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Om denna rapport
Denna utredning har huvudsakligen bedrivits under hösten 2016, och med kompletterande
informationsinhämtning vintern 2016‐2017. Huvuddragen av de observationer som gjorts
under utredningens gång har dels presenterats muntligt för Universitetsstyrelsen den 15
december 2016 och dels i en preliminär rapport den 20 december 2016.
Grovt förenklat kan man säga att denna utredning motiveras av två separata, men
interagerande problem. Det första utgörs av ett sedan lång tid föreliggande relationsproblem
mellan den kliniska verksamheten som bedrivs inom Universitetsdjursjukhuset, UDS1 och den
verksamhet som innefattar forskning och utbildning som framförallt bedrivs inom Institutionen
för kliniska vetenskaper, KV2; en del av Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap,
VH3. Relationsproblemets sanna natur är svåröverskådligt och beskrivs olika av olika personer
som på något sätt har en del i den samlade verksamheten. Centrala delar i verkar dock utgöras
av:




Inom VH/KV upplevs att UDS inte bidrar optimalt till utbildningen av blivande veterinärer
respektive djursjukskötare, DSS4, utan sätter större vikt vid att producera djursjukvård än
att fungera som en optimal utbildningsresurs i grundutbildningen.
Inom KV upplevs att nuvarande strikta uppdelning mellan KV och UDS inte gynnar
utbildningen av en framtida grupp av akademiskt skolade kliniska veterinärer.
Inom VH/KV anses att SLU inte ger full kostnadstäckning för veterinärutbildningen. En
delmekanism ska vara att statsanslaget som går till UDS, och som ska utgöra ersättning för
UDS del i forskning och utbildning, är för stort i relation till vad UDS ger tillbaka. Dessutom
har VH inte makt över dessa medel, vilket man anser vara rimligt i sin roll som
utbildningsanordnare.

Det andra problemet utgörs av en inre problematik inom UDS som omfattar flera komponenter.
Dels har det förelegat arbetsplatsproblem inom UDS, vilket de fackliga organisationerna
markerat tydligt vid ett antal tillfällen, och som även lett till att skrivelser sänts uppåt i
organisationen med vädjan om åtgärder. Dels har verksamheten inom UDS visat sig betydligt
mer kostnadskrävande än man sagt sig kunna förutse.
Utredarna har noterat att en bakomliggande bevekelsegrund för detta arbete är osäkerheten
kring just de starkt ökade kostnaderna för att driva djursjukhusverksamheten från i
storleksordningen 15 mkr 2008, via 25 mkr 2011, till budgeterade 58 mkr för år 2017. Även om
en större del av denna kostnad utgörs av en hög hyra i det nya djursjukhuset har även de
kostnader som kan relateras till själva verksamheten ökat på ett oroväckande sätt.
Denna rapport har fokuserat på innehållet i det arbete som genomförts inom UDS och på de
perspektiv som framförts av personer som arbetar inom UDS och kliniknära inom VH/KV.
Utgångspunkten har varit att försöka förstå UDS reella och förväntade roll inom SLU, liksom hur
denna roll förvaltats. Utredningen har sett verksamhetens ekonomiska utfall som en produkt av
just detta. Till sist har utredningen försökt värdera effekterna av att skilja ut den kliniska
djursjukvården från den akademiska institutionsstrukturen avseende såväl djursjukvården som
sådan som den akademiska verksamheten inkluderande utbildningen av framtida kliniska
forskningsledare.
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Universitetsdjursjukhuset förkortas hädanefter ”UDS”.
Institutionen för kliniska vetenskaper förkortas hädanefter ”KV”.
3
Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap förkortas hädanefter ”VH”.
4
Legitimerade djursjukskötare förkortas hädanefter ”DSS”.
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Vid bedömningen har utredarna uppfattat att de strategier för arbetet inom SLU som fastlagts i
av styrelsen beslutade strategidokument ska tillämpas inom såväl VH‐fakulteten som inom
UDS5. Bärande i strategidokumentet är visionen att SLU är ett universitet i världsklass inom livs‐
och miljövetenskaper. Lika bärande och grundläggande för verksamheten är begreppen
vetenskaplighet, kreativitet, öppenhet och ansvarstagande, liksom de grundläggande
principerna demokrati, legalitet, objektivitet, saklighet och likabehandling, fri åsiktsbildning,
respekt, samt effektivitet och service. Dessa värden är i detalj utvecklade i det styrande
dokumentet ”SLUs värdegrund”6.

Förbehåll
Utredarna har inför utredningen givits tillgång till stora mängder underlagsmaterial, och
allteftersom utredningen fortskridit har ytterligare material presenterats. Även när utredningen
befanns sig i sin avslutningsfas tillkom information av olika slag. Det hör till sakens natur att
utredarna inte kunnat penetrera allt material lika djupt, eller i denna rapport redogöra för allt
som tagits del av. Fokus på analysen har varit att med tillräcklig grund säkerställa att de
centrala perspektiven utvärderats med tillräckligt djup. Trots denna intention kan det i
utredningstexten förekomma sådant som på detaljnivå visar sig vara svagt underbyggt.
Utredarna ber om ursäkt för detta, samtidigt som de dristar sig säga att varje sådan enskild svag
passage är av liten betydelse för helheten och påverkar inte utredarnas slutsatser och förslag
till åtgärder.

5
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Senaste version: Dnr SLU ua 2015.1.1.1‐409
DNR: SLU ua 2013.1.1.1‐2727
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Genomförande av utredningen
Efter ett första sammanträffande med Rektor samt Lena Ousbäck, planeringschef på
Planeringsavdelningen den 29 juni 2016 överenskoms att denna utredning skulle genomföras
under hösten med start under den senare delen av september. Uppdragshandlingen
undertecknades den 29 augusti 20167. Den finns som bilaga 1. Detaljerad information om
problematiken gavs vid möte med Rektor, Lena Ousbäck, Kristina Julin, avdelningsdirektör
Planeringsavdelningen och Lars Thorell, chefscontroller Planeringsavdelningen den 21
september 2016. Rektor inbjöd samtliga över viss chefsnivå, samt fackliga representanter och
studentrepresentant till informations‐/uppstartsmöte den 5 oktober, varvid huvuddragen till
utredningsgången även presenterades.
Även om uppdragsformuleringen anger att förhållanden inom UDS, och UDS relation till övriga
delar av SLU, är huvudfokus för utredningen framgick det tidigt att situationen var sådan att det
praktiska utredningsarbetet måste genomföras från ett reciprokt perspektiv, dvs innefatta den
ömsesidiga relationen mellan UDS och framförallt KV. Detta har vitsordats i samtal med Rektor.
Utredningsgången baserades på perspektivet att tidigare utredningar och marknadsanalyser i
första hand och i huvudsak genomförts med fokus på ekonomiska förhållanden. En fördjupad
analys av själva verksamheten, dess underliggande värdegrund och dess genomförande
bedömdes utgöra den förståelsebas som tidigare inte utvärderats kritiskt.
Det tolkades därför vara viktigt att personer i olika befattningar som historiskt eller i presens
haft/har stor erfarenhet av verksamheten inom UDS och mellan UDS och KV kom till tals. Totalt
intervjuades 70 personer (se bilaga 2) under en till två timmar enligt ett öppet
intervjuförfarande med fokus på de enskilda individernas iakttagelser av UDS baserat på deras
professionella roller inom organisationen. Initialt intervjuades personer med chefsansvar inom
såväl KV som UDS och samtidigt tillfrågades dessa om lämpliga ytterligare personer för
intervjuer. Allteftersom utredarnas kunskap om verksamheten ökade tog de själva initiativ till
ytterligare intervjuer. Dessutom var strategin att intervjua de personer som själva kontaktade
utredningen utifrån perspektivet att dessa hade erfarenheter de ville dela med sig av. Några
personer skulle kunna passa in i flera grupper enligt nedanstående förteckning men de har
endast räknats en gång. Efter att den preliminära rapporten blivit tillgänglig har utredarna fått
kännedom om områden som var ofullständigt täckta varför ytterligare ett 10‐tal intervjuer
gjordes.
De som intervjuades var:
Tidigare rektorer +universitetsdirektörer, 3 personer
Tidigare och nuvarande dekaner och prodekaner, 8 personer
Nuvarande prefekt, 1 person
Lärare med ansvar för grundutbildningen, 4 personer
Andra lärare på KV och BVF, 23 personer
Tidigare Universitetsdjursjukhuschef för UDS, 1 person
Chefer/ veterinärer på UDS, 8 personer
Klinikveterinärer på UDS, 3 personer
TA‐personal på UDS (DSS, djurvårdare, reception), 4 personer
Administrativ personal på UDS, 4 personer
Externa sakkunniga, 2 personer
Fackliga representanter, 3 personer
Centrala ledande personer förutom Rektor, 4 personer
Studentrepresentanter, 2 personer
7
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Två av intervjuerna genomfördes på andra djursjukhus, Hallands djursjukhus samt Evidensia
Specialistdjursjukhuset i Strömsholm.
Flera av de intervjuade hade förankrat sina perspektiv med nära arbetskamrater och sade sig
representera en grupp med samma perspektiv.
Utöver detta har utredningen tagit del av kända tidigare utredningar, planer och andra interna
liknande dokument.
Utredningen har även kontaktats av ett antal i verksamheterna arbetande personer, som inte
vill att deras identitet skulle röjas.
Underlag avseende ekonomi och produktionen har erhållits från ekonomi‐ och
personalansvariga på UDS, och från SLUs controllerfunktion.
Till sist har utredningen försök fånga andra faktorer som bedömts relevanta, bland annat
lärarnas bisysslor.
Analys av tillgängligt material avseende SLUs uppdrag har hämtats från gällande svensk
lagstiftning och från publikt material från Jordbruksverkets hemsida.
De åtgärdsförslag som presenteras har avsetts ha sådan karaktär att de är möjliga att
genomföra inom SLUs nuvarande organisation.

SLUs uppdrag
Samhällets uppdrag till SLU regleras framförallt i Förordning (1993:221 med uppdatering tom
t.o.m. SFS 2016:746) för Sveriges lantbruksuniversitet. I sin första paragraf anges uppdraget
som ”..bedriver forskning samt utbildning på forskarnivå, avancerad nivå och grundnivå inom
……livsmedelsproduktion….samt veterinärmedicin och husdjursskötsel.” Dessutom föreskrivs att
Lantbruksuniversitetet får bedriva sådan tjänsteexport inom sitt verksamhetsområde som är
förenlig med universitetets uppgifter i övrigt, och har dessutom rätt att ta ut avgift för detta.
Drivandet av djursjukvård med allmänheten som målgrupp innefattas i detta begrepp men
endast i den mån den utgör stöd för SLUs forskning och utbildning.
Denna författning kompletterar allmänna skrivningar för hela högskoleväsendet som framgår i
högskolelagen (1992:1434) och i tillämpliga delar i högskoleförordningen (1993:100).
De utbildningar som får genomföras är specifikt angivna i förordningen 1993:221 och innefattar
dels generella examina på grundnivå och avancerad nivå inom de områden som SLU ska verka,
samt sju yrkesexamina på grundnivå, bland annat djursjukskötarexamen, samt fem
yrkesexamina på avancerad nivå, bland annat veterinärexamen. Det yttre ramverket för dessa
utbildningar styrs helt i form av examensbeskrivningar som finns i bilaga till denna förordning.
Lagstiftningen, eller aktuella regleringsbrev, ger inte stöd för att någon av dessa examina
prioriteringsmässigt ska ställas framför andra.
Inom ramen för EU har denna lagstiftning påverkats av direktivet 2005/36/EC. Dessutom finns i
en roll att harmonisera lagstiftningen organisationen EAEVE; The European Association of
Establishments for Veterinary Education (http://www.eaeve.org). EAEVE är en
paraplyorganisation för de ungefär 100 högskolor som utbildar veterinärer i Europa och har
som mål att utveckla utbildningen och öka samarbetet mellan högskolorna.
Intresseföreningen Sveriges Veterinärförbund (SVF), ett Saco‐anslutet förbund, är del i den pan‐
europeiska sammanslutningen Federation of Veterinarians in Europe (FVE), och är en viktig
samverkanspart avseende veterinärutbildningens innehåll. SVS, Sveriges Veterinärmedicinska
Sällskap, är en del av Sveriges Veterinärförbund och driver bland annat
specialistutbildningsprogrammen på uppdrag av Jordbruksverket.
6

Samhällets ansvar regleras i form av lag (2009:302) om verksamhet inom djurens hälso‐ och
sjukvård, samt förordningen (2009:1386) om verksamhet inom djurens hälso‐ och sjukvård. Där
regleras bland annat legitimationskraven för veterinärer och DSS. Behörighetskraven för dessa
regleras mer i detalj i Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om behörigheter för
djurhälsopersonal; SJVFS 2016:9.
SLU väljer, som även nämns på annat sätt, att genomföra sitt uppdrag med visionen att vara
”ett universitet i världsklass inom livs‐ och miljövetenskaper” med de grundläggande
värderingarna vetenskaplighet, kreativitet, öppenhet och ansvarstagande, och med sex
grundläggande principer: demokrati, legalitet, objektivitet, saklighet och likabehandling, fri
åsiktsbildning, respekt och till sist effektivitet och service.

UDS uppdrag och arbete
Den kliniska djursjukvården inom SLU lyftes ut från institutionsstrukturen den 1 januari 2007
baserat på ett Rektorsbeslut den 3 juli 2006 och gavs då namnet ”Universitetsdjursjukhuset”,
”UDS”, som en egen resultatenhet med ledning direkt under Rektor. Omständigheterna kring
detta framgår på annan plats i denna rapport.
Processen skulle resultera i ett djursjukhus som skulle vara verksamhetsmässigt. organisatoriskt
och ekonomiskt tydligt avgränsat från övrig universitetsverksamhet och som skulle stå
förberett för att senare om så bedömdes lämpligt, kunna frigöras från SLU och drivas i annan
organisatorisk form.8 Processen skulle fokusera på djursjukhusets kunder och deras behov.
I det första årets anslagsfördelning avsattses inga medel för djursjukhuset vilket innebar att det
skulle finansieras genom intäkter från djursjukvården samt genom ersättning från SLU för
kostnader för genomförande av grundutbildning i veterinärprogrammet.
Inrättande av en nämnd för styrning av UDS inrättades efter rektorsbeslut den 12 oktober
20099. Denna nämnds arbete beskrivs i senare kapitel.
En formell instruktion för UDS är resultatet av ett rektorsbeslut den 30 augusti 201010. Det
framgår i bilagan till beslutet att instruktionen var tänkt att uppdateras innan den 31 december
2014. Sådan uppdatering har, såvitt kunnat utrönas, inte gjorts. Instruktionen som i sin helhet
redovisas i Bilaga 4 anger bland annat att UDS ska bedriva högkvalitativ djursjukvård ‐ så väl
allmän som specialiserad, att UDS ska ge goda förutsättningar för SLU:s utbildning och
forskning, att UDS ska sträva efter att vara bland de främsta djursjukhusen i landet, liksom att
UDS ska drivas som ett kommersiellt djursjukhus och ha starkt kundfokus.
Relationen mellan UDS och SLUs huvuduppgifter avseende utbildning och forskning inom
veterinärmedicinen reglerades initialt i en ramöverenskommelse mellan VH och UDS år 200811
som därefter ersattes med ny sådan i juli 201012. I den senare överenskommelsen anges att
avsikten var att den skulle ersättas av en ny omfattande överenskommelse från den 1 januari
2011. Detta har inte skett.
I realiteten baseras UDS existens på behovet att ha en klinisk utbildningsplats som stöd för SLUs
uppdrag att utbilda djurvårdande personal13, och samtidigt på motsvarande behov att ha en
viktig patientbas för veterinärmedicinsk klinisk forskning. Verksamheten ska bedrivas som ”ett
8

