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Styrelsen för Sveriges Veterinärförbund får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008.

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 2008 har varit Karin Östensson (ordf.), Åsa Bergquist (v.ordf.
januari t.o.m. oktober), Anders Forslid (v. ordf. november-december), Fredrike Ritter, Suzanne Sandquist, Elöd Szanto, Margareta Widell, Peter Zaff och Per Jonsson (SVS ordf.).

SAMMANTRÄDEN
Förbundsstyrelsen har under året sammanträtt sex gånger, nämligen den 12 februari, 16-17 april
(gemensamt möte med SVS kollegium), 27 maj, 4 september, 23 oktober och 10-11 december . Ständigt adjungerade till förbundsstyrelsens möten är respektive ordförande i AVF och FVF.
Sammanträden med förbundsstyrelsens arbetsutskott och tjänstemän har hållits 12 gånger, nämligen
den 25 januari, 28 februari, 12 mars, 28 mars, 29 april, 19 juni, 20 augusti, 18 september, 2 oktober,
6 november, 20 november och 16 december.
Ordinarie fullmäktigemöte hölls den 28 maj i Stockholm och årsmöte hölls den 5 november i Uppsala.
Förbundets stadgeenliga Veterinärkongress (f.d. veterinärmötet) arrangerades den 6-7 november i
Undervisningshuset på SLU i Uppsala. Fortbildningsdagarna hade den traditionsenliga uppläggningen
med djurslagsvis/områdesvis uppdelade symposier. För första gången hade SVF en egen monter med
information om förbundet, AVF och FVF som var mycket välbesökt.
SVF och SVS stod som arrangörer av läkemedels/instrumentutställningen i samband med kongressen.

MEDLEMMAR
I tider när många förbund ser sitt medlemsantal sjunka är det glädjande att kunna konstatera att SVF
ökat sitt totala medlemsantal med 43 personer (+1,6 %) under 2008. Antalet medlemmar uppgick den
31 december 2008 till 2.680, varav 421 pensionärer och 177 studerandemedlemmar. Följande medlemmar har avlidit under året, nämligen:

Distriktsveterinär Arne Olsson den 25 januari
Leg. veterinär Tore Ehlers den 28 januari
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Distriktsveterinär Sylve Båtelsson den 5 april
Distriktsveterinär Ove Berg den 24 maj
Distriktsveterinär Martin Wejdmark den 1 augusti
Distriktsveterinär K. G. Wessman den 6 augusti
Leg. veterinär Helena Karlsson (f. Frey) den 22 augusti
Distriktsveterinär Göran Ottander den 15 september
Professor emer Ingemar Settergren den 18 september
Leg veterinär John Almlöf den 4 oktober
Överveterinär Torsten Önning den 1 november
Leg. veterinär Nils-Åke Fag den 19 november

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. Under perioden januari t.o.m april var Christina Arosenius
sjukskriven och ersattes av Maria Jernberger. Agneta Svensson gick ner i tjänst i tjänstegrad den 1
oktober och gick helt i pension den 31 december. Med anledning av detta anställdes Karin Henriksson
fr.o.m. 1 oktober.

Kansliets verksamhet
Kvalitetssäkringsarbetet avseende kansliverksamheten har fortsatt och under det gångna året främst
avsett dokumentation av rutiner, verksamhet, extern representation i olika grupper m.m. För planering
m.m. av den reguljära kansliverksamheten hålls som tidigare regelbundna möten med hela kanslipersonalen. Utöver korta veckomöten har under 2008 hållits 4 kanslimöten och 1 samlad kanslidag för
hela personalen.
Arbetsbelastningen är fortfarande i vissa avseenden ett problem framför allt i SVS’ verksamhet på
grund av det växande antalet specialistutbildningsprogram och allt fler aspiranter främst i smådjursprogrammet. Även föreningarnas verksamhet ökar och de behöver därför mer kanslistöd avseende
medlemsregistret, enkäter etc men även förhandlingsstöd. Som tidigare framhållits har medlemsregistret stor betydelse i förbundets dagliga verksamhet och för den strategiska utvecklingen samtidigt
som det skapar ökade arbetsuppgifter. Baserat på önskemål från medlemmarna om mer kursverksamhet initierad från SVS, samt på grund av den stora belastningen på olika supportfunktioner på kansliet
har förbundsstyrelsen beslutat anställa ytterligare en person som efter analys av förekommande arbetsuppgifter bestämdes skulle vara en veterinär. Rekryteringen påbörjas under våren 2009. Det har tidiga-
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re förelegat en viss osäkerhet om huruvida behörighetsutredningens betänkande (SOU 2005:98) skulle
minska SVFs ansvar för administrationen av specialistutbildningsprogrammen men så blev inte fallet
när propositionen, mycket försenad, lades fram i januari 2009.
Registreringen av arbetstidens fördelning på olika frågor, pågår fortfarande som ett underlag för de
ekonomiska beräkningarna av kanslitjänster som föreningarna köper. Uppföljningen av den nya verksamhets- och kostnadsfördelningen mellan huvudförbundet SVF och AVF respektive FVF fortsätter.
Föreningarnas verksamhet ökar och det finns ett större behov av kanslistöd.

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.

FÖRETAGANDE VETERINÄRERS FÖRENING
För verksamheten inom Företagande Veterinärers Förening under året hänvisas till separat
verksamhetsberättelse.

ALLMÄN VERKSAMHET
REMISSER
Besvarande av remisser, det vill säga begäran om veterinärförbundets yttrande i olika ärenden, statliga
utredningar m.m. utgör en stor 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 2008 har förbundet besvarat 22 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 28 maj hölls ordinarie fullmäktigemöte. Utöver stadgereglerade förhandlingar förelåg propositioner från förbundsstyrelsen avseende statuter för Sveriges yngre Veterinärers Stipendium, ändring av
förbundets stadgar, revision av förtroenderådets instruktion, samt ett strategidokument för SVFs verksamhet fram till 2015. Inga motioner hade inkommit till mötet. Det var liksom tidigare många anmälda
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förhinder från ordinarie delegater och ersättare varför fullmäktigemötets samtliga platser tyvärr åter
inte kunde fyllas. Stadgeändringen som fullmäktige beslutade om avsåg just antalet ersättare som utökades från tidigare tre per valomgång till att omfatta alla nominerade som inte valts till ordinarie.

