppdiskussioner. En konkret åtgärd för att göra förbundet mera synligt var införande
av en delvis ny design och ny benämning på veterinärmötet, som blev Veterinärkongressen. Det gav
ett bra utfall som dock kan förbättras då det gäller t ex kommunikationen ut i samhället.
Arbetsgrupper
Förbundsstyrelsen arbetar medvetet sedan några år med arbetsgrupper för hantering av större frågor.
Flertalet arbetsgrupper har ett begränsat uppdrag avseende en specifik fråga medan ett fåtal har karaktären av en mera långsiktig bevakning av ett visst område. Styrelsen hade under 2007 följande arbetsgrupper som samtliga fortsätter att vara verksamma i alla fall under en del av 2008: Ekonomigruppen
(bevakning): Elöd Szanto, Margareta Widell, Peter Zaff, förbundsordföranden samt från kansliet ekonomi-/kanslichef Per Carlsson. Grundutbildningsgruppen (bevakning): Åsa Bergquist, Anders Forslid, ordförande i SVS (Per Jonsson), förbundsordföranden samt från kansliet informationschef Johan
Beck-Friis. Ny instruktion för förtroenderådet m.m.: Åsa Bergquist, förbundsstyrelsen samt nuvarande respektive före detta ordföranden i förtroenderådet - Peter Jacobsson samt Maria Jackert Jernberger. Marknadsföringspolicy: Anders Forslid, Margareta Widell, Karin Östensson samt från kansliet
ekonomi-/kanslichef Per Carlsson. ”Manifestation” av veterinäryrket/kompetens: Anders Forslid,
Margareta Widell och Karin Östensson. Kommunikationsstrategi: Margareta Widell, förbundsstyrelsen; Birgitta Larsson, SVS; Anders Sandberg, redaktionskommitténs ordf.; Per Carlsson, kansliet;

5(17)

samt Johan Beck-Friis, chefredaktör och Suzanne Fredriksson, journalist, båda SVT. Kommunikationsstrategigruppen tillsattes senast av alla grupper och eftersom Margareta Widell där har ett tungt
uppdrag som sammankallande kvarstår hon under 2008 enbart som extra resursperson i grupperna
avseende marknadsföringspolicy och ”manifestation” av veterinäryrket.

EKONOMI – SÄRSKILDA KOMMENTARER
Uppföljningen av den nya verksamhets- och kostnadsfördelningen mellan huvudförbundet SVF och
AVF respektive FVF fortsätter och under 2008 ska den nya organisationen också utvärderas mera
övergripande. Det finns fortfarande sannolikt inte full överensstämmelse mellan föreningarnas nyttjande och beställning av tjänster från kansliet, vilket gradvis ska rättas till. Det finns en osäkerhet i
svårigheten att korrekt och i detalj identifiera tjänsteåtgången för föreningarnas angelägenheter och
hur beställning och styrning av dessa ska ske.
Problemet med medlemmarnas bristande betalning av avgifter har genom införda åtgärder ytterligare
minskat och påverkar i dagsläget inte förbundets ekonomi. Det är numera ett fåtal medlemmar som
genom långvarig utebliven betalning av medlemsavgifterna, förverkar sitt medlemskap. Antalet medlemmar med reducerad avgift, enligt de fastställda normerna, har blivit fler än tidigare; en utveckling
som har pågått under längre tid. Det beror till stor del på att allt flera veterinärer under kortare eller
längre tid flyttar utomlands men sannolikt också på att benägenheten att utnyttja möjligheten till nedsättning har ökat.