Se kapitel nedan: Uppdrag att utreda den kliniska verksamheten vid SLU i Uppsala, 2005
Dnr SLU.ua.11‐2836/09
10
Dnr SLU.ua.Fe.2010.1.1‐2589
11
Dnr SLU 14‐2284/08.
12
Dnr SLU.ua.Fe.2020.1.1‐2275
13
Notera att begreppet ”djurvårdande personal” i denna utredning används i en vidare betydelse om de personer
som arbetar som veterinärer och DSS eller utbildas inom dessa områden, och ska inte blandas ihop med yrkestiteln
djurvårdare.
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kommersiellt djursjukhus och ha starkt kundfokus”. Även om begreppet ”kund” kan läsas på
olika sätt motiverar VHs verksamhet i form av utbildningen av veterinärer och DSS ett
statsanslag som i dagsläget bidrar med mer än 25 % av UDS intäkt. Ekonomiskt innebär detta
att VH är UDS största enskilda kund.
Begreppet att UDS ska vara ett kommersiellt djursjukhus är rimligt även utifrån ett rent
utbildningsperspektiv. Dels är den djursjukvård som många kommer att arbeta i kommersiellt
styrd, varför det är rimligt att det finns en utbildningssituation där de kommersiella principerna
kan skönjas. Dels måste själva djursjukvården bära sina egna kostnader, baserat på en
prissättning mot externa kunder som agerar på en konkurrensutsatt marknad, utan att statliga
medel tillförs för att täcka underskott i driften.
Huvuddelen av de anställda inom UDS utgörs av djurhälsopersonal i form av veterinärer och
DSS. Dessutom finns djurvårdare, receptionspersonal, biomedicinska analytiker och annan
administrativ personal. Arbetsuppgifterna styrs i stor utsträckning av den lagreglering som
finns, vilken leder till att stora delar av de kliniska arbetsuppgifterna läggs på
djurhälsopersonalen, dvs. veterinärer och DSS. Vissa sjukvårdande uppgifter får dock göras av
andra än djurhälsopersonalen, dvs inom UDS främst djurvårdare. De av dessa som har gått en
av Jordbruksverket godkänd grundkurs i läkemedelshantering får exempelvis ge subkutana och
intramuskulära injektioner efter ordination av veterinär, undantaget narkotikaklassade
läkemedel eller läkemedel för lokal och allmän bedövning (SJVFS 2013:41, 10 §). Till och med
den 31 december 2019 får de även ge intravenösa injektioner efter ordination av veterinär.
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Värdering av tidigare utredningar, utvärderingar och
annat underlag från administrationen
Det är slående hur många utredningar som gjorts inom SLU de senaste 15 åren där
djursjukhusverksamheten antingen varit huvudfokus för utredning eller en av flera
delverksamheter som utretts. Gemensamma nämnare har varit ett otydligt ledarskap, svag
ekonomi och delade, men ändå starka uppfattningar avseende verksamhetens omfattning och
organisation. Nedan redogörs för de viktigaste utredningarna som bakgrund till dagens problem
och problemställningar.

Utredning av den veterinärmedicinska fakulteten vid SLU, 200214.
Denna utredning vilade på ett Rektorsbeslut år 2000 med mål att säkerställa att den
veterinärmedicinska fakulteten kom i ekonomisk balans. Utredningsgruppen leddes av
professor Lars Rask vid Uppsala universitet. Utredningen, vars huvuddelar inte primärt avsåg
djursjukvården, identifierade ett antal svagheter som fortfarande är aktuella idag. Till dessa hör
frågan om ekonomin för djursjukvårdsverksamheten. Vid denna utrednings genomförande
fanns hela djursjukvården inom veterinärfakulteten, varför det idag är svårbedömt i vilken
omfattning SLU under det fortsatta utvecklingsarbetet tog hänsyn till de strukturella
förändringar som då föreslogs. Det är intressant att notera att utredningen föreslog att det
skulle finnas en prodekan för den kliniska verksamheten, vilket inte har genomförts, även om
en sådan funktion hade kunnat vara en naturlig samlande rollperson i kontakterna med
djursjukvården, även i den form den har idag.
I utredningen fördes en diskussion i termer av att fler lärare skulle ha en koppling mellan aktiv
klinisk verksamhet och utbildning/forskning. Man lyfte även fram möjligheten att koppla
kunniga externa veterinärer till utbildningen med främsta mål att erbjuda studerande några
veckors praktik på en utomstående klinik. Detta förfaringssätt tillämpa(de)s vid veterinärskolan
i Cambridge, en verksamhet som med klok uppstyrning lyckats få sin djursjukvård att gå ihop
ekonomiskt. Det kan här nämnas att utlokalisering av studerande till välfungerande extern
klinik under begränsad tid tillämpas i allt större omfattning inom läkarutbildningar såväl
nationellt som internationellt, något som utvecklats till en win‐win situation för såväl
utbildningsanordnare och framtida avnämare.
Det bör noteras att man vid denna utrednings genomförande ännu inte övervägt att separera
djursjukvården från institutionerna och fakulteten.

Uppdrag att utreda den kliniska verksamheten vid SLU i Uppsala,
200515.
Detta uppdrag utgick från VH med syfte att kartlägga den kliniska verksamhetens omfattning
och dåvarande organisation, liksom att definiera den kliniska verksamheten och dess specifika
uppgifter. I uppdraget ingick även att ge förslag till organisationsförändringar, samt hur den
kliniska verksamheten skulle särredovisas i institutionernas ekonomiska redovisning och att
ange för‐ och nackdelar med att bryta ut den kliniska verksamheten för att slå samman delarna
till ett separat djursjukhus. I utredningen sägs explicit att tillfrågade befattningshavare på olika
positioner i verksamheten utan undantag anger att dåvarande organisation inte kunde fortgå i
dåvarande form. Det rapporterades att kvaliteten i vården ställvis var låg och att verksamheten
var ytterst splittrad och ostrukturerad. Det angavs att det saknades professionella kunskaper
om hur en samlad djursjukvård skulle bedrivas. Utredningen föreslog att den kliniska
verksamheten skulle brytas ut och ges formen av ett självständigt ”djursjukhus” så att
institutionerna kunde fokusera på kärnverksamheten utbildning och forskning. Kostnader för
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utbildning och forskning skulle avtalas i förväg. Utredaren föreslog att ett sådant djursjukhus
skulle drivas som ett aktiebolag med SLU som majoritetsägare, eller som stiftelse. Oaktat att
denna utredning inte ledde till någon av de föreslagna organisationsformerna, kan den ändå ses
som ett startskott för den process som ledde till att UDS formellt bildades i form av en
intraprenad skild från fakultet och institutioner.

Extern utvärdering av veterinärutbildningen 2007
Denna utvärdering var del i ett utvärderingsprogram som genomförs av The European
Association of Establishments for Veterinary Education (EAEVE). VH besöktes av ett EAEVE team
under 5 dagar i oktober 2007. Man fann att alla krav avseende veterinärutbildningen som
föreskrivs i det EU‐gemensamma direktivet 2005/36 var uppfyllda och det saknades så kallade
kategori‐1 brister.
Några enstaka kommentarer berör djursjukhuset som då nyligen var skilt från fakulteten:
Försiktighet bör iakttas så att inte uppdraget till UDS leder till ett totalt beroende av
externa intäkter, vilket trots att detta sänker kostnaderna för utbildning och lokaler, kan
begränsa tillgängligheten till sjukhuset och minska antalet tillgängliga fall för studenter.
(översatt från engelska)
Icke desto mindre måste man ha uppmärksamhet på att patienterna (”the case load”)
används på rätt sätt för utbildningsändamål. Även enkla fall kan vara av pedagogisk
repetitiv betydelse.
Det är tveksamt om varje elev får tillräcklig praktisk klinisk utbildning. Som så ofta är
antalet fall (”case load”) långt ifrån optimal. Det verkar ändå som om det finns tillräckliga
möjligheter att erbjuda eleverna de vanliga /…/ kirurgiska och medicinska procedurerna
på smådjur.
Det är imperativt att detta nya curriculum erbjuder studenterna tillräcklig hands‐on
klinisk träning.
En av teamets farhågor är risken att, som ett resultat av det aktuella avskiljandet av UDS
från institutionen, den "kommersiella" aspekten att generera ständigt ökande externa
inkomster kommer att ha företräde framför upprätthållandet av den redan höga
kvaliteten på utbildningen.
Det finns en oro hos institutionerna, framförallt KV, avseende möjligheten att ge
studenterna tillträde till UDS och hur mycket de kommer att vara tvungna att betala för
detta. Även om institutionerna var mycket engagerade i beslutet att skilja djursjukhuset
från fakulteten, är det egendomligt att sådana ekonomiska frågor inte har lösts i förväg.
Det verkar som Institutionen för närvarande befinner sig i ett ganska obekvämt läge utan
att veta vad priset är för klinisk utbildning av sina elever. (översatt från engelska)

Intern Lönsamhetsutredning Universitetsdjursjukhuset; 2009‐04‐3016
I april 2009 presenterades, på uppdrag av universitetsdirektören, resultatet av en
internutredning med frågeställning om vilken storlek djursjukhuset ska ha med utgångspunkt
från frågeställningen hur denna storlek påverkar djursjukhusets ekonomi och möjlighet att
uppfylla sina mål. Utredningen beställdes av Universitetsdirektören och genomfördes av en
internutredare, Cecilia Wolkert. Utredningen valde att analysera två scenarier, ett litet
djursjukhus och ett stort djursjukhus. Scenarierna byggde bland annat på information från såväl
UDS som den akademiska verksamheten. Rapporten kom fram till att båda valen i slutänden
skulle innebära att ungefär lika stora summor måste tillföras utöver patientintäkter för
16
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ekonomisk balans. Man bedömde då att det stora sjukhuset skulle ha mycket bättre
förutsättningar att fylla det huvudmål som SLU förväntar, att bidra till universitetets forskning
och utbildning. Man förordade därför detta alternativ. Man gjorde även bedömningen att SLU
då skulle kunna erbjuda utmanande jobb, dra till sig en tillräckligt stor kader av experter och på
så sätt kunna bygga upp ett varumärke av specialistvård, som inte är knutet till enskilda
veterinärers personliga status. Det skulle minska sårbarheten och ge en mer stabil organisation
över tid. Likaså skulle det öka möjligheterna att rekrytera och behålla tillgången till Diplomates
vilket är en förutsättning för att fortsätta utbilda residents. Av samma skäl skulle man i det
stora sjukhuset kunna motivera den dyrbara apparatur man övervägde att investera i.
Rapporten anger även vägen framåt i form av olika åtgärder som bedömdes rimliga. I rapporten
konstaterades det dessutom att SLU vid denna rapports skrivande de facto redan vidtagit ett
antal åtgärder som var ägnade att välja det större alternativet.
De aktuella utredarna sympatiserar i stort med denna framlagda rapport även om dess enda
primära fokus var lönsamheten. En viktig fråga som lyfts fram är behovet av att hålla en kader
av specialister och experter som behövs för att fortsatt kunna utbilda och forska. Även om
detta inte explicit utryckts i texten torde dessa kliniska experter i en framtid behöva utgöras av
seniora akademiska specialister som leder och deltar i den kliniska vardagen och gör denna
forskningsbar.

Kvalitet och Nytta (”KoN 09”)
Styrelsen för Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) beslutade i april 2008 att låta genomföra en
heltäckande utvärdering av SLU:s forskning och en fortlöpande miljöanalys (Foma).
Utvärderingen Kvalitet och Nytta (”KoN”) skulle omfatta såväl vetenskaplig kvalitet som
relevans och nytta, dvs. betydelsen för näringar och övriga samhället. Syftet var i huvudsak att
göra en djuplodande granskning av hur denna verksamhet står sig i ett internationellt
perspektiv samt att belysa synergierna mellan forskning och Foma. Processen omfattade två
huvudkomponenter: Bedömning av vetenskaplig kvalitet och relevans med hjälp av
sakkunnigbedömning (”peer review”) samt bedömning av nytta ur ett användarperspektiv
utförd av SLU:s intressenter (näringar, myndigheter, intresseorganisationer, etc.). Totalt 130
forskargrupper, fördelade på 15 forskningsområden granskades, varav 12 inom
veterinärmedicinen. För denna utredning relevant information är att sakkunniggrupperna
observerade att skapandet av en oberoende djursjukvård innebar en stor utmaning för
verksamheten.
Man noterade att bildandet av UDS var till hjälp för vissa grupper såtillvida att det innebar ett
engagemang för det kliniska arbetet alternativt skapades mer tid för forskning. Samtidigt
noterades att den nya uppdelningen innebar att delar av den akademiska personalen vid KV
verkade ha fått otillräcklig tillgång till patienter för utbildning och forskning, och till den grad att
upprätthållande av relevanta kliniska färdigheter äventyrades. Bedömargruppen poängterade
att SLU måste erkänna dessa nytillkomna problem. En av lösningarna bedömdes vara att skapa
gemensamma anställningar mellan fakultet och djursjukhus. Det bör dock noteras att denna
bedömning gjordes redan efter ett enda år av självständigt UDS och baserades i stort sett
endast på intervjuer av akademiska lärare.
Man lyfte även fram att ledningen för fakulteten, och kommunikationen mellan ledning och
personal föreföll otydlig. I många fall angavs det vara osäkert om befintliga
forskargruppsmedlemmar som gick i pension skulle ersättas. Det tolkades som att
pensionsplaneringen avseende de seniora lärarna var dåligt genomtänkt. Likaledes beskrevs en
obalanserad åldersstruktur bland de högre lärarna där många hade nära till pensionsålder.
Intrycket var att många forskargrupper snarast behövde förnyas med kvalificerade forskare, där
i många fall rekrytering från andra lärosäten utanför SLU skulle vara av värde.
11

McKinsey 2012
En snabbutredning beställdes av UDS‐nämnden som syftade till att belysa dagens
djursjukvårdsmarknad, beskriva den utveckling som skett under det senaste året samt ge en
samlad bedömning av marknadens utveckling de kommande åren. Arbetet fokuserades på att
förstå vad som driver djursjukvårdsmarknadens utveckling, analysera strukturförändringarna på
marknaden samt vilka konsekvenser dessa kan tänkas få för marknaden i allmänhet och för
Universitetsdjursjukhusets verksamhet i synnerhet.
Man saknade en tydlig länk mellan omfattningen av de statsanslag UDS får via SLU och de
kostnader som uppstår på grund av forskning och utbildning. Då omfattade statsanslaget
knappt 24 miljoner kronor, vilket motsvarade ca 18 % av UDS totala intäkter17. Som jämförelse
angavs att inom humansjukvården får akademiska sjukhus mellan 15‐30% extra ersättning i
förhållande till sjukhus utan akademisk koppling. Man lyfte fram behovet av en faktabaserad
analys av UDS merkostnader för att tydliggöra UDS ekonomiska situation och skapa skarpare
incitament för verksamhetens utveckling, vilket skulle vara positivt för såväl SLU som UDS.
Man konstaterade även att marknaden för privat djursjukvård just då började genomgå stora
förändringar, och förutsåg att utvecklingen de kommande 2 åren skulle bli avgörande för i
vilken utsträckning UDS situation skulle förändras. För att behålla djursjukhusets ställning på
marknaden och fortsätta utgöra en stadig grund för forskning och utveckling av
veterinärutbildningen bedömdes att UDS skulle vara tvunget att fortsätta utvecklas i hög takt.
De ökade kostnaderna i samband med flytten till VHC bedömdes utgöra ytterligare en
anledning till att agera omgående och med stor tydlighet. Man poängterade att ett väl
fungerande samarbete med institutionen för kliniska vetenskaper kommer vara nödvändigt för
att genomföra dessa förändringar i den takt som krävdes.

Marknadsanalys baserad på bland annat McKinseys utredning 2012.
”The competitive market situation for UDS, October 2014”
I en kortare sammanställning framhölls att de förändringar i djurssjukhusmarknaden som
beskrivits i utredning år 2012 nu slagit igenom fullt ut. Man betonade att detta i hög grad skulle
påverka UDS som skulle bli än mer konkurrensutsatt än tidigare.

Universitetskanslersämbetets kvalitetsutvärdering av
veterinärutbildningen 201418
Den 24 juni 2014 avgavs utlåtandet från en bedömargrupp som Universitetskanslersämbetet
gett i uppdrag att granska utbildningar som leder till kandidat‐, master‐ eller yrkesexamina
inom områdena lantbruk och djur. Denna bedömargrupp, vars arbete endast baserades på
studenternas självständiga arbeten (examensarbeten), lärosätenas självvärdering och
studenternas erfarenheter (studentintervjuer) gav såväl djursjukskötarprogrammet som
veterinärprogrammet vitsordet ”Hög kvalitet”. Dessutom anser bedömargruppen att examen
håller ”mycket hög kvalitet”, det högsta vitsordet, avseende uppfyllande av utbildningsmålet:
”För veterinärexamen ska studenten visa förmåga att självständigt diagnostisera sjukdomar och
skador hos djur samt besluta om och utföra adekvat medicinsk och kirurgisk behandling inom
grundläggande djursjukvård”. I den självvärdering som även ingick uppgav 68‐86 % av
studenterna att de i hög eller mycket hög grad tillgodogjort sig kunskaper relaterade till det
examensmål som närmast speglar den kliniska utbildningen.

