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Världen förändras, så också 
veterinärföretagaren

 
Under de senaste åren har veterinärerna vaknat till att förändra 
världen. 

Bråket med vårdpersonalens arbetsavtal öppnade våra ögon: 
vi fattade att vi lever i samma värld med de övriga företagen och 
att lagbundenheter inom arbetslivet också gäller på djurkliniker. 
En djurklinik är efter allt inte bara en hobby, utan ett företag 
och en arbetsplats.

Vi blir snabbt en del av den övriga företagsvärlden. Det är inte 
längre självklart att kliniken ägs av en veterinär som arbetar där 
utan ägaren kan i fortsättningen vara ett investeringsbolag som 
ägs av internationella banker och försäkringsbolag. Förändringen 
är en stor utmaning för oss veterinärföretagare. För att vi skall 
klara oss också i framtiden måste vi utveckla vår yrkeskunskap 
och inom företagandet. Man har också införskaffat kunskap inom 
ekonomisk förvaltning och marknadsföring, både i hemlandet 
och utomlands. 

Det ekonomiska kunnandet och ledarskapet kommer i fram-
tiden att betyda mera än vi för några år sedan kunde ana. Då 
branschen förändras till att bli riktig affärsverksamhet blir det 
ännu viktigare att förhandla om spelreglerna. 

Förbundet har aktivt gett sig med i förändringen inom den 
privata sektorn. Efter förslaget till arbetsavtal för djurskötare som 
jobbar på djurkliniker har man tagit upp till behandling förslaget 
till arbetsavtal för veterinärer. Detta är en viktig sak både för oss 
företagare och för veterinärer som arbetar på de privata klini-
kerna. Ur företagarens synvinkel upprätthåller de gemensamma 
spelreglerna en sund konkurrens och lagom bra arbetsvillkor 
hindrar en försäljning av veterinärtjänster för en spottstyver. En 
bra lönenivå för veterinärer är till nytta också för veterinärföre-
tagaren emedan den största delen också av våra inkomster är 
praktikinkomster. Då man gemensamt har kommit överens om 
saker mellan företagar- och arbetande veterinärer och då alla 
veterinärer har tillgång till rekommendationerna blir det klarare 
att förhandla om arbetsvillkoren på alla branschens arbetsplatser. 

Veterinärförbundet etiska regler förnyades i våras på fullmäk-
tiges möte. Med hjälp av dem sköter vi om yrkeskårens upp-
skattning och tillförlitlighet. Jag ser det som viktigt att förutom 
att efterfölja reglerna också att berätta för kunderna att man 
på vår klinik efterföljer veterinärförbundets etiska regler och 
arbetsavtalsrekommendationer. Veterinärförbundet kan vara ett 
kvalitetsstämpel för oss veterinärföretagare. När vi öppet förbin-
der oss till förbundets arbetsavtalsrekommendationer och etiska 
regler signalerar vi till våra kunder att vi är en rättvist och rejält 
företag som agerar etiskt och på vilket man kan lita. Det är ett 
nöje att begagna sig av ett rejält företags tjänster. 
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