ÖVERSYN AV KOMMITTÉER, RÅD OCH NÄMNDER
Djurskyddskommittén
Fullmäktige 2007 beslutade om en ny instruktion och sammansättning av djurskyddskommittén; en
fråga som förbereddes under 2006. Kommittén har fått en ”högre” status, som råd, men behåller sitt
namn för att undvika förväxlingar, eftersom ”djurskyddsråd” förekommer på annat håll i samhället.
Kommitténs nya status innebär att den ska utses av fullmäktige och den första djurskyddskommittén
enligt den nya ordningen valdes av fullmäktigemötet 2007 och kommer att träda i funktion från och
med årsskiftet 2007/2008.
Förtroenderådet
Översynen av förbundets förtroenderåd har gått vidare. Uppdraget till den arbetsgrupp som arbetat
med frågan har varit att se över förtroenderådets instruktion och mandat och ge förslag på formulering
av sekretessregler för rådets ledamöter i hantering av information i ärendena. Gruppen skulle också se
över SVFs etiska regler med beaktande av FVE:s motsvarande rådgivande dokument och ge förslag
till tydligare formulering av etiska regler för inter-kollegiala relationer. På basis av gruppens arbete
lades en proposition fram till fullmäktige 2007 men efter behandling lämnades ärendet tillbaka till
styrelsen med uppdrag att bearbeta ärendet vidare i enlighet med vid fullmäktige framkomna synpunkter. Frågan kommer alltså upp igen på fullmäktige 2008.
Redaktionskommittén/kommunikationsstrategi
Redaktionskommitténs instruktion m.m. kommer att ses över i ett större sammanhang. I slutet av 2007
tillsatte förbundsstyrelsen en arbetsgrupp (se ovan under ”Förbundsstyrelsens arbete”) med uppdrag
att ta fram riktlinjerna för en kommunikationsstrategi och -plan. Det omfattar såväl intern som extern
kommunikation, hemsidan, SVT, redaktionskommittén samt en IT-policy. Ett viktigt syfte är, utöver
en generellt förbättrad kommunikation, att ge bättre beredskap för att bevaka och reagera på händelser
i samhället som är planerade eller kan förutses.
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SÄRSKILDA FRÅGOR
Inkomstförsäkring
Införandet av en inkomstförsäkring har blivit en osedvanligt utdragen process. Förhandlingarna med
SalusAnsvar, som nästan varit den enda försäkringsgivaren för den här typen av försäkring, avslutades
2006 av skäl som redovisats tidigare. Under tiden har det tillkommit några försäkringsgivare på marknaden och under 2007 gjorde förbundet en upphandling som resulterade i en konkret dialog med en av
dem som mot årets slut var långt framskriden. Sedermera uppdagades vissa problem som har att göra
med akademikerförbundens ägarskap i SalusAnsvar och i avvaktan på att de ska redas ut har dialogen
med annan försäkringsgivare fått läggas på is. Ambitionen är fortfarande att åstadkomma en särskild
försäkring för veterinärförbundets medlemmar, med goda villkor.
SVF är aktieägare i SacoSalusAnsvars Inkomstförsäkringsaktiebolag och förbundet har representerats
av kanslichefen på bolagsstämman som hölls i SalusAnsvars lokaler den 8 maj.
Jourfrågorna
Frågan är oförändrat högt prioriterad men eftersom den är mycket beroende av resultatet av Veterinärutredningens betänkande (SOU 2007:24) och remissprocessen har den på ett mera övergripande plan, i
stort sett fått vila under 2007. Förbundet erfar att departementet avser att förbereda en proposition
under 2008.
Behörighet m.m. inom djursjukvården och specialistutbildningarna
”Behörighetsutredningens” betänkande (SOU 2005:98) har ännu i början av 2008 inte resulterat i någon proposition men en sådan förväntas under hösten 2008. Förbundet har ffa varit kritiskt emot dels
förslaget om att yrkesgrupper med utbildning för humansjukvård efter kompletterande kurser ska tillåtas utöva djursjukvård; dels emot att en större del av administrationen av de veterinära specialistutbildningsprogrammen föreslagits ligga inom SJV. Baserat på tidigare erfarenheter befarar förbundet
att SJV inte kommer att kunna prioritera specialistprogrammen som är helt olika verkets övriga verksamhet. Förbundet hävdar vidare att det är veterinärer som bör ansvara för djursjukvård. Därför har
SVF kraftfullt avvisat att de som har utbildning inom human sjukvård skulle kunna bibringas den
kompetens som behövs för att t ex ge sedering eller narkos i samband med tandvård, genom någon
kortare kompletterande utbildning. SVF har under 2007 framfört sina synpunkter till departementet
vid flera tillfällen samt till politiker i Jordbruksutskottet.
Utvärdering av veterinärutbildningen
I slutet av 2007 utvärderades den svenska veterinärutbildningen av Högskoleverket. Samtidigt hade
turen kommit till Sverige i cykeln av de regelbundna utvärderingarna av veterinärutbildningarna i
EU:s medlemsstater som ligger till grund för den fria rörligheten av veterinära yrkesutövare inom EU.
Den europeiska utvärderingen sker i samarbete mellan EAEVE (European Association of Establishments for Veterinary Education) och FVE (Federation of Veterinarians of Europe). Den nationella och
europeiska utvärderingen hade förlagts samtidigt. Eftersom en ny studieordning infördes från och med
antagningen 2007 kom utvärderingen i en fas mittemellan det som har varit och det som komma skall.
Veterinärförbundet deltog, bland flera andra ”avnämare”, i samtal med utvärderingsgrupperna. Förbundet pekade bl a på resultatet av den enkät till avnämare som fakulteten själv genomfört, som generellt tyder på att avnämarna anser de nyutexaminerade som mycket kompetenta teoretiskt men att de är
mindre bra förberedda för självständigt arbete och inte har adekvat klinisk erfarenhet och träning. På
direkt fråga från utvärderarna vilken kompetens grundutbildningen rimligen kan förväntas ge tydliggjorde förbundet examensmålen för veterinärer i regleringsbrevet till SLU, som är den svenska regeringens krav på vad en nylegitimerad veterinär ska kunna göra. De har nyligen reviderats varvid kraven
på förmåga till självständigt arbete direkt efter examen (som inte är allmängiltigt i övriga EU-länder)
har skärpts. Förbundet informerade om sitt till fakulteten framförda förslag att förutsättningarna för en
formaliserad allmän tjänstgöring för veterinärer efter examen, före legitimation, borde utredas grundligt.
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Möte med danska och svenska veterinärstudenter i Danmark
Det finns ett stort antal svenska veterinärstudenter i den danska veterinärutbildningen. Flertalet kan
förväntas komma hem efter avslutade studier men känner då inte till veterinärsektorn så bra och saknar
till stor del ett nätverk inom sektorn och med svenska kollegor. De svenska studenterna har också visat
benägenhet att inte ansluta sig till den danska studentkåren och står därmed också utanför det danska
veterinärförbundet, eftersom medlemskapet i studentkåren där ger ett automatiskt medlemskap även i
förbundet. Därför besökte förbundsordförande Karin Östensson, SVS’ generalsekreterare Christina
Arosenius och SVT:s journalist Suzanne Fredriksson tillsammans med det danska veterinärförbundets
ordförande Per Thorup i februari styrelsen för den danska studentkåren och ett fyrtiotal av de svenska
studenterna. Syftet var att skapa kontakt och göra de svenska studenterna mera delaktiga i den svenska
veterinärkåren, samt stimulera dem till att inte stå utanför den danska studentkåren. Utfallet av besöket
var mycket positivt.
Humantandläkare i tandvård för djur
Under 2007 tog förbundet på förekommen anledning kontakt med tandläkarförbundet främst med anledning av att det arrangerar utbildning för humantandläkare i djurtandvård. Det finns välgrundade
farhågor att tandläkare som ägnar sig åt djurtandvård inte ens är medvetna om djurskyddslagens bestämmelser eller det problem som åsamkas djurägaren i eventuella ansvarsfrågor eftersom tandläkarna
inte har någon ansvarsförsäkring som gäller djur. Förbundet informerade om de här problemen som
tandläkarförbundet tog på största allvar. SVF har framfört att vi anser det olämpligt att tandläkarförbundet har kurser för humantandläkare i djursjukvård och skulle mycket hellre se att tandläkarna medverkar med sin kompetens i sådana kurser för veterinärer; och vidare att vi har den bestämda uppfattningen att djurtandvård i första hand ska skötas av veterinärer, gärna i samverkan med human tandläkare om veterinären finner det lämpligt, men att tandläkare inte i egen regi ska ägna sig åt det. Detsamma har förbundet vid flera tillfällen framfört till Jordbruksdepartementet med anledning av behörighetsutredningens förslag.