KPMG Statistisk jämförelse UDS 2013 mot 2015
I oktober 2015 presenterade KPMG resultatet av en analys av verksamheten vid UDS avseende
åren 2013 och 2015. Analysen hade beställts av UDS‐nämnden. Syftet med den statistiska
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jämförelsen var att ta fram underlag för uppdragsgivaren som redovisade information om hur
effektivt verksamheten på UDS bedrevs. Jämförelsen utfördes med hjälp av data insamlat i SLUs
och UDS datasystem och intervjuer genomförda med totalt fem anställda såväl inom UDS som
vid institutionen för kliniska vetenskaper.
Intervjuerna angav sammanfattningsvis att bristen på DSS sedan legitimationskravet införts
några år tidigare hade skapat en flaskhals på Smådjurskliniken. Den hade även stora problem
med sjukfrånvaro. Likaledes angavs bristande rutiner avseende tidsbokning för polikliniska
patienter liksom otympliga internrutiner. Dessutom påpekades att det skulle underlätta om
djurvårdare utförde fler uppgifter än de gör idag för att kunna utnyttja DSS effektivare
avseende de specifika arbetsuppgifter som förutsatte legitimation.
Det statistiska materialet lyfte fram de organisatoriska utmaningarna inom UDS med hög
sjukfrånvaro och litet antal bokningar i tidboken sett till både antalet personer samt till antalet
helårsarbetare. Man föreslog en genomgång av organisationsstrukturen och en anpassning av
verksamheten till nya förutsättningar.

SLUs medarbetarenkät 201619
Medarbetarundersökningen genomfördes på hela SLU under våren 2016. Eftersom UDS har
omorganiserat i sin chefsstruktur, och frågorna som berör chefskap handlar om närmaste chef,
blir också resultaten oklara, då medarbetare gett uttryck för att man inte visste om man skulle
tänka på sin avdelningschef eller klinikchef. Indexvärdena för UDS totalt visar att det finns stor
förbättringspotential vad avser arbetsmiljön och organisationen. UDS resultat är inte uppdelade
avdelningsvis avseende smådjur och häst och därför kan inte heller några eventuella skillnader
mellan dessa avdelningar uttydas från enkäten.
För KVs del visar medarbetarundersökningen att förtroendet för den närmaste chefen inom
institutionen som helhet är högt, men resultaten varierar stort inom olika avdelningar inom KV.
Avdelningen för stordjur sticker ut negativt med röda indexsiffror och ett stort behov av
förändring av framför allt ledarskapet. Föreliggande utredning har inte analyserat
medarbetarenkäten ur ett djupare perspektiv, men resultaten på övergripande nivå i
medarbetarenkäten är i många avseenden samstämmiga med de intervjuer som hållits inom
denna utredning.

Utredning om Ambulatoriska kliniken 201620
Den förra dekanen på VH gav uppdraget till den senaste utredningen som presenterades i
oktober 2016, och fokuserar på den Ambulatoriska klinikens (AK) verksamhet. AK bedriver
fältmässig djursjukvård inriktad på lantbrukets djur och häst med ansvar att tillhandahålla
veterinärvård för lantbrukets djur dygnet runt i praktikområdet. Under veterinärstudenternas
utbildning ingår en kurs i ambulatorisk stordjursklinik och det är för denna verksamhet AK finns.
AK har under flera år haft ett negativt ekonomiskt resultat som har reglerats mot VH enligt en
överenskommelse mellan VH och UDS. Vår utrednings huvudfokus har inte varit AK men
utredarna har tagit del av slutsatserna angående den ambulatoriska verksamheten och de
förslag till förändrings‐ och förbättringsåtgärder som presenterats.
Verksamheten vid AK och liknande verksamheter har svårt att få full kostnadstäckning. Dock
konstateras att det finns en förbättringspotential på AK, till exempel när det gäller riktlinjer för
fakturering, så att dessa mer liknar de principer som används av Distriktsveterinärerna.
Verksamheten lider också av att det totala antalet besök har minskat. En ytterligare verksamhet
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som finns inom UDS är hästklinikens mobila enhet (ME). ME etablerades under 2011 och
inledningsvis gjordes dagliga besök med denna men i dagsläget har verksamheten minskat och
resor företas endast en dag varje eller varannan vecka och enligt uppgift är det främst
tandkontroller på häst som utförs på dessa resor. Med bakgrund av UDS ansträngda
ekonomiska situation torde målet vara att utnyttja de gemensamma resurserna så effektivt
som möjligt och söka former för samverkan och samarbete.
Utredningen lyfter fram möjligheten för studenterna att få göra extern praktik som ett sätt att
skapa även andra mervärden. Idag är utbildningen helt händelsestyrd vilket gör att det inte kan
säkerställas att alla studenter fått viss grundläggande utbildning efter genomgången kurs. Även
möjligheten för studenterna att följa med AK under sommarperioden juni – augusti lyfts fram
som ett sätt att utnyttja idag outnyttjad potential av sjukresor på AK.
Utredningen lyfter också fram behovet av att ha en regelmässig kommunikation mellan AK och
övriga kliniker och institutioner om frågor som berör utbildning, forskning och
kunskapsinhämtning, men konstaterar också att det finns ett intresse för närmare samarbete
mellan AK och Idisslarmedicin på KV.

Norges veterinæhøgskoles utredning ”Från A till Å” år 2010
Denna utredning, Organisering og Ledelseprojektet for Universitetsdyrehospitalet på Ås‐ Et
henvisningshospital, tillsattes år 2009 med syfte att, baserat på en omfattande utredning av
valda organisationsmodeller på tio universitetsdjursjukhus inom Europa respektive USA, föreslå
en lednings‐ och organisationsmodell för det nya universitetsdjursjukhus som planerades i Ås
söder om Oslo. De institutioner som besöktes var Universitetet i Utrecht, SLU, Københavns
Universitet, Tierärtzliche Hochschule i Hannover, Justus‐Liebig Universität i Giessen, Royal Dick
school of Veterinary Sciences i Edinburgh, Ontario Veterinary College i Guelph, Cornell
University, University of Minnesota och Royal Veterinary College i London.
Utredningen var mycket omfattande, den tog en utredargrupp om fem personer 6 månader att
genomföra. Man fann stora individuella skillnader i organisationsmodell. Dock kunde man i
princip se tre olika modeller, i) ett sjukhus som helt skilts från de akademiska delarna och
styrdes direkt under rektor, gällde de största sjukhusen och exemplifierades av Minnesota, SLU
och London; ii) en organisation där sjukhus och akademi existerade sida vid sida med ledning på
fakultetsnivån, exempel var Cornell, Ontario, Edinburgh, samt iii) en helt integrerad modell där
akademi och sjukvård gick sida vid sida, exempel var de tyska universiteten.
Utredningen fann för‐ och nackdelar med alla sätt att organisera och leda verksamheterna.
Efter att ha sammanfattat för och nackdelar förespråkade den en ledning för det nya
djursjukhuset i Ås som innebar en åtskillnad mellan den akademiska och den kliniska
verksamheten direkt under rektor, där båda verksamhetsledarna (Instituttleder for forskning og
undervisning och Instituttleder for hospital) är ledamöter i en central ledningsgrupp. Man
förutsatte ett ömsesidigt gott förhållande, förståelse och kunskap om varandras uppgifter, och
ett gott samarbete som grund för budgetering och enhetlig ledning av instituten.

Om UDS‐nämnden
Den så kallade UDS‐nämnden (Nämnd för UDS) inrättades efter rektorsbeslut den 12 oktober
200921. Uppgiften var att styra djursjukhuset och koordinera VH‐fakultetens och UDS
aktiviteter. Den skulle bestå av en akademisk företrädare och en ledande tjänsteman från
vardera universitetsledningen och VH‐fakultetens ledning. UDS direktör skulle ha närvaro‐ och
yttranderätt i nämnden. Nämnden skulle fatta beslut om förslag till budget, verksamhetsplan,
större investeringar och förändringar i UDS verksamheter och dessutom kontinuerligt följa den
ekonomiska och verksamhetsmässiga utvecklingen. Den skulle dessutom verka för att
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synergierna mellan UDS och VH‐fakulteten utnyttjas fullt ut. VH‐fakulteten valde att låta sig
representeras av vicedekan för utbildningen på grund‐ och avancerad nivå och sin
fakultetsdirektör. Rektor valde att låta universitetsledningen representeras av prorektor samt
universitetsdirektören.
Nämnden hade under åren 2009 till 2014 totalt ett 30‐tal möten. En retrospektiv analys av
nämndens verksamhet gjordes av universitetsadministrationen under år 2014. Det framkom då
att nämnden först och främst hanterat budgetuppföljningar och årligen den löpande budgeten
för UDS. Utöver detta hade nämnden avhandlat den ambulatoriska kliniken, diskuterat
principer för utformning av gemensamma anställningar samt vissa investeringar, men det finns
inga protokollförda beslut om en samlad investeringsplan. Det finns inga möteshandlingar som
visat att den kliniska verksamhetens gemensamma långsiktiga strategi och inriktning hade
diskuterats. Underlagen till mötena hade i huvudsak beretts av UDS personal och hade inte
sällan delats ut vid sittande bord. Ekonomiska uppföljningar hade skett utifrån UDS egna rutiner
och legat utanför SLUs gängse återkommande budgetuppföljningar med bokslutskommentarer.
Viktiga processer av verksamhetsnära karaktär hade initierats utan att UDS‐nämnden tagit
initiativ. Således hade Rektors beslut om samverkansanställningar22 utarbetats av en
arbetsgrupp som tillsatts i särskild ordning. Likaledes hade det funnits en från UDS‐nämnden
skild arbetsgrupp med uppdrag att utarbeta en gemensam målbild för verksamheten.
Affärsplanen för verksamheten vid UDS hade beställts av SLUs styrelse och utarbetas med stöd
av en konsultbyrå.
En samlad tolkning av verksamheten var att UDS‐nämnden inte fungerat tillfredsställande
avseende styrning och koordinering och i sin roll att uppnå synergieffekter mellan KV och UDS.
Rektor beslöt därför i november 2014 att ombilda nämnden23. Det bedömdes att ett organ med
de stipulerade uppgifterna behövde en annan sammansättning. Att diskutera strategi för UDS
bedömdes kräva insyn i branschen ”djursjukvård” och för att diskutera strategi och ekonomi för
hela KV bedömdes att dekanus för VH skulle delta. Nämndens uppdrag, att koordinera
verksamheten och utarbeta en strategi för investeringar och anställningar bedömdes även
kräva mycket god kännedom och insyn i den dagliga verksamheten inom både KV och UDS,
såväl avseende utbildning som forskning. Det bedömdes att ekonomisk expertis var nödvändig
eftersom ekonomin kunde antas vara den dominerande frågan i närtid. Det förutsattes att
uppföljningen för UDS skulle ske enligt SLUs gängse rutiner. Likaså förutsattes att den nya
nämnden skulle kunna påräkna kvalificerat stöd i motsvarande omfattning från exempelvis
Utbildningsnämnden, Forskarutbildningsrådet, Rådet för fortlöpande miljöanalys med flera.
Som en konsekvens av detta synsätt beslutades att nämnden skulle bestå av Rektor, Dekanus
för VH‐fakulteten, två externa ledamöter, en studentrepresentant och representanter för
personalorganisationerna. Ständigt adjungerade blev UDS‐direktören och prefekten för KV,
liksom chefscontroller vid SLU och nämndens sekreterare.
Den nya nämnden påbörjade sitt arbete den första januari 2015. Under 2015 hölls fyra möten.
Vid det sista mötet för året, den 20 november 2015, beräknades underskottet för året bli 11
miljoner kronor. Det noterades att den affärsplan som utarbetats i samråd med EY och som
beställts av SLUs styrelse inte hade följts. Från KV framfördes att mål och visioner är olika. Man
framförde uppfattningen att den kommersiella verksamheten i för hög utsträckning satt
agendan för den kliniska verksamheten och angav som lösning en annan organisation där UDS
skulle vara en del av VH‐fakulteten. De fackliga representanterna framförde att arbetsgivaren
gjorde dåliga uppföljningar av varför personer valda att sluta på UDS. Avslutningssamtal hade
hållits med mindre än hälften av de som slutat (13 av 30 personer). De fackliga
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organisationerna angav att orsaken till avslutad tjänstgöring var en annan än den som UDS
ledning framförde.
Vid 2016 års första möte den 19 februari redovisade Rektor att Universitetsstyrelsen
förväntade sig kraftfulla åtgärder för att förbättra UDS ekonomi. Underskottet för år 2015
rapporterades vara 17 miljoner kronor, jämfört med de 11 miljoner som prognosticerades i
november. Vid detta möte efterfrågades även vilka åtgärder som gjorts med syfte att
effektivisera verksamheten baserat på KPMGs rapport (finns på annan plats). Likaså
poängterades att de uppdragstillägg som givits chefer inom UDS stred mot SLUs policy.
Det möte som planerats till den 12 maj 2016 ställdes in och i stället initierade Rektor den
aktuella utredningen.
Baserat på tillgängliga protokoll och på gjorda intervjuer verkar nämndens arbete inte bedrivits
med den önskade kraft som behövts för att styra verksamheten. Mekanismerna framgår inte,
även om det förefaller som om ett flertal sådana kan skönjas och som kan relateras till alla de
parter och nivåer som representerades inom nämnden, där då universitetsledningen
representerades av prorektor och universitetsdirektören. Rektor deltog inte i något möte med
nämnden innan den förändrade strukturen 2015, även under den tid då samarbetsproblemen
var som störst. Året innan den nya nämnden påbörjade sitt arbete, år 2014, pågick dessutom
andra aktiviteter inom den del av administrationen som ansvarade för nämnden, vilket kan ha
gjort styrningen extra svag detta år.
Det året var för övrigt extra känsligt år med flytt av UDS från KC till VHC, och resulterade i det
största enskilda underskottet sedan UDS bildades år 2007, 24 miljoner kronor.

