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Hundratjugo i mätaren! 

Veterinärförbundet är veterinärernas 120 år gamla intressebevakningsorganisation. 
Fullmäktige drar upp de långsiktiga riktlinjerna, den treåriga målplanen godkändes 
i november. Styrelsen är ett arbetsredskap som behärskar medlen och verkställer 
fullmäktiges vilja. Förbundet kan ha och har avlönad personal. Förbundets mål 
är att fungera som förbindelselänk mellan medlemmarna, fungera för att befrämja 
veterinärmedicin och praktisk veterinärmedicin samt för att utveckla veterinärvår-
den i vårt land. En ytterligare uppgift är att bevaka veterinärkårens professionella, 
samhälleliga och ekonomiska intressen samt även befrämja veterinärkårens gemen-
samma intressen. Veterinärkåren består av oss, medlemmarna.

Dessa präktiga ord i förbundets stadgar är sanna ännu i dag. Tidvis är intres-
sebevakningen en sakta malande verksamhet tidvis snabb service för medlem-
marna. För femton år sedan ställde fullmäktige som mål upprättandet av statliga 
djurskyddsveterinärers tjänster. Nu har målet förverkligats. Målen att en veterinär 
bör kunna specialisera sig i sitt arbete och målet om gemensam mottagning för 
flera veterinärer är i stort sätt lika gamla. Målen från slutet av senaste millennium 
om länsvisa jourdistrikt som kräver specialkunnande håller sakta på att uppfyllas. 
Då var ett annat mål också att de krav veterinärvårdslagen ställer på kommunerna 
skulle vara obligatoriska och att alla djurslag skulle omfattas av densamma. Också 
dessa mål uppfylldes i veterinärvårdslagen som har varit i kraft i över ett års tid. 
Kravet att sköta alla djur, speciellt under jourtid, är inte primärt till veterinärens 
fördel utan till djurets. För att undvika onödigt lidande har ett djur rätt att antingen 
få vård eller eventuellt bli avlivat. Med långsiktigt och idogt arbete har man upp-
nått mycket. 

Arbetet fortsätter, man måste svara på nya utmaningar. Man måste fortgående 
arbeta för veterinärernas och veterinärskapets samhälleliga inflytande. Människorna 
känner till veterinärens roll som skötare av djurens hälsa och sjukdomar men det 
övriga arbetet för att befrämja folkhälsoarbetet är mera främmande för den breda 
publiken. En nyckelfaktor i att mångsidigt belysa veterinärens mångsidiga arbete 
är att informera om och ta upp olika saker till allmän diskussion. Här kan varje 
enskild kollega dra sitt strå till stacken: som stöd för detta har den nya broschyren 
Eläinlääkärit. Joka päivä. tagits fram. Den kan alla villiga använda sig av på jobbet 
och i hobbyerna när de vill belysa mångsi8digheten i vår yrkeskår.

Fullmäktige har ställt som sitt mål att till förbundet anställa en veterinär. Målet 
är att säkerställa långsiktigheten emedan en halvdagsanställd ordförande inte kan 
stå för det. En veterinär på heltid kan koordinera och leda angelägenheter vilka 
kräver ett veterinärt kunnande. För det mesta består ju förbundets verksamhet av 
dessa. En veterinär på kontoret skulle representera kontinuitet.    

Yrkeskårens intressebevakning består också av mindre handlingar. Förhandlingar 
med arbetsgivaren, att tillhandahålla experthjälp på arbetsplatsen, att utarbeta re-
kommendationer och remissvar samt personlig rådgivning i ärenden man inte gör 
stort väsen om. I fjol fick t ex en stor mängd personlig hjälp av Veterinärförbundet, 
Medlemskapet medför åtskilliga fördelar och tjänster so skulle kosta skjortan om 
man vore tvungen att köpa dem på marknaden. Den mest värdefulla tjänsten torde 
vara ansvars- och rättegångsförsäkringen. Kontakta förbundet när olyckan är framme. 

Veterinärförbundet finns till på grund av sina medlemmar och för oss; nästa år 
har det förflutit 120 år sedan grundandet. Styrelsen har planerat att fira en större 
fest när till åminnelse av vår 125 åriga vandring. Medlemsantalet ökar hela tiden, 
likaså efterfrågan på tjänster. I mitten av nittiotalet var vi i stort tusen färre än vi 
är i dag. Vi antar med glädje denna utmaning. Ett gott nytt år!
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