MEDVERKAN I STATLIGA UTREDNINGAR
Villkoren för veterinär verksamhet
I mars 2007 lade Veterinärutredningen fram sitt betänkande ”Veterinär fältverksamhet i nya former”
(SOU 2007:24). Veterinärförbundet har medverkat i utredningens rådgivande expertgrupp. Det har
tagit mycket av förbundets engagemang och tid i anspråk under såväl 2006 som 2007. Betänkandet
förordade en privatisering av fältverksamheten med, i princip, en avveckling av den statliga distriktsveterinärorganisationen; en samling och revidering av veterinär lagstiftning samt en skärpning av veterinärers rapporteringsskyldighet. De senare delarna i förslaget har förbundet ställt sig positivt till. Veterinärförbundet var tillsammans med flertalet av expertgruppens ledamöter dock kritiskt till att utredaren inte djupare analyserade ett alternativ med mera proportionella åtgärder. Regeringen gjordes i en
skrivelse uppmärksam på detta i samband med att betänkandet presenterades, eftersom experterna inte
gavs möjlighet till särskilda yttranden. Under våren gjorde förbundet en attitydundersökning bland
medlemmarna. Betänkandet remissbehandlades över sommaren. Veterinärförbundet framförde tveksamhet till en privatisering, men hänvisade i just den delen till AVF:s och FVF:s svar, bilagda i sin
helhet. Förbundet underströk vikten av ett gott smittskydd och djurskydd och belyste riskerna för en
försvagning av detta vid en privatisering men underströk samtidigt att privata veterinärer måste på ett
enkelt sätt få tillgång till statliga medel t ex för upprätthållande av jour, och regler måste skapas som
underlättar för myndigheter att anlita företagande veterinärer för officiella uppgifter och för att bemyndiga dem att vara officiell veterinär. Sammanställning av remissvaren har pågått under hösten.
Under senare delen av året hade förbundet möte med Jordbruksverkets ledning med syfte att i avvaktan på en förväntad proposition analysera möjligheter att förbättra möjligheterna för privata veterinärer
med distriktsveterinärliknande verksamhet att erhålla statliga medel och uppdrag.
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Omreglering av apoteksmarknaden (Dir 2006:136)
I början av 2007 tillsattes en utredning avseende omregleringen av apoteksmarknaden och möjlighet
för andra än Apoteket AB att bedriva detaljhandel med såväl receptbelagda som receptfria läkemedel
på andra platser än apotek. Utredningen ska redovisa sitt huvudbetänkande i början av januari 2008
och ett delbetänkande avseende främst handel med receptfria läkemedel i april. Såvitt förbundet erfar
kommer handel med djurläkemedel att hänskjutas till det senare delbetänkandet. Veterinärförbundet är
representerat i utredningens referensgrupp genom förbundsstyrelseledamoten Suzanne Sandquist. Som
framgår av tidigare årsredovisningar har förbundet varit kritisk emot den bristande tillgängligheten på
djurläkemedel. Dels har de praktiserande veterinärerna upplevt problem, dels kan djurägaren få vänta i
flera dagar på tämligen vanliga läkemedel där behandling behövs omgående vid hastigt uppkomna
sjukdomstillstånd, efter receptinlämningen på apoteket. Mot den bakgrunden beslutade förbundsstyrelsen att verka för att veterinärer, trots sin roll som förskrivare, ska få möjlighet att sälja/tillhandahålla
djurläkemedel. Styrelsen ser, i enlighet med tidigare uttalanden, fortfarande en viss jävsproblematik i
detta, och att det ställer ökade krav på kontroll.

