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Med blicken framåt 

Det nya året har börjat, och därmed även treårsperioden för förbundets nya 
fullmäktige. På vårens möte drar fullmäktige upp riktlinjer och fokusområ-
den för förbundets verksamhet. Nu är det dags för alla förbundsmedlemmar 
att fundera över hur vi vill att framtiden för veterinärkåren ska bli. Du kan 
påverka beredningen via fullmäktigeledamöterna. 

År 2011 arrangerade vår fakultet tillställningen ”Tulevaisuusseminaari 2020” 
(”Framtidsseminarium 2020”), där man dryftade vilken roll veterinärerna 
kommer att ha år 2020. Tiden som verkar vara avlägsen är i själva verket för-
vånansvärt nära; de veterinärstuderande som inleder studierna i höst kommer 
in i arbetslivet ungefär år 2020. På seminariet konstaterades att största delen 
av veterinärerna är intresserade av antalet blivande veterinärer, veterinärernas 
olika arbetsuppgifter samt hur veterinärvården ordnas i vårt land. Vår utbild-
ning är omfattande och mångsidig, så det är också viktigt att kartlägga och 
försöka expandera arbetsuppgifterna utanför traditionella veterinärarbeten.

Eftersom veterinärernas utbildning ska svara på samhällets behov är det 
väsentliga att se i vilken riktning samhället förändras. Inom veterinärmedicin 
verkar trenden gå mot större enheter i fråga om såväl gårdar med produk-
tionsdjur, övervakningsenheter som veterinärföretag. Dessutom utvecklas 
vetenskap och forskning, och vårt land internationaliseras ytterligare.

Förra året genomförde statsrådet en kartläggning om en eventuell minskning 
av kommunernas uppgifter. På listan fanns också djurens hälso- och sjukvård. 
Veterinärvården är en förmånlig uppgift för kommunerna; veterinärernas 
grundlöner är låga och djurens ägare betalar största delen av veterinärens 
totalinkomster. Dessutom har miljöhälsovården idag ordnats mellan större 
områden och flera små kommunalveterinärmottagningar har lagts ned. De 
återstående utgifterna delas av flera kommuner, vilket innebär att kostnaderna 
för veterinärvården i regel har sjunkit. Men man måste ändå spara. Detta 
kamreraktiga förhållningssätt har lett till att till exempel vårdbehovet hos 
sällskapsdjur underskattas. Att spara på denna punkt är mycket kortsiktigt och 
tvivelaktigt ur djurskyddsmässig synpunkt. Om de kommunala veterinärerna 
inte sköter alla djurarter, blir en del av djuren utan hjälp särskilt under jourtid. 
Den svåraste situationen vore att de kommunala veterinärerna inte får vårda 
smådjur på dagarna. Under jourtid borde de emellertid ha full beredskap och 
rutin att vårda smådjur. Djurens välmående skulle hotas om kommunerna inte 
längre hade en skyldighet att se till att alla djur ges sjukvård.

Vi veterinärer ska aktivt dryfta veterinärernas etik, moral och kollegialitet. 
Allt fler arbetsgivare har inte fått veterinärernas etiska utbildning. Kommer 
etiska och ekonomiska kriser att allt oftare hamna på kollisionskurs i framtiden? 
Vad är veterinärens roll i framtidens samhälle? När man läser historieböcker om 
veterinärer har de haft en betydande roll i främjandet av folkhälsan. Kollegor 
har sett och identifierat betydelsen i bekämpningen av zoonoser och genom 
ett ihärdigt och målmedvetet arbete kunnat utrota en mängd sjukdomar från 
vårt land. Vad kommer man att minnas våra dagars veterinärer för? Och dem 
som börjar arbeta år 2020? Det finns skäl för att veterinärerna fortsättnings-
vis ska verka som aktiva medlemmar i vårt samhälle, att vi bidrar med vår 
expertis i större sammanhang och tar tag i nya utmaningar. Låt era budskap 
för förbundets praktiska verksamhet höras med hjälp av direkta kontakter 
och via fullmäktigeledamöterna.
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