VALPROCESSEN
Nomineringsprocessen av kandidater till förbundsstyrelse, SVS och fullmäktige 2009 liksom valproceduren genomfördes planenligt. Liksom tidigare är det svårt att få in ett tillräckligt stort antal nomineringar till fullmäktige. Valdeltagandet sjönk tyvärr ytterligare från 35% 2007 till 28% 2008. Av rösterna avgavs 98% elektroniskt. Valresultatet presenterades på förbundets webbsida vecka 49 och i SVT
nr 16 2008. Under hösten meddelade förbundets vice ordfröande Åsa Bergquist att hon på grund av
tjänst i utlandet måste lämna sitt uppdrag i förbundet. Valberedningen bestämde i samråd med förbundsstyrelsen att posten inte borde stå vakant i ett helt år utan att ett fyllnadsval på ett år skulle göras.
Eftersom fyllnadsvalet inte kunde bli föremål för den regelmässiga nomineringsprocessen bland medlemmarna valde valberedningen att försöka finna an ny kandidat bland personer som redan fått medlemmarnas förtroende i andra förtroendeuppdrag inom förbundet. Styrelsens ledamot Anders Forslid
föreslogs som vice ordförande. Då uppstod en vakant på hans plats i styrelsen. Till den posten föreslog
valberedningen, också som ett fyllnadsval, Karin Lundborg, förbundets revisorssuppleant och tidigare
ledamot i förbundsstyrelsen föreslogs som kandidat. Båda de aktuella kandidaterna valdes sedermera i
november. Karin Lundborg lämnade samtidigt sin post som revisorssuppleant.

FÖRBUNDSSTYRELSENS ARBETE
Förbundsstyrelsens arbete fortsätter att präglas av strategiska frågor avseende ökad medlemsnytta och
förbundets synlighet i samhällsdebatten. Årets gemensamma möte med SVS kollegium och förbundsstyrelsen ägnades åt kursverksamheten inom SVS, specialistutbildningarna, veterinärförbundets
150års-jubileum 2010, SVFs värdskap för FVEs generalförsamling i Stockholm, i maj 2009 samt
SVFs strategidokument. Vidare tog mötet upp STRAMA VL (Strategigrupp för rationell antibiotikaanvändning inom veterinär- och livsmedelssektorn) som nyligen bildats, apoteksmarknadsutredningen
(slutbetänkande angående djurläkemedel den 30 april) samt utredningen om Myndighetsstrukturen i
livsmedelskedjan som i hög grad kan påverka inte bara livsmedelsfrågorna utan också djurfrågornas
hantering. På förbundsstyrelsens 2 dagars möte i december ägnades som vanligt en dag åt mera övergripande frågor. Den här gången var det specialistutbildningsprogrammen som gicks igenom och diskuterades avseende underlag, dokumentation m.m. för såväl det administrativa arbetet som utbildningen och examination. Det kunde konstateras att dokumentationen är gedigen och baserad på gängse
kriterier och hänsyn inom utbildningsväsendet och pedagogik. Det var avstampen på den översyn av
SVS verksamhet som ska genomföras under 2009. Som vanligt har en dags introduktion för nytillträdda styrelseledamöter genomförts.

FÖRBUNDETS NYA ORGANISATION
Den 1 januari 2006 började den nya organisationen av förbundet att fungera fullt ut. Föreningarna har
under 2008 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 2009 liksom valproceduren genomfördes planenligt. Det kan konstateras att det fortfarande är svårt att få in ett tillräckligt
stort antal nomineringar till fullmäktige. Det har också varit lite problematiskt med återbud sedan direktval infördes och ett flertal platser har stått tomma vid fullmäktigemötena. Med anledning av detta
har en stadgeändring genomförts som innebär att antalet ersättare utökats vilket säkerställer att fullmäktige i framtiden kommer att vara fullbesatt.
Valdeltagandet var 27%. Det absoluta flertalet röstade elektroniskt. Av totalt 593 röstade endast 15 per
post. Valresultatet presenterades på förbundets webbsida vecka 4 2009 och i SVT nr 1 2009.
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Strategi- och policyarbete
Under våren 2008 färdigställdes texten till SVFs strategidokument som ska utgöra färdriktningen fram
till 2015. Den antogs principiellt av fullmäktige och ska bearbetas till två dokument, ett mera kortfattat
att använda internt och ett där texten utvecklas lite mer att använda externt för att beskriva SVFs förhållningssätt i olika frågor för t ex beslutsfattare, politiker och olika relevanta organisationer. Under
2008 har den övergripande utvärderingen av den nya organisationen också börjat planeras. 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. Arbetet i
grupperna har i princip fortsatt under 2008.
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. Arbetsgrupperna under 2008 kommer
samtliga att fortsätta vara verksamma i alla fall under en del av 2009.
Ekonomigruppen (”permanent”)
Elöd Szanto, Margareta Widell, Peter Zaff, förbundsordföranden samt från kansliet ekonomi/kanslichef Per Carlsson.
Grundutbildningsgruppen (”permanent”)
Åsa Bergquist, Anders Forslid, ordförande i SVS (Per Jonsson), förbundsordföranden samt från kansliet informationschef Johan Beck-Friis.
Översyn av instruktion för förtroenderådet
Åsa Bergquist, förbundsstyrelsen har varit ansvarig för detta arbete med ordförande i förtroenderådet
Peter Jacobsson och f.d. ordförande Maria Jackert Jernberger som resurspersoner. Se vidare nedan.
Marknadsföringspolicy
Anders Forslid, Margareta Widell, Karin Östensson samt från kansliet ekonomi-/kanslichef Per Carlsson ingår i gruppen. Förbundet har tagit fram en policy och gruppen har under året haft ett flertal möten med presumtiva intressenter och kollegor med särskild expertkompetens.
”Manifestation” av veterinäryrket/kompetens
Anders Forslid, Margareta Widell och Karin Östensson har ingått i gruppen. Gruppen uppgift under
den möjligen lite uppseendeväckande beteckningen är att initiera olika typer av aktiviteter för att informera om vad veterinär kompetens står för och göra den mera känd i samhället samt för att vi internt ska identifiera våra svagheter för att kunna rätta till dem. Under 2008 har gruppen planerat ett
stort seminarium i maj 2009 om veterinärernas roll i folkhälsoarbetet ”Veterinärer för folk och fä”
med medverkan av bl a EU-kommissionen. Seminariet riktar sig främst till beslutsfattare, politiker,
konsumenter, djurägare m.fl. vilka särskilt bjuds in till seminariet. Som ett led i att göra förbundet
mera synligt i samhället beslutade förbundsstyrelsen också att SVF skulle stå som värd för FVEs generalförsamling 2009.
Kommunikationsstrategi
I gruppen ingår Margareta Widell, förbundsstyrelsen; Birgitta Larsson, SVS; Anders Sandberg, redaktionskommitténs ordf.; Per Carlsson, kansliet; samt Johan Beck-Friis, chefredaktör och Suzanne Fredriksson, journalist, båda SVT. Gruppens uppdrag är att ta fram underlag till såväl en kommunikationsstrategi som en mera operativ kommunikationsplan med syfte att SVF ska bli mera synligt i samhällsdebatten på bred basis i förbundsangelägna frågor samt att förbättra den interna kommunikationen. De
har haft ett flertal möten under 2008 och presenterade i december sitt förslag till strategi och policy
som därefter gått på remiss till AVF, FVF samt SVS´sektioner. 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.
SVFs 150-årsjubileum
SVF bildades 1860 och kan alltså fira 150-årsdag 2010. Förbundsstyrelsen har bestämt att det ska
uppmärksammas genom flera händelser utspridda under året samt en jubileumsbok. För planeringen
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av boken har styrelsen ombett prof emeritus Lars-Erik Appelgren att vara ansvarig och som bollplank
har han en grupp bestående av Herbert Lundström (f.d. förbundsordförande), Ingemar Jämte (f.d.
kansliveterinär, SVF) samt Bengt Vilson (ledamot i förbundsstyrelsen m.m. under många år). I gruppen ingår också nuvarande förbundsordförande Karin Östensson. Gruppen har haft ett flertal möten
under slutet av 2008 och början av 2009 och det finns ett nästa färdigt förslag på innehåll i boken samt
författare för de olika kapitlen. Gruppen har också planerat en artikelserie i Svensk Veterinärtidning
under hela året 2010.