MEDVERKAN I EXTERNA SAMARBETSGRUPPER, RÅD M.M.
Jordbruksverkets Djurhälsoråd
Rådet syftar till att genom samarbete utveckla den förebyggande djurhälso- och djursjukvården samt
beredskapen inför smittsamma djursjukdomar. Det har en bred representation av aktörer och intressenter inom det aktuella området. SVFs representanter i rådet är förbundsordförande (ordinarie) och vice
förbundsordförande (suppleant). Rådet hade fyra möten under 2007. Särskilda frågor har varit organisationen av djurskyddsverksamheten efter överflyttningen av ansvaret till Jordbruksverket igen efter
Djurskyddsmyndighetens upphörande; samt då det gäller smittsamma sjukdomar PRRS, Blue Tounge,
salmonella och EHEC. Veterinärförbundet var värd för decembermötet som faktiskt invigde förbundets nya konferenslokaler.
Samrådsgrupp SVF - "näringen"
De värdefulla informella samtalen mellan Sveriges Veterinärförbund och lantbruksnäringen (LRF,
Svensk Mjölk, Swedish Meats, Svensk Fågel, Svenska Ägg och Svenska Djurhälsovården) fortsatte
under 2007. SVF representerades av förbundsordföranden, SVS generalsekreterare och informationschefen. Det hölls tre möten 2007, där djurhälsa, djurskydd och livsmedelssäkerhet diskuterades.
Samarbetsgrupp inom hästområdet
Jordbruksdepartementet inrättade 2004 en samarbetsgrupp inom hästområdet, där Sveriges Veterinärförbund är representerat av Evamari Lewin, Flyinge. Syftet var att skapa ett forum för diskussion och
information i aktuella frågeställningar kring hästverksamhet. Gruppen har haft 2 möten under 2007
och agendan har kretsat kring hästföretagandets synnerligen väsentliga roll i det nationella landsbygdsprogrammet, där målet är att främja en ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar utveckling av
landsbygden.
Samverkansgrupp med Svenska Kennelklubben mot extremavel hos hund
På initiativ av SVF och med bra gensvar från Svenska Kennelklubben (SKK) skapades 2007 en samverkansgrupp med syfte att främja sund hundavel och stävja den extremavel som förekommer inom
vissa hundraser och som leder till att hundarna inte fungerar fysiologiskt. Gruppen hade två möten
2007. Utställningsdomarna har identifierats som en viktig målgrupp. SKK arrangerade i november en
stor domarkonferens kring den här frågan, där SVFs representanter i gruppen var inbjudna. Deltagarna
gav ett unisont positivt gensvar, att vilja verka mot extremaveln, liksom flertalet rasklubbar gett uttryck för. Gruppen har bland annat genomfört en enkät till rasklubbar och veterinärer och har ett flertal
planerade operativa uppgifter på agendan. Den fortsätter sitt arbete tills någon av organisationerna
anser att den ska upphöra. SVF:s representanter i gruppen är Elisabeth Bademo och informationschef
Johan Beck-Friis, smådjurssektionens representant respektive ordförande i hittillsvarande djurskyddskommittén samt förbundsordförande Karin Östensson.
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Övrigt
- Regelbundna vårdförbundsmöten har hållits, där representanter för de vårdrelaterade förbunden
inom Saco diskuterar gemensamma frågor fyra gånger per år. SVF har representerats av förbundsordföranden och informationschefen.
- Förbundet är representerat i Ifs och Agrias skadeprövningsnämnder samt Agrias veterinärpanel
och produktkommittéer för smådjur, häst, och lantbrukets djur; Veterinärhusnämnden (styrelsen
för veterinärstudenternas kårhus) på SLU; SVA:s projektråd samt Strama-VL (Strategigrupp för
rationell antibiotikaanvändning inom veterinär- och livsmedelssektorn).
- Förbundet har också under 2007 haft representanter i Djurskyddsmyndighetens djurskydds- respektive alternativbehandlingsråd.
- Förbundsordföranden har deltagit i Livsmedelsverkets utbildningsdagar för besiktningsveterinärer
samt länsveterinärsdagarna.

UTDELNING AV BIDRAG, STIPENDIER M.M.
Från Understödsfonden med flera fonders gemensamma förvaltning har under 2007 utdelats sammanlagt 223.045 kr i understöd och stipendier.
ARBETSMILJÖ
Det operativa arbetet med arbetsmiljöfrågor ligger numera inom AVF:s och FVF:s mandat och ansvar.
Förbundsjuristen Amelie Lothigius har dock för SVF deltagit i SACOs arbetsmiljögrupp.
LÖNESTATISTIK
Under 2007 skickades enkäten ut, via e-post för andra året i rad, till samtliga anställda förbundsmedlemmar, såväl privat som offentligt anställda. Enkäten kunde således besvaras via webbverktyg på
förbundets hemsida. Pappersenkät skickades ut till dem som inte besvarat enkäten eller inte kunde
svara via webben. Svarsfrekvensen var ca 75 procent, för såväl privat som offentligt anställda.

Akademikernas Erkända Arbetslöshetskassa (AEA)
Sedan den 1 januari 2007 sköter AEA medlemmarnas arbetslöshetsförsäkring och Veterinärförbundet
är helt frikopplat från hanteringen. Då arbetslösheten bland Sacos medlemmar har sjunkit under 2007
har premien till AEA sjunkit och är en av de lägsta på marknaden. Regeringen har tillsatt en utredning
om obligatorisk a-kassa men något utredningsförslag finns inte klart när detta skrivs.

SACO
Generella akademikerfrågor
Sacos analysarbete och allmänna opinionsbildande och samhällspåverkande arbete för akademikergruppens intressen har under de senaste åren varit viktigare än någonsin. Bättre grundfinansiering av
högre utbildning och forskning samt arbetslösheten bland akademiker har fortsatt stått högt på agendan under 2007 liksom egenföretagarfrågor. Saco arrangerar regelbundet informations- och dialogmöten kring aktuella frågor med centrala resurspersoner och beslutsfattare inbjudna.
Förbundsordföranden och kanslichefen har deltagit i Sacos ordförandekonferenser (2) respektive kanslichefsmöten (5) under året. Kanslichefen är också med i Sacos ekonominätverk, Saco-E. Vid dessa
möten har bl.a. diskuterats följande: Forskningspolitiskt arbete, Huvudavtalet mellan Svenskt Näringsliv och PTK, EG-domstolens utslag i det s.k. Lavalmålet (Vaxholmsmålet), Inspirationsdagarna för
egenföretagare; Inkomstförsäkringen; Information om pågående aktiviteter inom förbunden: Förhandlingsläget inom olika områden; Medlemsrekrytering; Diskussioner kring ökat samarbete mellan förbunden inom olika områden, Obligatorieutredningen för a-kassan, Remisshantering inom förbunden,
SACO:s studentmässa, Aktiviteter i samband med Almedalsveckan.
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Medlemsutveckling
Endast fyra förbund inom Saco kunde under 2007 uppvisa en positiv medlemsutveckling, och av dessa
var det SVF som procentuellt ökade mest, 2.1%!
Saco 60 år
Saco firade under 2007 60 år som organisation. Detta högtidlighölls med stort kalas på Münchenbryggeriet i Stockholm där alla förtroendevalda och kansliet var inbjudna. SVF var väl representerat.
Sacos egenföretagargrupp
Saco har sedan flera år satsat på att bygga ut och förbättra sin service gentemot de medlemmar som är
företagare. Av Sacos ca 570.000 medlemmar utgör 45.000 egenföretagare, varav 50 % bedriver sin
verksamhet på heltid.
Sveriges Veterinärförbund deltar aktivt i Sacos satsning och har i samverkan med ett 10-tal medlemsförbund medverkat i olika inspirationskurser för företagare. Egenföretagande akademiker kallas numera kunskapsföretagare.