Begränsad utvärdering av verksamhetens ekonomi
Denna utredning har endast gjort en översiktlig utvärdering av verksamhetens ekonomi baserat
på de överväganden som framgår på annan plats, bland annat stött av ett flertal tidigare
omfattande utredningar. Den utvärdering som gjorts här har i första hand syftat till att ge
utredarna en förståelse för de ekonomiska realiterna, för det sätt som ekonomin styrts och för
bevekelsegrunderna för statsanslagets användning.
Vi har erhållit data från UDS ekonomiansvarig, från SLUs chefscontroller samt från
ekonomiansvarig inom VH.
Även om det förelegat vissa kostnadsökningar tidigt efter avskiljandet av UDS från akademin vill
utredningen peka ut ett visst år som symboliskt för de mekanismer som dominerar dagens
problem. Det är året 2014. Året innan hade tidigare sjukhuschef slutat och ersatts med ny
sådan. Samtidigt pågick de slutliga planerna för UDS största enskilda strukturomvandling,
flytten till nya lokaler inom VHC. All erfarenhet säger att sådan omstruktureringsprocess kräver
stor omtanke, noggrann planering samt starkt bidrag från samtliga ledare och andra anställda i
verksamheten. Även med sådant stöd innebär själva flytten en, i bästa fall tillfällig,
produktionsminskning som måste tas hänsyn till i budget.
Under 2014 var UDS‐nämnden högst dysfunktionell och det finns endast ett protokollfört möte.
De första åren efter 2010 avhölls ett tiotal möten per år under ledning av prorektor. Detta
minskade sedan, och åren 2012 och 2013 avhölls fyra respektive fem möten med nämnden.
Information från olika handlingar, stött av intervjuer, påvisar en svår samarbetssituation mellan
UDS och KV. Det framgår inte av några handlingar att Rektor, som valt att inte själv delta i
nämnden, gripit in för att tidigt reda ut de allvarliga samarbetsproblem, som torde lett till att
omtanken om det som skedde just då, mitt i käbblet, inte fanns. Flytten var avslutad mitt under
året 2014 och det finns inga dokument som gör att man kan följa processen vecka för vecka.
Först sent på hösten, i november, bedömde Rektor att nämnden måste omstruktureras för att
kunna fylla funktionen att leda UDS.
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Inte oväntat skedde det som kunde förutses. Detta år blev det ekonomiska resultatet sämre än
någonsin tidigare, minus 24 miljoner kronor. För vare hundring man tjänade in hade man
utgifter om 113 kronor. Man ökade visserligen intäkterna från djursjukvården med 8 miljoner,
men det var till priset av en ökning av personalkostnaderna med 12 miljoner och
driftskostnaderna med 19 miljoner. Utöver detta ökade hyran rejält, något som täcktes fullt ut
med ökade statsanslag.
Även under 2015 förelåg problem. Den stora ombyggnaden, som framförallt drabbade
hästkliniken, påverkade verksamheten starkt vilket ledde till ett underskott om 17 miljoner
kronor. Först år 2016 kan man säga att verksamheten kunnat bedrivas i färdiga och funktionella
lokaler, och verksamheten gick då med ett mindre överskott, och i princip i enlighet med
budget.
De enskilt största tillskotten av medel till UDS verksamhet utgörs av det som SLU centralt via
Rektor, eller via VH‐fakulteten, tillskjuter för att dels täcka hyra och dels utgöra ersättning för
den kliniska verksamhet som VH‐fakulteten behöver för utbildningen av veterinärer och DSS,
och för sin kliniska forskning. Denna summa är så stor att SLU‐centralt och VH‐fakulteten, som
nämnts tidigare, är UDS största kunder. Totalt betalade de tillsammans 57,8 miljoner för detta,
vilket motsvarar hela 27 % av UDS intäkt. Det som skiljer dessa medel från andra intjänade
medel är att kunderna har ett mycket begränsat förhandlingsläge, och i realiteten inget val.
Den enda formella avtalstext som utredarna sett som reglerar de ekonomiska relationerna
mellan VH och UDS är bilaga 3 i den så kallade ramöverenskommelsen från 201024. Där
redogörs för principerna, men inte för hur dessa principer använts för att år för år komma
överens om ersättningens, dvs statsanslagets storlek. Här måste utredarna lägga in en
brasklapp, men storleken på detta anslag förefaller mer ha motiverats av budgethänsyn än av
en detaljanalys av vilka prestationer som behövts inom olika delar av UDS, och där VH/KV
deltagit i analysprocessen.
Sådana avtal skrivs årligen inom humansjukvården för varje universitetssjukhus 25 och med
mycket aktivt deltagande av inbladade parter, och är ett rimligt krav för en ömsesidig förståelse
för vad som efterfrågas och vad som skall ersättas.
Det finns stora oklarheter bland de intervjuade om statsanslagets storlek och användning,
något som motiverar några raders klargöranden. Utgångspunkten är att ett UDS som,
hypotetiskt, inte i någon omfattning bidrar till SLUs uppdrag såsom det beskrivs i förordning och
regleringsbrev ska inte kunna ges något anslag från staten, eftersom sådant skulle utgöra
olaglig konkurrens på djursjukvårdsmarknaden. Alla medel som staten skjuter till utgör alltså
ersättning, på ett eller annat sätt, för att UDS är ”SLUs kliniska resurs för utbildning och
forskning inom djursjukvården”. De stora förändringarna i statsanslaget som skett de sista åren
är framförallt en följd av den ökade hyran, även om den del som inte utgör ersättning för hyra,
som avsätts från medel som är avsedda för VH, och som rimligen kan motsvara de
kostnadsökningar som orsakas av den utbildning av veterinärer, och senare även
djursjukskötare som bedrivs inom UDS, också har ökat. Denna ökning är betydligt mindre. Här
måste ett antal fakta beaktas. För det första känns hyresökningen extra stor eftersom man till
och med hade hyresrabatt de sista åren då KC var i funktion på grund av lokalernas undermåliga
kvalitet. För det andra leder en ökad arbetsyta inom all vård till att personalen får röra sig mer
mellan två arbetslokaler, vilket påverkar tiden varje åtgärd med ett visst antal procent. En ökad
lokalyta leder alltså endera till ökade personalkostnader eller till minskad produktivitet, något
som måste kompenseras för i form av rationalisering av arbetet i den mån detta är möjligt. För
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det tredje måste statsanslagets ökning relateras till den faktiska utbildningsvolymen, eller till de
medel som fördelats till KV‐institutionen sett över samma tidsperspektiv. Även då ses en ökning
över tid, som dock förefaller ha stannat upp det senaste året. Dessa siffror måste ses med viss
försiktighet eftersom fördelningsprinciper varierat över åren på ett sätt som inte helt låter sig
genomskådas.
Det har i detta sammanhang ifrågasatts om de belopp som avsatts för veterinärutbildning,
inklusive lokalhyror är för låga i jämförelse med vad som avsätts för motsvarande utbildningar
inom Högskolesverige, framförallt läkarutbildningen. Frågan är viktig eftersom den är relaterad
till någon form av rimlighetsbedömning av vilka kostnader som är förväntade vid utbildningar
som till del liknar varandra, och då till SLUs inre budgetprocess. En detaljanalys av denna fråga
är svår, men en enklare kalkyl kan ändå göras baserat på lättåtkomlig ekonomisk information.
SLU har prissatt hela veterinärprogrammet, 5,5 år, till 1 430 000 kronor26 . En översiktlig kalkyl
av Läkarprogrammet i Uppsala ger vid handen en liknande kostnad (5,5 år x ersättning för
hst/hpr som är 138 480 kronor samt så kallad ALF‐ersättning för grundutbildning som idag är
cirka 75 miljoner delat på cirka 1000 hst/hpr, vilket totalt ger en summa som är 1 174 000
kronor). Dessa data talar alltså inte för att veterinärutbildningen är lägre prissatt än
läkarutbildningen. Den skillnad som finns gäller snarare den kliniska forskningen där ALF‐avtalet
inom humansjukvården ger ett substantiellt stöd till sådan forskning som ”förutsätter vårdens
strukturer”, som inte torde motsvaras av ett forskningsstöd av proportionell omfattning inom
”statsanslaget till UDS”.
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Värdering av genomförda intervjuer27
Innan en värdering görs bör kommenteras att intervjuerna avsåg att identifiera de problem som
fanns. Det gör förstås att resultatpresentationen är långt ifrån heltäckande avseende de goda
mekanismer och förhållanden som också beskrevs i de olika verksamheterna.
Sjuttio personer har intervjuats under 1 och 2 timmar. Några personer har intervjuats vid flera
tillfällen. Intervjuerna genomfördes med öppen metodik där den intervjuade ombads börja
med att berätta hur vederbörande, utifrån sitt eget professionella perspektiv tolkar
verksamheten på UDS och/eller KV, och sedan utifrån sin utgångspunkt ge sitt perspektiv på
verksamheten och eventuella problem som observerats. Baserat på detta utvecklades sedan
intervjun med mål att så heltäckande som möjligt kunna få mycket fakta och så många
perspektiv som möjligt från den intervjuades horisont.
Utredarna noterade tidigt att det finns nästan lika många bilder av verksamheten och de
problem som är orsaken till denna utredning som det finns intervjuade. Det är relativt enkelt
att identifiera ett antal någorlunda gruppgemensamma perspektiv som redogörs för nedan. I
några avseenden belyser utdrag och citat från intervjuerna väl de uppfattningar och perspektiv
som finns i organisationen. När så är fallet väljer utredarna att låta dessa tala för sig själva. Vid
valet av vad som ska redovisas på detta sätt har inget medtagits där citatets innebörd endast
representerat en enstaka individ, även om de exakta orden sagts av en enstaka person. Det
måste dock, å andra sidan framhållas att det vi beskriver inte ska tolkas som att samtliga
intervjuade står för alla de perspektiv som vi lyfter fram.
En generell observation är att det språk som används av såväl intervjuade inom UDS, som inom
VH‐fakulteten och KV‐institutionen vore intressant att studera lexikalt. Två ord som
förekommer betydligt oftare än önskvärt är orden ”Vi” och ”Dom”. Utredarna ser bara en
tolkning av detta, att det speglar ett långt mentalt avstånd mellan dessa båda kärngrupper som
i den bästa av världar borde arbeta tillsammans och dela värderingar för att gemensamt tillse
att den samlade verksamheten fungerar på bästa sätt.

Intervjuer med tidigare rektorer och andra administrativt ledande
personer
Intervjuerna med tidigare rektorer och ledande administratörer antydde att den problematik
som föreligger nu kunde anas redan för 15 år sedan då den djursjukvårdande verksamheten var
del av fakulteter/institutioner. Det förelåg svårigheter att hålla sig inom tilldelade budgetramar
vilket ledde till flera omfattande konflikter på ledningsnivå. Sekundärt tvingades man till vad
som beskrivs som ett ”stålbad” för att rensa ekonomin. Efter en utredning om framtida
organisation28 som presenterades i februari 2005 följde en process som ledde till att UDS
bildades den 1 januari 2007 med ledning direkt under Rektor. I och med detta försökte man
identifiera hur stort statsanslag som skulle tillföras UDS som ersättning för de kostnader som
var relaterade till deltagande i utbildning och forskning. Det slutliga beloppet byggde på en
mycket grov uppskattning som man var beredd att korrigera i efterhand när verksamheten
bedrivits en tid.
Rekrytering av en ny sjukhuschef för UDS gjordes baserat på den rekryterades erfarenhet att
leda större djursjukhus för att leda den nyetablerade verksamheten och utveckla densamma.
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Under intervjuer, och i olika textunderlag används ofta felaktigt begreppet ”tjänst” i stället för ”anställning”.
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De anställningar som inom SLU närmast motsvarar de som i HF 4 kap 2§ kallas ”förenade anställningar” har i denna
text kallats ”delade anställningar”. Till dessa senare har även innefattats liknande anställningsförhållanden och
arbetsuppgifter även för andra, ”yngre” lärargrupper, exempelvis, assistenter, amanuenser och kliniska assistenter
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På tidigare Rektors initiativ skapas UDS‐nämnden hösten 2009 med uppgift att styra
djursjukhuset och koordinera VH‐fakultetens och UDS aktiviteter. I nämnden deltog seniora
representanter för såväl universitetsledning som VH‐fakulteten medan UDS‐direktören hade
närvarorätt. Ofta deltog även ekonomiansvarig från UDS. Då nämnden inte visade sig vara
funktionell, vilket framgått tidigare i denna rapport, ombildades den av Rektor hösten 2014,
varvid Rektor själv blev ordförande och två externa ledamöter med särskild kompetens som
saknades inom SLU tillkom. Det beskrivs att all ekonomisk redovisning gjordes av UDS
ekonomiansvarig snarare än av UDS direktör, och att det var svårt att förstå de siffror som UDS
presenterade i nämnden eftersom dessa inte stämde överens med de siffror som tagits fram ur
det SLU‐gemensamma ekonomisystemet.

Intervjuer med personer från UDS
Uppfattningarna hos de som arbetar inom UDS skiljer sig mycket åt. De som är i ledande
befattning lyfter fram personalbristen som det största problemet för att uppfylla de uppsatta
produktionsmålen. De problem som finns i relation med KV upplevs som reella men man säger
sig försöka lösa dem.
De som arbetar i sina professionella roller som veterinärer eller som DSS beskriver en
problematik som överensstämmer med den som de fackliga företrädarna lyfter fram. Se
avsnittet nedan om intervjuer med de fackliga organisationerna. Veterinärgruppen inom
smådjurskliniken beskriver att man på olika sätt försökt nå ledningen med sin kritik men den
har inte nått längre än till nästa chefsnivå. Det anges att man till sist, efter kamp mot ledningen,
höll ett stormöte utan chefer närvarande som protokollförts och där protokollet sedan sänts till
registrator. Däri framförs allvarlig kritik mot ledningen.
En av många kritiska åsikter är ”det frånvarande chefskapet”. Det beskrivs från ett flertal
intervjuade att det inte är några chefer närvarande på morgonen när arbetsdagen börjar utan
man måste lösa alla problem själva, ibland utan att ha instrumenten för att lösa problemen.
Mycket tid går åt till att till exempel försöka få in sjukvikarier istället för att kunna sätta igång
med dagens arbetsuppgifter. På samma sätt kan chefer vara frånvarande när problem av olika
slag dyker upp även i andra sammanhang. En annan kritisk åsikt är att organisationen blivit
alltmer komplex med många underchefer som i praktiken endast har marginella befogenheter.
Se bilaga 3 för organisationsschema. Nettoeffekten sägs vara att klinikkompetenta personer
lyfts ur den praktiska vården för chefskap.
Man beskriver även att en grupp klinikveterinärer med kirurgisk profil har önskat sig en
närmare anknytning till KV, något som man inte mött upp från KVs sida.
Man beskriver även att flera personer har avslutat sin anställning, i stor utsträckning beroende
på dåliga arbetsförhållanden. Det beskrivs att många som arbetar på UDS skulle få högre lön
hos en annan arbetsgivare men att de i grund och botten trivs med att arbeta på UDS. När
emellertid, för vissa, en relativt sett låg lönesättning adderas till att de inte blir sedda eller på
annat sätt respekterade är det lätt att välja att avsluta sin anställning för att gå till en annan
arbetsplats som förväntas ge både bättre lön och erbjuda en bättre arbetsmiljö.
Det har beskrivits att det saknas gemensam planering för de olika klinikernas verksamheter. Det
betyder att mötestid på en klinik kan läggas på ett sådant sätt att den då inte kan ge förväntad
service till annan klinik, vars patientflöde då påverkas negativt.
Det man är mest stolt över är kvaliteten på djursjukvården. De externa kunderna är mycket
nöjda, vilket ses på sociala medier, och man ökar patientvolymen stadigt. De som deltagit aktivt
i det kliniska arbetet även före delningen, dvs före år 2007, beskriver att vårdkvaliteten idag är
mycket bättre och dessutom att vården faktiskt bedrivs på ett mycket mer stabilt sätt än
tidigare.
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”Jag önskar verkligen att vi som jobbar här (sköterskor och veterinärer) får möjligheten
att göra det här djursjukhuset till Sveriges bästa, jag vet att resurserna finns, det jobbar
en stor andel kompetenta, drivna och härliga människor på det här djursjukhuset (jag
menar nu både KV och UDS) som brinner för djuren.”
”Lösningen på våra problem verkar vara att skaffa fler chefer.”
”Varje gång jag ringer den chefen så sitter hon hemma och jobbar. Jag tycker att en chef
ska vara på plats.”
”UDS måste ledas på ett helt annat sätt än idag. Nuvarande ledning har försökt länge och
har tyvärr spelat ut sina kort. Nu är det dags att hitta personer med rätt kompetens för
just dessa uppgifter.”
”En stor del av dem som jobbar på KV kommer bara ner och vill ha allt serverat. De vet
inte ens vilka vi (= UDS‐personal) är.”