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
Under de senaste åren har en översyn pågått av förbundets kommittéer, råd och nämnder. Syftet har
varit att pröva och i den mån det behövs revidera deras sammansättning och uppgifter.
Förtroenderådet
Uppdraget till den arbetsgrupp som arbetat med frågan har varit att se över förtroenderådets instruktion och mandat och tydliggöra sekretessreglerna för rådets ledamöter i hantering av information i
ärendena. Vid fullmäktige i maj 2008 presenterades ett förslag till ny instruktion baserat på resultat av
grupparbeten vid föregående fullmäktigemöte men flera fullmäktigedelegater menade att instruktionen var otydlig. Fullmäktige beslutade dock enligt den nya skrivningen men gav styrelsen medskicket
att ytterligare bearbeta texten med syfte att göra den tydligare på vissa punkter. Den förbundsstyrelseledamot som ansvarade för frågan slutade på grund av nytt jobb i utlandet abrupt i styrelsen och ärendet har inte sluthanterats 2008.
Redaktionskommittén
Redaktionskommitténs instruktion m.m. kommer att ses över i ett större sammanhang i anslutning till
kommunikationsgruppens arbete.

SÄRSKILDA FRÅGOR
Inkomstförsäkring
Fullmäktige har beslutat om införande av en inkomstförsäkring samt att den under första året skulle
vara gratis och därefter subventioneras kraftigt. Upphandlingsprocessen har blivit utdragen beroende
på bl a att väsentliga brister uppdagades i försäkringen. Mot bakgrund av den fortsatt låga arbetslösheten inom veterinärkåren (c:a 5-10 personer) och att många omfattas av förmånliga trygghetssystem
kommer förbundsstyrelsen att föreslå fullmäktige att tills vidare inte införa någon inkomstförsäkring.
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SacoSalusAnsvars Inkomstförsäkrings AB
SVF är aktieägare i SacoSalusAnsvars Inkomstförsäkrings AB och förbundet representerades av kanslichefen på bolagsstämman som hölls i SalusAnsvars lokaler den 27 maj 2008.
Jourfrågorna – ersättning till företagare
Under våren 2008 uppstod en problematisk joursituation i ett område. Veterinärförbundet ville då pröva att utverka rimlig statlig ersättning från Jordbruksverket till de privata veterinärerna för att jouren
skulle läggas upp integrerat mellan statliga och företagande veterinärer, i enlighet med ett av alternativen som analyserats i Veterinärutredningen och som Jordbruksverket ställt sig bakom. Verket tog frågan på allvar och flera möten mellan förbundet och Jordbruksverket hölls under generaldirektörens
ledning. Dock hänvisades slutligen till avsaknaden av regelverk och medel för ersättning, baserat på
nya beräkningsgrunder, varför frågan tyvärr fick släppas i avvaktan på regeringens proposition om
villkoren för veterinär fältverksamhet. Hur förbundet ska gå vidare med jourfrågan är generellt mycket
beroende av propositionen och det är tyvärr inte framgångsrikt att innan den läggs ta några initiativ till
en mera övergripande hantering av frågan.
Proposition om behörighet m.m. inom djursjukvården och specialistutbildningarna
I oktober 2008 lades lagrådremissen och i januari 2009 kom äntligen propositionen efter ”Behörighetsutredningens” betänkande (SOU 2005:98). Propositionen innebar inte något förändrat SVF-ansvar
för administrationen av specialistutbildningsprogrammen. Anmärkningsvärt var att djursjukvårdarna
fått benämningen djursjukskötare av svårbegripligt motiv. Såväl förbundet som branschen menade att
det var olyckligt eftersom benämningen inte enkelt ger djurägarna en bild av kompetensen och att den
lätt kan förväxlas med djurskötare som inte har sjukvårdsutbildning. I propositionen ges också human
sjukvårdspersonal rätt att bedriva djursjukvård efter viss utbildning vilket SVF tidigare vänt sig emot.
Förbundet framförde åter sina synpunkter till riksdagspolitiker efter lagrådsremissen. En riksdagsmotion lades sedermera fram avseende titelfrågan.
”Hästtandläkare”
Förbundet har sedan länge varit starkt kritiskt till att personer med kortare utbildning av varierande
slag eller ingen utbildning alls arbetar med tandvård på häst. Under våren 2008 anmälde förbundet
till kommunen en sådan yrkesmässig verksamhet där personen i fråga genomfört kirurgiska ingrepp
som dokumenterats i media för att få prövat om det stred mot djurskyddslagstiftningen. En veterinär
hade medverkat för att ge sedering. Polisen kom därför fram till att det därför var veterinären som varit
ansvarig för hela ingreppet och undersökningen lades ner. Förbundet varnade därefter i SVT veterinärer för att ge sådan sederings-service till personer med verksamhet av det aktuella slaget.

