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tarmsväggens olika lager gick att urskil-
ja eller inte. Bland de  hundarna med
neoplasi hade , procent en förlust av
urskiljbara lager medan motsvarande
siffra hos de  hundarna med enterit
var , procent. Bland hundarna med
enterit sågs dock att , procent hade
någon form av påverkan på de olika lag-
ren. 

En annan viktig observation var hur
långt avsnitt av tarmen som var affekte-
rad vid de olika sjukdomarna. Hundar-
na med enterit hade ett väsentligt
mycket längre avsnitt av tarmen som
var förändrat, i genomsnitt , ± ,
cm, jämfört med neoplasierna vilka
sträckte sig över i snitt , ± , cm.

Utgång av fallet
Hunden avlivades eftersom prognosen
för att den skulle kunna återgå till att

vara en fullt fungerande jakthund
bedömdes som dålig.

Vid obduktion påvisades en lymfo-
cytär-plasmacytär enterit samt lymfan-
giektasi (Figur ).

Det fanns även tunntarmsulceratio-
ner med fokal peritonit och en regional
reaktiv lymfknutehyperplasi. 

I magsäckens antrumdel sågs en
ytlig hyperplastisk gastrit. Som en
kommentar till ovanstående kan näm-
nas att lymfocytär-plasmacytär enterit
kan konvertera till lymfom. 

Detta karaktäriseras av en mono-
nukleär cellinfiltration i hela tarmväg-
gen.

Hos den aktuella hunden sågs huvud-
sakligen inflammation och nekros av
slemhinnan och i enstaka områden sågs
ulcerationer med transmural infiltration
av mononukleära celler. Hypotetiskt är

det möjligt att detta kunde ha utveck-
lats till ett lymfom.

Sammantaget har den kraftiga ska-
dan på tarmslemhinnan resulterat i
malabsorption vilket i kombination
med inappetens givit upphov till
hypoproteinemi och avmagring. När
det gäller utseendet på tarmen vid ult-
raljudsundersökningen är det sanno-
likt att både de inflammatoriska för-
ändringarna och lymfangiektasin orsa-
kat förtjockningen av tunntarmsväg-
gen och den ökade ekogeniciteten i
mukosan.

Figur 4. Histolo-
giskt snitt av tunn-
tarmen vilken visar
klubblika förstorade
villi, kryptdilatation,
lymfangiektasi
samt mononukleä-
ra cellinfiltrat.
Hematoxylin-Eosin
färgning.
Foto: Annika Ekelid,
Institutionen för
patologi, SLU.
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I SVT / redogjordes för ett förslag
om nya villkor för veterinär verksamhet,
utformat av riksdagens revisorer. Revi-
sorerna föreslår bland annat att rege-
ringen utreder de närmare förutsätt-
ningarna för hur en avveckling av
distriktsveterinärorganisationens statli-
ga huvudmannaskap kan genomföras. 

Vidare föreslår revisorerna att reger-
ingen tar initiativ till en samlad översyn
av länsveterinärernas arbetsuppgifter. 

Slutligen föreslås att regeringen ger en
oberoende utredare i uppdrag att redo-
visa hur omfattande bristerna i djursjuk-
data är, vad de beror på och vad brister-
na har inneburit för statistikens använd-
barhet.

Veterinärförbundets remissvar
Riksdagsrevisorernas rapport skickades
ut på remiss i slutet av , bland
annat till Sveriges Veterinärförbund.
Utifrån inkomna synpunkter från för-
bundets delföreningar sammanställde
SVF ett remissvar, som i slutet av janua-
ri skickades tillbaka till revisorerna.

Förbundet instämmer med riksdags-
revisorerna vad beträffar översynen av
länsveterinärernas verksamhet. I remiss-
svaret påpekas dock att veterinärförbun-
det förutsätts bli representerat i en sådan
utredning.

Förbundet instämmer vidare i att
regeringen bör utse en oberoende utre-
dare att redovisa eventuella brister i
djursjukdata och i så fall omfattningen
av bristerna, vad de beror på och vad

bristerna har inneburit för statistikens
användbarhet.

SVF menar också att utredaren får i
uppgift att komma med konkreta för-
slag hur eventuella brister ska kunna
åtgärdas. Ett väl fungerande djurdata-
system är av stor vikt för att vidmakthål-
la och öka djurskydd och djursjukvård,
konstateras i svaret.

DVO:s statliga huvudmannaskap
Vad beträffar förslaget att utreda de när-
mare förutsättningarna för en avveck-
ling av distriktsveterinärorganisationens
statliga huvudmannaskap, har veterinär-
förbundet flera synpunkter.

Förbundet betonar att det även fort-
sättningsvis kommer att krävas tillgång
till veterinärer i hela landet dygnet runt,
och att statligt stöd kommer att krävas
för denna verksamhet i minst samma
omfattning som idag. 

Däremot bör utredas hur detta stöd
ska kunna fördelas på ett konkurrensne-
utralt sätt mellan olika aktörer inom
animalieproduktionens djur, sällskaps-
djur och häst. Fördelning av stödet
måste självklart ske med stort hänsyns-
tagande till de veterinärer som kan
komma att beröras av en eventuell
omorganisation, skriver SVF. 

Förbundets fullmäktige uttryckte
enhälligt detta vid sitt möte år  på
följande sätt: »SVF ska vidare verka för
att det statliga stödet till riks- och dygns-
täckande djursjukvård fördelas konkur-
rensneutralt. SVF ska i detta arbete

beakta konsekvenserna för berörda
medlemsgrupper.« 

Vidare anser veterinärförbundet att
den föreslagna utredningen bör få ett
mer öppet direktiv. Det är inte säkert att
verksamheten vinner på att det statliga
huvudmannaskapet upphör – det bör
ingå i utredningsdirektiven att även
utreda om verksamheten kan bedrivas i
bolagsform med statligt ägande, menar
förbundet.

Officiella veterinärer
Beträffande frågan om officiella och
andra offentliga veterinäruppgifter
menar SVF att dessa uppgifter ska
utföras av veterinärer som står fria från
intresse- och konkurrenskonflikter. 

Fullmäktigemötet  uttalade att
»SVF ska verka för att tillsyn och offent-
lig veterinär verksamhet sköts av en obe-
roende tillsynsmyndighet som är skild
från klinisk, konkurrensutsatt veterinär
service«. 

Detta uttalande refereras i remiss-
svaret.

Slutligen understryks i svaret att vete-
rinärförbundet vare sig genom detta
fullmäktigebeslut eller genom övriga
relaterade åsikter tagit ställning till om
den nuvarande statliga distriktsveteri-
närsorganisationen ska läggas ner eller
leva vidare som en av flera aktörer på en
konkurrensutsatt veterinärmarknad. 

Johan Beck-Friis

Anders Lefrell

Villkoren för veterinär verksamhet

Veterinärförbundet
betonar att det
även fortsätt-
ningsvis krävs
tillgång till veteri-
närer i hela landet
dygnet runt, och att
statligt stöd behövs
för denna verksam-
het i minst samma
omfattning som i
dag.remiss
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Veterinärförbundet svarade i
slutet av januari på riksdags-
revisorernas förslag om nya
villkor för veterinär verksam-
het. Artikeln sammanfattar
förbundets remissvar.



Arbetet med den nya djurskydds-
myndigheten fortskrider under

våren, med målsättning-
en att myndigheten
ska starta första

januari 2004. Föl-
jande insändare är dock

kritisk till en djurskyddsmyndig-
het som sådan.

Insändaren besvaras av
Miljöpartiets företrädare på nästa
sida.

    .
Dessutom har djurskyddslagstiftningen
omarbetats så att den numera är heltäckande.
I Sverige är djurskyddstillsynen ännu så länge
knuten till Jordbruksverket där också smitt-
skydds-, veterinär- och internationell enhet är
knuten. Denna samlade verksamhet har visat
sig överlägsen inte minst i samband med BSE-
krisen. Då framstod Sverige som ett föredöme
i många avseenden.

Nu har regeringen, ivrigt uppvaktad av
miljöpartiet, föreslagit att det skall skapas en
helt ny djurskyddsmyndighet. Detta trots att
det inte riktats någon kritik mot Jordbruks-
verkets sätt att sköta djurtillsynen. 

Den nya djurskyddsmyndigheten kommer
att splittra det nuvarande framgångsrika och
sammanhållna arbetet på Jordbruksverket.
Denna förändring har regeringen kostnads-
beräknat till  miljoner årligen.

Dessutom skall det upprättas ett djurägar-

register trots att det idag redan finns eller är
under uppbyggnad när det gäller våra vanli-
gaste tamdjur. Detta register kommer att
kosta  miljoner årligen enligt regeringen.

 
Sammantaget innebär detta att regeringen
tänker kasta bort 35 miljoner årligen på ökad
byråkrati istället för djurtillsyn. I riksdagens
debatt i förra veckan kunde vare sig socialde-
mokrater eller miljöpartister på en enda
punkt ange något som skulle bli bättre med
den nya myndigheten.

Detta är en av delbetalningarna till miljö-
partiet för att socialdemokraterna skall kunna
klamra sig fast vid regeringsmakten. Andra
delbetalningar är torskfiskestopp, minkför-
bud med mera. 

Effekten blir att skatterna ökar och servicen
blir sämre eftersom skattepengarna används
felaktigt.

❘❙❚ debatt
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Skattepengarna används felaktigt
BENGT-ANDERS JOHANSSON (m)

riksdagsledamot

Bengt-Anders Johansson (m)
från Jönköpings län anser att
djurskyddsmyndigheten
kommer att splittra det
nuvarande sammanhållna
arbetet på Jordbruksverket.F
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Replik, se nästa sida ➤
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Debatten om veterinärfakul-
tetens krympande resurser
fortsätter, här med en kom-
mentar till jordbruksminis-
terns uttalande i frågan i bör-
jan av februari. Verksamheter-
na djursjukvård och klinisk
utbildning är så infiltrerade i
varandra att man inte kan
säga att djursjukvården är
djurägarnas sak, menar insän-
daren.

Nu har jordbruksministern sagt sitt vid
en interpellations-debatt i riksdagen den
 februari, där Rigmor Stenmark (s)
ställt frågor angående veterinärutbild-
ningen. Ministern återgav i stort sett
endast SLU-ledningens och dekanens
tidigare deklarerade åsikter. 

Enligt referat i Upsala Nya Tidning
(UNT) den  februari utesluter jord-
bruksministern inte »att hästägarna själ-
va bör stå för en större del av hästsjukvår-
dens kostnader«.

Hästägarna betalar fullt pris för vår-
den av sin sjuka häst vid universitetets
hästsjukhus enligt samma taxa som de
privata djursjukhusen följer. Menar jord-
bruksministern verkligen, att djurägarna
dessutom ska betala den merkostnad i
djursjukvården, som den kliniska utbild-
ningen av studenterna medför: försink-
ning av de handledande veterinärernas
arbete, ökade lönekostnader, ökade
hyreskostnader, ökade overheadkostna-
der och ökad materialförbrukning? Då
lär de aldrig återkomma med någon sjuk
häst till universitetssjukhuset, även om
akutvården skulle återupptas.

Verksamheterna går i varandra
Jag tror, att jordbruksministern liksom
SLU-ledning och dekan inte förstår, att
»djursjukvårdskostnaderna« omfattar

Företrädare för miljöpartiet
ger här en replik till Bengt-
Anders Johanssons insändare
om den nya djurskyddsmyn-
digheten.

Eftersom miljöpartiet angrips angående
djurskyddsmyndigheten har vi beretts
möjlighet att replikera Bengt-Anders
Johanssons (m) insändare. 

En djurskyddsmyndighet är inte bara
önskad av miljöpartiet, även om det varit
vi som drivit igenom den nu. I en artikel
i DN i december 2001 argumenterar 19
undertecknare vältaligt för att en sådan
ska bildas. Nio av undertecknarna är
veterinärer, två av dessa professorer, flera
är eller har varit länsveterinärer. De två
största djurskyddsorganisationerna,
miljö- och hälsoskyddstjänstemannaför-
bundet, Kennelklubbens vd liksom
Köttbranschens vd finns med bland
undertecknarna samt två politiker, mp:s
och v:s partiledare. Många av underteck-
narna har dominerat djurskyddsdebat-
ten under decennier, vi tänker främst på
professor emeritus Ingvar Ekesbo. 

Samstämmigt önskemål
I artikeln klargörs varför det är nödvän-
digt att få en stark fristående myndighet.
Man menar att de inbyggda motsätt-
ningarna i Jordbruksverket riskerar djur-
skyddet och att kommuner inte ges stöd
och råd idag. Man anför också att det
saknas en samsyn mellan djurskyddsin-
spektörer och veterinärer, mycket bero-
ende på olika fokusering i utbildningen.
Dessutom menar man att sällskapsdjur,
sporthästar och försöksdjur skulle passa

bättre i en ny myndighet än på Jord-
bruksverket.

Dessa synpunkter har under åtta år
framförts gång efter annan från sakkun-
nigt håll till oss i riksdagen. Vidare har
flera motioner från olika partier, även
moderaterna, krävt en djurskyddsmyn-
dighet. Alla andra partier än (m) röstade
också för propositionen om djurskydds-
myndighet i riksdagen, så även där finns
ett starkt stöd idag.

I ett avseende är mp enigt med Bengt-
Anders Johansson. Mp ville, precis som
författarna till DN-artikeln, att hela
djuravdelningen skulle flyttas till nya
myndigheten, just för att hålla ihop
djurskydd och djurhälsa. Tyvärr ville
inte våra samarbetspartier det, inte heller
tjänstemännen på Jordbruksverket och
LRF. 

Djurskyddet blir tydligare
En väsentlig del av finansieringen är
givetvis medel som överförs från CFN
och Jordbruksverket då uppgifter
därifrån flyttas till myndigheten. De
pengar som finns i budgeten får ses som
markeringsbelopp och vad som kommer
att nyttjas får den organisationskom-
mitté som ska förbereda bildandet av
djurskyddsmyndigheten utvisa. Ett
eventuellt överskott skulle kunna använ-
das till det djurskyddstillsynsregister
som Jordbruksverket och kommunerna
så länge efterlyst. Ett utvecklat stöd till
kommunerna i tillsynsarbetet blir för
övrigt en av de viktigaste uppgifterna för
myndigheten.