Intervjuer med personer inom VH och KV.
Lärargrupperingen inom KV, och inom VH, anser generellt att relationen till UDS är dålig. Vad
beträffar lösningen på detta problem finns det dock starkt skilda uppfattningar. Medan en
gruppering, bland annat institutionsledningen, anser att UDS organisatoriskt ska återföras till
SLUs akademiska struktur och delvis omorganiseras disciplinärt (se nedan), anser en annan
gruppering att en sådan lösning inte skulle ge de önskade effekterna. Denna andra gruppering
lyfter fram att det inom KV finns så stora och djupt liggande åsiktsskillnader mellan olika
grupperingar att det är ytterst tveksamt om det finns en inre mognad att ansvara för ett tänkt
välfungerande UDS. I stället lyfter man fram behovet av ett ändrat uppdrag för UDS som
beskriver och styr UDS faktiska och naturliga uppgift inom SLU, att vara den välfungerande och
exemplariskt skötta kliniska verksamhet, som veterinärstuderande och forskare har att
replikera på. Dessutom anses att delar av ledningen inom UDS måste förändras
genomgripande, där andra personer än nuvarande måste överta de befattningar som påverkar
relationen mellan UDS och KV mest. Detta sägs vara en förutsättning för en verksamhet där
kliniska forskare även ska kunna vara aktiva som veterinärer på UDS.
Det framförs att det är störande svårt att hitta former för förtroendegivande samverkan med
UDS. En liten, men praktisk anledning är att ansvariga på UDS har lång svarstid avseende att
besvara frågor om verksamheten och gemensam planering. Det stoppar upp många interna
planeringsprocesser inom KV, framförallt rörande utbildning.
Flera lärare har uttryckt uppfattningen att de ersättningar som tillförs VH‐fakulteten för
utbildningsprogrammen i djurhälsovård liksom för forskning inom denna, är för små i relation
till dessa verksamheters betydelse. Det är i realiteten från dessa medel som ersättning ges till
UDS för ”intrång”, det i budgeten benämnda ”statsanslaget”. Det har bland annat framförts att
veterinärutbildningen, som är en av SLUs två legitimationsexamina, måste kunna prioriteras
aningen högre än andra utbildningar som leder till allmänna examina, och därför bör få större
tilldelning av medel. En anledning ska vara att legitimationsutbildningen till veterinärexamen
inte endast är en intern SLU‐fråga utan framförallt styrs av EU–direktiv29, som inte går att
förhandla bort.
Variationen i uppfattningar bland de intervjuade framgår bäst i form av ett antal citat:
”Fakulteten måste få kontroll över UDS. Om det blir någon konflikt i intressen idag så går
alltid UDS före eftersom det är ett kommersiellt djursjukhus och de måste tjäna pengar.

29

Directive 2005/36/EC of the European Parliament and of the council of 7 September 2005 on the recognition of
professional qualifications
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Det beror inte på att undervisningen tar mycket tid, eftersom det alltid är en KV‐lärare
med där.”
”Självklart måste fakulteten ha större input, men jag är inte övertygad om att UDS ska
vara under fakulteten.”
”Vissa hos oss inom KV hade starka drivkrafter för att skjuta UDS i sank. Kände tydligen
stor konkurrens från UDS.”
”Man måste ha speciella egenskaper för att driva djursjukhus. Det har man inte på UDS,
eller på KV idag.”
”UDS finns till för undervisning och forskning, annars får vi plocka bort ”universitet” i
namnet.”
”Dela institutionen i en klinisk och en icke klinisk del är ett alternativ…”
”Inbyggt i väggarna – vi och dom.”
”Stort ledningsproblem på UDS. Många som slutat p.g.a. ledningen. Otroligt svårt att
samarbeta med. Även om vi planerar in undervisning 6 månader i förväg händer det att
det inte finns någon avdelad sköterska.”
”Om man inte tar tag i vissa chefskap på UDS finns ingen chans att den här verksamheten
kan bli bra.”
”Vid samtalen med chefer inom UDS tror man att det finns en drivkraft. Om man däremot
lyfter fram något speciellt problem så sägs bara att det ska vi fixa. Det räcker inte. Man
måste leverera också, det måste vara mer än en enbart en vision.”
”Det bara bubblar upp chefer på UDS.”
”Ledningen på smådjur (på UDS) har inte undervisningen med i bakhuvudet.”
”Inom UDS ska det inte finnas en KV‐lista och en UDS‐lista, utan listor för alla.”
”En stor del av dem som jobbar på UDS idag är anställda för att jobba på djursjukhus. De
vet inte ens vilka vi (=KV‐lärare) är.”
”En någorlunda klok person går inte in i den här strukturen. För vem vill vara specialist,
som också är forskarutbildad, och gå in i en struktur där man ska vara ansvarig för
undervisning och forskning, men inte ha något som helst mandat över vilka metoder som
tillämpas på UDS?”
”Jag har en dröm att vi ska ha med studerande i verksamheten på ett naturligt sätt, att de
ska kunna vara där nere och vara en del av helheten.”
”Jag tycker att alla som jobbar på KV bör under större delen av sin karriär ha klinik. Sen
kan det finnas perioder när man inte ska ha det p.g.a. att man håller på med ett specifikt
forskningsprojekt eller ska disputera el. dyl. Men i grunden är vi kliniker.”
”Inom KV premieras inte kliniskt intresse, ’det får du göra på din egen tid’.”
”Det finns ingen återväxt inom kirurgin på KV. Den enda som är Diplomate slutar nu.”
”För att kunna undervisa på ’First day skills’, måste du ha högre nivå själv, för att kunna ta
de andra saker som dyker upp också. Det är inte alltid så.”
”Utvecklingen har tyvärr lett till att vi idag inom KV har flera kirurger som kan göra
honkattskastrationer, men knappast mer avancerade operationer än så.”
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”DSS utbildningen flyttades till Uppsala för att nå samverkansvinster med
veterinärutbildningen, men vi har nästan ingen samverkan, förutom att dela på
kostnaderna.”
”SLU har verkligen resurser för att bli världsledande. När jag började trodde jag att
uppdelningen UDS var mer en bokföringsteknisk fråga.”
”Vi har pengar inom organisationen, men de används inte på rätt sätt.”
”Det finns ingen vilja till samarbete mellan UDS och KV.”
”Det finns så många konflikter inom KV. Vissa professorer/lektorer kan inte prata med
andra.”
”Inom KV finns en grupp personer, som är kompisar, och som håller varandra om ryggen.”
”Förvånad över vad som premieras. Inte att man sköter sin undervisning och klinik, utan
vem man känner och pratar med på kafferasten. ’Jaha, de två är vänner privat – det är
därför det blivit så’.”
”Min stora rädsla är att universitetsstyrelsen inte kommer att ta ansvar för det stora
minus som kommer att vara hela tiden.”

Intervju med studentrepresentanter
Två studeranderepresentanter har intervjuats. De är båda på väg att avsluta sin utbildning, har
deltagit studentaktivt under hela sin utbildning och är väl förtrogna med de synpunkter som de
studerande framför. Studenterna ser och hör hela tiden att det finns en dissonans mellan UDS
och KV vilket bland annat beskrivs i form av att de under hela klinikdelen är medvetna om de
träffar en ”UDS‐veterinär eller en ”KV‐veterinär”. Dessa beskrivs som två helt olika
veterinärgrupper även i sin kliniska gärning.
Studenterna säger sig vara väl medvetna om att det finns personal på UDS som inte är ett dugg
intresserade av att undervisa och många studenter upplever att de känner sig i vägen. De
upplever då en ganska stor frustration när det finns lämpliga fall med goda möjligheter att öva,
men när personalen säger att det inte är läge att göra det. Det beskrivs som exempel
situationer då det ska göras visst moment som del i undersökning som en student önskar göra
för sin utbildnings skull, då veterinären förvägrar detta med språk av typ ”nej, inte inför
djurägaren, jag tar det”. Likaledes sägs detta gälla moment som ligger på DSS ansvar. Det finns
studerande som går igenom hela klinikrotationen utan att i princip ha fått lägga en enda kanyl.
”Jag återkommer till det att många studenter känner sig i vägen och som ett ”ont måste”.
Det får absolut inte vara så, för den enda anledningen till att UDS finns är ju att det ska gå
att bedriva bra klinisk undervisning där. Sen ska det förstås gå runt ekonomiskt och
forskningen och allting.”
”Att det ens finns UDS‐veterinärer och KV‐veterinärer är det många studerande som
ställer sig frågande till. Vi tycker att alla som har studentkontakt ska, när de anställs,
göras medvetna om att de kommer att undervisa och de ska ha ett intresse av att
undervisa. Det ska gå hand i hand med att jobba. Om du är anställd på UDS så är du inte
bara en vanlig veterinär, utan du är en veterinär på ett UNIVERSITETSdjursjukhus där det
förekommer undervisning.”

Intervjuer med de fackliga organisationerna
De fackliga representanterna beskriver mer upplevda arbetsplatsproblem inom UDS än inom
KV. Dessa syns bland annat i en hög sjukfrånvaro, den högsta inom SLU, och i form av många
kontakter mellan medlemmarna och den fackliga ledningen. De problem som medlemmarna
beskriver är bland annat en känsla av lågt i tak med rädsla för att kritisera och för att kritik möts
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med upplevda, ibland subtila repressalier. Schemaläggningen, som hittills skötts utan
professionellt schemaläggningsprogram, har beskrivits som otillfredsställande med många
förändringar i sista stund, och stora svårigheter att planera privatlivet. En anledning sägs vara
att schemaläggningen lagts ut på flera personer som, delvis oberoende av varandra, arbetar
med samma schemauppgifter. Dessa personer har inte heller någon kunskap om eller fått
någon utbildning i schemaläggning, vilket skapar problem, då man har listtjänstgöring, som
styrs av olika arbetstidsregler. Ett missnöje med verksamheten har spridit sig på golvet och
påverkar i princip varje dag på jobbet. Svag arbetsledning och frånvarande chefer gör att
verksamheten ofta inte flyter på ett bra sätt. Det leder bland annat till att ibland ”står en del
med armarna i kors, medan andra springer häcken av sig.”. Detta beskrivs leda till att
stressfaktorn är hög, med ett antal sjukskrivningar som följd. Detta i sin tur gör arbetet ännu
mer svårplanerat med nya schemaändringar som följd. Det påverkar också återhämtningen,
vilken framförs som bristfällig. De fackliga organisationerna anser att ledarskapet är helt
oförstående till de klagomål som framförs. Det finns för övrigt från de fackliga organisationerna
en stor tveksamhet om nuvarande ledning har förmåga att hantera de aktuella problemen.
Samtidigt påpekas att det inte är relevant att göra jämförelser i sjukskrivningstal mellan de
personer som arbetar på lista och de som har helårsarbetstid. De senare har större möjligheter
att själva välja att omfördela sitt arbete utan att använda sjukskrivning vid korttidssjukdom.

Intervjuer på Hallands djursjukhus
Här intervjuades såväl sjukhuschef som chefsveterinär. Slående var den genomgående tanken i
verksamheten att cheferna skulle befinna sig i händelsernas centrum, bland annat eftersom
verksamheten hela tiden förändrade sig. Man var mån om en hög grad av decentralisering och
delegering och förtroende till medarbetarna för att få verksamheten att flyta, men det fanns ett
mervärde att chefen fanns på plats, för att hålla ”flytet” uppe.
Man påverkades starkt av bristen på DSS, vilken man uppfattade vara ännu större där än inom
UDS. För att maximera nyttjandet av de DSS man hade, arbetade dessa i princip endast inom
operation eller IVA. Rutinerna hade anpassats för att minimera behovet av injektioner
exempelvis för smärtstillning postoperativt. Dessutom lät man veterinärerna vaccinera, av två
orsaker. För det första kunde man inte avvara DSS och för det andra kunde veterinären ofta
knyta kunden till sig för framtiden, eller så uppenbarade det sig andra symtombilder som man
då kunde hantera på ett sådant sätt att det gav mervärde.