MEDVERKAN I STATLIGA UTREDNINGAR OCH HEARINGS
Omreglering av apoteksmarknaden (SOU 2008:46)
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 (Dir 2006:136). Utredningen antog namnet Apoteksmarknadsutredningen.
Den har rapporterat sitt uppdrag i ett delbetänkande redan 2007, huvudbetänkandet (SOU 2008:4) i
början av 2008 samt sitt slutbetänkande Handel med läkemedel för djur (SOU 2008:46) i april.
Veterinärförbundets representant i utredningens referensgrupp har varit Suzanne Sandquist, ledamot i
förbundsstyrelsen. Som framgår av tidigare årsredovisningar har förbundet bland annat 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 även om det finns en viss jävsproblematik i detta
som ställer ökade krav på kontroll. SVF har under hösten lämnat remissvar på slutbetänkandet.
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Villkoren för veterinär verksamhet – ny analys 2008
I mars 2007 lade Veterinärutredningen fram sitt betänkande ”Veterinär fältverksamhet i nya former”
(SOU 2007:24). SVF medverkade i utredningens rådgivande expertgrupp. Betänkandet förordade en
privatisering av fältverksamheten samt bland annat en samling, revidering och i vissa avseenden
skärpning av veterinär lagstiftning. Det senare har förbundet ställt sig positivt till. Betänkandet remissbehandlades över sommaren 2007. Veterinärförbundet framförde tveksamhet till en ren privatisering, men hänvisade i just den delen till AVF:s och FVF:s svar, bilagda i sin helhet. Förbundet underströk vikten av att privata veterinärer får tillgång till statliga medel t ex för upprätthållande av jour och
att de genom förenkling av regelverket måste utgöra en naturlig resurs för officiella uppgifter men
belyste samtidigt riskerna för en försvagning av smittskydds- och djurskyddsarbetet vid en privatisering fullt ut. Remissvaren sammanställdes under hösten 2007.
Straxt före sommaren 2008 gav regeringen, något förvånande, Jordbruksverket i uppdrag att utifrån
kritiken mot nuvarande organisation och målsättningarna enligt utredningens kommittédirektiv (dir
2005:71), ånyo analysera och lämna förslag till en väl fungerande veterinär organisation. Utgångspunkter skulle vara Veterinärutredningens huvudalternativ om privatisering och ett alternativ där den
statliga veterinärorganisationen samarbetar med privatpraktiserande veterinärer för att upprätthålla
jour för djursjukvård och smittskyddsberedskap. Då Jordbruksverket lämnade sitt förslag i september
kunde det konstateras att förbundet hade fått bra gehör för sina synpunkter. Förslaget låg väl i linje
med SVFs uppfattning enligt ovan. Dock kan kritik riktas mot verket för att något lättvindig ha avfärdat en fullständig privatisering som praktiskt ogenomförbar. Proposition kan enligt Jordbruksdepartementet förväntas komma under våren 2009. Förbundet hoppas verkligen att den inte dröjer för osäkerheten påverkar negativt verksamheten i såväl företagande som statlig fältverksamhet.
Myndighetsstrukturen i livsmedelskedjan
I november 2007 beslutade regeringen att tillsätta en utredning för att göra en översyn av Statens jordbruksverk, Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA), Livsmedelsverket samt Fiskeriverket (Dir
2007:166). Syftet var att tydliggöra ansvarsfördelningen och effektivisera verksamheterna samt pröva
omfattningen av det offentliga åtagandet och konkurrensutsatt verksamhet vid dessa myndigheter.
Direktiven hade dock titeln Myndighetsstrukturen i livsmedelskedjan, utredning antog samma namn
(Jo 2007:4) och den har haft fokus på just livsmedelsfrågorna trots att de aktuella myndigheterna i stor
utsträckning har andra uppgifter. Betänkandet som lades fram i början av februari 2009 fick också
titeln Trygg med vad du äter (SOU 2009:08). Ingen veterinär expertis erbjöds plats i referensgruppen
vilket förbundet framförde stark kritik mot till Jordbruksdepartementet, då gruppen skulle tillsättas.
Förbundet har på olika sätt framfört sina synpunkter till utredningen under arbetets gång. Redan i juli
hade SVFs arbetsutskott ett möte med utredningssekreteraren. I oktober skickades förbundet samlade
synpunkter till utredningen efter beredning i förbundsstyrelsen. Under vintern har förbundet deltagit i
två hearings med utredaren. SVF har i princip framfört att det är positivt med en samordning av ansvaret i livsmedelskedjan och att dessa frågor integreras tydligare med djurrelaterade frågor men att myndighetsstrukturen m.m. måste ha sin utgångspunkt likvärdigt i myndigheternas respektive uppgifter så
att även hanteringen av smittskydd och djurskydd ges adekvat dignitet. Vidare att värdering respektive
hantering av risk bör delas i olika myndigheter, att paraplyet livsmedel inte är relevant för myndigheternas samlade ansvar samt att myndighetsnamnen ska avspegla verksamheten. Förbundet uppvaktade
också Riksdagens Miljö och jordbruksutskott den 10 januari 2009 i detta ärende. Remisshantering av
betänkandet pågår under våren 2009.
Djursmittutredningen
I december 2007 beslutade regeringen att tillsätta en utredning för översyn av lagstiftningen om smittsamma djursjukdomar m.m. Den har tagit namnet Djursmittutredningen. Utredningen ska se över lagstiftningen och analysera behovet av åtgärder från samhällets sida för att bekämpa djursjukdomar och
zoonoser. I uppdraget ingår att utreda om det är möjligt att ersätta dagens skattefinansieringen med en
annan form av kostnadsdelning mellan stat och privat sektor, som ger ett tydligt incitament för näringsidkare att bedriva djurhållning m.m. på ett sådant sätt att risken för spridning av djursjukdomar
minimeras. Utredningen ska också kartlägga eventuella gränsdragningsproblem mellan olika myndigheters ansvar främst i samband med övervakning och bekämpning av zoonoser hos djur, i livsmedel
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och hos människor. Det senare är värt att notera, i ljuset av det helt nyligen lagda betänkandet om
myndighetsstrukturen i livsmedelskedjan. SVF är inte representerat i utredningens referensgrupp där
veterinär expertis dock är väl företrädd. Förbundet har hittills deltagit i en hearing med utredningen.
Utredningen ska lämna sitt betänkande vid årsskiftet 2009-2010.