Vi i mp är övertygade om att djur-
skyddet blir tydligare och kan jobba mer
självständigt i en fristående myndighet.
Det avspeglar också det intresse som
dessa frågor röner i samhället.

Åsa Domeij,

ledamot i riksdagens miljö- och jordbruksutskott

Gudrun Lindvall,

fd riksdagsledamot

Djurskyddsmyndighet
– önskad av många

repl ik

repl ik
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även de kliniska utbildningskostna-
derna. Enligt ministern är utbildning
statens ansvar, medan »djursjukvår-
den är djurägarnas sak«. De kliniska
utbildningskostnaderna i djur-
sjukvården och den av djurägaravgif-
ter täckta direkta djursjukvårdskost-
naden för det enskilda djuret går dock
inte att särskilja, på grund av att verk-
samheterna är så infiltrerade i varand-
ra. Påtvingade beräkningar med hjälp
av schabloner är dåligt verklighets-
trogna. Detta illustreras till exempel
av att ett forskningsanslag vid institu-
tionen, beräknat enligt dessa schablo-
ner, drabbats av drygt  procents
avdrag för lokalhyra och overhead-
avgift. Avdraget för lokalhyra innebar
i detta fall cirka   kronor i
månadshyra för  m. I princip
utgörs utbildningskostnaderna, som
staten har ansvar för, av den djur-
sjukvårdskostnad som inte täcks av
inkomster från djurägarna. En kost-
nadsberäkning enligt den principen
vore betydligt mer realistisk.

Utpressningsliknande linje
Under interpellationsdebatten föreslog
jordbruksministern vidare, att SLU
borde se över möjligheterna att få ytterli-
gare resurser från annat håll. »En funge-
rande hästsjukvård borde också vara av
intresse för hästnäringen«. Härmed
ansluter hon sig till den utpressningslik-
nande linje, som dekanen och SLU-led-
ningen följer mot hästsportsorganisatio-
ner och andra intressenter i hästnäringen.

Påtryckningsmedlet utgörs av undan-
dragen vård för den akut sjuka hästen.
Är detta verkligen i överensstämmelse
med statens ansvar för djurskydd? Beho-
vet av fler djursjukhus i andra regioner
av Sverige innebär ett finansieringspro-
blem, som inte hör till denna diskus-
sion.

Enligt jordbruksministern, SLU-led-
ningen och dekanen skall den temporä-
ra stängningen av jourverksamheten ge

tid (vad menas?) åt SLU att se över och
effektivisera verksamheten. Enligt deka-
nens tidigare uttalande ska denna effek-
tivisering ske genom mindre lärartäthet,
större studentgrupper, halverad klinik-
yta och intag av till en början  procent
och senare  procent fler elever per år. 

Kanske ingår vakanshållningen av
professorer och lektorer i kirurgi i effek-
tiviseringen. Inte lär det bli kvaliteten på
utbildningen av studenterna som effek-
tiviseras.

Omprioriteringar
Jordbruksministern återkommer flera
gånger till att »SLU behöver ompriorite-
ra«. Underskottet vid institutionen är
framför allt orsakat av ackumulerande
kostnader för utebliven lönekompensa-
tion, för höga odifferentierade hyres-
kostnader och höga overheadavgifter.

En omprioritering av anslagsmedel
inom SLU som jordbruksministern
förordar, kunde hjälpa till att finan-
siera de kliniska utbildningskostna-
derna. Kanske bör SLU satsa mer på
den attraktiva veterinärutbildning-
en ( sökande per studieplats enligt
uppgift) istället för att satsa för
mycket på utbildningar till vilka stu-
denter måste »raggas på telefon«
(UNT,  februari), och där studiep-
latserna ändå inte kan fyllas. 

Det är ingen lätt sits, från vilken
de erfarna och kunniga lärarna vid
institutionen måste försvara den kli-
niska utbildningen och den kliniska
forskningen.

Dessa lärare har såväl SLU-led-
ningen som dekanen för fakulteten
emot sig och deras prefekt är sjuk-
skriven. 

Hur vore det om universitets- och
fakultetsledningen i fortsättningen
redan innan beslut fattas rådfrågar
den veterinära och tekniska perso-
nalen, som »jobbar på golvet«, för
att förhindra uppkomsten av lik-
nande synnerligen destruktiva situ-

ationer. 
Denna personal är bäst insatt i den

verksamhet som bedrivs, och väl inför-
stådd med de krav som bör ställas.
Något att tänka på inför beslut om den
planerade ombyggnaden av klinik-
centrum, vars ritningar redan i dag är
mycket oroande med tanke på den
framtida verksamheten i lokalerna. 

Öppna snarast jouren vid hästsjukhu-
set, innan djurägarnas förtroende tappas
för gott eller de erfarna lärarna finner
verksamheten meningslös och slutar.

Vad är styrelseordförandens löfte om
öppning  april värt, om besked inte
snart lämnas till institutionens personal
för planering av återupptagen verksam-
het.

Berit Funkquist

professor emerita

Jordbruksministerns syn 
på klinisk veterinärutbildning

De kliniska utbildningskostnaderna och den djur-
ägartäckta direkta sjukvårdskostnaden för det
enskilda djuret går inte att särskilja, påpekar in-
sändaren.
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De stridigheter som under
hösten 2002 skakat den euro-
peiska veterinärfederationen
FVE (se SVT 16/02) kulminera-
de vid en extra generalför-
samling i februari 2003.
Under dramatiska former
avgick hela den gamla styrel-
sen, och en ny interimistisk
ledningsgrupp tillsattes. Mar-
gareta Widell från Sverige är
en av de fyra nya ledarna i
FVE.

Den europeiska veterinärfederationen,
FVE, har som SVT tidigare rapporterat
om (nr ⁄) under det senaste året
drabbats av en intern maktkamp. Den
brittiske ordföranden Fred Nind avsatte
i november förra året federationens
franske verkställande direktör Pierre
Choraine på ett abrupt sätt. De olika
turerna kring avsättningen fick flera
medlemsländer att reagera kraftigt på
ordförandens arbetsmetoder, och några
länder hotade till och med att lämna
federationen. För att lugna känslorna
och försöka reda ut fakta kallade därför
FVE-styrelsen alla medlemsländer till en
extra generalförsamling i Bryssel den 
februari.

Irriterad upptakt
Från svensk sida skickades Johan Beck-
Friis och Margareta Widell, som också
är ordförande i FVE:s hygiensektion
UEVH. Flera av de mindre länderna i
Europa hade inte tid eller råd att delta,
men hade då i de flesta fall lämnat en
fullmakt på sina röster till något delta-
gande land. Sverige åkte därför till mötet
med mandatet att rösta även för Litau-
en.

Som väntat var lobbyister från olika
intressenter i fullt arbete så fort delega-
terna anlänt till Bryssel. Diverse förmö-

ten i olika konstellationer hölls kvällen
innan generalförsamlingen. Det fanns
dock ett utbrett missnöje från flera håll
med hur FVE-styrelsen hanterat kon-
flikten mellan ordföranden och den
verkställande direktören.

Irritationen med styrelsen märktes
direkt när generalförsamlingsmötet
öppnat, då Fred Nind oanmält tagit dit
en belgisk advokat som skulle förklara
att styrelsen inte kunde klandras för sitt
agerande. Efter en hetsig debatt om och
när advokaten skulle få uttala sig, fick
ordföranden igenom sin vilja och advo-
katen talade i en timme innan dagord-
ningen ens hunnit justeras. 

Polariserad debatt
Den kritiska punkten med förtroen-
deomröstning för den sittande styrelsen
hade vidare placerats längst ner på dag-
ordningen, kanske i förhoppningen att
några av de kritiska delegaterna skulle
tvingas lämna mötet innan man hunnit
dit. Här lyckades dock praktikerföre-
ningen UEVP driva igenom en föränd-
ring av dagordningen, så att omröst-
ningen kom längre upp på agendan. 

Mötet fortsatte med utförliga och
långdragna beskrivningar över vem som
gjort vad och varför. Svidande kritik rik-
tades mot styrelsen främst från Frankrike,
Belgien och Irland, vilka organiserat mot-
ståndet mot den sittande FVE-ledning-
en. Storbritannien och Danmark var de
främsta försvararna av styrelsens ageran-
de, och övriga länder var tvungna att stäl-
la sig på den ena eller den andra sidan.

Dansk ko i Italien 
hade BSE
❘ ❙ ❚ En danskfödd ko exporterad till Italien
hade BSE, visar definitiva tester. Det
rapporterade Land Lantbruks nättidning
den 17 januari.

Kon exporterades 1998 från Viborg-
området i norra Jylland, där dess
ursprungliga besättning med cirka 150
djur efter upptäckten avlivades och
destruerades. Även andra djur från besätt-
ningen som sålts inom Danmark har
avlivats.

Tio BSE-fall har konstaterats i Danmark,
det senaste i november i fjol. Därutöver
har BSE konstaterats hos ett danskfött
djur i Portugal i somras och nu alltså hos
ett i Italien.

Veterinär sakkunnig 
på Jordbruksdepartementet
❘ ❙ ❚ Jenny Lundström, veterinär på Svenska
Djurhälsovården, har utsetts till Miljöpar-
tiets sakkunniga på Jordbruksdeparte-
mentet. Rollen som sakkunnig för ett
stödparti är helt ny på departementet,
och ett resultat av höstens valuppgörelse
mellan Socialdemokraterna och Miljöpar-
tiet.

På tidningen ATL:s fråga om vilka områ-
den Jenny Lundström anser vara viktigast
svarar hon att det på kort sikt är viktigt
att få en bra djurskyddsmyndighet. På
lång sikt gäller det att bryta nedlägg-
ningstrenden som pågår inom lantbruket,
anser hon. Hon säger vidare att djurfrågor
ligger henne varmt om hjärtat, och att
hon vill satsa på småskaliga slakterier
(ATL, 17 januari 2003).

Jenny Lundström kommer att upprätt-
hålla en 80-procentig tjänst på departe-
mentet och arbeta resterande 20 procent
på Svenska Djurhälsovården.

noterat ❘ ❙ ❚

Margareta
Widell från
Sverige är en av
de fyra per-
soner som
utsågs att leda
den europeiska
veterinär-
federationen
fram till nästa
ordinarie gene-
ralförsamling.

Svensk veterinärSvensk veterinär
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För svensk del hade situationen dis-
kuterats ingående av den svenska för-
bundsstyrelsen bara några dagar tidiga-
re. Styrelsen ansåg situationen mycket
olycklig, men uttalade också tydligt att
man tappat förtroendet för den sittande
FVE-ledningen. Någonstans under hös-
tens maktkamp hade FVE:s styrelse bör-
jat överträda de demokratiska principer
som SVF ser som basala. De svenska
delegaterna hade därför ett tydligt upp-
drag att försöka byta ut sittande FVE-
styrelse.

Melodramatisk sorti
Sent omsider blev det dags för den för-
troendeomröstning som alla egentligen
kommit dit för. Trots tydliga positioner-
ingar från vissa delegater var det omöj-
ligt att säga om de kritiska rösterna skul-
le räcka för att få en misstroendeförklar-
ing mot styrelsen.

Det visade sig att många fler än Sveri-
ge tröttnat på den sittande FVE-led-
ningen. Med röstsiffrorna  för fortsatt
förtroende,  mot och fyra nedlagda

röster blev missnöjet tydligt. Fred Nind
avgick omedelbart när röstsammanställ-
ningen var klar, och lämnade över ord-
förandeklubban till sin vice ordförande.
Denne uttryckte sin besvikelse över
generalförsamlingen, och avgick sedan
också han med omedelbar verkan. Ord-
förandeskapet lämnades därefter till
näste man i styrelsen, som också han
avgick direkt men gick med på att leda
mötet fram tills en ny mötesordförande
hade utsetts. Den avgående styrelsens
agerande kändes lite väl melodrama-
tiskt.

Svenska i ledningsgruppen
Under ledning av den tidigare styrelsele-
damoten Art Wilhelm Udo från Hol-
land kunde nu FVE-mötet rösta på en
motion från Belgien, Frankrike och
Irland, om en ny interimistisk ledning
för federationen. Enhälligt beslutades
att belgaren Marc Janssens utses till
samordnare för en ny ledningsgrupp,
bestående av ordförandena i FVE:s fyra
delföreningar. En av dessa är Margareta

Widell från Sverige, de övriga Romano
Zilli från Italien, Declan O’Rourke från
Irland och Rémi Gellé från Frankrike.
Dessa fyra ska med stöd av Marc Jans-
sens driva det politiska beslutsarbetet i
FVE fram till nästa ordinarie generalför-
samling i maj i år. Då ska en ny ordina-
rie styrelse väljas.

Frågan om den avskedade VD:ns
slutgiltiga öde hänsköts åt den nya led-
ningsgruppen att bereda. Det fanns flera
delegationer som tydligt markerade att
de inte vill ha tillbaka Pierre Choraine
på VD-posten, särskilt då det nu finns
 nya sökande till tjänsten.

Avsättandet av FVE-styrelsen var dra-
matiskt och traumatiskt, men förmodli-
gen nödvändigt för att federationen ska
ha en framtid. Organisationen har nu en
chans att med helt ny bemanning kunna
blicka framåt och bli stark igen. I dagens
EU måste också den veterinära profes-
sionen ha en röst i Bryssel för att kunna
bli hörd.

Johan Beck-Friis

Fred Nind (till vänster) försöker med hjälp av en tillkallad arbetsrättsjurist rättfärdiga sitt och sin styrelses agerande.

i ny FVE-ledningi ny FVE-ledning
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Jordbruksverket
vill inte privatisera DVO

❘ ❙ ❚ Jordbruks-
verket säger nej
till en privatise-
ring av distrikts-
veterinärorgani-
sationen (DVO).
Det framgår i
det yttrande
över Riksdagens
revisorers rap-
port om att

privatisera Distriktsveterinärerna, som
verket lämnade den 10 januari. Utgångs-
punkten för Jordbruksverkets stånd-
punkt är riksdagens och regeringens
målsättning att det ska finnas ett gott
smitt- och djurskydd i hela landet dygnet
runt. För att detta ska vara möjligt krävs
en statlig styrning av verksamheten,
anser Jordbruksverket.