SACO Lönesök
Förbundet är med i SACO Lönesök, en databas för SACO-medlemmar som bygger på statistikuppgifter från 160.000 privatanställda medlemmar och 230.000 offentliganställda. SACO
Lönesök nås via förbundets hemsida.
Förhandlingssammanträden
Under året har Anders Lefrell deltagit i möten med Representantskapet i SACO-S för förberedelser av
kommande centrala avtal på statliga sektorn och Amelie Lothigius i motsvarande möten med bl.a.
AkademikerAlliansen (kommunala sektorn) och PTK/AK (privata sektorn).

KOLLEGIALT NÄTVERK
Veterinärförbundet bildade 1999 ett nätverk som bestod av åtta veterinärer som på ideell grund står till
förfogande som samtalspartner (SVT nr 13/99). Medlemmar i SVFs kollegiala nätverk år 2007 var
Magnus Andersson, Sten Berggren, Gunnar Bergsten, Håkan Björklund, Karina Burlin, Eva von Celsing, Erik Kjellgren, Herbert Lundström, Anneli Grip-Hansson och Florin Gurban-Marcu.

INTERNATIONELLT SAMARBETE
Det nordiska och baltiska samarbetet
Ordförandekonferenser
Under 2007 hölls sedvanligt två nordisk/baltiska ordförandekonferenser i anslutning till FVE:s generalförsamlingar. En viktig funktion av konferenserna är att om möjligt samverka när det gäller val till
förtroendeposter och andra viktiga frågor som behandlas inom FVE och för att ge våra synpunkter
större genomslagskraft i generalförsamlingen. Under 2007 var Sverige värd för mötena. Några av de
frågor som har tagit upp under året var ifrågasättande av simultantolkningen under FVE:s generalförsamlingar; utökad tillgång till varandras veterinärtidningar, eventuell namnändring av Acta Vet Scand
för att öka intresset för publicering samt särskilda problem relaterade till veterinär yrkesutövning
(stress, hot m.m.) utöver sedvanlig information/diskussion om aktuella frågor i respektive land.
Nordisk grupp för fort- och vidareutbildning
Den nordiska samarbetsgruppen för fort- och vidareutbildningsfrågor planerade och genomförde en
kurs om djurbeteende (ursprungligen planerad som djurskyddskurs) under 2007 i anslutning till
NKVets jubileum på Kollekolle utanför Köpenhamn i september. I anslutning till den hade också

11(17)

gruppen ett fysiskt möte. Se vidare verksamhetsberättelse för Sveriges Veterinärmedicinska Sällskap
(bilaga 1).
NKVet
I augusti 2007 firade den Nordiska Kommittén för Veterinärvetenskapligt Samarbete, NKVet, 30årsjubileum på Kollekolle utanför Köpenhamn. Den svenska förbundsordföranden närvarade vid jubileumshögtiden som representant för de nordiska förbunden såsom ”ägarna” av NKVet.
Federation of Veterinarians of Europe (FVE)
Representation
FVE är den europeiska gemenskapens språkrör och kanal i veterinära frågor och den instans som EUpolitikens olika strukturer vänder sig till. Den har alltså en betydelsefull ställning. Flertalet frågor
inom veterinärsektorn i de enskilda länderna styrs från EU-nivå. Den svenska delegationen i generalförsamlingen och i FVE:s olika sektioner har bestått av förbundsordföranden (GA och sektionen för
veterinärer inom forskning och utbildning), Evamari Lewin (praktikersektionen), Margareta Widell
(hygiensektionen), Per Sahlander (sektionen för officiella veterinärer). Därutöver har ordföranden i
förbundets djurskyddskommitté deltagit som ledamot i djurtransport- och djurskyddsgrupper (se nedan). Under 2007 valdes ny styrelse i FVE. Ny ordförande är Walter Winding, Österrike, kassör i
FVE:s förra styrelse. Det är särskilt värt att notera att den svenska förbundsstyrelseledamoten Margareta Widell valdes in som en av fyra styrelseledamöter/vice-presidenter i FVE-styrelsen, efter nominering från Sverige.
Aktuella frågor och verksamhet
Generalförsamlingarna 2007 hölls i Krakow, Polen respektive Bryssel. Rapporter har presenterats i
SVT nr 11/07 och 1/08. I gemensamma frågor gör federationen ofta sammanställningar över förhållandena i medlemsländerna. SVF har under 2007 svarat på ett flertal enkäter. Utöver de aktuella frågor
som speglas av arbetsgrupperna med svensk representation som redovisas nedan har ett viktigt ärende
som kommer att kräva uppmärksamhet och aktioner under längre tid sjösatts under 2007 i och med
EU:s nya djurhälsostrategi. FVE har också lanserat begreppet ”One health” och genom pressmeddelanden och olika aktioner startat processen där det påkallas en mera uttalad integrering av veterinäroch humanmedicin för att förebygga och kontrollera sjukdomar som kan smitta mellan levande djur
och människor eller genom livsmedel. Arbetet med en rådgivande ”veterinary act”; gemensamma riktlinjer för kompetensutveckling för veterinärer, poängberäkning m.m.; samt “European Acknowledged
Veterinarians” (dokumentation av kompetens för att få kalla sig praktiker på ett visst djurslag t ex
hundpraktiker) pågår fortfarande med målet att de ska kunna antas av generalförsamlingen.
Svensk representation i arbetsgrupper och permanenta kommittéer
Sverige fortsätter att vara framgångsrikt vad gäller representation i olika arbetsgrupper tillsatta av
FVE. SVF har under 2007 varit verksamt i arbetsgrupper rörande Animal Welfare Labelling (Stefan
Gunnarsson, SLU, Skara); djurtransporter; djurskyddsutbildning av officiella veterinärer (ordförande i
SVFs djurskyddskommitté, Johan Beck-Friis); ”protection of animals at the time of slaughter and killing” (Anders Forslid, förbundsstyrelsen); ”code of conduct” (etiska normer för veterinär yrkesutövning, Henrik Eriksson, länsveterinär), Food Hygiene (Margareta Widell). Vissa arbetsgrupper kvarstår
även 2008. SVF är också representerat (Karin Östensson, förbundsordförande) i den mera permanenta
europeiska policykommittén för utbildningsfrågor som bildades i slutet av 2005: the European Coordinating Committee on Veterinary Training (ECCVT; se vidare nedan).
Europeisk ackreditering av veterinärutbildningen
ECCVT är en övergripande kommitté för utbildningsfrågor, gemensam för FVE, EAEVE (European
Association of Establishments of Veterinary Education) och EBVS (European Board of Veterinary
Specializations). ECCVT ska driva och handlägga utbildningsfrågor av mera strategisk karaktär och
verka för en kvalitetsutveckling av veterinär grund- och vidareutbildningen. Kommittén hade planenligt 2 möten 2007. ECCVT har nu tagit initiativ till att få till stånd en legal grund för att EU ska kunna
vidta åtgärder emot de utbildningsanstalter som bryter emot minimistandarden i EU-direktiven och
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arbetar också med en modernisering av listan av ämnen som enligt direktiven ska ingå i en veterinärutbildning. Arbetet med att få till stånd en ackreditering av veterinärutbildningarna i Europa har fortsatt (se verksamhetsberättelse för 2006). De tre organisationerna hade ett gemensamt större möte om
detta i München i mars då de stora frågorna var revision av Standard Operating Procedures för utvärderingarna och etablering av ett kontor för ackrediteringsorganet, som senare beslutades ska ligga i
Wien.