Andra intervjuliknande kontakter
Ett antal personer som sagt sig inte vilja ha sin identitet röjd eftersom detta skulle riskera
repressalier har kontaktat utredningen med material. Dessa är inte omnämnda i bilaga 2.
Även om utredningen försökt basera hela sitt perspektiv och sin rapport på öppna källor har det
inte gått att undvika att dessa off the record‐kontakter varit värdefulla och lett till att
utredningen kunnat identifiera material som i sin tur validerat de perspektiv som framkommit
på annat sätt. Exempelvis har utredningen den vägen fått tillgång till mailkommunikation och
till material som anonymt sänts till registrator för att inte ”försvinna” hos mottagaren.
”Med anledning av senaste tidens händelser där vansinnet når helt nya och oanade nivåer
vill jag skriva ett brev till dig med reflektioner. Det blev så långt att jag har bifogat det i ett
Worddokument i stället. Jag litar helt på att detta behandlas totalt konfidentiellt och inte
slår tillbaks på mig.”
”Kom på att jag delgivit er information som är konfidentiell och inte skulle ha spridits av
mig till tredje part. Personer som var inblandade i detta kan råka väldigt illa ut om denna
information delges andra eller förekommer i er rapport. …….. Jag skulle väldigt gärna ha
ert löfte att denna uppgift stannar hos er och inte nämns till någon annan....”
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Övriga observationer
Den allra första och mest glädjande observationen är att det inom den samlade verksamheten,
dvs UDS och KV tillsammans, finns så många, både yngre och mer seniora personer, som med
klokhet, professionellt status har en stark vilja att lösa upp de knutar som finns. De visar en
öppenhet och insikt om att samsyn om UDS roll och verksamhet inom SLU är en förutsättning
för framgång. Den lösning som förespråkas i denna utredning baseras på just samsyn avseende
det övergripande målet för verksamheten.
Den andra observationen är att vare sig nuvarande ledning inom UDS eller KV, agerar på ett
sådant sätt att de förefaller intresserade av att hitta en lösning som innebär avsteg från egna
föreställningar. Den stora kompetens som bärs inom personalgrupperna, och som utgör hoppet
för en framgångsrik framtida verksamhet, såväl inom UDS, som inom KV blir de första, som
offras i en principkonflikt som förefaller bäras av ”väggarna” och ”väggarnas företrädare”.
Som del i denna observation gäller även att de intervjuade lyft fram påfallande brister i
ledarskapet, både inom KV och inom UDS. Påfallande var att ledarskapet inom UDS fick stark
kritik av nästan samtliga intervjuade som inte hade egen chefsroll, inkluderande de fackliga
organisationerna. Inom KV fanns en större variabilitet i svaren, från stort stöd av ledarskapet till
stor skepticism och påståenden om ”nepotism” och ”bestraffning”. Utredningen har noterat att
det inom KV funnits så stora spänningar mellan olika grupperingar att åtgärder från Länshälsan
varit nödvändiga för att förbättra arbetsmiljön. Utan ett ledarskap som inger förtroende är
åtgärder som syftar till att lösa de problem som finns i verksamheten meningslösa.
Den tredje och uppenbara observationen är att UDS språkligt knappast förtjänar att kallas
”universitetsdjursjukhus” (vår understrykning), trots att olika dokument med stolthet anför just
detta. Detta baseras på föreställningen att prefixet ”universitets‐” bör ha samma betydelse och
innebörd för djursjukvården som för humanmedicinen. Här innebär begreppet att de aktiva
klinikerna ‐ i detta fall veterinärerna – aktivt deltar i utbildningen av framtida kollegor.
Dessutom innebär begreppet att det inom djursjukhuset, och som en del av djursjukhusets
kliniska verksamhet, bedrivs forskning och utbildning av olika grupper av personal. Utöver detta
innebär begreppet att de aktiva forskarna har anställning på djursjukhuset och bedriver såväl
vård som forskning, och den kliniska utbildningen bedrivs hårt integrerat med den kliniska
vardagen. Anställningar av specialister sker i tät samverkan och påverkas av såväl kliniskt som
akademiskt behov. De studerande har fritt tillträde till vårdens alla delar, i princip utan
begränsningar. Vad UDS beträffar förefaller denna beskrivning vara tillämpbar endast i
begränsad omfattning. Endast ett fåtal av de kliniska forskarna finns bland de
djursjukhusanställda veterinärerna. Anställningar sker regelmässigt utan reciproka och samlade
överväganden. Den kliniska handledningen av studenterna sker nästan uteslutande med lärare
från KV och studenternas närvaro i den kliniska vardagen är i övrigt långtifrån självklar.
Studenterna beskriver att de, ibland utan grund, kan förvägras deltagande i vården.
Det som sagts ovan innebär inte att de saknas mycket goda exempel på det som verkligen är
högkvalificerad universitetsdjursjukvård. Dessa exempel har inte byggts upp till följd av ett
initiativ från UDS utan av kliniskt aktiva forskare/lärare inom KV. Dessutom bedrivs åtminstone
ett exempel på sådan ytterst specialiserad verksamhet egentligen endast lokalmässigt inom
UDS domäner, och med begränsad administrativ inblandning från UDS infrastruktur, något som
av företrädarna sagts vara en förutsättning för dess framgång.
Två enheter inom UDS berörs något mindre av resultatet av denna utredning, klinikerna för
bilddiagnostik och klinisk kemi. För dessa förefaller avståndet mellan akademiska och kliniska
uppgifter var mindre än inom klinikerna för smådjur respektive häst, och verksamheterna, som
huvudsakligen har internkunder fungerar väl.
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Kritiken avseende den svaga kopplingen mellan klinisk verksamhet inom UDS och utbildning och
forskning inom KV, ges ökad tyngd till följd av att UDS är det enda djursjukhus i Sverige som i
sitt uppdrag har just de nämnda uppgifterna, utbildning och forskning. De svagheter som UDS
uppvisar kan alltså inte kompenseras med att andra djursjukhus i Sverige kan ta över centrala
delar av uppgifterna. Detta får större konsekvenser än för humanmedicinen där det finns en
viss redundancy i så måtto att svagheter inom ett universitetssjukhus kan kompenseras av
styrkor inom ett annat universitetssjukhus. Åtgärder som tar bort de nämnda svagheterna och i
verkligheten och fullt ut leder till att UDS kommer att utgöra den centrala del i SLUs utbildning
och forskning inom djursjukvård och veterinärmedicin som det förtjänar vara, torde vara högst
prioriterade.
Flera ledande lärare inom KV‐institutionen beskriver att de tidigare givits en god klinisk
baserfarenhet som praktiskt arbetande veterinärer, vilket sedan lett till forskarutbildning och
lärarroll. Nuvarande, i det närmaste helt uppdelade anställningssystem gynnar inte
möjligheterna till en sådan yrkesmässig progression för de yngre veterinärer som idag anställs
inom UDS.
Det stora mentala och organisatoriska avståndet mellan UDS och KV som framkommit innebär
att KV dag för dag och steg för steg får mindre möjlighet att bidra till att djursjukvården baseras
på de bästa möjliga och nyaste landvinningarna.
En förvånande observation är att det förekommer att lärare (professor eller lektor) i kliniskt
ämne inte alls tjänstgör på kliniken inom UDS, men i stället har egen privat verksamhet inom
sitt kunskapsområde. Detta är en observation, som andra måste validera för att säkerställa
omfattningen av. Det kan vara så att detta är tillåtet, eller åtminstone praxis i det tysta, inom
veterinärmedicinsk akademi, men utredarna känner alls inte till att detta förhållande gäller
inom andra universitetssjukhus i Sverige. I humanmedicinens värld skulle det tolkas som såväl
förtroendestörande, som konkurrerande bisyssla och därmed utgöra brott mot Lagen om
offentlig anställning30. Lika störande är att det ‐ enligt UDS ‐ förekommer att universitetslärare
från KV inte anser sig ha tid att delta i utbildning/kurser som arrangeras av UDS, men i stället
har tid att undervisa på kurser externt. Även detta måste valideras på annat sätt, exempelvis via
internrevisionen.
Utredarna förvånas även över att SLU, via VH, tillåtits sluta avtal med Evidensia med mål att
stärka den forskning som görs externt med hjälp av medarbetare inom SLU‐akademin i en
situation då UDS beskriver sig ha svårt att få tillgång till sådana högt akademiskt kvalificerade
medarbetare.
Ytterligare en punkt som förvånar är att man i mediabeskrivningen av UDS saknar en strategi
för att exploatera den forskning som görs och de mest framstående akademiska lärarna.
Nuvarande mediapresentation, framförallt som den framstår på hemsidor är inte den av ett
akademiskt sjukhus med framstående lärare/kliniker i fokus. Denna beskrivning kunde, med
undantag för direktörens välkomstsida, vara en hemsida för ett vanligt stort regiondjursjukhus.
Det finns inga exempel på forskningsresultat, som i sin tur visar upp ledande kliniska forskare.
Det är också förvånande att man inte försöker ta mer plats i mediarummet genom att beskriva
att sjukhuset inte drivs för att ge vinst utan som klinisk bas för SLUs frontlinjeforskning och
högklassiga utbildning av veterinärer och DSS. Därför är både djursjukvården och utbildningen i
framkant vetenskapligt och kunskapsmässigt. En djurägare kan därför alltid vara säker på att
hans/hennes sjuka djur alltid kommer till ett universitetsdjursjukhus av allra högsta klass.
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Vad just detta beträffar är det högst förvånande att den 20‐sidiga annonsbilaga i Upsala Nya
Tidning under januari månad 2017 som beskriver UDS, knappast berör sjukhusets viktiga roll att
utbilda dem som ska ansvara för framtidens djursjukvård, och endast marginellt UDS roll som
klinisk bas för SLUs forskning inom veterinärmedicinen. Det är högst förvånande att denna
investering i marknadsföring från UDS sida genomförs utan att någon akademisk representant
från klinisk forskning och utbildning är tillfrågad om hur synergin mellan UDS och KV skulle
kunna belysas för att göra att universitetsdelen i annonsbilagan syntes bättre.
Tidigare utredningar som innefattat den kliniska veterinärmedicinska verksamheten inom SLU,
läs UDS, har framförallt haft de höga kostnaderna som huvudfokus. Dessa är naturligtvis det
stora problemet, men genom att i utredningar endast fokusera på ”kostnadsnivån” tenderar
man att se på UDS och dess verksamhet som på en ”black box”. För att förstå kostnaderna
måste man i första hand detaljgranska hur arbetet bedrivs och vad de olika kostnadsdelarna i
realiteten består av. Utredarna ser inte att någon av de tidigare utredningarna i detalj granskat
djursjukvårdens innehåll utifrån ett sådant perspektiv. När denna utredning försöker säkerställa
grunddata för en sådan analys noteras att det saknas detaljerad analys av den kliniska
produktionen inom UDS, och hur de reella kostnaderna kopplas till denna. Samtidigt noteras
att, det i Sverige vanligaste veterinärmedicinska affärs‐ och verksamhetssystemet Trofast, som
UDS använder, inte stödjer detaljerade frågor om hur produktionen kopplas till exempel vissa
individer. Utan en detaljerad produktionsanalys är det svårt att rationalisera verksamheten
med mål att göra den mer kostnadseffektiv. Sådan analys bör kopplas till en dag‐för‐dag, och
timme‐för‐timme styrning av den kliniska verksamheten för att nyttja personalen effektivt, och
reciprokt för att planerat kunna säkerställa att personalen ges tid för allt från återhämtning till
andra uppgifter. En fråga som tangerar detta är frågan hur man kan använda de legitimerade
djursjukskötarna effektivt så att nettoeffekten på verksamheten blir optimal. Här beskriver
intervjuade stora brister. Det anges exempelvis att DSS används till uppgifter som är mer
lämpliga för djurvårdare att hantera, samtidigt som det kan saknas DSS i andra delar av
verksamheten.
En annan observation är att tidigare interna utredningar framförallt haft ett
marknadsperspektiv för ögonen där hoten, åtminstone under senare år, i första hand beskrivs
vara den strukturomvandlade djursjukvårdsmarknaden med två kapitaliserade och
dominerande aktörer som agerar strategiskt med mål att öka sina marknadsandelar. Utredarna
finner att den mest centrala frågan, hur UDS ska fungera optimalt för att möta SLUs behov av
utbildning och forskning, kommit i skuggan av denna fråga. Det har inte gjorts en djupgående
analys av UDS långsiktiga roll inom SLU och hur denna roll effektivt ska förvaltas, samt en
åtgärdsplan som innefattar vad som ska genomföras/förändras för att detta mål ska kunna
uppfyllas på bästa sätt. Utredarnas uppfattning är att, hur konstigt det än må låta, beslut om
åtgärder för att möta en extern marknad måste i alla avseenden stå i samklang med UDS
huvuduppgift inom SLU, att vara bästa tänkbara kliniska miljö för utbildning av
djurvårdspersonal och för klinisk forskning.
Det har även observerats att ett antal personer som är anställda som veterinärer eller
djursjukskötare har del av sin arbetstid angiven som ”administrativ tid”. Denna tid varierar
mellan 20 och 100 %. Dessa personer har olika angivna chefsuppgifter i ett
organisationsschema som delvis är svårt att förstå. Intervjuer har angivit att sådan administrativ
tid kan schemaläggas utan analys av hur detta påverkar djursjukvårdsproduktionen.
Utredningen har sett exempel på att administrativ tid har lagts in mitt i vardagens
djursjukvårdproduktion av personer med i första hand produktionsuppgifter. Eftersom sådant
inte har korrigerats av högre chef kan utredningen inte tolka det på annat sätt än att denna
princip godkänts av högre chef. Utredningen ser naturligtvis att viss administrativ tid är en
förutsättning för en fungerande verksamhet, men även att delar av det administrativa
uppdraget är av den formen att uppgifterna kan genomföras i olika luckor som ges i
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produktionen, eller vid dagens slut då annan personal har andra avslutande arbetsuppgifter. I
en verksamhet som är så variabel som sjukvård, för djur eller människa, är varje stelt ingrepp i
den tillgängliga produktionsarbetstiden ett hot mot effektiviteten.
Utredningen ser även att den administrativa tiden ifrågasatts av flera, inkluderande personalen
själv via sina fackliga representanter. Detta, tillsammans med utredningens observationer torde
motivera en detaljerad internrevision av den administrativa tiden, dess omfattning och
placering i vardagen.
Avslutningsvis har utredarna, bland annat baserat på egna perspektiv på annan akademisk
verksamhet, noterat det som en intervjuad beskrivit så här:
”Om man är ett monopoluniversitet så tror man att man också har monopol på sanningen.”
Det är svårt att i detalj utveckla detta, men kan i huvudsak beskrivas som en övertygelse att de
värderingar som finns i organisationen är ”rätta” och kan inte ifrågasättas. Det beskrivs
exempelvis att institutionen styrs administrativt av ett fåtal befattningshavare i ett system där
den styrka som ligger i den akademiska kompetensen, och den akademiska rollen inte utnyttjas.
Det beskrivs att professorsrollen, dvs. det som ligger i begreppet, ”den främsta anställningen
som lärare” (HL 3 kap., 2 §) har desarmerats i den omfattning att de frihetsgrader som ligger i
den mest kreativa befattningen inom universitetsvärlden har beskurits. Ett notatum är att hela
tre av tre professorer inom UDS‐nära verksamhet som rekryterats internationellt beskriver att
det varit svårt att skapa en plattform för deras verksamhet.
Utredarna har inte möjlighet att detaljundersöka individuella fall, men finner det ändå viktigt
att påpeka att ett universitet av den typ som SLU är med monopolstatus, och som dessutom är
den enda utbildningsanordnaren av ett definierat yrkesprogram av relativt liten nationell
volym, utsätter sig för en stor risk om man inte har strategier för att stimulera intellektuell och
idémässig mångfald. Bred extern annonsering av anställningar och ett aktivt sökande efter
lämpliga kandidater är ett måste, liksom en lyhördhet att anpassa de inre arbetsförhållandena
på ett sådant sätt att nya krafter ges bästa möjliga spelrum.
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Överväganden och åtgärder
Under utredningen har ett antal aspekter på verksamheten vid UDS framkommit. De av dessa
som är av principiell betydelse och som kräver explicita ställningstaganden redogörs för nedan i
form av överväganden, och i tillämpliga fall förslag till relevanta åtgärder.
Det första övervägandet är att den intellektuella basen för alla åtgärder, och överhuvudtaget
för fortsatt framgångsrik verksamhet, utgörs av en samsyn avseende UDS roll inom SLUs
organisation, och hur denna roll ska uppfyllas. Utan sådan samsyn hos samtliga inblandade
parter, och som konsekvens åtgärder, som baseras på gamla divergerande perspektiv och
låsningar från olika befattningshavare, är förändringsarbetet dömt att misslyckas.
Medarbetarnas lojalitet till samsynsprocessen och dess resultat, är därför ett oeftergivligt
villkor, ett sine qua non.
Det andra övervägandet är att Rektor och Universitetsstyrelsen måste ges underlag och stöd för
åtgärder, som är sådana att de praktiskt kan genomföras. I den speciella situation som nu
föreligger torde en övergångstid med hård styrning vara nödvändig för att upprätthålla
stabilitet och för att kunna genomföra önskade förändringar utan att dessa på kort sikt får
ekonomiska följder relaterade till förändringsprocessen. Under denna övergångstid måste
”mjuka processer” få ta den tid, som krävs för att sammansmälta perspektiven och minska den
animositet som finns mellan delar av UDS och delar av KV. Det är inte meningsfullt att påbörja
ett omfattande förändringsarbete om inte de parter, som deltar i detta arbete accepterar de
spelregler som sätts upp. Ju snabbare insikten sprids att olika sätt att bromsa sådana processer
är kontraproduktiva, desto lättare är det att hitta de lösningar, som krävs för framgång.
De åtgärder som föreslås måste i alla avseenden stödjas av de lagar och regler som styr SLUs
verksamhet. Eftersom flera åtgärder är aktuella måste de anges i en hierarkisk
prioriteringsordning för att minimera risken att vissa åtgärder, som är av principiell karaktär,
motverkas av andra åtgärder av mindre betydelse. Sett ur detta perspektiv måste sådana
åtgärder som klargör UDS roll inom SLU, sättas högst i hierarkin.
Här gäller att det saknas externt styrande lagar och regler som säkerställer den långsiktiga
kopplingen mellan djursjukvård och utbildning/forskning, varför det är det centralt att sådana
styrande dokument skapas internt inom SLU. De bör rimligen ha samma ideologiska syfte och
styrkraft som motsvarande ramverk inom humansjukvården. Därför bör långsiktiga
styrdokument som motsvarar Högskolelagens 3 kap 8 § och Högskoleförordningens 4 kap, 2 §,
där så kallade förenade anställningar beskrivs beslutas om på universitetsstyrelsenivå. Likaledes
bör på samma nivå beslut som motsvarar avtalet mellan Svenska staten och landstingen, det så
kallade ALF‐avtalet beslutas om på samma nivå. Förslag till åtgärder som motsvarar dessa
redogörs för nedan.
Utöver detta bör de överväganden som på lägre nivåer säkerställer att verksamheten bedrivs i
tät samverkan mellan utbildning/forskning och pågående klinisk verksamhet på olika sätt
införlivas i regelverk och praxis.
Den viktigaste åtgärden syftar till att säkerställa UDS roll inom utbildningsorganisationen SLU.
UDS är ett djursjukhus som bedriver djursjukvård medan SLU är ett universitet. Relationen
mellan UDS och övriga delar av SLU kan jämföras med den relation som finns mellan landsting
och stat avseende universitetssjukvården. Relationen landsting‐stat styrs av grundlag, vilket ger
största möjliga stabilitet för uppbyggnad av universitetssjukvården. Utredarna anser att SLU
inom sig bör ha samma strukturella perspektiv, och på sin högsta beslutsnivå,
Universitetsstyrelsen, fatta de strategiska besluten avseende UDS roll inom sin organisation.
Dessa beslut bör inte vara delegerade till Rektor.
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I nästa nivå måste sådana åtgärder till som sammantagna kommer att knyta ihop verksamheten
inom UDS med den kliniska utbildningen och forskningen inom VH. De är av olika karaktär, men
har den nämnda effekten gemensam.
Utredningen ser att den viktigaste av dessa åtgärder är att ge de bärande kliniska
forskarna/lärarna en formell knytning även till UDS och deltagande i UDS kliniska verksamhet.
Försök att åstadkomma sådana har gjorts under lång tid utan mer än marginellt resultat. Dessa
lärare/forskare/kliniker skulle personifiera själva essensen i UDS verksamhet som
universitetsdjursjukhus, och vara anställda i det som här kallas för ”delade anställningar”31.
Parallellt med detta måste det säkerställas att de nuvarande akademiska lärarna inom de
kliniska disciplinerna, oavsett vilken institution de för tillfället tillhör, bevarar sin kliniska
kompetens och närheten till den aktiva djursjukvården. Endast på det sättet kan mervärdet i ett
universitetsdjursjukhus upprätthållas.
Utöver dessa åtgärder, men på samma nivå, måste åtgärder riktade mot verksamhetens
ledning, mot uppföljnings‐ och dokumentationsrutiner och mot förändringar i
verksamhetsstrukturen tillkomma. Dessa är redovisade längre fram i detta dokument.