Det skulle också bli avsevärt dyrare för
samhället om distriktsveterinärernas
verksamhet privatiserades, fortsätter
verket. Om veterinärstationerna privati-
seras skulle till exempel avtal mellan
staten och stationerna behöva upprättas
på flertalet områden för att de mål
statsmakten satt upp ska kunna nås. Det
innebär att kostnader för att administre-
ra och styra denna verksamhet skulle
tillkomma och kostnaderna för jouren
skulle öka. Behovet av statliga bidrag till
veterinärverksamheten skulle öka från
dagens 90 miljoner kronor till cirka 160
miljoner, menar man.

SJV hävdar i sitt yttrande att rappor-
ten från Riksdagens revisorer bygger på
en bristfällig analys. Den har varken
analyserat konsekvenserna av en privati-
sering eller tagit hänsyn till statens högt
uppställda mål för det svenska smitt-
och djurskyddet, skriver verket.

EUs alla får och getter 
ska öronmärkas
❘ ❙ ❚ Alla får och getter inom EU ska från
den 1 juli 2003 öronmärkas. Antingen
med två märken i plast eller med ett
märke och en elektronisk identifiering,
enligt ett förslag från EU-kommissionen.
Senast den 1 juli 2006 blir elektronisk
märkning obligatorisk. De nya reglerna
ska gälla alla nyfödda djur samt de som
importeras till EU eller säljs inom EU.

Enligt förslaget ska uppfödarna föra
register över alla får och getter, ett pass
ska följa med de djur som flyttas till
andra gårdar. Varje medlemsstat ska
dessutom föra ett centralt dataregister.

Bakgrunden till förslaget från EU:s
hälsokommissionär David Byrne är
utbrottet av mul- och klövsjuka 2001
som drabbade Storbritannien värst.

Källa: Land Lantbruk 3/03.

SVF stöder 
världsveterinärdag
❘ ❙ ❚ Den 26 april firar the World Veterina-
ry Association, WVA, World Veterinary
Day. Syftet med dagen är att lyfta fram
de veterinära intressena och veterinära
kompetensområden. WVA:s ordförande
Herbert Scheider föreslår att veterinärer
i hela världen uppmärksammar dagen
genom till exempel Öppet Hus på veteri-
nära arbetsplatser eller någon annan
aktivitet för allmänheten.

Sveriges Veterinärförbund stöder
arrangemanget och Herbert Scheider
uppmanar alla som tänker delta i firan-
det att redan nu planera för dagen. Mer
information och exempel på tidigare års
aktiviteter från olika länder finns på
WVA:s hemsida
http://www.worldvet.org/

Slut på privatimport
av livsmedel till EU
❘ ❙ ❚Från årsskiftet är det slut med privat
införsel av livsmedel med animaliskt
ursprung till EU.

Det är EU-kommissionen som beslu-
tat detta, med syfte att minska risken
för att smittsamma djursjukdomar ska
spridas genom att importerad mat ges
till djur. Både utbrott av svinpest och
mul- och klövsjuka misstänks ha orsa-
kats av att djur utfodrats med smittade
matrester.

Vill man trots allt föra in mat som
privatperson ställs det samma krav och
leder till samma kostnader som för
kommersiella importörer. Då ska det
importerade livsmedlet vara försett med
hälsointyg och tas in vid någon av EUs
officiella kontrollstationer.

De nya reglerna gäller för alla länder
utanför EU, utom Norge som i detta
avseende räknas som ett EU-land.

Källa: ATL den 20 december 2002.

noterat ❘ ❙ ❚

Orimlig      
Det krävs mod och civilkurage
att våga säga ifrån, men utan
synligt stöd från flertalet av
kollegerna inklusive fackom-
budet kan man knappast för-
ändra en arbetsplats som ny,
ung veterinär. Därför sade jag
upp mig från mitt arbete på
djursjukhuset och det var det
bästa jag kunde ha gjort.

Tyvärr stannade jag ett helt år och käm-
pade verkligen hårt, för jag ville att det
skulle fungera. Jag vågade sakligt berätta
för chefen när jag tyckte något var fel,
men intresset för verklig förändring var
noll. Det var en otroligt stressig arbets-
miljö med ständiga förseningar och en
orimlig arbetsbörda. Osäkra anställ-
ningsformer med så kallade »vikarier«
som för osedvanligt låg lön fick slita
hårt, var mycket vanligt. Personalom-
sättningen var stor av flera skäl, bland

insänt

Svensk Veterinärtidning publicerar
normalt inte anonyma insändare. I
detta fall gör vi dock ett undantag,
då insändarens ämne är viktigt och
kritiken inte riktas mot en namngi-
ven person eller arbetsplats. Insän-
daren vågar med tanke på sin fram-
tid inom arbetsmarknaden inte
framträda med namn, men är villig
att ge personliga svar på läsarreak-
tioner som vidarebefordras till henne
via SVT:s redaktion. 
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annat förekom att folk som dugt bra till
arbetskraft i över ett års tid plötsligt inte
fick förlängd anställning. I stället fick en
senare anställd vara kvar (vilket dess-
utom är olagligt om den anställde inte
misskött sitt arbete). 

Obekväma veterinärer som inte slu-
kade allt med hull och hår utan som
vågade hålla fast vid tanken på en rimlig
arbetssituation, rensades bort på olika
sätt. De sade upp sig när kraven var för
stora eller fick helt enkelt inte förlängd
anställning. Det var lågt i tak.

Unga, ambitiösa kvinnor utsatta
Veterinärer är ofta ambitiösa och
hängivna sitt arbete och det sista vi vill
är nog att visa att vi inte orkar, att vi inte
klarar av situationen längre med hälsan
i behåll. Kanske är unga kvinnor i bör-
jan av sin karriär extra utsatta?

När jag till slut inte orkade mer sade
jag upp mig. Gränsen var nådd när jag
uppmanades att oavlönad arbeta på min
fritid. Om jag inte ställde upp på det
skulle jag inte få någon fast anställning
på djursjukhuset. 

Jag vet att jag gjorde ett bra arbete och
jag lämnade djursjukhuset med mycket
goda referenser, det handlade aldrig om
det. Dessutom vet jag att jag inte är
ensam om att ha slitit mer eller mindre
ut mig på detta djursjukhus, min sjuk-
gymnast som specialiserat sig på stress-
relaterade problem har flera patienter
därifrån. Flera kolleger från andra djur-
sjukhus runt om i landet vittnar också
de om svåra arbetsförhållanden. 

Hur länge till ska det få fortgå?

Stöd dina kolleger
Snälla, se dig omkring. Hur mår dina
kolleger, hur mår du själv? Våga erkän-
na om du börjar må dåligt. Det är bara
om vi säger ifrån som situationen kan
förändras till det bättre. Gå inte med på
att slita i en stressig arbetsmiljö om du
mår dåligt av den. 

Du är värd att må bra! Tänk på att du
ska hålla ett helt yrkesliv. Det är arbets-
givarens ansvar att erbjuda en rimlig
arbetssituation där människor kan
utvecklas utan att bränna ut sig. 

Att arbeta ska vara roligt också – inte
bara en kamp i ett rasande tempo för att
överleva arbetsdagen. Det går att för-
ändra om man går ihop flera och prote-
sterar på ett konstruktivt sätt. 

Stöd dina kolleger! 
Nästa gång är det kanske Du som inte

längre orkar hålla tempot. Även veteri-
närer har rätt till en normal arbetsbörda
och en rik fritid. 

Att vara veterinär är ett yrke, inte ett
kall.

Ung veterinär

arbetsmiljö på djursjukhus

Veterinärer är ofta ambitiösa och hängivna sitt arbete och man vill inte visa att man
inte orkar, att man inte klarar av situationen längre med hälsan i behåll.
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Den årliga inkomstdeklaratio-
nen börjar nu närma sig för
många, och SVT ger som van-
ligt tips om aktuella avdrag
och regler speciellt för veteri-
närer.

Inkomstskattesystemet

✔ En intäkt som inte är undantagen
från skatteplikt skall hänföras till något
av inkomstslagen tjänst, kapital eller
näringsverksamhet. 
✔ Fysiska personer betalar både statlig
och kommunal inkomstskatt. 
✔ Juridiska personer utom handelsbo-
lag erlägger endast statlig inkomstskatt.
✔ Ett handelsbolags inkomster beskat-
tas hos delägarna. 
✔ Inkomstslaget kapital behandlas inte
nedan.

Deklarationsförfarandet

Större delen av de skattskyldiga omfattas
av ett förenklat deklarationsförfarande. I
mitten av april får de en ifylld deklara-
tionsblankett tillsänt sig för godkännan-
de och undertecknande.

De som deklarerar inkomst av nä-
ringsverksamhet, delägare i fåmansföre-
tag och närstående till dessa samt de,
som inte varit bosatta i Sverige hela
inkomståret, undantas dock.

I den förtryckta blankett som sänds
till alla berörda skattskyldiga senast 
april, har skattemyndigheten fyllt i
samtliga uppgifter från de kontrollupp-
gifter, som tidigare har sänts in från
olika uppgiftslämnare.

Felaktiga/ofullständiga uppgifter
ändras/kompletteras av den skattskyldi-
ge. Blanketten undertecknas och skall

vara skattemyndigheten tillhanda senast
5 maj.

»Egenavgifter« på skattsedeln

För inkomståret  betalas – via
skattsedeln – allmän pensionsavgift på 
procent. Avgiften tas ut på förvärvsin-
komster upp till   kronor.

 procent av avgiften dras av vid
beräkning av beskattningsbar inkomst.
Resterande  procent får Du skattere-
duktion för.

Taxeringen

När det gäller taxeringen, det vill säga
vilka inkomster som skall tas upp i
deklarationen och vilka avdrag man får
göra, bör följande påpekas. 

Kostnader för resor mellan bostad
och arbetsplats är avdragsgilla endast i
den mån de överstiger   kronor.
Avdragsbegränsningen gäller också för
motsvarande resa vid beräkning av
inkomst av näringsverksamhet. För den
som har inkomster både av tjänst och
näringsverksamhet avser begränsningen
de sammanlagda kostnaderna och i förs-
ta hand skall avdraget i inkomstslaget
tjänst minskas.

Övriga kostnader som täcktes av det
tidigare schablonavdraget är avdragsgilla
till den del de överstiger   kronor.

Avdragsbegränsning-
en omfattar dock inte
följande kostnader som
alltså är avdragsgilla
»från första kronan«:

✔ ökade levnadskost-
nader vid tjänsteresa,
dubbel bosättning och
tillfällig anställning 

✔ kostnader när den
privata bilen använts i
tjänsten och för annan
färdkostnad för resa i
tjänsten

✔ vissa hemresekostnader
✔ egenavgifter som är avdragsgilla i

tjänst

Man får inte göra avdrag för SVF:s
frivilliga grupplivförsäkring, den nya
gruppsjukförsäkringen med  dagars
karens, olycksfallsförsäkringen och
barnförsäkringen (kapitalförsäkringar). 

Däremot är SVF:s gamla gruppsjuk-
försäkring med  månads karens
avdragsgill såsom en pensionsförsäk-
ring. Se vidare under rubriken »Försäk-
ringspremier« nedan.

Om avdragsrätten är tveksam måste
man öppet redovisa vad kostnaderna
avser så att skattemyndigheterna har
möjlighet att bedöma yrkandets skälig-
het. Gör man detta riskerar man inte att
drabbas av skattetillägg om taxerings-
myndigheterna bedömer att avdragsrätt
inte föreligger.

Traktamenten m m

Avdrag för ökade levnadskostnader vid
tjänsteresa  medges endast om
tjänsteresan varit förenad med över-
nattning utanför den vanliga verksam-
hetsorten. 

Med vanlig verksamhetsort menas ett
område, vars yttre gräns ligger på ett
avstånd av  kilometer (närmaste färd

NYHETER INFÖR DEKLARATIONEN 2003

De viktigaste förändringarna inför 

årets självdeklaration är:

✔ Automatisk skattereduktion för fackförenings-
avgift och avgift till arbetslöshetskassa.

✔ Fribeloppet vid förmögenhetsbeskattning är
höjt till    kronor för ensamstående och till
   kronor för sambeskattade par.

Här är avdragen du inte får missa

Deklarationstips  2003
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väg) från såväl den anställdes tjänste-
ställe som bostad.

Betalas traktamente ut vid arbete
inom det område, som utgör vanlig
verksamhetsort, betraktas ersättningen
som lön.

Kostnadsersättningar, traktamenten,
logiersättningar etcetera, som överens-
stämmer med schablonbeloppen eller
ersättningar som motsvarar gjorda
utlägg behöver inte deklareras, förutsatt
att de kryssats på kontrolluppgift.

När arbetsgivaren betalar ut dagtrak-
tamente som överstiger schablonbelop-
pen  respektive  kronor eller
nattraktamente över  kronor (se vida-
re riksskatteverkets informationsmateri-
al) skall den överskjutande delen dekla-
reras som lön.

Om arbetsgivaren inte har betalat ut
något traktamente medges för dag
avdrag med antingen styrkta merkostna-
der för måltider och småutgifter eller
med schablon –  kronor per dag eller
 kronor för halv dag.

För logikostnad medges endast
avdrag med styrkt kostnad som man
själv har betalat. Något schablonavdrag
medges inte i detta fall. 

Den ökning av levnadskostnaderna
som kan uppstå på grund av att man har
sitt arbete på annan ort än bostadsorten
får normalt inte dras av. Avdrag kan
emellertid erhållas om anställningen är
tillfällig, det vill säga:

✔ arbetet avser endast en kortare tid
eller

✔ arbetet visserligen inte är kortva-
rigt men tidsbegränsat eller sådant att en
fast anknytning till den tidigare
bostadsorten krävs eller

✔ arbetet skall bedrivas på flera olika
platser eller

✔ det finns annan anledning att inte
kräva flyttning.