UPPVAKTNING AV RIKSDAGSLEDAMÖTER OCH MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET
Förbundet har under året haft flera möten med riksdagsledamöter för att påverka dem i frågor som är
angelägna för veterinärkåren. I början av 2009 uppvaktades också Miljö- och jordbruksutskottet angående pågående utredningar samt blåtungebekämpningen.

MEDVERKAN I EXTERNA SAMARBETSGRUPPER, RÅD M.M.
Jordbruksverkets Smittskyddsråd
Jordbruksverkets Djurhälsoråd bytte under hösten namn till Smittskyddsrådet. Det syftar till att genom
samarbete utveckla den förebyggande djurhälso- och djursjukvården samt beredskapen inför smittsamma djursjukdomar. Rådet 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 2008. Varje möte ges aktuell information om djurhälsoläget
nationellt och internationellt. Under 2008 har mycket information också avsett det svenska EUordförandeskapet 2009 samt EUs nya djurhälsostrategi 2007-2013. Angående särskilda frågor har
givetvis mycket uppmärksamhet ägnats blåtungeutbrotten först i Danmark vilket gav restriktionsområden i södra Sverige och sedan situationen i Sverige då sjukdomen upptäckts även här. Andra särskilda
frågor har varit MRSA på häst samt EHEC. Temamötet handlade om smittsamma sjukdomar hos häst
samt svenska prioriteringar av framtida arbete på smittskyddsområdet.
Samarbetsgrupp inom hästområdet
Jordbruksdepartementet inrättade 2004 en samarbetsgrupp inom hästområdet, där Sveriges Veterinärförbund varit representerat av Evamari Lewin. Syftet var att skapa ett forum för diskussion och information i aktuella frågeställningar kring hästverksamhet. Gruppen har efter en period av låg aktivitet
gjort en omstart och nya ledamöter har utsetts. Departementet har av de två representanter som Veterinärförbundet anmält utsett Evamarie Lewin till ordinarie ledamot och Nils Ronéus till suppleant.
Samrådsgrupp SVF - "näringen"
Samrådet mellan Sveriges Veterinärförbund och lantbruksnäringen (LRF, Svensk Mjölk, Swedish
Meats, Svensk Fågel, Svenska Ägg och Svenska Djurhälsovården) har som tidigare pågått även under
2008. SVF har representerats av förbundsordföranden, SVS generalsekreterare och informationschefen. Årets möten har naturligt kommit att kretsa mycket kring utredningen om ansvaret i livsmedelskedjan. I övrigt har de tre samrådsmötena rört även andra aktuella utredningar samt överflyttningen av
djurskyddskontrollen till länsstyrelserna, slaktdirektivet, kastrering av smågrisar, djurtransporter m.m.
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. Utställningsdomarna identifierades snabbt som en väsentlig målgrupp och SKK samlade en stor domarkonferens under 2007.
Under 2008 hade samverkansgruppen två möten. Engagemanget har gett konkreta resultat: SKK har
tagit fram särskilda rasspecifika domaranvisningar med bland annat åliggande om att rapportera vissa
avarter; för nordiska domare finns en kvalitetskontroll genom utbildningsgången; det finns en handlingsplan för shar pei för att komma tillrätta med s.k. eye-tacking och ett flertal raser är föremål för
inventering av egenskaper som hindrar djuren från att leva normalt eller olika åtgärdsprogram. SVF:s
representanter i gruppen var under 2008 Elisabeth Bademo, smådjurssektionen, SVS, informationschef
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Johan Beck-Friis samt förbundsordförande Karin Östensson. Elisabeth Bademo har anmält att hon av
tidsskäl inte längre kan vara med i gruppen varför SVS´ smådjurssektion i stället utsåg Lotta Möller
från och med 2009.
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.
- I början av 2009 inbjöds förbundet att vara med i SJVs nybildade djurskyddsråd där Kalle Hammarberg (ordinarie) och Stefan Gunnarsson (suppleant) representerar SVF efter förslag från förbundets djurskyddskommitté.
- Förbundsrepresentanter har deltagit i ett flertal konferenser arrangerade av näringen, myndigheter
m.fl.
- Sammantaget är förbundet representerat externt i AEA; Agria (styrelse, veterinärpanel, skadeprövningsnämnd häst resp. smådjur, produktkommitté häst resp. smådjur); Apotekarsocieteten,
sektionen läkemedel för djur; the European Coordination Committé on Veterinary Training; FVE
(generalförsamlingen, sektionerna för officiella veterinärer (EASVO), hygienveterinärer (UEVH),
privatpraktiker (UEVP), veterinärer inom undervisning och forskning (EVERI), arbetsgrupper avseende slaughter and killing, code of conduct, animal tranports); If’s skadeprövningsnämnd: Jordbruksverkets smittskyddsråd, djurskyddsråd och försöksdjursråd; Läkemedelsnämnden; Nordisk
kommitté för veterinärvetenskapligt samarbete (NKvet); Nordiska ordförandemötet; Nordiska
fortbildningsgruppen; Rasehorns stiftelse; Saco (kongress, ordförandemöte, kanslichefsgrupp,
ekonomigrupp, juristgrupp, Saco-S, Saco-P, arbetsmiljögrupp, chefsgrupp, lönestatistikgrupp);
Samverkansgrupp med SKK; Strama – VL (Strategigrupp för rationell antibiotikaanvändning
inom veterinär- och livsmedelssektorn); SVAs projektråd; Svenska Blå stjärnans centalstyrelse;
Vårdförbundsgruppen; Veterinärhusnämnden (styrelsen för veterinärstudenternas kårhus, SLU);
World Veterinary Association (WVA) m.fl. Verksamheten i några av dessa tas upp mera ingående
på andra ställen i årsberättelsen.