INFORMATIONSVERKSAMHETEN
Svensk Veterinärtidning
Svensk Veterinärtidning (SVT) är medlemstidning för Sveriges Veterinärförbund. Den är landets enda
regelbundet utgivna tidskrift för veterinärer. Förutom förbundets medlemmar prenumererar ett antal
institutioner, bibliotek, myndigheter och dagstidningar på Svensk Veterinärtidning. Upplagan (TS
Fackpress) var under 2007 3 000 ex. Tidningen är den kanal genom vilken information till och mellan
veterinärer huvudsakligen sprids, och den är därför den viktigaste informationskällan för veterinärförbundets medlemmar.
Svensk Veterinärtidning innehåller artiklar företrädesvis om veterinärmedicinsk forskning, praktik och
utbildning, samt facklig och annan information av intresse för förbundets medlemmar. Debatt i frågor
som rör veterinärmedicin förekommer också. En stor del av materialet är av vetenskaplig karaktär med
praktisk inriktning, och tidningen spelar därför en viktig roll i efterutbildningen av veterinärer.
Under 2007 var Johan Beck-Friis chefredaktör och ansvarig utgivare, med Christina Arosenius som
biträdande redaktör. Under hela året arbetade Suzanne Fredriksson som journalist vid tidningen på 50
procents tjänst. Birgitta Ahlkvist var redaktionens sekreterare på halvtid, och Brita Trybom hade en
80-procentig sekreterartjänst, främst som ansvarig för annonser och annonsörskontakter. Prenumerationsregistret har handlagts av Agneta Svensson.
Material till tidningen inkom under året i stor mängd, såväl vetenskapliga artiklar som reseberättelser,
insändare etc. Tidningens layout från 2003 vidareutvecklades under 2007. Layoutuppdraget sköttes
under hela året av Exponera AB.
Under 2007 sammanställde SKOP en läsvärdesundersökning för tidningen, som genomfördes i slutet
av året innan. Resultatet redovisades i SVT nr 4/07.
Det samarbetsavtal som 1997 knöts mellan SVT och annonsförsäljningsfirman Annonshuset AB löpte
vidare under 2007. Annonshuset sålde randannonser för SVT i samma omfattning som under föregående år. Liksom tidigare resulterade arbetet i ett ekonomiskt överskott för tidningen.
Volym 59 av Svensk Veterinärtidning utkom med 16 ordinarie nummer, varav ett dubbelnummer.
Antalet trycksidor var 962.
Hemsidan
Veterinärförbundets hemsida www.svf.se uppdaterades kontinuerligt under 2007. Den utformning på
hemsidan som infördes 1 juni 2002 fortsatte att användas under året. Sajten har tre rubriker av nyhetskaraktär på sin förstasida, och tydliga länkar till övriga ämnen på hemsidan. Hemsidans teknik byggde
under året på hemsidesverktyget Sitecore. Med hjälp av detta verktyg kan medarbetarna på veterinärförbundets kansli själva direkt ändra eller skriva in text på hemsidan. Det gör att sidan inte behöver
uppdateras via en extern webmaster. Under 2007 var det tre personer på kansliet som regelbundet förnyade hemsidans innehåll.
SVF-sidan används för direktinformation till förbundets medlemmar i ärenden som kräver snabb publicering. Föregående års framgångsrika interaktiva verksamhet fortsatte, med elektroniskt ifyllande av
lönestatistik och röstning i SVF:s personval via hemsidan.
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Huvudansvarig för utformningen av hemsidan och för den fortsatta driften var under 2007 Johan
Beck-Friis.
Informationsmöten för studenter
Förbundet har genomfört ett flertal sedvanliga informationsmöten för ordinarie veterinärstudenter och
TUVE-studerande vid SLU.