Avdrag
medges för styrkt logikostnad på
arbetsorten samt för måltider och
småutgifter antingen med styrkta mer-
kostnader eller schablon. Det går att få
avdrag för bostadskostnader även om
man inte haft dubbla hyror, det vill säga
bostadskostnader på hemorten, enligt
en dom i Regeringsrätten.

För den som under de första tre
månaderna fått avdrag enligt reglerna
för tjänsteresa som varar kortare tid än
tre månader och som fortfarande efter
denna tid får traktamente gäller scha-
blonbeloppen  kronor och nattrak-
tamente  kronor (med vissa begräns-
ningar om arbetsgivaren till exempel
betalat kostnaderna för mat och bostad).

För övriga, bland annat vikarier, gäl-
ler i första hand att avdrag medges för
visad kostnadsökning. Om denna inte
kan visas men den anställde gör sanno-
likt att han haft sådan kostnad, medges
i andra hand avdrag med  kronor per
dag för de första tre månaderna och
därefter med  kronor per dag. Något
avdrag för halva dagar medges inte. För
logi medges endast avdrag med styrkt
kostnad.

För att visa eller styrka kostnader
krävs att kvitton kan uppvisas.

Hotellkostnader för vikarier

Ersättningen för hotellkostnader skall
räknas som lön om vikarien själv betalat
hotellräkningen. Arbetsgivaren skall
betala sociala avgifter och dra skatt på
hela denna ersättning. Vikarien får göra
avdrag för den verkliga kostnaden i sin
deklaration.

Om hotellet fakturerar kostnaden till
arbetsgivaren direkt skall arbetsgivaren
ta upp ett schablonvärde för hotellkost-

naden i vikariens kontrolluppgift. Vika-
rien får göra avdrag för samma värde i
deklarationen. Arbetsgivaren skall beta-
la sociala avgifter och dra skatt på scha-
blonvärdet. När det gäller dessa värden
hänvisas till riksskatteverkets informa-
tionsmaterial enligt ovan.

Hemresor

Den som på grund av sitt arbete vistas
på annan ort än hemorten, kan få avdrag
för kostnaden för en hemresa i veckan.
Förutsättningen är att avståndet mellan
hemorten och arbetsorten är längre än
 kilometer.

Avdrag medges normalt för kostna-
den för billigaste färdsätt. Denna regel
har dock luckrats upp. Så är skälig kost-
nad för till exempel flygresa eller resa
med tåg i första klass också avdragsgill
även om det inte skulle vara det billigas-
te färdmedlet.

Om det inte finns godtagbara allmän-
na kommunikationer, medges avdrag
för bilresa enligt den schablon som gäl-
ler avdrag för resor mellan bostaden och
arbetsplatsen ( kronor per mil). Det
kan också finnas särskilda skäl för vete-
rinärer att yrka avdrag för bilresa på
grund av behovet av att medföra veteri-
närutrustningen.

Har man fått traktamente under vis-
telsen i hemmet, skall avdraget för hem-
resor reduceras med belopp som mot-
svarar erhållet dagtraktamente.

Av arbetsgivare betalda hemresor är
förmån och finns därför i regel med på
kontrolluppgift. Avdrag får ske om för-
månen redovisats som intäkt.

Resor melan bostad och arbete

För att få avdrag för kostnader för resor
mellan bostad och arbetsplats, skall
arbetsplatsen vara belägen minst två
kilometer från bostaden. Avdrag god-
känns normalt för en resa till och en resa
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från arbetsplatsen per arbetsdag. Kost-
naderna är avdragsgilla endast i den mån
de överstiger   kronor. Avdrag för
resor för lunch eller middag medges
däremot inte. I allmänhet medges
avdrag endast för kostnaden för billigas-
te färdsätt. 

För att få avdrag för kostnader för
resor med bil mellan bostad och arbets-
plats krävs i regel dels att avståndet mel-
lan bostad och arbetsplats är minst fem
kilometer, dels att det klart framgår att
man regelmässigt tjänar minst två tim-
mar sammanlagt för fram- och återresan
genom att använda bil i stället för all-
mänt kommunikationsmedel. 

Avdrag för bilkostnader vid resor
mellan bostaden och arbetsplatsen med-
ges med  kronor per mil. Om man har
fått ersättning från arbetsgivaren skall
denna tas upp som skattepliktig intäkt.

Körjournal

Många skatteskyldiga måste föra kör-
journal för att styrka antalet körda mil i
tjänsten respektive privat. För att kör-
journal skall kunna tillmätas något stör-
re bevisvärde måste man föra den löpan-
de under beskattningsåret. Följande
krav bör uppfyllas:

❶ Mätarinställningen vid årets bör-
jan och slut.

❷ Mätarinställningen vid tjänstere-
sans början.

❸ Var tjänsteresan börjar och slutar
samt antalet körda kilometrar.

❹ Vilken ort och vilket företag eller
patient som besökts.

❺ Namnet på den person på företa-
get eller patienten som besökts.

❻ Uppgift om antal privat körda mil.

Veterinärutrustning med mera

Arbetsredskap som inköpts under
beskattningsåret är avdragsgilla om de
varit nödvändiga för tjänsten.  

En ytterligare förutsättning är att skat-
tefri ersättning inte har lämnats för att
täcka kostnaderna. Beträffande offentlig-
anställda veterinärer brukar skattemyn-
digheten utgå ifrån att huvudmannen
tillhandahåller sådan utrustning. 

Nedan följer en förteckning över såda-
na kostnader som kan vara avdragsgilla
och vad som kan vara värt att tänka på.

Redskap

Kostnad för verktyg/redskap/instru-
ment som man behöver i verksamheten.
Här gäller att kostnad för dyrare red-
skap, över   kronor och med minst
tre års livslängd, bör fördelas på flera år.
Tre till fem års avskrivning är att rekom-
mendera. Exempel på sådan vara är en
mobiltelefon eller en fax.

Skyddskläder

Skyddskläder som behövs bland annat
för att förhindra överföring av smitt-

samma sjukdomar är en avdragsgill post,
dock inte om kostnaden avser arbetsklä-
der.

Kontorsmateriel

Avdrag för kontorsmateriel beviljas om
det är materiel som man behöver i sitt
kontor. Telefonkostnaden är avdragsgill
för den del som inte utgörs av privata
samtal.

Facklitteratur & representation

Kostnad för facklitteratur är avdragsgill
om böckerna anskaffats för tjänsten och
de krävs för att man skall upprätthålla
den på ett tillfredsställande sätt. Böcker-
na skall även finnas tillgängliga på
arbetsplatsen. Facktidskrifter är i regel
avdragsgilla. OBS! Har du tidigare år
dragit av kostnaden för Svensk Veteri-
närtidning skall du inte göra det i årets
deklaration. Den ingår från och med i år
i fackföreningsavgiften som SVF rap-
porterar direkt till skattemyndigheten
och som du automatiskt får skattere-
duktion för. Se vidare under rubriken
»Skattereduktion« nedan.

Kostnader för representation är
avdragsgilla om de har ett omedelbart
samband med verksamheten. För varje
år ger Riksskatteverket (RSV) ut rekom-
mendationer för med vilket högsta
belopp per person och gång man kan
beviljas avdrag. För  är det högsta
avdraget  kr/person. Den som inte är
skattskyldig till moms får öka avdragsra-
men med momsen. Avdragsramen gäller
för såväl extern som intern representa-
tion.

För andra måltidsutgifter än lunch,
middag och supé är avdraget högst 
kr plus moms per person och tillfälle.

Försäkringspremier 

Som redan angetts får inte särskilt
avdrag yrkas för premier som erlagts för
frivillig grupplivförsäkring, den nya
gruppsjukförsäkringen med  dagars
karens, olycksfallsförsäkring och barn-
försäkring (kapitalförsäkringar). Avdrag
för pensionsförsäkringar får dock yrkas
som tidigare. 

Observera emellertid att det numera
teckning: Claes Beck-Friis
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gäller en kraftig begränsning av avdrags-
rätten för pensionsförsäkringar. Endast
upp till ett halvt prisbasbelopp, dvs för
 högst   kronor, får dras av
om Du inte tjänar mer än   kro-
nor. Om Du tjänar mer än  
kronor får Du dra av  procent, dock
max   kronor.

Medlem som varit ansluten till för-
bundets gamla  gruppsjukförsäkring
under hela  får dra av  kronor.
Observera att denna försäkring dras av
som en pensionsförsäkring. Bevaka att
detta avdrag beviljas. Ett särskilt intyg
om att försäkringen är avdragsgill kan
begäras från förbundskansliet om inte
avdraget godkänns.

AEA-avgiften skall du från och med i
år inte själv dra av i deklarationen.
Avgiften rapporteras direkt till skatte-
myndigheten som automatiskt reduce-
rar din skatt. Se vidare under rubriken
»Skattereduktion« nedan.

Veterinär, som varit ansluten till vete-
rinärförbundets ansvarsförsäkring ,
bör yrka avdrag med  kronor under
den förvärvskälla där inkomsten redovi-
sats (tjänst eller rörelse). Detsamma gäller
veterinärutrustningsförsäkringen. Premi-
en för denna försäkring för hela  är
 kronor.

Premien för tjänstegrupplivförsäk-
ring, som gäller för alla stats- och kom-
munaltjänstemän och för flertalet privat-
anställda, betalas av arbetsgivaren och
något avdrag härför i deklarationen är
inte aktuellt för den anställde.

Skattereduktion

Från och med i år får du automatiskt
avdrag på skatten för den avgift du
under  inbetalt till SVF och AEA.
Skattereduktion för fackföreningsavgif-
ten medges dock endast om den sam-
manlagda avgiften uppgått till minst
 kronor. Du skall inte själv göra
avdrag för dessa avgifter i deklaratio-
nen. De rapporteras direkt till skatte-
myndigheten som reducerar din skatt
med  procent av avgiften till SVF
och  procent av avgiften till AEA.
Du har i början av februari fått en
kontrolluppgift för  med uppgift

om vad SVF rapporterat till
skattemyndigheten. I belop-
pet under rubriken »Avgift till
arbetstagarorganisation« ingår
medlemsavgiften till SVF
och riksföreningarna
(men inte sektionerna)
samt prenumerationsav-
giften för Svensk Veteri-
närtidning. Att vi inklude-
rar avgiften för veterinär-
tidningen i fackföre-
ningsavgiften beror på
att prenumerationen är
obligatorisk för alla medlemmar
och därmed betraktas som en medlems-
avgift av skattemyndigheten och inte
som facklitteratur. Avgiften till AEA
som står på kontrolluppgiften har räk-
nats ut med ledning av antal månader
du varit ansluten till AEA gånger  kr
(månadsavgiften ). Var du anslu-
ten hela  blir beloppet således 
ggr  kr =  kr. 

Utbildningskostnader

Till utbildningskostnad i vidsträckt
mening kan hänföras kostnader för
egentlig yrkesutbildning samt fortbild-
ning. Utbildningskostnader är i princip
inte avdragsgilla vare sig de hänför sig
till en kommande yrkesbana eller avser
att ge meriter för en högre tjänst. Såda-
na kostnader likställs med kostnader för
köp av förvärvskälla, dvs som en slags
investering. Praxis beträffande kostna-
der för yrkesutbildning är helt klart –
inget avdrag.

För fortbildningskostnader är läget
annorlunda. Med fortbildningskostna-
der avses kostnader för sådan utbildning
som en anställd genomgår i och för den
tjänst han redan innehar. Kostnaderna
kan gälla deltagande i kurser, studieresor
eller inköp av facklitteratur. 

Om man ska beviljas avdrag eller ej
för fortbildningskostnader synes i prax-
is bero på i vems huvudsakliga intresse
studierna bedrivs. Har arbetsgivaren
utbetalat full lön under studietiden
medges som regel avdrag för uppkomna
kostnader. I dessa fall anses den skatt-
skyldige ha fullgjort sin arbetsprestation

gentemot arbetsgivaren genom att
bevista utbildningen. Det är i »huvud-
sak i arbetsgivarens intresse« som den
anställde underkastar sig utbildning.
Om den anställde får reducerad lön har
praxis visat att avdrag för kostnader inte
har medgivits. Har deltagandet skett
under semester eller under kompensa-
tionsledighet har arbetsgivaren inte
möjlighet att visa intresse genom att
utge lön. Avdragsrätten måste då bedö-
mas utifrån andra kriterier. Ofta vägras
avdrag därför att den skattskyldige har
svårt att bevisa »nödvändigheten« att
delta i dessa situationer.

Studiekostnader är dock avdragsgilla
om utbildningen varit nödvändig för att
behålla arbete och inkomster.

När det gäller bedömningen av
avdragsrätten för en kongressresa under-
söker skattemyndigheten om arbetsgiva-
ren påfordrat deltagande i kongressen,
dvs om deltagandet legat i arbetsgiva-
rens intresse. Som regel krävs att delta-
garna fått behålla sina löneförmåner
från arbetsgivaren. 

Det är också väsentligt att det finns
ett organiserat program med i regel
minst  veckotimmar, och där ämnena
som behandlas har betydelse för det
arbete man har under skatteåret. 

Exklusiva resmål, rekreationsinslag
under eller i tidsmässig anslutning till
kongressen liksom anhörigs deltagande i
resan är faktorer som försvårar att få
avdrag.

De kostnader för vilka avdrag ifråga-
kommer är i huvudsak kongress/kursav-

teckning: Claes Beck-Friis
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gift, resekostnader, för-
dyrade levnadskostnader
(observera att om trakta-
mente inte utgått medges
avdrag med hälften av
normalbeloppet för aktu-
ellt land om man inte kan
visa en högre faktisk kostnad)
samt förekommande litteratur- och
materialkostnader. Resekostnadsbidrag,
eventuella traktamenten och övriga
kostnadsersättningar eller bidrag skall
redovisas som intäkt eller öppet frånräk-
nas kostnaderna.

Det är viktigt att försöka styrka nöd-
vändigheten av kurs/kongressdeltagan-
det genom intyg från arbetsgivare, redo-
görelse för den egna arbetssituationen,
tjänsteställning osv.

Spar alltid kvitton, program och
dylikt för att styrka faktiska utgifter och
omständigheter! I det fall skattemyndig-
heten bestämmer sig för att granska
avdragen närmare fordras en omfattan-
de och detaljerad argumentation för att
få en kongresskostnad accepterad som
avdrag.