Ny instruktion för UDS
Utredningen anser att nu aktuell instruktion för UDS som Rektor beslutade om den 30 augusti
2010, inte fullödigt och logiskt beskriver bevekelsegrunden för att ha en djursjukvårdande
inrättning inom ramen för en akademisk utbildningsanstalt. Den uppenbara realiteten, att UDS
finns till för att utgöra grund för klinisk utbildning av veterinärer och DSS och för forskning inom
motsvarande vetenskapsfält framgår inte på ett så övertygande sätt, som borde vara fallet.
Mycket av de dissonanser och den oklarhet och otydlighet, som finns längre ner i
organisationen, förefaller ha sin orsak i detta. Utredningen föreslår därför att instruktionen för
UDS omformuleras så att den kan användas som ett stöd, som inte kan missförstås av
medarbetare såväl inom nuvarande UDS, som inom andra delar av SLU. Den formulering vi valt
är i alla avseenden en produkt av de perspektiv som framkommit under utredningens gång och
syftar till att upprätthålla en tät koppling mellan djursjukvård och klinisk utbildning – forskning,
som motsvarar den som föreligger inom humanmedicinen och som där regleras i olika typer av
lagstiftning och avtal. Explicit kan sägas att instruktionen tydligt ska ange bevekelsegrunden för
UDS existens, samt vad som krävs av UDS personal för att uppdraget ska kunna genomföras så
högklassigt, som möjligt. Därför anges i den första meningen att ”UDS uppdrag är att vara SLUs
kliniska resurs för utbildning och forskning inom djursjukvården”. I följande meningar, och som
konsekvens av den första, anges de kvalitativa kraven på den verksamhet som ska bedrivas.
Vi föreslår att detta förslag till ny instruktion utgör starten på en inre förankringsprocess.
Instruktionen bör, som just nämnts, baseras på beslut i Universitetsstyrelsen.
Förslag till uppdragsformulering
Nedan redovisas det nya uppdraget, tillsammans med en punkt‐för‐punktmotivering för varje
att‐sats. Uppdragsformuleringen finns även i bilaga 4.
UDS uppdrag är att vara SLUs kliniska resurs för utbildning och forskning inom djursjukvården.
Detta uppdrag förutsätter och innebär
Denna första fras utgör grunden för UDS blotta existens och bör vara explicit uttryckt som
resonansbotten för kommande punkter.
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Denna anställningsform beskrivs längre fram i dokumentet. Se även not 27, sid 19.
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1.

att allt arbete inom UDS planeras och genomförs i tät samverkan med ledningen av
utbildning och forskning inom området djursjukvård vid SLU oaktat hur denna är
organiserad över tid (nedan, utifrån dagens organisationsstruktur, benämnt ”VHfakulteten”),
Uppdraget är komplext och förutsätter en tät samverkan för att minimera risken att detaljbeslut
fattas som motverkar huvudsyftet.

2.

att UDS tar till sig nya vetenskapliga landvinningar genom tät samverkan med VHfakulteten,
Rollen som universitetsdjursjukhus förutsätter att arbetet bedrivs utifrån det mest aktuella
kunskapsläget. Samverkan med utbildnings‐ och forskningsledningen säkerställer att vården och
utbildningen genomförs i samklang.

3.

att studerande såväl veterinärprogrammet som djursjukskötarprogrammet deltar och bidrar
i UDS arbete under såväl dagtid som jourtid,
Detta är en självklarhet, men eftersom närvaron av studerande i alla moment ibland kan påverka
arbetets upplägg bör det explicit utryckas att detta är en naturlig och prioriterad uppgift.

4.

att schemaläggningen för alla personalgrupper anpassas till utbildningens behov,
Detta är nödvändigt för att i alla avseenden kunna utnyttja djursjukhuset på det sätt det är tänkt.

5.

att UDS, tillsammans med VH-fakulteten, ansvarar för en långsiktig försörjning av kliniskt
välutbildad personal till SLUs läraranställningar, och att UDS därför fokuserar på att
anställa personer som har stort intresse, talang och goda förutsättningar för att fungera i
dessa roller,

6.

att det inom UDS, som del i nyss nämnda uppgift, dessutom genomförs strukturerad
specialistutbildning och recidencyprogram.
Upprätthållande av en långsiktig kliniskt baserad forskningsverksamhet inom djursjukvården
förutsätter att lämpliga personer ges möjlighet att erhålla klinisk utbildning inom SLU, och då på
UDS. En fokusering på att, tillsammans med aktuella forskningsledare, identifiera sådana personer
och stödja deras första kliniska år, utgör en viktig stöduppgift. Den kliniska utbildningen ska så
tidigt som möjligt inriktas på att fylla kraven på en internationellt erkänd specialistutbildning.

Dessutom förutsätts
1.

att den allmänna och specialiserade djursjukvård som bedrivs inom UDS ska vara av högsta
klass och baserad på det senaste från forskningsfronten,

2.

att UDS strävar efter att vara bland de främsta djursjukhusen i landet, att i samverkan med
SLUs övriga delar vara Europaledande inom området klinisk veterinärmedicin och därmed
bidra till SLUs mål att vara ett universitet i världsklass
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3.

att UDS tillsammans med VH-fakulteten, ska utgöra en självklar remiss- och expertinstans
för Sveriges veterinärer och djurägare,

4.

att den kliniska verksamheten inom UDS drivs med starkt kundfokus på samma sätt som ett
kommersiellt sjukhus
Dessa sista punkter är självklara, och är i stort sett oförändrade jämfört med vad nuvarande
uppdragstext beskriver.

Hur ska UDS ledas
De akademiska disciplinerna är centrala vid drivande av universitetsjukvård, såväl för människor
som för djur. Samtidigt gäller att universitetssjukvård är så mycket mer än de akademiska
disciplinerna, och de akademiska disciplinerna är så mycket mer än den kliniska verksamheten.
Detta får som konsekvens, vilket bred erfarenhet inom humansjukvården visat, att
universitetssjukvården och de akademiska disciplinerna måste ha separata organisationer för
att var och en kunna fokusera på att genomföra sina uppdrag väl. Vad universitetssjukvården
beträffar förutsätts en långsiktighet och stabilitet, liksom ett fokus på att bedriva den vård som
är basen för det akademiska uppdraget på ett ekonomiskt försvarbart sätt. Infrastrukturen för
att leda sådan vård innebär en annan typ av professionalitet än att leda en akademi.
De tidigare beslut som fattats avseende omfattningen av verksamheten ”djursjukvård” inom
SLU innebar satsning på ett stort djursjukhus med benämningen ”Universitetsdjursjukhus” och
med krav på långsiktighet, akutvård, specialistmottagningar och avancerad diagnostik ‐ allt som
stöd för utbildning och forskning. I konsekvens med detta perspektiv beslutades att bygga
nuvarande djursjukhuskomplex med lokalkrav för att möta de utmaningar man förutsåg. Detta
beslut har fått mycket långsiktiga konsekvenser, bland annat med en hyreshöjning till ungefär
300 procent av vad den var för cirka 5 år sedan. Denna hyra utgör i nuläget ungefär 70 % av det
statsanslag som går till UDS.
Drivandet av ett djursjukhus av UDS storlek är en svår administrativ uppgift som måste
hanteras professionellt. Fokus måste därför läggas på en kunnig djursjukhusledning som endast
arbetar för att de uppgifter som universitetsstyrelsen lägger på djursjukhuset, ska kunna
fullgöras optimalt. Det är värt att notera att samma bedömning gjordes i den utredning som
genomfördes av Norges veterinæhøgskole, ”Från A till Å”, år 2010, och som efter flera
överväganden ledde till en rekommendation att Norges nya universitetsdjursjukhus skulle ledas
på ungefär motsvarande sätt som UDS (se tidigare kapitel).
KV har i brev till SLUs styrelse32 argumenterat för att djursjukhuset skulle återgå till ett
akademiskt ledarskap. Man beskriver att den väg SLU valt är en annan väg än den som vissa
utländska utbildningsanordnare valt med en åtminstone skenbart strikt uppdelning av både
ekonomi och personal. Man anger även att omfattningen på UDS verksamhet är
anmärkningsvärd avseende såväl omfattning som golvyta. På samma sätt påpekar man att det
förelegat en bristande samplanering av lokalerna i det nya VHC‐komplexet.
Utredningen ser inget principiellt fel i att verksamheten inom UDS skulle kunna utgöra en del av
VHs beslutsdomäner, även om det, som nämnts på annan plats, finns många argument mot
detta. Samtidigt har det under utredningens gång framkommit decennielånga och svåra
samarbetssvårigheter mellan ledningarna för den akademiska och den kliniska verksamheten,
vilka speglar djupt liggande skillnader i synen på hur verksamheten ska bedrivas, och som
dessutom i praktiken förvärrat den situation vi ser idag. En del av det som dryftats har, även
från ledande befattningshavare och med starkt retorisk emfas, visat sig vara mer emotionellt än
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Synpunkter på den kliniska verksamheten vid SLU daterat 2014‐06‐14, undertecknat Ekesten, Lagerstedt och
Wattle.
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förnuftsmässigt styrt och i former som är helt främmande för den värdegrund som gäller för
SLUs arbete. Detta ökar inte förtroendet att kunna leda ett komplext djursjukhus. Generellt
gäller dessutom att kravet att ansvara för driften av ett djursjukhus innebär en defokusering
från de primära målen såväl för en fakultet som för en institution. Att med ett klipp överföra
driften av UDS till fakulteten skulle därför med största sannolikhet inte leda till det mål som
önskas. För att sådana åtgärder, som teoretiskt sett från organisatorisk synvinkel är tänkbara,
ens ska övervägas, måste såväl akademin, som den kliniska verksamheten över tid visa sig
mogna att i alla avseenden axla det ansvar, som en sådan förändring innebär.

Det är svårt att sia, speciellt om framtiden
Nostradamus, Bohr, Goldwyn, m fl

Utöver den argumentation som förs ovan anser utredningen även att drivandet av ett
djursjukhus av UDS storlek kräver en ytterst hög grad av strukturell stabilitet och kompetens.
Stabiliteten förutsätts vara betydligt längre än mandatperioden för en fakultetsnämnd, eller för
den skull för en institutionsledning, och med en mycket långsiktig målbild avseende driftssätt.
Kompetensen måste vara större än den som kan garanteras inom ramen för en fakultetsnämnd,
som väljs med helt andra förtecken än att vara djursjukhusdrivande.
Därtill ser utredningen att det ska föreligga senior, bred och aktuell klinisk kompetens i
ledningen av ett sjukhus, oavsett om det är ett djursjukhus eller ett sjukhus som är en del av
hälso‐ och sjukvården. Utredningen ser inte att det inom nuvarande VH finns sådan senior och
bred aktuell klinisk kompetens mer än hos ett litet fåtal personer. Klinisk kompetens är en
färskvara, som måste upprätthållas. Det som skett inom KV det senaste decenniet har
uppenbarligen lett till att en grupp lärare inom KV förlorat sådan, som färskvara betraktad,
klinisk kompetens.
I sin nyss nämnda inlaga till SLUs styrelse påpekar KV att de veterinärer som attraherar flest
patienter är lärare med såväl hög akademisk, som klinisk kompetens. Utredningen delar helt
och fast detta perspektiv. Här ser dock utredarna två problem, ett inom UDS och ett inom VH.
För det första har UDS i nuvarande form inte tillräckligt lyft fram de akademiska kliniskt
kompetenta lärarna i sin marknadsföring med mål att använda det mervärde som finns. Detta
har avhandlats på annan plats. För det andra är lärargruppen inom VH som har såväl hög
akademisk som klinisk kompetens, som nämnts ovan, mycket liten. De flesta akademiska
lärarna är inte kliniskt aktiva i sådan omfattning att man med trovärdighet kan hävda att den
kliniska kompetensen är i paritet med den akademiska. Dessa problem är allvarliga, och måste
lösas, men utredarna ser inte att en återföring av UDS till KV, eller till en fakultetsstruktur löser
dem.
Sammanfattningsvis ser utredarna i dagsläget inte att ledningen för UDS principiellt ska
hanteras på annat sätt än idag, d.v.s. i form av ledningsstruktur direkt under Rektor. Om det i
en framtid, då samtliga seniora lärare har delad anställning och är aktiva i den kliniska
verksamheten på UDS, visar sig att goda och stabila styrinstrument kan utvecklas är det dock i
princip inte uteslutet att annan mer verksamhetsnära ledning är rimlig.
Inom UDS blir universitetssjukhusdirektörens roll att, som del av sin ledning, integrera rent
kliniska, och kliniskt akademiska verksamheter på ett sätt som inte görs idag, samtidigt som
uppgiften är att hålla en hög grad av stabilitet i verksamheten, framförallt initialt, för att
säkerställa att produktionen inte påverkas under omstöpningsprocessen. Detta kräver en hög
grad av samverksmansskicklighet i samarbetet med VH/KV.