YTTRANDEN M.M.
Under 2007 har förbundet avgivit bl.a. följande yttranden och framställningar. Remissvaren publiceras
fortlöpande på förbundets hemsida www.svf.se:
Förslag på nya föreskrifter och allmänna råd för hållande och skötsel av lantbrukets djur; samt
Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (2007:xx) om djurhållning inom lantbruket
m.m. (Saknr: L 100) (Djurskyddsmyndigheten)
Förslag till föreskrifter och allmänna råd om offentlig djurskyddskontroll (Djurskyddsmyndigheten)
Föreskrifter (LVFS 2007:xx) om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (2001:12) om säkerhetsövervakning av läkemedel (LMV)
Förslag till ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter om legitimation som veterinär för den som har
utländskt behörighetsbevis (SJV)
Djurskyddsmyndighetens avveckling och överföring av verksamhet till Statens jordbruksverk, annan
statlig myndighet eller annan huvudman (Jordbruksdep)
Förslag på nya föreskrifter och allmänna råd för hållande av hund och katt (L 102) (Djurskyddsmyndigheten)
Förslag till ändrade föreskrifter om specialistkompetens för veterinärer (SJV)
Förslag till ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter om veterinäre kontroller av produkter som
förs in från tredje land till Europeiska unionen (EU), Andorra, Färöarna och Norge, vad avser fiskprodukter, Island samt ändring i Statens jordruksverks föreskrifter (SJVFS 1999:134) om veterinära
kontroller av levande djur som förs in från tredje land till Europeiska unionen (EU), Andorra, Färöarna
och Norge. (SJV)
Föreskrifter (LVFS 2007:xx) om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (2006:11) om godkännande
av läkemedel för försäljning m.m. (LMV)
Förslag till ändrade föreskrifter om begränsad behörighet att utöva veterinäryrket (SJV)
Förslag till nya föreskrifter om slakt och annan avlivning (Djurskyddsmyndigheten)
Förslag till förändring av Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (DFS 2004:10,
Saknr. L 5, omtryckta i DFS 2006:9, Saknr. L5:3) om transport av levande djur (Djurskyddsmyndigheten)
Betänkandet Veterinär fältverksamhet i nya former (SOU 2007:24) (Jordbruksdep.)
Översyn av systemet med förprövning av byggnader från djurskydds- och djurhälsosynpunkt (SJV)
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Förslag till föreskrifter om ändring i SJVs föreskrifter (SJVFS 2002:57) om veterinärs rätt att förskriva
och tillhandahålla läkemedeli anslutning till djursjukvård och djurhälsovård (saknr C15) (SJV)
Förslag till ändring av Jordbruksverkets föreskrifter om avgifter vid veterinär yrkesutövning (SJV)
Förslag till ändring av Jordbruksverkets föreskrifter om legitimation som veterinär för den som har
utländskt behörighetsbevis (SJV)
Regler för KRAV-certifierad produktion, utgåva juli 2007 (KRAV)
Läkemedelsverkets förslag till föreskrifter om licensförsäljning av läkemedel (LVFS 2007:xx) (LMV)
Djurskyddskontroll m.m. i statlig regi, Ds 2007:33 (Jordbruksdep)
Rapport: Uppdrag avseende införande av ett djurskyddskontrollregister (Jordbruksdep)
SJVs föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2002:16) om anmälningspliktiga djursjukdomar (SJV)
Förslag till ändring i Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2006:21) om avgifter för offentlig
kontroll, prövning och registrering (SLV)

PERMANENTA RÅD OCH NÄMNDER
Beträffande verksamheten i förbundets permanenta råd och nämnder hänvisas till nedan intagna särskilda årsberättelser.
Förtroenderådet
I förtroenderådet har ingått Peter Jacobsson (sammankallande), Lars Gustafson, Peter Kallings, Lotta
Persson, Barbro Röken; ersättare Agneta Weidman.
Förtroenderådet har under år 2007 inte handlagt några ärenden.
Halmstad 2008-03-31
Peter Jacobsson