Studiemedelsavgift

Studiemedelsavgift, dvs indexräkning av
studiemedel, är enligt direkt författ-
ningsbestämmelse inte avdragsgill.
Däremot är räntor på andra studielån
avdragsgilla. Avdraget görs under
inkomst av kapital.

Arbetsrum

Ett arbetsrum kan för många vara en
stor utgiftspost. Trots det kan det ofta
vara svårt att få igenom avdraget. Detta
gäller i synnerhet om arbetsrummet lig-
ger i den egna bostaden. 

För att få avdrag under »Inkomst av
tjänst« bör samtliga nedan angivna
förutsättningar vara uppfyllda:

✔ Det finns ett klart behov av arbets-
rum för att kunna utföra arbetet.

✔ Arbetsrummet är så möblerat att
det inte kan användas som vanligt
bostadsrum.

✔ Rummet är avskilt från den egna
bostaden.

✔ Det blir en högre kostnad på grund
av arbetsrummet än utan arbetsrum.

✔ Arbetsrum för arbetsuppgifterna
som görs hemma saknas på arbetsplatsen.

Om avdrag beviljas för arbetsrummet
får i regel också avdrag göras för möbler
och andra inventarier i rummet. Avdra-
gets storlek är ett belopp som motsvarar
den faktiska merkostnaden för rummet
på grund av el, värme, hyra, försäkring
osv samt viss del av hyran om det rör sig
om en hyreslägenhet.

Möjligheterna att få avdrag ökar om
ett foto bifogas av arbetsrummet samt
ett intyg av arbetsgivaren som styrker att
arbetsuppgifterna kräver ett rum i bosta-
den. Om nödvändigt bör sådant intyg
införskaffas.

Lånedatorer

Anställda kan låna hem arbetsgivarens
dator utan att förmånsbeskattas. Redan
tidigare kunde en anställd i mindre
utsträckning använda en dator privat
utan att förmånsbeskattas under förut-
sättning att datorn var ett arbetsredskap.
För att förmånen skall vara skattefri
måste erbjudandet om lånedator rikta
sig till hela den stadigvarande persona-
len. Eftersom en fiktiv lön inte kan
beskattas kan arbetsgivare utan skatte-
konsekvenser låna ut datorer mot ett
bruttolöneavdrag.

Moms för veterinärtjänster

En skattskyldig med en skattepliktig
omsättning som inte överstiger  miljon
ska normalt redovisa momsen i sin själv-
deklaration. De förfaranderegler som
gäller i inkomstredovisningen skall då i
huvudsak även tillämpas avseende
momsredovisningen. Är omsättningen

högre är man
tvungen att regi-
strera sig för moms
hos lokala skatte-
myndigheten.

Kontrolluppgift

Det är angeläget att noga kontrollera de
uppgifter som lämnas på kontrollupp-
giften och om nödvändigt ta kontakt
med den/de som utfärdat denna om
något skulle vara oklart eller felaktigt.
Särskilt nödvändigt är det för vikarier
att kontrollera att arbetsgivarna har
angett riktiga belopp när det gäller löne-
tillägg och schablonbeskattning av
boendekostnader.  

Kvarskatt

Numera skall arbetsgivaren inte göra
avdrag för eventuell kvarskatt. Det är
den anställde/skattskyldige som själv
skall göra inbetalningen.

Fyllnadsinbetalning

För att kontrollera om Du måste göra en
fyllnadsinbetalning och därmed slippa
kvarskatteavgift, dvs om kvarskatten
uppgår till mer än   kronor, bör
Du göra en preliminär skatteuträkning.
Enklast sker detta på Internet genom
Riksskatteverkets webbsida www.rsv.se.
Du kan också rekvirera den speciella
skatteuträkningsbroschyren  per
telefon från RSV (direktval ). Visar
det sig att Din kvarskatt överstiger
  kronor bör Du göra en fyll-
nadsinbetalning så att pengarna är bok-
förda på skattemyndighetens konto
senast  maj, detta för att undvika kost-
nadsränta.

Till sist 

Om man som skattskyldig gjort något
uppsåtligt fel i sin deklaration kan den
ändras av skattemyndigheten i fem år
efter taxeringsåret. Därtill kan det också
bli fråga om otrevliga konsekvenser
såsom straffpåföljd och skattetillägg.

Anders Lefrell

teckning: Claes Beck-Friis
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Ansvarsförsäkringen

Ansvarsförsäkringen är en frivillig
gruppförsäkring som omfattar skade-
ståndsskyldighet för personskada och
sakskada (= skada på djur) som försäk-
rad medlem kan åläggas i sin veterinär-
verksamhet. Försäkringen gäller i hela
världen utom USA och Kanada. 

Försäkringen gäller härvid för veteri-
närverksamhet som den försäkrade
bedriver i privatpraktik i form av egen
rörelse:

• som enskild näringsidkare eller i
enkelt bolag (med eller utan anställd
personal) eller som handelsbolag, kom-
manditbolag eller aktiebolag (med eller
utan övrig anställd personal).

Under de förhållanden som ovan
angivits gäller försäkringen även för
medlems eller medlems firma (bolag)
arbetsgivaransvar. 

Försäkringen omfattar inte skade-
ståndsskyldighet som kan åläggas för-
säkrad medlem i annan verksamhet än

försäkrad veterinärverksamhet enligt
ovan eller åvilar annan arbetsgivare än
enligt ovan.

Försäkringen gäller inte för feldiag-
nos som inte förorsakat skada på djuret.

Maximalt försäkringsbelopp vid per-
sonskada är  miljoner kronor och vid
sakskada (= skada på djur)  miljoner
kronor. Självrisken uppgår vid varje ska-
detillfälle till  procent av prisbasbelop-
pet ( =   kronor).

Premien för  är  kronor.

Fakta om förbundets
gruppförsäkringar 2003

Förbundsstyrelsen vill i samråd med Skandia och If Skadeför-
säkring lämna följande information om de frivilliga gruppför-
säkringar som medlemmarna kan teckna genom förbundet.
Detta är en kortfattad beskrivning. Fullständiga bestämmelser
finns i försäkringsavtal och villkor, som också ligger till grund
för skadereglering.

➤
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➤ Grupplivförsäkringen

Villkoren för förbundets grupplivförsäk-
ring ändrades från den  januari .
Livförsäkring tecknad före detta datum
omfattar dödsfallskapital, rätt till dub-
belt förtidskapital samt barnskydd. För-
tidskapitalet reducerades år  med 
procent. Från  januari  har för-
tidskapitalet ersatts av ett sjukkapital.
Alla grupplivförsäkrade som tecknat för-
säkringen före den  januari  erhål-
ler en sjukkapitalförsäkring på max 
prisbasbelopp (pbb) i stället för ett för-
tidskapital på max  pbb, utan
hälsoprövning. Du kan minska sjuk-
kapitalet från  till  pbb och därmed
få lägre premie. Du kan också säga upp
sjukkapitaldelen helt och enbart behålla
livförsäkringen. Du kan även höja sjuk-
kapitaldelen, men då krävs att du har
sjukförsäkringen och även hälsopröv-
ning.

• Livförsäkring tecknad efter den 
januari  innehåller inte förtids/
sjukkapital utan enbart ersättning vid
dödsfall samt barnskydd.

• Livförsäkring tecknad före  januari


Omfattar dödsfallskapital, sjukkapi-
tal samt barnskydd. 

Dödsfallskapital utbetalas om den
försäkrade avlider under försäkrings-
tiden och uppgår till nedanstående
belopp.

Försäkringsbeloppet,  pbb ( 
kr) eller  pbb (  kr), gäller till
och med  år. Från och med  år mins-
kar beloppet med  procentenheter per
år fram till  år. Från  år och fram till
slutåldern  år är livförsäkringsbelop-
pet  procent av fullt belopp =  pbb
(  kr) respektive , pbb ( 
kr). Ingen avtrappning sker om den för-
säkrade har barn under  år. Premien
för  för livförsäkringen på  pbb
för medlem under  år är  kronor
för egen försäkring och  kronor för
medförsäkrad. För medlem som fyllt 
år är premien  kronor för egen för-
säkring och  kronor för medförsäk-
rad.

Premien för livförsäkringen på  pbb
för medlem under  år är  kronor
för egen försäkring och  kronor för
medförsäkrad. För medlem som fyllt 
år är premien  kronor för egen för-
säkring och  kronor för medförsäk-
rad.

Sjukkapital utbetalas till den som
under försäkringstiden drabbas av
arbetsoförmåga till minst en fjärdedel på
grund av sjukdom eller olycksfallsskada
under en sammanhängande period om
 månader eller totalt  månader
under en femårsperiod före fyllda sextio
år. Ersättningens storlek bestäms av för-
säkringsbeloppet, den försäkrades ålder
samt fastställd grad av medicinsk invali-
ditet och är ett skattefritt engångsbe-
lopp. Maximalt försäkringsbelopp gäller
upp till  år. Därefter reduceras belop-
pet med två procentenheter per år från
 till  år och med tre procentenheter
per år från  till  år.  

Premien för sjukkapital på  pbb är
 kronor för medlem/medförsäkrad
under  år och  krono för med-
lem/medförsäkrad som fyllt  år.

• Livförsäkring tecknad efter  januari


Omfattar dödsfallskapital samt
barnskydd.

Försäkringsbeloppet,  pbb ( 
kr) eller  pbb (  kr), gäller till
och med  år. Från och med  år mins-
kar beloppet med  procentenheter per
år fram till  år. Från  år och fram till
slutåldern  år är livförsäkringsbelop-
pet  procent av fullt belopp =  pbb
(  kr) respektive , pbb ( 
kr). Ingen avtrappning sker om den för-
säkrade har barn under  år.

Premien för  för livförsäkringen
på  pbb för medlem under  år är 
kronor för egen försäkring och  kro-
nor för medförsäkrad. För medlem som
fyllt  år är premien  kronor för
egen försäkring och  kronor för med-
försäkrad.

Premien för livförsäkringen på  pbb
för medlem under  år är  kronor
för egen försäkring och  kronor för
medförsäkrad. För medlem som fyllt 

år är premien  kronor för egen för-
säkring och  kronor för medförsäk-
rad.

Barnskydd

Barnskydd ingår som en del av förbun-
dets grupplivförsäkring. Försäkringen
gäller för barns dödsfall. Försäkringsbe-
loppet är ett prisbasbelopp (  kr).
Försäkringen gäller längst till utgången
av den månad barnet fyller  år. Försäk-
rade är försäkringstagarens arvsberätti-
gade barn. 

Om förhållandena är följande när
försäkringen träder i kraft, omfattas inte
barnet av försäkringen:

• Om barnet beviljats vårdbidrag
enligt lagen om allmän försäkring,

• Om barnet vårdas på sjukhus eller
annan vårdinrättning,

• Om barnet fyllt  år.

Det ekonomiska skyddet vid beståen-
de arbetsoförmåga, som tidigare fanns i
barnskyddet, har upphört från den 
januari  på grund av ändrade
lagregler.

Gruppsjukförsäkring mot

inkomstbortfall

Om den försäkrade drabbas av arbetso-
förmåga till minst en fjärdedel på grund
av sjukdom eller olycksfallsskada utbeta-
las ersättning efter  dagar. Ersättning
utbetalas för maximalt  månaders
sammanhängande sjukskrivning eller
totalt  månaders ersättning under fem
år vid kortare sjukskrivningsperioder.
Har du varit fullt arbetsför under 
månader tas ingen hänsyn till tidigare
utbetald ersättning. 

Försäkringen har fyra olika ersätt-
ningsbelopp beroende på din månadsin-
komst. Vid månadsinkomst upp till
  kronor är ersättningen  kro-
nor per månad för heltidssjukskriven
och årspremien är  kronor. Vid
månadsinkomst mellan   och
  kronor är högsta ersättning  
kr/mån och årspremien  kronor, vid
månadsinkomst mellan   och
  kronor är högsta ersättning  
kr/mån och årspremien  kronor och
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vid månadsinkomst på   kronor
och uppåt är högsta ersättning  
kr/mån och årspremien   kronor.
Premien är inte avdragsgill i deklaratio-
nen.

Ersättningen är skattefri och utbeta-
las till så stor del som svarar mot graden
av arbetsoförmågan (minst en fjärde-
del).

Gamla gruppsjukförsäkringen

Denna gruppsjukförsäkring kan ej
nytecknas. För de medlemmar som i dag
är anslutna gäller försäkringen tills de
säger upp den eller fyller  år, då för-
säkringen upphör automatiskt. Grupp-
sjukförsäkringens ersättningsbelopp är
 kronor per månad efter en månads
karens. Ersättningen är skattepliktig
inkomst och premien man betalar är
således avdragsgill i deklarationen som
en pensionsförsäkring. Premien för 
är  kronor.

Gruppolycksfallsförsäkringen

Förbundets gruppolycksfallsförsäkring
gäller både under arbetstid och fritid.
Olycksfallsskyddet är värdesäkrat och
invaliditetskapitalet uppgår till  pris-
basbelopp ( =   kr). Ersätt-
ning betalas i förhållande till graden av
invaliditet.

Är invaliditetsgraden  procent eller

mer fördubblas ersättningen. Vid 
procent invaliditet utbetalas således ett
maximalt invaliditetskapital på  pris-
basbelopp ( =   kr).

Ersättning kan betalas för medicinsk
(nedsatt kroppsfunktion) eller ekono-
misk (nedsatt arbetsförmåga) invalidi-
tet. Vid medicinsk invaliditet minskas
ersättningsbeloppet med , procenten-
heter för varje år som åldern överstiger
 år. Vid  års ålder uppgår maximal
invaliditetsersättning till hälften av det
fulla försäkringsbeloppet. Försäkringens
slutålder för medicinsk invaliditet är 
år.

Vid ekonomisk invaliditet minskas
ersättningsbeloppet med  procentenhe-
ter för varje år som åldern överstiger 
år. Vid  års ålder upphör rätten till
ersättning för ekonomisk invaliditet
helt.

