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Tillsammans 
med medlemmen, 

för medlemmen och yrkeskåren 

Temat för styrelsen och förbundet har i år varit förbundets försämrade 
ekonomiska situation och veterinärernas allt sämre arbetsutsikter. Vi har 
under en tid varit medvetna om dessa förhållanden i vår omvärld, men inte 
tänkt att de skulle beröra vår yrkeskår. När samhället i övrigt anpassar sig 
till strukturella förändringar, måste även Veterinärförbundet fatta sina beslut.

Inkomsterna från Veterinärtidningen och Veterinärdagarna har till-
sammans med medlemsavgifterna varit en betydande inkomstkälla för 
förbundet.  De minskande annonsintäkterna och det förväntade sämre 
ekonomiska resultatet av Veterinärdagarna är en följd av den senaste 
tidens samarbetsförhandlingar och förändringarna på företagsfältet, vilka i 
sin tur leder till en mer genomtänkt användning av anslagen inom olika 
områden. Den allt svårare ekonomiska situationen tvingar oss att se över 
alternativen för hur Veterinärtidskriften ska se ut i fortsättningen och hur 
Veterinärdagarna ska utformas i framtiden. 

Det ökade antalet studieplatser och de återvändande studerandena med 
examen från utlandet tillsammans med andra immigrerande veterinärer 
bildar tillsammans med de minskade arbetstillfällena en ekvation som 
ofrånkomligen driver yrkeskåren mot lönekonkurrens. Jordbrukets allt 
snabbare strukturförändringar och bildandet av samarbetsområden inom 
miljö- och hälsoskyddet har lett till ett minskat behov av vikarier inom den 
kommunala sektorn. Detta märks genom att de traditionella kommunala 
veterinärvikariaten tillsätts i mycket god tid före semesterperioderna. Dess-
utom kan kommunernas allt mer ansträngda ekonomi försvåra anställningen 
av vikarier överlag. Den brist på vikarier som låg till grund för de ökade 
studieplatserna har förvisso minskat, men andra samtidiga förändringar har 
fått ökningen att te sig som en felbedömning. Förbundet arbetar aktivt 
för att nå en balans. En korrigering i antalet platser i dag syns i bästa fall 
halvvägs in i nästa årtionde. Någon snabbmedicin är det inte.

Styrelsen och förbundet har under det gångna året varit tvungna att 
agera och fatta beslut i en ny situation som ser ut att bestå. Därför måste 
beslut tas även på längre sikt, och samtidigt måste vi vara förutseende 
och utveckla nya strategier. För det här arbetet behöver styrelsen och 
förbundet stöd och idéer från alla medlemmar. Exempelvis är den mycket 
aktiva veterinärgruppen på det sociala mediet Facebook en utmärkt kanal 
för snabb information. En aktiv kollega startade den enbart för veterinärer 
avsedda gruppen, och den har snabbt blivit populär bland kollegor. Även 
mer traditionella kommunikationskanaler är det fortfarande lika önskvärt 
att använda. Huvudsaken är att korrekt och saklig information förmedlas 
mellan förbundets instanser, kontoret och medlemmarna utan onödiga 
hinder.  

En föränderlig omvärld och ett ökat behov av fortbildning tvingar vete-
rinärerna att reflektera över sina styrkor i en ny situation. Något tillspetsat 
kan man säga att veterinären inte längre automatiskt kallas till en enskild 
uppgift, utan att vi aktivt måste söka oss till nya typer av uppgifter. Vissa 
nya uppgifter den senaste tiden har varit uppmuntrande bevis på veteri-
närernas förmåga att klara sig. Utnämningarna av veterinärer till ledande 
positioner i undervisnings- och kulturministeriet, social- och hälsovårdsmi-
nisteriet samt i Högholmens djurpark är bra exempel på detta. 
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