Rådet för veterinärhistorisk och biografisk forskning
Rådets sammansättning: Göran Jönsson (ordf.), Herbert Lundström och Bengt Nordblom.
Av ledamöterna är Göran Jönsson även ordförande i styrelsen för Stiftelsen Veterinärhistoriska Museet i Skara, Bengt Nordblom är ordförande och Herbert Lundström ledamot i styrelsen för Veterinärhistoriska Museets Vänförening. Eftersom de tre nämnda organisatoriska enheternas intresse- och ansvarsområden är så likartade och delvis överlappande, är det naturligt att arbetet i dem sker i nära samarbete med och delvis integreras i varandra. Sålunda kallas Rådets ledamöter till och deltar flitigt i
såväl Stiftelsens som Vänföreningens sammanträden.
Arbetet inom det gemensamma intresseområdet är för närvarande i allt väsentligt inriktad mot det
Veterinärhistoriska museets förnyelse och utvidgning.
Den tidigare rapporterade byggverksamheten vid VHM har under året varit inne i sitt intensivaste skede och har omfattat hela huset. Alla våra tidigare utställningar har fått plockas ner för att ge utrymme
för snickare, elektriker, mattläggare, rörmokare och målare. Byggdammet har stått som en lützendimma i rummen för att sedan lägga sig i tjocka lager över alla möbler, pärmar, böcker, instrument och
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arkivalier som vi har varit tvungna att ha kvar i huset och haft all möda att flytta undan för byggarnas
anstormning. Allt har dock kunnat ske i god samverkan.
Det kaotiska tillståndet i huset har inte alls betytt att arbetet med de blivande utställningarna har legat
nere. Projektledaren för museets utvidgning och förnyelse - Göran Elisson - har utarbetat idéskisser för
de olika rummen. Vi har till oss också knutit en rad kollegor med olika kompetensområden som välvilligt lovat att ställa sin sakkunskap till vårt förfogande så att de nya utställningarna på ett så bra och
intresseväckande sätt som möjligt skall visa allmänheten den historiska utvecklingen av vårt yrke.
Genom deras försorg har vi börjat få in textunderlag och bilder till olika ämnesområden. Vi har tittat
igenom museets filmarkiv och där funnit flera godbitar – bl. a. en film från 1925 som visar hur prof.
John Vennerholm gör tandextraktion på häst. Filmerna har skickats för digitalisering, som gör det
möjligt att klippa och redigera dem för utställningsändamål. Våra ambitioner är att i stor utsträckning
använda modern presentationsteknik i utställningarna. Med en sådan kan stora informationsmängder
få plats på en relativt liten yta. Den kan också ge besökaren menyer att välja bland så att museibesöket
bättre kan anpassas till den enskildes intresseinriktning.
I början av 2008 har renoveringsarbetet i stort avslutats. Nu har därför uppbyggnadsfasen på allvar
kunnat komma igång för att förverkliga intentionerna för de olika exponeringarna i museet. Samtidigt
som detta arbete pågår har också arbetet intensifierats för att söka ytterligare sponsormedel.
Skara - Vänersborg - Bankeryd den 27 mars 2008
Göran Jönsson

Herbert Lundström

Bengt Nordblom

Redaktionskommittén
Redaktionskommittén är Sveriges Veterinärförbunds och Svensk Veterinärtidnings rådgivande organ i
publikations- och informationsfrågor. Kommittén handlägger ärenden rörande den svenska och internordiska tidskriftsverksamheten på veterinärmedicinens område.
I redaktionskommittén ingick under 2007: Anders Sandberg (ordf), Anne Halldén Waldemarsson,
Cecilia Lönell, Thomas Manske, Marie Hansson, Johan Beck-Friis, Christina Arosenius och Suzanne
Fredriksson. Till redaktionskommitténs möten bjöds informationschefen/informatören vid SVA och
nationalredaktören för ACTA Vet Scand in.
Redaktionskommittén sammanträdde två gånger under året, den 16 mars och den 12 oktober. En läsvärdesundersökning från SKOP redovisades under vårmötet. Det totala omdömet läsarna gav SVT är
bra, ingenting hade försämrats sedan föregående undersökning. På flera punkter visade undersökningen en förbättring. Årets andra möte kombinerades med ett studiebesök på Läkartidningens redaktion.
Redaktionskommittén har stöttat redaktionen i arbetet att utveckla Svensk Veterinärtidning. Diverse
detaljfrågor i det redaktionella arbete har diskuterats i kommittén, vilken gett värdefulla råd till redaktionen. Samarbetet med främst SVA fortsatte i den uppskattade serien "Månadens Epiztel". Kommittén har under båda sina möten lämnat synpunkter på den layout som veterinärtidningen fick 2003, och
som utvecklades vidare av Exponera AB under 2007. Vidare har kommittén lämnat förslag till förbättringar av förbundets hemsida.
Stockholm den 26 februari 2008
Anders Sandberg
Ordförande

Johan Beck-Friis
Sekreterare
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Djurskyddskommittén
Under 2007 ingick följande personer i Djurskyddskommittén: Johan Beck-Friis (ordförande), Karin
Lundborg (husdjurssektionen), Marie Wedin (livsmedelssektionen), Aina Moe (försöksdjurssektionen), Ulrika Lagerquist (hästsektionen), Elisabeth Bademo (smådjurssektionen) och Kalle Hammarberg (adjungerad).
Kommittén diskuterade under året ett antal djurskyddsfrågor av principiell natur, t ex weightpulling
för hund, framtida organisation av den centrala djurskyddstillsynen, extremavel för hund, krav på en
kattansvarsutredning, djurskyddsproblem för ranchdriftsdjur m m. I flera av dessa frågor fick kommitténs synpunkter stort genomslag i samhällsdebatten.
Två protokollförda möten hölls, den 27 mars och den 24 oktober, där både aktuella frågor och långsiktiga djurskyddsaktiviteter för SVF behandlades. Årets sista möte kombinerades med ett seminarium i
riksdagshuset, där kommitténs ledamöter diskuterade aktuella frågor med riksdagsledamöter i Riksdagens Djurskyddsforum.
Övrig djurskyddsverksamhet
Förbundet har aktivt deltagit i djurskyddsdebatten i samhället, via inlägg i olika media. Veterinärförbundets ståndpunkt i djurskyddsärenden efterfrågas regelbundet, såväl av media som av politiker. Veterinärförbundets djurskyddsansvarige har bland annat deltagit i årets djurskyddsdagar anordnade av
länsstyrelsen i Stockholm, medverkat i möten om extremavel för hund med Svenska Kennelklubben
och genomfört en veterinärenkät i ämnet tillsammans med SLU, på begäran av engelska BVA (British
Veterinary Association) uttalat den svenska synen på svanskupering av hund (vilket publicerades som
en insändare i tidningen The Independent den 10 mars 2007), samverkat med SWBA, swedish working bulldogg association, för utarbetande av djurvänliga tävlingsregler för weightpulling för hund,
författat en skrivelse till Jordbruksdepartementet med krav på en kattansvarsutredning m m.
Förbundet har även aktivt deltagit i Djurskyddsmyndighetens djurskyddsråd fram till myndighetens
nedläggning den sista juni 2007, och medverkat som föredragshållare vid djurskyddskvällar anordnade
av studentkåren VMF.

17(17)