Försäkringen omfattar även ersätt-
ning för nödvändiga och oundvikliga
merkostnader, högst  prisbasbelopp,
samt ersättning för skador på burna klä-
der och normalt medförda personliga
tillhörigheter, högst , prisbasbelopp.
Dessutom ersätter gruppolycksfallsför-
säkringen följande kostnader i den mån
de inte ersätts från annat håll: läkekost-
nader, behandlingskostnader för tands-
kador samt resekostnader i samband
med vård och behandling och merkost-

nader för resor mellan bostaden och
arbetsplatsen under begränsad tid, om
särskilt transportmedel måste anlitas.

I försäkringen ingår också ett krismo-
ment som omfattar psykologkonsulta-
tioner för försäkrad som drabbats av ett
traumatiskt tillstånd till följd av ersätt-
ningsbar olycksfallsskada, rån, hot eller
överfall, makes eller barns dödsfall. Kris-
momentet gäller för den försäkrade i
egenskap av privatperson, det vill säga ej
i tjänsten. Försäkringen gäller ej för ska-
dor som tillfogats av någon i familjekret-
sen. Kristerapi ges med högst 
behandlingar per försäkrad och skada
och av psykolog som anvisats av Skan-
dias Kriscentrum. 

Premien för  är  kronor för
egen försäkring och  kronor för med-
försäkrad.

Barnförsäkring

Barnförsäkringen utbetalar ersättning
vid invaliditet på grund av olycksfall
eller sjukdom och gäller för alla dina
barn. Makes/sambos barn är försäkrade
under förutsättning att de är folkbokför-
da på din adress. Försäkringen gäller
dygnet runt till och med utgången av
det kalenderår barnet fyller  år.
Anslutning till barnförsäkring sker utan
hälsodeklaration. Observera dock de
inskränkningar i giltighet som gäller för ➤

Teckning: Claes Beck-Friis
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skador som inträffat innan försäkringen
tecknats, medfödda sjukdomar m m.
Vid eventuell skada görs hälsoprövning
i efterhand.

Försäkringsbeloppet uppgår till max
 prisbasbelopp per barn ( =  
 kr). Ersättning betalas i förhållande
till invaliditetsgraden (ex: vid  procent
invaliditet utbetalas   kr).

Vid olycksfall ersätts även läke-,
tandskade- och resekostnader (de verkli-
ga kostnaderna), merkostnader för ska-
dade kläder, glasögon m m i samband
med olycksfall som krävt läkarbehand-
ling (högst , prisbasbelopp), övriga
oundvikliga merkostnader på grund av
olycksfallet (högst  prisbasbelopp),
rehabiliteringskostnader (högst  pris-
basbelopp).

Ett dödsfallskapital på  prisbas-
belopp betalas oavsett om dödsfallet
beror på ett olycksfall eller en sjukdom.

Premien för  är  kronor. 
Du betalar endast en premie oavsett

antalet barn.

Separat barn-

olycksfallsförsäkring

Sedan gammalt finns en separat barn-
olycksfallsförsäkring som gäller till och
med utgången av det kalenderår barnet
fyller  år. Den gäller endast vid olycks-
fall och ger max  prisbasbelopp per
barn ( =   kr) i invaliditets-
ersättning.

Premien för  är  kronor. Du
betalar endast en premie oavsett antalet
barn.

Om du är en av dem som har kvar
denna försäkring för barnen rekommen-
derar vi att du byter till Barnförsäkring-
en som gäller till och med  års ålder
och ger invaliditetsersättning upp till 
prisbasbelopp både vid sjukdom och
olycksfall.

Premiebefrielse

Rätten till premiebefrielse har upphört
från den  januari  på grund av änd-
rade lagregler. 

Fortsättningsförsäkring kan under
vissa förutsättningar tecknas om försäk-

rad måste gå ur gruppförsäkringen.
Seniorförsäkring kan tecknas inom

tre månader vid utträde på grund av
ålderspension eller uppnådd slutålder
för gruppavtalet.

Veterinär-

utrustningsförsäkringen

Försäkringen avser allriskförsäkring av
veterinärutrustning (instrument och
liknande) inklusive tillbehör samt varor,
varmed avses medicin, förbandsartiklar
och liknande. Biltelefon, personsökare,
ultraljudsapparat, röntgenutrustning,
framkallningsapparatur och autoklav
ingår dock inte i försäkringen.

Försäkringsbeloppet uppgår till max-
imalt  prisbasbelopp ( =   kr)
för egendom tillhörig en och samma
veterinär. Självrisken är  kr. Premien
för  är  kronor. 

Observera att veterinärutrustnings-
försäkringen endast kan sägas upp till
årsförfallodagen, som är den  januari
varje år. Enda undantaget är om du sålt
din utrustning. Då kan försäkringen
upphöra från nästkommande månads-
skifte efter det skriftlig avanmälan
inkommit till veterinärförbundet.

Hem- och Villaförsäkring

Veterinärförbundet kan i samarbete
med If Skadeförsäkring även erbjuda dig
som medlem  procent grupprabatt på
If:s ordinarie pris på Hem- och Villaför-
säkring.
Utöver detta finns också If-bonus som
kan ge dig ytterligare upp till  procent
rabatt på Hem- och Villaförsäkringen
samt på dina övriga privata sakförsäk-
ringar, till exempel bil- och fritidshus-
försäkring.

Detta bonussystem bygger på skadefri-
het och antal försäkringar som tecknas.

: /
Ordinarie pris . kr
Rabatt via SVF (%) - kr
If-bonus (% - kr
Totalt . kr

I exemplet ovan har vi räknat på att

du tecknat  st försäkringar eller fler i If,
vilket ger  procent i If-bonus.

För att få reda på hur mycket pengar
du kan spara ringer du If, telefon  -
 .

Privatvårdsförsäkring 

för gruppavtal

Försäkringen ger dig personligt omhän-
dertagande när du, efter utredning och
remiss från din behandlande läkare,
behöver kvalificerad specialistläkarvård
eller operation, utan lång väntan. För-
säkringen omfattar: specialistläkarvård;
operation, vård och behandling; efter-
vård; hjälpmedel under akut läknings-
tid; resor och logi. Premien beror på den
försäkrades ålder. Exempel: – år
  kr/år, – år   kr/år, – år
  kr/år.

Sjukvårdsförsäkring

Skandias sjukvårdsförsäkring är ingen
gruppförsäkring. Den kan tecknas via
förbundet av medlemmar som är egna
företagare. Med hjälp av försäkringen
kan du till exempel själv påverka tid-
punkt för operation eller behandling.

Har du frågor om Privatvårdsförsäk-
ring och Sjukvårdsförsäkring, ring Bertil
Sten på Skandia, tfn -   eller
Skandia Life Line tfn -  .

Praktikförsäkring för privat-

praktiserande veterinärer

Förbundet förmedlar även en praktik-
försäkring för de medlemmar som är
egna företagare och som önskar ett mer
omfattande försäkringsskydd för dyrare
utrustning. 

I samarbete med If Skadeförsäkring
har förbundet tagit fram en försäkring
som omfattar både utrustning och
ansvar, inklusive behandlingsansvar, dvs
felbehandling av djur som förorsakat
skada på djuret (max  miljoner).

Försäkringen omfattar även avbrott på
grund av ersättningsbar egendomsskada,
rättsskydd, krisskydd och tjänstereseför-
säkring. Försäkringen administreras av If. 

Vill du ha mer information kontakta
If:s kundcenter, tfn -  .
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D    på en av mina molarer rämnade för ett par veckor sedan. I
likhet med många andra -talister hade jag en skoltandläkare som jobbade enligt devi-
sen hellre fälla än fria, det vill säga minsta lilla misstänkta kariesfläck skulle borras bort

med råge. Kvar blev tunna emaljskal som nu inte längre förmår motstå tidens tand. 
I dag är det dags för det efterlängtade tandläkarbesöket. Numera har vi statsanställda rätt att

besöka tandläkaren på  betald arbetstid. Jag har trots så kallad utlokalisering behållit min
tandläkare i Stockholm. Förmodligen hade den som kläckte idén till förmånen inte ens i sin
vildaste fantasi kunnat föreställa sig att det fanns konservativa typer, som vägrade att överge
sin tandläkare bara för att de utlokaliserades sju mil bort. Om någon nitisk  byråkrat läser
detta finns risk för att det kommer en tilläggsbestämmelse om att förutsättningen för att få
göra tandläkarbesök på betald arbetstid är att en tandläkare på mantalsskrivningsorten utnytt-
jas.

Varför jag har kvar min tandläkare sedan Stockholmstiden? Jag känner  förtroende för
honom och han har lagom stora händer! Detta i motsats till min skoltandläkare, som var stor
och bullrig och jämfört med en liten skolflicka hade jättelabbar, som han tillsammans med
diverse skramlande instrument knölade in i den lilla rosenmunnen. Vill dock  påpeka att jag
inte hyste något agg till skoltandläkaren som person. Han var för övrigt far till min bästa
kompis.

S    för färd mot Uppsala järnvägsstation. Det duggregnar.
Glasögonen immar  igen. Vem blir först med att uppfinna vindrute-
torkare för glasögon? Mycket av mina tankar upp-

tas av min körs konsert på lördag och det sista repet
ikväll. Hur kommer det att gå? Jag missade ju ett
antal övningar därför att jag valde att ta väldigt sen
sommarsemester. Dessutom låg jag utslagen av ett
calicivirus vid den extra tre-timmars-övningen i lör-
dags. Jo, det räcker med ett  enda inmundigat cali-
civirus för att resultatet skall bli kaskadkräkningar!
Ryggmärgens autopilot är inkopplad. Men, vad
nu? Jag är nästan framme vid Mikaelskyrkan!
Där skall jag ju vara på körrep först ikväll. Snabb
kursomläggning – ännu återstår  minuter till
tågets avgång. Pust! Jag hann denna gången
också! På tåget rättar jag tentor som »Årskurs 
Kockar«, Restauranghögskolan i Grythyttan
skrivit. Den övergripande frågan rör egenkon-
troll i restaurangköket. Visste ni till exempel att
om man har för hög temperatur i fiskkylen så
bildas det binnikemask? Den som frågar  får
veta mycket!

F   – och
tåget är i tid. Sextiofem
minuter  kvar tills jag skall

inta tandläkarstolen. Bestämmer
mig för en promenad Kungsgatan
fram och sedan rakt igenom Öster-
malm till Valhallavägen, där min
tandläkare finns. Det duggregnar,
men regnet är inte tillräckligt
intensivt för att jag skall orka ta
upp det hopfällbara och i  bästa fall

En helt vanlig dag…
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också utfällbara paraplyet, som jag för säkerhets skull lade ned i väskan i  morse. Regnet tilltar.
Konstaterar att jag redan hunnit bli plaskvåt, dvs ingen idé att ta upp  paraplyet. Än en gång har
jag  släpat på ett  paraply alldeles i  onödan! Framme vid korsningen Nybrogatan–Karlavägen
känner jag att tårna på högra foten börjar kännas våta. Det var alltså så mycket väta mina mocka-
allväderstövlar, som skulle motstå »visst regn«,  klarade av.  

V     ch håret hänger i dyngsura stripor när jag  minuter för
tidig anländer till tandläkarens väntrum där ett par representanter för det »vackra
folket« bidar sin tid. Erinrar mig dock det beröm jag fick av »sminket« i  SVT 1 för

någon vecka sedan. Jag skulle göras TV-mässig inför ett framträdande (EHEC) i »Soffan«  i
arla morgonstund och när det var dags för frisyren tittade sminkösen på mig och frågade vad
jag gjort med håret. Vadå gjort med håret? Det var ju alldeles nytvättat. Visserligen hade det
fått självtorka på egen hand  i taxin  på  väg till Stockholm, men det var ju i alla fall rent. Det
är jättesnyggt! Du är ju supertrendig! Oj, vad  jag är avundsjuk på Dig! Jag hade missat att den
av mig i flera år hyllade naturliga spikraka looken nu blivit högsta mode. Det var inte många
år sedan en hårfrisörska ironiskt undrade om jag aldrig hade hört talas om permanent. Till
henne återkom jag aldrig. 

På plats i tandläkarstolen. Bedövning? Kan vara skönt med lite fysisk smärta som kontrast till
den psykiska smärta, som framkallas av SLU:s lednings (ovanför fakultetsnivå) totala nonchalans
för de ekonomiska problem som V-faks institutioner brottas med. Hur kan någon tro att man i

Livsmedelshygiens budget som förra året  omfattade åtta miljoner skall kunna spara
, miljoner och ändå utföra samma och helst mera arbete? Efter tio år av fortlö-

pande besparingar är institutionens organisation så slimmad att den försvin-
ner helt om ytterligare en »ostskiva« hyvlas av. Tjugo minuter senare och

utan någon smärtupplevelse har jag en ny linguodorsal plastvägg på
min .:a.

N    Östermalmshallen för inköp av
två savoykålhuvuden inför det stundande veckoslutet.
Dessa skall transformeras till Gravlaxfyllda savoykål-

dolmar i gräslökssås. Förrätt blir Sparrismousse med räkor
och efterrätt Chokladtårta på persikosåsspegel. Om

Wilhelm och jag alltid äter typ så där?  Nej, det
medger varken tiden eller den befintliga kroppsko-
stymen. Anledningen är att vi skall ha främmande
(västgötska för gäst/gäster). Regnet har nästan

upphört. Missar Uppsala-tåget med en minut,
men inser detta medan tid är, dvs jag försöker
inte springa ifatt ett tåg som jag ändå inte
skulle ha hunnit med. Det går utmärkt att rätta

tentor även på Stockolms Central!

N   på eposet
frågar sig säkert läsaren kommen så
här långt i läsandet. Vilken knorr? Jag

beskriver ju »En helt vanlig dag« och sådana har
inga  knorrar. Däremot ett antal små glädjeämnen

som till exempel att regnet upphört och att
ingen stulit min cykel, som jag parkerat vid

Uppsala järnvägsstation.