UTDELNING AV BIDRAG, STIPENDIER M.M.
Från Understödsfonden med flera fonders gemensamma förvaltning har under 2008 utdelats sammanlagt 247.228 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 2008 skickades enkäten ut, via e-post för tredje 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)
Akademikernas Erkända Arbetslöshetskassa, AEA, administrerar arbetslöshetsförsäkringen för Sacoförbundens medlemmar. Avgiften har under 2008 successivt sänkts och var vid 2008 års utgång 140
kr/månad vilket gör AEA till en av de billigaste a-kassorna i landet.
AEA leds av en styrelse som utses av en årliga föreningsstämman, där AEA:s medlemsförbund är
representerade. AEA är en privat organisation vars verksamhet regleras i Lagen om arbetslöshetskassor respektive Lagen om arbetslöshetsförsäkring. I de delar av verksamheten som är myndighetsut-
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övande gäller reglerna för handlingsoffentlighet och sekretess och AEA följer i tillämpliga delar förvaltningslagen. När det gäller databehandling av personuppgifter tillämpar AEA bestämmelserna i
personuppgiftslagen (PUL).
Sedan 2007-01-01 går kontakten mellan Veterinärförbundets medlemmar och AEA direkt mellan parterna, utan att förbundet är inblandat.

Saco
Medlemsutveckling
Sacoförbunden ökade under 2008 med över 8 000 medlemmar (+ 1,4 %) och redovisar nu över
588 000 medlemmar, den största medlemssiffran i Sacos historia. Bland de yrkesverksamma medlemmarna var ökningen ännu större, 2,0 %. Antalet studerandemedlemmar minskade med 1,2 % med
anledning av ovanligt små studentkullar.
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 2008 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
respektive möten har bl.a. diskuterats följande: Forskningspolitiskt arbete, Huvudavtalet mellan
Svenskt Näringsliv-LO-PTK, EG-domstolens utslag i det s.k. Lavalmålet (Vaxholmsmålet), Inspirationsdagarna för egenföretagare, Sacos färdriktning 2010-2013, 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, AEA och a-kasseavgiften Remisshantering inom förbunden, Sacos studentmässa, Aktiviteter
i samband med Almedalsveckan, Akademikerrådgivning, Ett eventuellt bildande av Saco-Rättsskydd;
Utveckling av Saco-Lönesök; med mera.
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 590.000 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 Sacoförbundens medlemmar som bygger på
statistikuppgifter från 180.000 privatanställda medlemmar och 230.000 offentliganställda.
Saco Lönesök nås via SVF:s 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 Saco-P (privata sektorn).
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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 2008 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 2008 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. Dessutom tas frågor upp av gemensamt nordisk intresse
samt information/diskussion om aktuella frågor i respektive land inom förbunden och veterinärsektorn.
Under 2008 var Island värd för mötena. De senaste åren har tyvärr de baltiska länderna allt oftare uteblivit från mötena. Orsaken är oklar. Deras medverkan är väsentlig och gruppen har försökt utröna
orsaken, så här långt utan framgång.
Nordisk grupp för fort- och vidareutbildning
Se verksamhetsberättelse för Sveriges Veterinärmedicinska Sällskap (bilaga 1).
NKVet
Sedan några år finns det en överenskommelse att förbunden ska träffa sina representanter i NKVet
genom att bjuda in dem till ett förbundsstyrelsemöte. Det fick 2008 skjutas upp på grund av att representanterna inte kunde närvara något av de datum då styrelsemötena var förlagda. Nytt försök görs
våren 2009. 2008 hölls NKVet-symposiet Parasite infections of domestic animals in the Nordic countries – emerging threats and challenges, 8:e – 9:e september i Helsinki, Finland. 2009 års symposium
ska arrangeras I Uppsala och har getts titeln: Medication in Veterinary Medicine: Drug use and misuse
in the athletic horse.
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). 2009 står SVF som värd för generalförsamlingen i Stockholm.
Aktuella frågor och verksamhet
Generalförsamlingarna 2008 hölls i Wien respektive Hannover. Rapporter har presenterats i SVT nr
11/08 och 1/09. Arbetet med den rådgivande ”veterinary act” som pågått sedan 2007 avslutades och
den var föremål för omröstning i generalförsamlingen i juni. Genom en gemensam strategi kunde de
nordiska länderna få igenom betydelsefulla förändringar i texten.
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Utöver de aktuella frågor som speglas av arbetsgrupperna med svensk representation som redovisas
nedan har en väsentlig fråga under 2008 varit EU:s nya djurhälsostrategi. Den ska gälla fram till 2013
och har ett antal ambitiösa mål avseende djurhälsa och smittskydd. I lanseringen av denna plan har
kommissionen även en kampanj om den roll som veterinär service på olika sätt spelar för folkhälsan
genom t ex friska djur och sunda livsmedel. Detta är ett samarbetsprojekt mellan EU-kommissionen
och FVE. Det hela inleddes med en ”Veterinary Week” i november med ett flertal evenemang nere i
Europa. En ny ”Veterinary week” planeras till september 2009 och ett helt ”Veterinary year” 2011 (då
den första veterinärutbildningen som startade i Lyon firar 250 årig födelsedag). Under 2009 kommer
man på olika sätt att sprida budskapet som det här första året fokuserar på: ”att förebygga är bättre än
att bota” dvs. ”biosäkerhet”. Uttrycket animal + human = one health har också lanserats för att understryka den nära kopplingen och det ömsesidiga beroendet mellan djur- och folkhälsa. EU:s kampanj
har ett väsentligt syfte att göra allmänheten mera medveten om på vilket sätt djur utgör en fara och hur
enskilda personers agerande kan äventyra smittläget i landet. För detta ändamål har EU-kommissionen
en informationsbuss som åka mellan olika relevanta evenemang i Europa. SVF har ”beställt” den till
Norra Latin i anslutning till SVFs seminarium och FVEs generalförsamling i maj.
Svensk representation i arbetsgrupper och permanenta kommittéer
Sverige fortsätter att vara framgångsrikt vad gäller representation i olika arbetsgrupper tillsatta av
FVE. SVF har under 2008 varit verksamt i arbetsgrupper rörande Animal Welfare Labelling (Stefan
Gunnarsson, SLU, Skara); djurtransporter; djurskyddsutbildning av officiella veterinärer (informationschef 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). 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 2008. Det finns en oroande trend att universitet och fakulteter avlövas eller själva avhänder sig faciliteter för klinisk verksamhet. Det är också ett problem att så många europeiska veterinärutbildningar har en bristande kvalitet och inte uppfyller EU-direktivens normer. ECCVT har fortsatt
med lobbying för att få till stånd en legal grund för åtgärder emot de utbildningsanstalter som bryter
emot minimistandarden i EU-direktiven. Flera möten med både parlamentsledamöter och kommissionen har genomförts. I mars träffade kommittén såväl DG Sanco som DG Internal Market i det här
ärendet. Det finns ett stöd från parlamentet men ett motstånd från kommissionen. Arbetet med ackreditering av veterinärutbildningarna i Europa har fortsatt. Det finns idag ett nätverk för en global ackreditering där såväl USA, Cananda, Oceanien som t ex delar av Asien m.fl. ingår. Det har under 2008 visat
sig att EU inte accepteras där på grund av att åtgärder inte kan vidtas mot dem som bryter mot regelverket. Därigenom utesluts europeiska veterinärer från en principiellt global arbetsmarknad. Pinsamt
EU!
World Veterinary Association (WVA)
WVAs generalförsamling valde 2008 SVFs ordförande Karin Östensson till representant (councillor)
för Europa i WVAs råd. Mandatperioden är tre år.
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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 2008 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 2008 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 2008. Layoutuppdraget sköttes under hela året av Exponera AB.
Det samarbetsavtal som 1997 knöts mellan SVT och annonsförsäljningsfirman Annonshuset
AB löpte vidare under 2008. Annonshuset sålde randannonser för SVT i samma omfattning
som under föregående år. Liksom tidigare resulterade arbetet i ett ekonomiskt överskott för
tidningen.
Volym 60 av Svensk Veterinärtidning utkom med 16 ordinarie nummer, varav ett dubbelnummer. Antalet trycksidor var 944.
Hemsidan
Veterinärförbundets hemsida www.svf.se uppdaterades kontinuerligt under 2008. Den utformning på hemsidan som infördes 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 2008 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.
Då hemsidesverktyget och sidans layout börjar bli gamla, inleddes kontakter med olika ITföretag för att inhämta offerter på ett uppdaterat/nytt verktyg och en ny layout.
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Huvudansvarig för utformningen av hemsidan och för den fortsatta driften var under 2008
Johan Beck-Friis.
Mediekontakter
Förbundet hade via informationschefen och utskick av pressmeddelanden ett stort antal mediekontakter i olika frågor under året. Namnet "Sveriges Veterinärförbund" nämndes i totalt
283 artiklar eller nyhetsinslag i riks- och lokalmedia under 2008, enligt förbundets mediestatistiktjänst Meltwater News.
Informationsmöten för studenter
Förbundet har genomfört ett flertal sedvanliga informationsmöten för ordinarie veterinärstudenter och TUVE-studerande vid SLU.