Marie-Louise Danielsson-Tham



En tupp i flocken
lugnar hönorna

  ,
institutionen för husdjurens
miljö och hälsa, SLU Skara,

försvarade fredagen den  februari sin
avhandling för filosofie doktorsexamen
med titeln: »Fear and aggression in
large flocks of laying hens. Effects of sex
composition«. Fakultetsopponent var dr
Bryan Jones, AFRC Edinburgh Resear-
ch Station, Roslin,
Storbritannien.

Förbudet mot att
hålla värphöns i
burar kom till för
hönsens skull. Det
visade sig dock snart
att det innebar problem för hönsen
själva att hålla dem i stora flockar. 

Dagens moderna hönshybrider är
avlade för hög äggproduktion och kan
vara både aggressiva och benägna att
plocka fjädrar av varandra. Förmodli-
gen hänger problemen delvis samman
med att hönorna hålls i enkönade,

mycket stora flockar av jämnåriga djur. 
Höns bildar naturligt rangordningar

och i en stor flock där en höna inte kan
känna igen alla andra kan man förvän-
ta sig att aggressionsnivån ökar. Höns
föredrar oftast välkända gruppmedlem-
mar och bemöter okända med aggres-
sioner.

Hönsens vilda släktingar, de röda
djungelhönsen, lever i mindre grupper
ledda av den ranghögste tuppen. 

Tidigare studier av små grupper på
‒ tamhöns
har visat att tup-
pen är socialt
dominant och
dämpar hönornas 
aggressivitet. Det
är också en erfa-

renhet som många djurägare har.
Ett mål med Kristina Odéns

avhandling var att ta reda på om tup-
par fungerar lugnande även i stora
hönsflockar i kommersiell skala. Hon
kunde visa att det är så. Även i stora
flockar på cika ‒ höns i inten-
siv produktion blev hönorna mindre

aggressiva och rädda om det fanns
tuppar med i flocken.

En tupp kan dock inte lugna hur
många hönor som helst. Enligt
avhandlingen verkar det vara lagom
med en tupp per ‒ hönor. Är det
fler hönor än så per tupp avtar tuppar-
nas inverkan. Effekten tycks också vara
en funktion av tupparnas inbördes
dominansordning, då högrankade
tuppar rör sig mer bland hönorna.

Närvaron av tuppar för vissa nackde-
lar med sig. En av dessa är att befrukta-
de ägg ofta nedgraderas inom EU. Om
äggen lagras svalt, mellan +ºC och
+ºC, är dock risken för en kvali-
tetsskillnad visavi obefruktade ägg
liten. Att tupparna förbrukar extra
foder skulle kunna vara ett ekonomiskt
problem, men en norsk studie har visat
att foderförbrukningen bara ökar
marginellt.

Innan könsblandade flockar rekom-
menderas generellt för värphönsflockar
bör man studera effekterna mer. Bland
annat bör man se vad olika hönshybri-
der och olika beläggningsgrad betyder.
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  ,
institutionen för farmakologi
och toxikologi, SLU, försvara-

de fredagen den  januari sin
avhandling för veterinärmedicine
doktorsexamen med titeln: »Bioacti-
vation and transport of foreign mate-
rials in the olfactory
system«. Opponent
var professor Eva
Brittebo, Uppsala
universitet. 

Inhalation av
främmande ämnen kan ge en hög
lokal exponering av näshålan och
därmed även luktslemhinnan. De
primära luktneuronen har kontakt
med både den omgivande miljön i
näshålan och hjärnans luktbulber. 

Denna väg kan därför erbjuda en
alternativ inkörsport till hjärnan för
toxiska substanser som annars hindras
av blod-hjärn-barriären. Dessutom
innehåller luktslemhinnan många
metaboliserande enzymer. Metabolis-

men kan ibland leda till bildning av
reaktiva metaboliter, vilket i förläng-
ningen kan ge upphov till bland
annat tumörer. I avhandlingen har
både metaller och organiska ämnen
studerats i syfte att närmare utforska
luktslemhinnans och luktbanornas

roll som bioakti-
veringsplats och
inkörsport till
hjärnan för
främmande
ämnen.

Hos häst studerades bioaktivering-
en av mykotoxinet aflatoxin B
(AFB ). Luktslemhinnan hade en
mycket hög kapacitet att metabolisera
AFB  till DNA-bindande metaboli-
ter. 

Lokalisationen av de celler som
ansamlade kovalent bundna AFB-
metaboliter korrelerade väl med
lokalisationen av de celler som inne-
höll de P4-enzymer som deltar i
bioaktiveringen av AFB1.

Intranasal administrering av bens-
pyren (BP), som förekommer i luft-
föroreningar och cigarettrök, till råtta
ledde till bildning av vävnadsbundna
metaboliter i vissa celler i luktslem-
hinnan.

Resultatet visade även en transport
av BP och/eller BP-metaboliter längs
luktneuronen till luktbulben i hjär-
nan.

Även metallerna kobolt och zink
transporterades längs luktneuronen
till luktbulben efter intranasal admi-
nistrering på råtta. Kobolt passerade
också till viss del vidare längs luktba-
norna. Studier med zink och kadmi-
um visade att transporten längs
luktneuronen till viss del sker med
metallen i ett komplex med metal-
lothionein.

Sammanfattningsvis pekade studi-
erna på att luktsystemet är en viktig
plats för bioaktivering av reaktiva
substanser och en inkörsport till
hjärnan för främmande ämnen.

disputationer

disputationer

Luktsystemet – inkörsport till hjärnan för främmande ämnen
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Aktuella bensinrabatter till SVF-medlemmar

Insulin till katt
■ Tillverkningen av Insulin Lente MC
(även kallad Insulin Novo Lente) har upp-
hört. Preparatet, som i stor utsträckning
användes till katt, utgick i september
. Insulin Lente MC med styrkan 
E/ml innehöll svin- och nötinsulin,
amorft och kristallinskt i förhållandet :
med zink som durationsförlängare.
Sedan några månader tillbaka är Canin-
sulin vet (Intervet) godkänt även för katt
(tidigare enbart för hund) med diabetes
mellitus. Caninsulin vet har liksom Insu-
lin Lente MC styrkan  E/ml och är
också en zinksuspension innehållande
amorft och kristallinskt insulin i förhål-
landet :. Skillnaden är att Caninsulin
vet endast innehåller högrenat svininsu-
lin. Durationen för katt är enligt gjorda
försök i genomsnitt tio timmar. Det bör

läkemedel

forts. sid 61 ➤

EU tillåter mobila slakterier
❘ ❙ ❚ Mobila slakterier blir nu tillåtna i EU
efter ett beslut vid jordbruksministrarnas
möte i slutet av december 2002.

Trots att mobila slakterier har diskute-
rats mycket i Sverige, har EUs lagstiftning
satt stopp för sådana. Regelverket har
endast tillåtit mobil slakt av djurslaget
ren. Genom jordbruksministrarnas beslut
öppnas möjligheten att utveckla mobila
slakterier över hela EU.

I den nyligen presenterade djurtrans-
portutredningen ägnas en del utrymme
åt de mobila slakterierna. Utredningen
slår fast att dessa slakterier tekniskt
tillåter slakt av samma livsmedelshygie-
niska kvalitet som hos fasta slakterier,
men att slakten blir så dyr att de mobila
slakterierna bara blir ekonomiskt möjliga
vid slakt av stora mängder djur. Utred-
ningen konstaterar att mobila slakterier
kan vara ett bra alternativ från djur-
skyddssynpunkt för vissa djurslag under
specifika förutsättningar, jämfört med
vad som allmänt gäller för svenska förhål-
landen.

Gårdsnära slakterier med ambulerande
personal ger dock samma fördelar, och
kan vara ekonomiskt mer realistiska för
mindre besättningar i glesbygd.

❚❙ ❘ noterat

  för-
handlat fram bensinrabatter för sina
medlemmar hos de flesta stora bensin-
bolag. Ansökningsblanketter för bensin-
kort kan beställas från förbundskansliet,
eller hämtas i pdf-format från förbun-
dets lösenordsskyddade hemsida:
www.svf.se

Aktuella rabatter gäller för medlem-
mar i Sveriges Veterinärförbund som
betalar sina inköp med ett bensinkort
som är kopplat till veterinärförbundets
rabattavtal. Rabattsatserna ändras med
tiden, och varierar också mellan olika
bolag. Aktuella rabatter i februari 2003
är följande för de bensinbolag som vete-
rinärförbundet träffat avtal med

Statoil

 öre/liter bensin och
 öre/liter diesel på bemannade statio-
ner, vilka är de enda som finns hos Sta-
toil. Dessutom ger bolaget tio procents
rabatt på oljor, smörjmedel och bilväts-
kor som spolarvätska, kylarvätska,
bromsvätska m m till företagskunder.

Preem

 öre/liter bensin och 
öre/liter diesel på bemannade

stationer, och  öre/liter bensin respek-
tive  öre/liter diesel på obemannade

stationer. Bensinpriset på obemannade
stationer ligger dessutom  öre lägre än
på bemannade stationer. Vidare ger
Preem tio procents rabatt på smörjme-
del, biltvätt och bilvätskor som spolar-
vätska, kylarvätska, bromsvätska m m.

Norsk Hydro

 öre/liter bensin och öre/
liter diesel på bemannade sta-

tioner och  öre/liter bensin respekti-
ve  öre/liter diesel på obemannade.
Pumppriset för bensin på obemannade
stationer ligger  öre under priset på
bemannade stationer.

Shell

 öre/liter bensin och ingen
rabatt på diesel på bemannade

stationer. På obemannade stationer är
rabatten  öre/liter för bensin.

OKQ8

 öre/liter bensin och 
öre/liter diesel på bemannade

stationer och  öre/liter bensin respek-
tive  öre/liter diesel på obemannade
stationer. Dessutom ger bolaget fem
procents rabatt på smörjmedel och tio
procents rabatt på automattvätt och tra-
fikprodukter till SVF-medlemmar.

Johan Beck-Friis

Sällskapets för Veterinärmedicinsk Forskning styrelse har beslutat att
dela ut sammanlagt 433 889:– i stipendier från Ivar och Elsa Sandbergs
stipendiefond för livsmedelshygienisk forskning. De projekt som tilldelats
stipendium är: Undersökning av antibiotikaresistens och artidentitet hos
Campylobacter spp från människor som smittats i Sverige, Eva Olsson
Engvall 72 215:–; Campylobacter jejuni och andra termotoleranta
Campylobacter spp hos vilda gnagare, förekomst, genotyper och
eventuell relevans för epidemiologin, Tina Broman 63 000:–; Kyckling
som smittkälla för humanpatogena och resistenta stafylokocker, Hans
Lindmark 93 342:–; New trends for safe food: Improved detection of
enteric viruses in food and beverages by genetic methods, Sándor
Belák 138 332:– samt Årstidsvariation av genotyper hos termofila
Campylobacter isolerade från människor med inhemsk campylobakte-
rios, Helena Höök 67 000:–.
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SVA är en veterinärmedicinsk expert- och uppdragsmyndighet som verkar för en god djur- och folkhälsa, en
god miljö samt en uthållig livsmedelsproduktion. Sammanlagt är vi 400 anställda och de största yrkeskate-
gorierna är biomedicinska analytiker, veterinärer, forskare, laboratorietekniker och sekreterare.

Veterinärer med intresse för patologi sökes!
I SVA:s arbete som central- och referenslaboratorium för veterinärmedicinsk diagnostik utgör avdelningen
för patologi en viktig länk. Djur och djurorgan skickas in till avdelningen från regionen och hela landet för
obduktion och/eller histopatologisk undersökning. Det sjukdomsdiagnostiska arbetet omfattar många djurslag.
Viltavdelningen vid SVA är landets enda laboratorium som på regelbunden basis undersöker döda vilda
djur. Årligen undersöks ca 1 500 djur, huvudsakligen jaktbart vilt. Arbetet utförs till stor del som ett forsk-
ningsarbete med kartläggning av specifika viltsjukdomar, sjukdomar överförbara mellan husdjur och vilt,
zoonoser samt miljögiftsrelaterade problem. Arbetet bedrivs i nära samarbete med avdelningen för patologi
och SVAs diagnostiska laboratorier. Båda avdelningarna utför också rättspatologiska undersökningar.
Avdelningarnas verksamhet är av central betydelse för att kunna följa sjukdomsläget i Sverige. Patologi-
verksamheten har även en viktig roll för att upptäcka främmande sjukdomar som kan importeras till följd av
den alltmer ökade rörligheten av djur i ett öppnare Europa. Avdelningarna förenar traditionell och modern bio-
medicinsk diagnostik med ett målinriktat forsknings- och utvecklingsarbete för snabbare och säkrare dia-
gnostik.

Vi värdesätter vetenskaplig kompetens och kunskap inom områdena patologi och immunologi, men välkom-
nar även relativt nyutexaminerade veterinärer med något/några års erfarenhet av klinisk veterinärmedicin.
Stor vikt kommer dessutom att fästas vid visat intresse och engagemang för patologiverksamhet, samt övriga
personliga egenskaper av betydelse för tjänsten. Tjänsterna är på heltid och tillträde önskas snarast.

SVA är beläget i det natursköna Ultunaområdet i södra Uppsala, samt vid Håtunaholm utanför Sigtuna. Ingen
trängsel och stress men ändå bara ett stenkast från stan. Välkommen med din ansökan senast den 26 mars!
Märk den med dnr SVA 2003/155. Har du frågor? Ring avdelningschef Carl Hård af Segerstad, avdelning för
patologi, avdelningschef Torsten Mörner, viltavdelningen eller personalman Anders Egerot. Facklig företrädare

för SACO är Klara Tryggvesson. Du kan också
besöka vår webbplats www.sva.se för att få
mer information.





fessor Clarence Kvart. Info: Clarence
Kvart, e-post: clarence.kvart@cardiacau-
scultation.com eller tel: -  
(kvällstid). (se annons i denna tidning)

22-23/5 -03. Kurs i Hematologi hos hund

och katt arrangeras på SLU Uppsala av
Institutionen för klinisk kemi och
Smådjurssektionen SVS. Info: Inger Lillie-
höök, tel: -  , fax: -   ,
e-post: inger.lilliehook @ klke.slu.se (se
annons i denna tidning)

20-22/11 -03. Kurs i Dermatologi hund

och katt 1+2 arrangeras i Göteborg av
SVS Smådjurssektion: Info: Lotta
Almér, Blå Stjärnans Djursjukhus,
Gjutjärnsgatan ,   Göteborg. Tel:
-  , fax: -  , e-post:
birgit.holm@blastjarnan.se

➤ Tidigare publicerade
13-14/3 -03. Grundkurs i Rehabilitering

av häst och hund, SLU, Ultuna. Arr:
Kompetenscentrum smådjur och Hip-
pocampus (SVT /)

20/3 -03. Diagnos: Duktig. Temadag för
överambitiösa tjejer och alla andra som
borde bry sig, Stockholm. Arrangeras
även den / (SVT /)

22-23/3 -03. Kurs i Oraltrauma, Göte-
borg. Arr: Svenska Sällskapet för Djur-
tandvård. (SVT -)

25-26/3 -03. Kurs i »Mastitbekämpning på

besättningsnivå — biologiska verktyg i

fältarbetet«, Uppsala. Arr: Svensk
Mjölk och SLU (SVT /)

25-26/3 -03. Veterinärfarmaci: Mindre

sällskapsdjur, Uppsala. Arr: Läkeme-
delsakademin (SVT /)

26-27/3 -03. Kurs i dynamisk mätning av

vakuumfunktioner under mjölkning,
Uppsala. Arr: Svensk Mjölk och SLU
(SVT /)

27/3 -03. Veterinärfarmaci: Hästen i

centrum, Uppsala. Arr: Läkemedelsaka-
demin (SVT /)
30/3 -03. Kursdag i Perinatalvård katt

och hund, Ultuna, Uppsala. Arr: Säll-
skapet för smådjursreproduktion. (SVT
-/)
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Nyköpings Smådjursklinik AB
söker

Djursjukvårdare

Kliniken är en smådjursklinik belägen i Södermanlands vackra resi-
densstad Nyköping. Kliniken etablerades år 1979. Verksamheten
bedrivs i egna lokaler där renovering och ombyggnad pågår och beräk-
nas bli klart under hösten. Vi har ingen jourtjänstgöring men visst kväll-
sarbete förekommer. För närvarande arbetar här 2 veterinärer samt 6
djursjukvårdare.

Då en av våra sköterskor skall börja studera till hösten söker vi nu en
Djursjukvårdare.

Vi erbjuder 
◆ lön enligt avtal
◆ glada arbetskamrater
◆ varierande arbetsuppgifter
◆ möjlighet till vidareutbildning

Är Du nyfiken på oss kan Du kan gå in på 
vår hemsida www.djurkliniken.nu

Hör av Dig på telefon 0155-26 73 60 så berättar vi mer.
Skriftlig ansökan skickas till

Kjerstin Arnesson
Nyköpings Smådjursklinik
Periodgången 4
611 37 Nyköping

Institutionen för klinisk kemi
och

Smådjurssektionen SVS
anordnar kurs i

Hematologi hos hund och katt
Tid: Torsdagen 22 maj kl 9.30 till fredagen 23 maj 16.00
Plats: Klinikcentrum, SLU, Ultuna, Uppsala
Målsättning: Hematologi som diagnostiskt hjälpmedel.

Tolkning av förändringar i den vita och röda blod-
bilden.

Målgrupp: Smådjurskliniker som regelbundet tolkar blodpro-
ver. Max 30 st. Veterinärer i utbildning till djur-
slagsspecialisering har förtur till 15 platser.

Kursavgift: 3 200:– + moms (inkl lunch, kaffe) för medlem i 
SVS smådjurssektion, övriga 3 600:–.

Föreläsare: Harold Tvedten och Inger Lilliehöök.
Anmälan E-post: Inger.Lilliehook@klke.slu.se, telefon: 018-
och frågor: 67 16 16, fax: 018-30 95 65, alternativt: Inst för kli-

nisk kemi, SLU, Box 7038, 750 07 Uppsala senast
14 april 2003.

➤
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Box  
  

: Kungsholms
Hamnplan 

-: office@svf.se
: www.svf.se
: .‒., .-.
(‒: .‒.,
.‒.)


: -  
:  -  

Kanslichef:
 , leg vet
: -  
: -  
-: karin.ostensson@svf.se

Förhandlingschef:
 , jur kand
: -  
: -   
: -  
-: anders.lefrell@svf.se

Generalsekreterare SVS:
 , leg vet
: -  
: -  
: -  
-: christina.arosenius@svf.se

Informationschef
 -, leg vet
: -  
: -  
: -  
-: johan.beck-friis@svf.se

Ombudsman
 , jur kand
: -  
: -  
: -  
-: amelie.lothigius@svf.se

Kamrer
 
: -  
-: rune.koskinen@svf.se

Sekreterare
 
: -  
-: birgitta.larsson@svf.se

 , , 
: -  
-: marianne.lundquist@svf.se

 ,
: -  
-: agneta.svensson@svf.se

Postgiro:   - Allmänna kassan
  -
Understödsfonden

Bankgiro: -  Allmänna kassan

Institutionen för husdjurens miljö och hälsa vid Veterinärmedicinska
fakulteten på SLU i Skara bedriver forskning, undervisning och infor-
mation på området miljö – djurhälsa – beteende – djurskydd – omgiv-
ningshygien och är ämnesföreträdare för forskarutbildningsämnena
husdjurshygien och etologi. Vi har en djurnära lokalisation, goda per-
sonella resurser och stimulerande arbetsmiljö. I nära kontakt med det
internationella forskarsamhället, lantbruksnäringen, olika myndighe-
ter och allmänheten vill vi bidra till en förbättrad djurhållning. En pågå-
ende översyn av universitetets organisation gör att institutionsstruktu-
ren inom kort kan komma att förändras. Vi söker nu en

Prefekt
Arbetsuppgifter: Prefekten leder institutionen och ansvarar övergri-
pande för personal, verksamhet och ekonomi samt bidrar till fakultetens
och universitetets samlade åtaganden. Detta innebär täta och aktiva
kontakter med den egna personalen, SLU:s ledning och omvärlden.
Som prefekt får du möjlighet att bidra till djurhållningens utveckling i
framtidens Europa.

Kvalifikationer: Du som söker tjänsten ska vara disputerad inom vete-
rinärmedicin eller biologi. Ett önskemål är att du har stor erfarenhet av
och kunskap om svensk djurhållning. Erfarenhet av arbete i ledande
befattning med personal- och ekonomiansvar samt personlig erfaren-
het av verksamhet vid SLU är meriterande. Personliga egenskaper som
prioriteras är god kommunikativ förmåga, entusiasm och drivkraft, samt
integritet och mognad.

Prefekten utses för tre år av fakultetens dekanus efter samråd med rek-
tor. Omfattningen för uppdraget kan diskuteras. Prefekten förväntas
delta i SLU:s ledarskapsutbildning.

Vid universitetet beaktas jämställdhetsaspekter och tillämpas individu-
ell lönesättning

Närmare upplysningar om tjänsten lämnas av professor Bo Algers, tfn
0511-67200, datorpost Bo.Algers@hmh.slu.se, eller dekanus vid vete-
rinärmedicinska fakulteten Göran Dalin, tfn 018-671084, datorpost
Goran.Dalin@vfak.slu.se. Information om institutionen finns på
http://www.hmh.slu.se. Upplysningar om ärendets formella handlägg-
ning lämnas av avdelningsdirektör Gunvor Strömbom, tfn 018-672206.
Fackliga företrädare vid institutionen är för SACO Jenny Loberg, tfn
0511-67245 och för ST Jan Nilsson 0511-672 13.

Välkommen med Din ansökan märkt med referensnr 648/03-3916
samt meritförteckning och övriga handlingar, som skall ha inkommit till
Registrator, SLU, Box 7070, 750 07 Uppsala senast den 4 april 2003.

söker
SOMMARVIKARIE

Vi söker dig som vill arbeta i en kreativ miljö 
och se många spännande fall…

Skicka din ansökan till;
Regiondjursjukhuset Strömsholm, Chefveterinär Mia Runnérus,

730 40 Kolbäck el. mia.runnerus@regdjsh.se senast den 3/3 2003
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Kurs i auskultation och fonokardiografi
10 maj 2003

Målgrupp: Veterinärer med klinisk praktik.
Form: Endagskurs med föreläsning om  auskultation och 

fonokardiografi. Praktiska övningar med registrering 
och analys av fonokardiogram på PC dator med 
Meditronsystemet. Målsättningen med kursen är att 
deltagarna skall öka sitt kunnande om tolkning av 
hjärtljud samt få kunskap om hur man via fonokar-
diografi erhåller ett värdefullt diagnostiskt hjälpmedel  
i klinisk praktik. En ytterligare målsättning är att visa 
hur fonokardiografi ofta utgör ett mycket värdefullt 
komplement till ekokardiografi.

Utrustning för fonokardiografi (meditron) och ultra-
ljud (Esaote) kommer att finnas tillgänglig under kur-
sen.

Plats: Sigunsborgs konferenshotell Stora gatan 79 i Sig-
tuna. Vid behov av övernattning kan rum bokas på 
konferenshotellet, tel 08-59256000.

Datum: Lördagen den 10 maj 2003, kl 09.00–16.30.
Deltagaravgift: 1 950 kronor inklusive kursbok och CD-skiva med 60 

olika hjärtljud (Cardiac Auscultation and Phono-
cardiography in dogs cats and horses). Moms 
tillkommer.

Kursledare 
och föreläsare:Prof. Clarence Kvart
Antal: Deltagarantalet är begränsat.
Anmälan: Anmälan senast 30/4-03 kan ske via E-mail till:

clarence.kvart@cardiacauscultation.com eller via post
till Clarence Kvart, Backafall Erikssund, 193 91 
Sigtuna eller Fax 08-59253555.

Upplysningar: Ytterligare upplysning kan fås via 
clarence.kvart@cardiacauscultation.com eller tel. 08-
59253500 (C.Kvart, kvällstid).

Info: ESFM, Taeselbury, High Street,
Tisbury, Wiltshire SP LD, England.
Tel: - , fax: -
, e-post: conferences@fabcats.org

➤ Tidigare publicerade 
11-13/3 -03. Course in Laboratory Animal

Science: Anaesthesia, Analgesia and Eut-

hanasia of Laboratory Animals, arran-
geras i Köpenhamn, Danmark (SVT
/)

17-21/3 -03. Course in Laboratory Animal

Science: Laboratory Animal Health and

Pathology, Köpenhamn, Danmark
(SVT /)

18-19/3 -03. Veterinary Statistics, a two

day training course, London, UK.
(SVT -/)

1/4 -03. Course in Veterinary Public

Health: Disease Control Strategies,
Köpenhamn, Danmark (SVT /)

3-6/4 -03. 46th British Small Animal

Veterinary Association Congress, Bir-
mingham, UK (SVT /)

7-8/4 -3. 4th International Conference

on The Regulation of Veterinary Medici-

nal Products in Europe, London, UK.
(SVT -/)

25-27/4 -03. Voorjaarsdagen, Amster-
dam, Nederländerna. (SVT -/)

4/7 -03. 2nd Dentistry, Oral and Maxillo-

Facial Surgery Forum, Velbert, Tyskland
(SVT /)

5-6/7 -03. 2nd Surgical Forum of the

European College of Veterinary Sur-

geons, Velbert, Tyskland (SVT /)

11-13/7 -03. 12th Annual Scientific Mee-

ting of the ECVS, Glasgow, Skottland.
(SVT -/)

18-22/8 -03. 13th IVRA Meeting, Midrand,
Sydafrika. (SVT -/)

4-6/9 -03. ESDARs årliga konferens,
Dublin, Irland. (SVT /)

25-28/8 -04. The 5th World Congress of

Veterinary Dermatology, Wien, Öster-
rike(SVT /).

➤
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specialistkompetens

Enligt beslut av Statens jordbruksverk
har nedanstående veterinärer erhållit
specialistkompetens i livsmedelshygien.
• Marie-Louise Danielsson-Tham
• Per Englund
• Anders Sandberg
• Margareta Widell
• Anders Åkerberg

Efter genomgången specialistutbild-
ning och godkänd examination enligt
C  har Sveriges Veterinärmedicinska
Sällskap den  februari  utfärdat
intyg om specialistkompetens i sjukdo-
mar hos hund och katt för följande vete-
rinärer:
• Sofia Hanås
• Camilla Ifwarson
• Eva Lannek
• Marianne Mellgren
• Erik Mörne
• Karin Norlinder
• Bert-Jan Reezigt
• Annica Westlund

• Ulrika Windahl
• Lars Wistedt

personnotiser

Födelsedagar i april

Torbjörn Gatu, Åsbro  år den /
Lars-Göran Dahl, Bor  år den /
Christine Grindholmen, Partille  år
den /
Gösta Jonson, Rävlanda  år den /
Garcia Ascension, Varberg  år den /
Marianne Ahlengärd, Sollentuna  år
den /
Ylva Lindén, Karlshamn  år den /
Rune Bard, Vindeln  år den /
Inga-Britt Spångberg, Uppsala  år den
/
Barbro Ljung, Stockholm  år den
/
Anders L Larsson, Hässleholm  år den
/
Sven Axelsson, Valdemarsvik  år den
/
Göran Hugoson, Tierp  år den /
Arthur Petrén, Skene  år den /

Avlidna

F distriktsveterinär Lennart Creutz har
avlidit den  januari . Han föddes
 i Risinge, Östergötlands län, avlade
studentexamen i Stockholm  och
veterinärexamen . Han innehade
först diverse vikariat och var - AI-
veterinär vid Tjustbygdens seminföre-
ning i Gamleby.  var han pri-
vatpraktiserande i Finspång. Han var
distriktsveterinär i Tjällmo  och
 med stationeringsort Finspång,
från vilken tjänst han pensionerades
.

F distriktsveterinär Carl E Sandroos

har avlidit den  februari . Han
föddes  i Stockholm, avlade stu-
dentexamen i Åbo, Finland  och
veterinärexamen . Han var AI-
veterinär i Malmköping  och
besiktningsveterinär i Katrineholm
.  Var han distriktsveterinär i
Vingåker och  i Katrineholm med
stationeringsort Vingåker. Han pensio-
nerades .