YTTRANDEN M.M.
Under 2008 har förbundet avgivit bl.a. följande yttranden och framställningar. Remissvaren publiceras
fortlöpande på förbundets hemsida www.svf.se:

Etiskt godkännande av djurförsök – nya former för överprövning (SOU 2007:57) (Jordbruksdepartementet)
Föreskrifter om ändring i Djurskyddsmyndighetens föreskrifter (DFS 2004:22) om avelsarbete + komplettering (SJV)
Betänkandet Bättre djurskydd – mindre krångel (SOU 2007:86) (Jordbruksdepartementet)
Inbjudan att inkomma med synpunkter inför arbetet med två regeringsuppdrag som syftar till
att utveckla djurskyddskontrollerna (SJV)
Förslag till ändrade föreskrifter om begränsad behörighet att utöva veterinäryrket (SJV)
Ny kosmetikaförordning. Förslag från Kommissionen, den 5 februari 2008. (Socialdepartementet)
Föreskrifter om ändring i Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (DFS
2004:16) o villkor för hållande, uppfödning och försäljning mm av djur avsedda för sällskap
och hobby (SJV)
Förslag om ändring i
- Föreskrifter om ändring i SJVs föreskrifter (SJVFS 1996:24) om införsel av djur,
sperma, ägg och embryon; saknr J11
- Föreskrifter om ändring i SJVs föreskrifter (SJVFS 1999:52) om införsel av andra
sällskapsdjur än hund, katt och iller; saknr J13
- Föreskrifter om ändring i SJVs föreskrifter (SJVFS 2004:51) om införsel av sällskapsjdur; saknr J13A
- Föreskrifter om ändring i SJVs föreskrifter (SJVFS 1998 om avgifter för handläggning
av ärenden enligt förordningen (1994:1830) om införsel av levande djur mm; saknr
J50 (SJV)
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Slutbetänkande Handel med läkemedel för djur (SOU 2008:46) ”Apoteksmarknadsutredningen” (Socialdepartementet)
Förslag till ändrade föreskrifter om begränsad behörighet att utöva veterinäryrket (SJV)
Förslag till ändring i SJVs föreskrifter (SJVFS 2002:98) om förebyggande och bekämpning
av epizootiska sjukdomar (K3) och Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2002:57) om
veterinärs rätt att förskriva och tillhandahålla läkemedel i anslutning till djursjukvård och
djurhälsovård (C15) (SJV)
PM – Övergångsbestämmelser för detaljhandel med vissa växtbaserade läkemedel (Socialdepartementet)
Departementspromemorian Bör konsumenttjänstlagen utvidgas? En diskussionspromemoria
(Ds 2008:55) (Justitiedepartementet)
Kompletterande förslag på ändring av bestämmelse om specialistkompetens för veterinärer
(Jordbruksdepartementet)
Jordbruksverkets uppdrag att vidare utreda den veterinära organisationen (Jordbruksdepartementet)
Uppdrag om kastrering av smågrisar (SJV)
Kommissionens förslag till Rådets förordning om skydd av djur vid tidpunkter för avlivning
(SJV)
Ändring i Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (DFS 2007:2) om offentlig
djurskyddskontroll, saknr L44 (SJV)
Förslag till nytt försöksdjursdirektiv (SJV)
Förslag till nya föreskrifter om utbildning och kompetens vid försöksdjursverksamhet (SJV)
Ny föreskrift om ekologisk produktion och ekologiskt framställda produkter (SJV)
Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2006:54) om obligatorisk övervakning avseende förekomst av TSE-sjukdom hos nötkreatur, får och get (saknr K
19) (SJV)

PERMANENTA RÅD OCH NÄMNDER
Beträffande verksamheten i förbundets permanenta råd och nämnder hänvisas till nedan intagna särskilda årsberättelser.

Etikrådet/Förtroenderådet
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I etikrådet/förtroenderådet har ingått Annelie Grip-Hansson, Lars Gustafson, Peter Kallings, Lotta
Persson, Barbro Röken; ersättare Agneta Weidman.
Etikrådet/förtroenderådet har under år 2008 inte handlagt några ärenden.
Falkenberg 2009-03-17
Lars Gustafson
Rådet för veterinärhistorisk och biografisk forskning

Rådets sammansättning har varit oförändrat Göran Jönsson (ordf.) Herbert Lundström och
Bengt Nordblom.
Liksom de senaste åren har rådets aktivitet skett i nära samverkan med Veterinärhistoriska
Museet och museets vänförening och varit starkt inriktat mot museets förnyelse och utvidgning. Beskrivning av detta arbete sker i annan ordning.
Det i föregående verksamhetsberättelse omnämnda stipendiet ur Dyrendahls fond till professor emeritus Lars-Erik Appelgren för studier av gamla veterinärmedicinska recept har resulterat i två artiklar som publicerats i Svensk Veterinärtidning som meddelande 115 och 116 från
Rådet med titlarna ”Behandling av hästskabb på 1700-talet” (nr 6, 2008, 21 – 27) och ”Några apotekskärl från Boskapsapoteket i Skara” (nr 15, 2008, 43 – 49)
Ett annat stipendium ur samma fond tilldelades doktoranden Ritwa Herjulfsdotter Andersson,
Etnologiska Institutionen, Göteborgs universitet, för studier över etnomedicinska behandlingsmetoder vid huggormsbett på människor och djur. Resultatet av hennes studier ingår som
en del av hennes avhandling ”Jungfru Maria möter ormen – om formlers tolkningar”, som
försvarades den 13 december 2008.
Skara - Vänersborg - Bankeryd 2009-03-31
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 2008: Anders Sandberg (ordf), Anne Halldén Waldemarsson, Cecilia Lönell, Thomas Manske, Marie Hansson, Johan Beck-Friis, Christina Arosenius och Suzanne Fredriksson. Till redaktionskommitténs möten bjöds nationalredaktören
för ACTA Vet Scand in.
Redaktionskommittén sammanträdde två gånger under året, den 14 mars och den 22 oktober.
Under höstmötet genomfördes ett uppskattat studiebesök på redaktionen för tidningen Land
Lantbruk. Försöksdjurssektionen och SVTs redaktion arbetade under året med redigering av
det material som under våren 2009 ska ges ut som ett supplement om försöksdjursanestesi.
Redaktionskommittén diskuterade även konkurrensmässiga följder av att gratistidningen Veterinärmagasinet började skickas ut till landets veterinärer under slutet av 2008.
Redaktionskommittén har för övrigt stöttat redaktionen i arbetet att utveckla Svensk Veterinärtidning. Diverse detaljfrågor i det redaktionella arbete har diskuterats i kommittén, vilken
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gett värdefulla råd till redaktionen. Samarbetet med främst SVA fortsatte i den uppskattade
serien "Månadens Epiztel". Kommittén lämnade under båda sina möten synpunkter på den
layout som veterinärtidningen fick 2003, och som utvecklades vidare av Exponera AB under
2008. Vidare har kommittén lämnat förslag till förbättringar av förbundets hemsida.
Stockholm den 30 mars 2009
Anders Sandberg
Ordförande

Johan Beck-Friis
Sekreterare

Djurskyddskommittén

För år 2008 ändrades sammansättningen av djurskyddskommittén från att ha bestått av representanter för SVS sektioner till att bestå av förtroendevalda ledamöter representerande sig
själva och som själva har att bilda sina uppfattningar i djurskyddsfrågor. Inte heller leddes,
enligt fullmäktigebeslut, kommittén längre av en veterinär tjänsteman från förbundskansliet.
Följande personer ingick i kommittén 2008: Kalle Hammarberg (ordförande), Stefan Gunnarsson (v ordförande), Elisabeth Bademo, Ulrika Lagerquist, Per Michanek och Aina Moe
Bäck. Också invalde Björn Dahlén avsade sig uppdraget på grund av möjligt jäv efter att ha
erhållit tjänst som djurskyddschef vid Jordbruksverket. Han ersattes genom fyllnadsval av Per
Sahlander.
För att kunna hålla närmast möjliga kontakt med förbundet, och för att finna sina nya former,
adjungerades kommitténs förre ordförande Johan Beck-Friis till möjlighet att närvara vid möten och övriga kontakter.
Två protokollförda möten hölls, den 5/3 i Jönköping och den 17/10 i Göteborg. Bland frågor
som avhandlades kan nämnas SJV:s uppdrag rörande djuromsorgsprogram i framtiden, likvärdiga och riskbaserade djurskyddskontroller, förprövning, en djurskyddspolicy för förbundet och konsekvenser av djurskyddskontrollens flyttande från kommunerna till länsstyrelserna. Andra diskussionsämnen var griskastrationer, extremavel på hund och katt, kattansvarsutredningen och etiska gränsdragningar vid behandling av smådjur.
Stefan Gunnarsson finns med som delförfattare i den under året av SLU utgivna boken ”Djuren är väl också människor – en antologi om hälsa och välbefinnande i djurens och människornas värld", som presenterades för kommittén under mötet i Göteborg.
Skanör 2009-04-06
Kalle Hammarberg
ordförande
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