Universitetslärare inom kliniska discipliner
Här nedan föreslås inrättandet av en ny typ av läraranställningar inom kliniska discipliner, i
detta sammanhang definierat som sådana discipliner där det bedrivs klinisk verksamhet inom
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SLU. Dessa ska explicit innefatta såväl klinisk verksamhet som utbildning och forskning. Vid
rekrytering ska kravprofilen innefatta såväl vetenskaplig som pedagogisk och klinisk skicklighet
inom aktuellt ämne. Denna anställningsform ska i princip avse alla lärare inom kliniska
discipliner. Innan utredningen utvecklar sitt förslag bedöms det rimligt att jämföra med de
förhållanden, som gäller för humansjukvården.
Jämförelse humansjukvård och djursjukvård från ett akademiskt perspektiv
De skillnader som föreligger mellan humanmedicinen och veterinärmedicinen har lyfts fram
under samtalen. Det finns anledning att kort klargöra vilka av dessa skillnader som är relevanta
för utbildningen av blivande veterinärer och för hur akademisk verksamhet inom klinisk
djursjukvård ska bedrivas. Inom humanmedicinen finns ett sekundärkommunalt ansvar att ge
människorna sjukvård, varför det finns en säkerställd sjukvårdsorganisation som kan användas
för utbildning och forskning. För att säkerställa samverkan mellan sekundärkommunen och
staten finns lagstadgat speciella anställningar för lärare som samtidigt ska vara kliniskt
verksamma, framförallt som läkare, inom sjukvården, dvs inom sekundärkommunen, och som
lärare inom universiteten, framförallt som lektorer eller professorer. Sådana, så kallade
förenade anställningar, är normen avseende samtliga kliniska ämnen. Kort sagt är exempelvis
utan undantag en professor i kirurgi samtidigt överläkare. Sådana förenade anställningar har för
övrigt explicit uppmuntrats i forskningspolitiken då de anses främja klinisk forskning.33 Detta
torde för de flesta forskningsaktiva vara en självklarhet eftersom forskare i princip finner sina
forskningsfrågeställningar i den vardag de befinner sig i.
Eftersom det saknas sekundärkommunalt ansvar att bedriva djursjukvård finns ingen
offentligägd organisation, som kan stödja utbildningen av blivande djursjukvårdspersonal,
varför utbildningsanordnaren själv tvingas skapa den kliniska utbildningsmiljö som förutsätts.
Därför saknas lagstöd för så kallade förenade anställningar inom djursjukvården. Frånvaron av
sådana anställningar för akademisk utbildning inom djursjukvården beror alltså inte på att det
av pedagogiska eller andra skäl ska råda andra förhållanden avseende den kliniska närheten och
det aktiva kliniska arbetet för de universitetslärare som undervisar i kliniska ämnen än vad som
gäller inom humansjukvården. Snarare gäller, överfört från humansjukvården, att utbildning
inom kliniska utbildningsämnen bäst görs av lärare, som har aktiv uppdaterad kunskap inom
ämnet och aktivt bedriver den kliniska verksamhet, som är målet för de aktuella utbildningarna.
Det finns i detta sammanhang anledning att kort nämna de faktiska erfarenheter, som man
gjort inom humanmedicinen avseende relationen mellan akademin, det vill säga de akademiska
kliniskt verksamma lärarna, och de läkare som har sjukvård som sin huvuduppgift och är
anställda på själva sjukhusen. Huvuddelen av de kliniskt verksamma läkarna har sjukvård som
sin huvuduppgift och är sjukhusanställda, vilket är analogt med vad som gäller de
klinikveterinärer som finns på UDS. De har sina arbetsrum i anslutning till sin klinik. De
akademiska lärarna, som i princip alla har förenade anställningar, befinner sig i samma närmiljö
som de övriga läkarna och har även sina arbetsplatser där, snarare än i en miljö fjärran från den
kliniska vardagen. De delar sina perspektiv i stor utsträckning med sina kliniska kollegor, snarare
än med dem som inte har klinikuppgifter, och deltar i vården på ett i förväg planerat stabilt sätt
som varierar, men som vanligen är 33 %. Detta skiljer sig avsevärt från de förhållanden som
råder inom SLU, där i princip hela lärarkåren inom de kliniska vetenskaperna har sina
arbetsplatser på annan plats och långt från sina kliniskt heltidsarbetande veterinärkollegor.
Dessa fysiska realiteter misstänks bidra till att akademiska lärares besök på UDS blir i en roll,
som gäst hos en klinisk verklighet. I en sådan roll föds knappast många kliniska patientnära
forskningsprojekt.
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Förslag till beslut om delade (förenade) anställningar34
Perspektivet ska vara att på sikt ska samtliga lärare inom kliniska discipliner inneha sådana
anställningar och ta delansvar för den kliniska verksamheten. För att uppnå detta mål ska alla
nya läraranställningar inom kliniska ämnen ha denna anställningsform.
Principen är att en sådan anställning är ”odelbar”. Det ska därför i princip inte vara önskvärt,
eller tillåtet att bli ”befriad” från någon av de tre delarna, till exempel genom att använda
extern finansiering för någon av dessa.
Anställningarna kan benämnas endera ”professor/klinikveterinär” eller ”klinisk professor”.
Motsvarande kan för övriga lärare vara ”universitetslektor/klinikveterinär” eller ”klinisk
universitetslektor”, och för universitetsadjunkt ”universitetsadjunkt/klinikveterinär” eller
”klinisk universitetsadjunkt”.
Omfattningen av den kliniska verksamheten ska framgå i anställningen, och kan variera mellan
20 och 50 %. Den del som utgör klinisk verksamhet planeras långsiktigt så att såväl denna som
övriga åligganden i anställningen kan genomföras. Den kliniska delen genomförs under den
verksamhetsledning, där den kliniska verksamheten bedrivs. Det har framförts att den kliniska
delen ska kunna variera över tid. Utredarna förstår detta perspektiv, men bedömer att det ger
en osäkerhet som inte gynnar syftet med anställningarna.
Utredarnas perspektiv är att den del av helårsarbetstiden som läggs på klinik, 20‐50 %, för
delade anställningar, är avsedd att i första hand genomföras i en levande UDS‐miljö, oftast i en
specialistliknande senior roll. Lyckosamheten, bedömt från detta perspektiv, är att tiden för den
kliniska verksamheten, eller övertidsorsakade ledigheter från denna, planeras så att den inte
påverkar den närvaro under dagtid som utbildning och forskning förutsätter. Om den tiden
används till jourtjänstgöring kommer den tänkta tiden på dagtid att minskas i motsvarande
grad, vilket motverkar de tänkta effekterna av en delad anställning. I relativa mått mätt blir
dessutom en sådan minskning av dagarbetstiden mer påtaglig än för de klinikveterinärer som
arbetar heltid. Utredarna föreslår därför att jourtjänstgöring inte ska ingå i den
överenskommelse som görs om delade anställningar. Däremot rekommenderas att den del av
årsarbetstiden som ska genomföras i kliniken schemaläggs dagtid. Det ska inte hindra att
personer med delad anställning ska kunna åta sig viss jourtjänstgöring, som en del i ett privat
ansvarstagande. I sådana fall bör avtalas så att detta kan ersättas ekonomiskt på ett sådant sätt
att dagens arbetspass inte påverkas.
De svårigheter som hittills funnits med att anpassa arbetsregelverket så att lärare med
årsarbetstid kan arbeta i en verksamhet, som i huvudsak har så kallad listtjänstgöring måste
lösas. Vissa intervjuade har framfört att man från administrativt håll inom SLU sagt att det är
omöjligt. Det är uppenbart inte korrekt. Dessa svårigheter går att lösa.
Helt skilt från detta beslutsförslag bör utredas vad nuvarande tjänstebeskrivningar anger om
möjligheterna till kliniskt arbete inom anställningarnas ram. I det fall detta är möjligt skall de
som har sådana beskrivningar i motsvarande grad fullgöra klinisk verksamhet på motsvarande
sätt.
Lyckosamheten förutsätter även en förtroendefull dialog mellan inblandade parter och i princip
en långsiktig schemaläggning som i hög grad styrs av den terminsvisa planeringen av
utbildnings‐ och forskningsåtaganden.
Totalt sett kommer endast en mindre del av den totala veterinärtiden att utgöras av lärare med
delad anställning, och huvuddelen av de veterinärer som arbetar inom UDS kommer att ha hela
sin arbetsgärning där. Däremot är det rimligt att dörrarna mellan UDS och KV blir öppnare än
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nu, bland annat med bättre möjligheter för yngre klinikveterinärer att kliniskt meritera sig på
ett adekvat sätt, eller ges möjlighet att delta i tillfälliga utbildnings‐ eller forskningsprojekt.
För att uppnå detta bör samtliga veterinäranställningar hanteras i samverkan mellan KV, eller
annan berörd institution, och UDS. Utgångspunkten ska vara att inte förlora möjligheten till en
delad anställning. Alla andra veterinäranställningar, vars antal inte ska växa okontrollerat, ska
förankras och motiveras en nivå ovanför UDS35 innan annonsering. Inga beslut om
veterinäranställningar får tas endast inom UDS, utan de måste första passera ett
”strategifilter”. Hur det ska se ut bör framtida övergripande ledning ta ställning till.
Vilken skicklighet krävs av akademiska lärare inom kliniska discipliner
Denna frågeställning är högst relevant eftersom den påverkar innehållet i de delade
anställningar som föreslås.
Vid bedömning ska krävas såväl vetenskaplig som pedagogisk och klinisk skicklighet. Det räcker
inte med att man i en anställning som baseras på såväl ”vetenskaplig som pedagogisk
skicklighet” reglerar att viss tid av arbetet förläggs till UDS. För de högre akademiska
anställningarna, framförallt professor, som har att ansvara för den kliniska forskningen och
utvecklingen torde den avkrävda kliniska skickligheten motsvara en internationellt gångbar
specialistkompetens inom ämnet, en skicklighet som motsvarar den som erhålls efter
fullgången utbildning som Resident, dvs i normalfallet status som Diplomate.
Den nivå som SLU väljer att lägga för den kliniska skickligheten kommer de facto att spegla SLUs
reella mål att vara ledande inom utvecklingen av de kliniska disciplinerna rent vetenskapligt.
Om inte SLU i sin roll som landets enda högre utbildningsanordnare inom djurhälsovård agerar
för att ta detta ansvar kommer det att de facto hamna hos andra kommersiella aktörer.
Ett tydligt kliniskt skicklighetskriterium i form av Diplomate status är även viktigt för
möjligheten att påverka den kliniska verksamhetens innehåll, något som förutsätts vara ett
önskat mål.
En klinisk trovärdig plattform torde även underlätta för att kunna rekrytera seniora lärare med
en bred extern rekryteringsbas, något som i realiteten skulle öka chansen att lyfta in nya idéer
och kvaliteter i verksamheten.
Ersättning för deltagande i utbildning som inte utgör del i SLUs formella akademiska
utbildningsuppdrag
Utbildning av allmänhet (exempelvis djurägare), i kliniken aktiva veterinärer och andra personer
inom djurnäringen genomförs regelbundet inom UDS. Sådan utbildning innefattas inte i SLUs
uppdrag36 och därmed inte i de akademiska lärarnas åligganden. Den ska därför inte anses ingå
i årsarbetstiden. Såvida den inte genomförs på tid avsatt för huvuduppgiften, konkurrerar den
inte heller med SLUs uppdrag. Ersättning ska därför kunna utgå på samma sätt för en person
med läraranställning inom SLU, som för en person som är anställd inom UDS, eller inte alls har
anställning inom SLU.
Ett sådant synsätt är rationellt, tillämpas inom andra universitet, och jämställer lärargruppen
inom SLU med andra interna eller externa personer som rekryteras för sådana uppgifter.
Utredningen har observerat att dessa förhållanden inte är klarlagda inom SLU, vilket är den
huvudsakliga orsaken till att forskare inom KV inte tar på sig uppdrag att undervisa allmänhet
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eller djurvårdande personal inom ramen för de publika kurser som arrangeras på UDS.
Resultatet har i stället blivit att extern kompetens från ”konkurrerande” kliniker åtar sig dessa
uppdrag när specialistkompetens efterfrågas.
Eftersom frågan förefaller vara resultatet av en SLU‐unik tolkning av gällande regelverk är
uppfattningen att det torde vara lätt att åtgärda problemet.

Omstrukturering av verksamheten och ledning.
Kort kan sägas att ett huvudmål för omstruktureringen ska vara att de ledande akademiska
företrädarna som är kliniskt aktiva i UDS måste ges innehållsmässig kontroll över
vetenskapligheten i verksamheten, samtidigt som UDS inte ska ledas av institution eller
fakultet. Detta huvudmål är en naturlig konsekvens av att begreppet universitetsdjursjukhus
innebär en intellektuell styrning av verksamheten så att den dels stödjer universitetets roll och
dels fungerar enligt universitetets vetenskapssyn.
Ett viktigt delmål är att lärarna inom de kliniska ämnena även ska vara aktiva kliniker. Detta har
avhandlats ovan. Motsvarande ska de klinikveterinärer som önskar och har förutsättningar att
delta i forskningsprojekt ges möjligheter till detta, och då helst i kliniska projekt som är mycket
nära ”vardagen”. En framgångsfaktor för mycket patientnära klinisk forskning är ju begreppet
”att göra vardagen forskningsbar”.
De fast anställda klinikveterinärer som endast önskar fokusera på sin kliniska gärning ska ges
chansen att bli ytterst bra kliniska specialister, så att de kan representera UDS höga kliniska nivå
och dessutom fungera som goda kliniska föredömen för studenterna. För att nå detta sista mål
bör samtliga fast anställda klinikveterinärer och TA‐personal37 ha basal, och för sin uppgift,
anpassad pedagogisk utbildning. En grundläggande sådan anpassad pedagogisk utbildning
skulle kunna ges regelbundet med ett visst intervall för att fånga upp ny personal som anställs.
Vid nyanställning av klinikveterinär ska alltid övervägas hur anställningen ska användas på lång
sikt. Nyanställning ska styras av begreppet ”First who, then what”.38
De kliniskt aktiva lärarna ska schemaläggas i samförstånd på terminsbasis och konteras på UDS
respektive KV proportionellt. Om inte särskilda skäl föreligger ska regeln 1/3 klinik och 2/3
läraruppgift råda. Se tidigare hur detta ska kunna gå till.
UDS‐nämndens fortsatta verksamhet
En konsekvens av perspektivet att UDS även fortsättningsvis ska vara fristående från VH‐
fakulteten och lyda under Rektor är att en nämndstruktur, även framöver kallad UDS‐nämnden,
är nödvändig för att följa upp verksamheten.
Man kan säga att det nya förslaget till ledning av UDS i betydande grad stärker de akademiska
lärarnas roll, men lägger inte över driftsansvaret till VH‐fakulteten. Här kommer en fungerande
UDS‐nämnd som i huvudsak har tillsyns‐ och perspektivfunktion, att vara en garant för att
styrningen av verksamheten sköts balanserat, professionellt, tryggt och långsiktigt.
Medan den första formen av UDS‐nämnd blev dysfunktionell med mekanismer som redovisats
för tidigare, kom den andra nämndstrukturen som började sitt arbete år 2015 inte att prövas
eftersom den endast var i funktion under en kortare tid.
Inför nämndens omstrukturering analyserades den första nämndstrukturens arbetssätt. Det
som framkom har tidigare redovisats. Utöver detta reflekterar utredarna över det faktum att
egentligen ingen representant för VH som hade ett starkt kliniskt perspektiv någonsin deltagit i
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UDS‐nämndens arbete. Detta kan ha bidragit till att nämndens arbete blivit ytligt, formaliserat,
inte i realiteten styrande, och till sin karaktär nästan konfrontativt. Många ärenden från
nämnden lämnades i realiteten till KV respektive till djursjukhusdirektören för avgörande, och i
den mån man inte kom överens stannade ärendet upp.
Utredarna bedömer att grundstrukturen för den nuvarande nämnden kan fylla funktionen av
senior perspektivrik tillsyn. Det som saknas i nämnden är en aktiv senior representant för det
arbetssätt som utredningen förespråkar, dvs. en tät koppling mellan klinik, klinisk forskning och
klinisk utbildning. Denna person ska vara trovärdig genom att ha såväl hög klinisk, som hög
vetenskaplig skicklighet och dessutom ha stort förtroende såväl internt inom akademin, som
inom UDS och ha en utpräglat klinisk syn på sin forskning och sin undervisning. Den personens
närvaro i nämnden kommer att utgöra en balanserande kraft till de särintressen som rimligen
kommer att uttryckas åtminstone i en första fas. En annan reflektion är att det möjligen kan
anses vara viktigare att avdelningschefer inom KV, liksom utbildningsansvariga för de två
legitimationsyrkena deltar i denna ledning än att institutionens prefekt gör det.
Även med en fungerande nämnd finns risker att önskade verksamhetsförändringar kan stoppas
på grund av aktiviteter från såväl akademin som från UDS ledning. Att skapa samsyn hos de
individer som leder akademin och de som leder den kliniska verksamheten måste därför stå i
fokus för nämndens arbete. I den omfattning som ett önskat förändringsarbete inte blir
lyckosamt har nämnden möjlighet att följa upp detta och föreslå Rektor riktade åtgärder.
En mer sammansvetsad akademiskt styrd klinisk verksamhet inom UDS
Lagstiftningen som styr SLUs övergripande arbetssätt, Högskolelagen, föreskriver att den
utbildning som ges ska vila på vetenskaplig grund samt på beprövad erfarenhet, och dessutom
på ett sådant sätt att det finns ett nära samband mellan forskning och utbildning. Dessutom
gäller att vetenskapens trovärdighet och god forskningssed ska värnas. Dessa krav innefattar
även den verksamhet som bedrivs inom UDS. Detta torde i sig inte vara kontroversiellt och för
all djurhälsopersonal gäller dessutom att den ska fullgöra sina arbetsuppgifter i
överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet.
Ansvaret för de utbildningar som ges inom SLU torde innefatta ett ansvar att säkerställa att den
utbildningsmiljö som erbjuds, innefattande den kliniska miljön, i alla avseenden lever upp till de
krav som nämnts ovan. Detta ansvar åvilar, vad veterinär‐ och DSS‐utbildningen beträffar, VH‐
fakulteten. Det är därför ett grundläggande behov att fakulteten har möjlighet att påverka
verksamheten på sådant sätt att den kliniska utbildningen av blivande veterinärer och DSS kan
genomföras i en miljö som i alla avseenden fyller de krav som nyss nämnts.
Utöver dessa grundläggande formella förutsättningar för verksamheten är det naturligt att SLU
i sin roll som landets enda universitet med uppdrag att bedriva högkvalitativ akademisk
utbildning och forskning inom veterinärmedicin ligger i vetenskaplig framkant även avseende
tillämpningen av nya forskningsresultat, vare sig de är resultatet av egen eller andras forskning.
Sammantaget gör detta att det även är ett grundläggande anspråk att hålla samman SLUs
akademiska verksamhet inom klinisk utbildning och forskning inom veterinärmedicinen med
den kliniska verksamhet som bedrivs inom UDS. Detta idéperspektiv innebär dock inte att den
bästa lösningen är en organisk sammansmältning av VH‐fakulteten och UDS. Anledningen till
detta har redovisats tidigare. Däremot innebär perspektivet att arbetet måste bedrivas på ett
sådant sätt att den vetenskapliga skicklighet som karaktäriserar VH‐fakultetens kliniskt
arbetande lärare ska ha relevant inflytande på hur verksamheten bedrivs. Perspektivet innebär
även att dessa lärare måste ges möjlighet att skapa utvecklingsplattformar inom sina kliniska
specialområden. Dessa plattformar ska utgöras av klinisk verksamhet, som närmast kan
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karaktäriseras som ”disciplinära specialistområden” eller ”specialistkliniker”, med varningen att
begreppen i sig inte ska övertolkas avseende administrativ form.
UDS universitetsdjursjukhusstatus förutsätter att man är kliniskt och vetenskapligt ledande på
några områden. Vilka sådana områden som UDS i dag har bäst möjlighet att beträda, måste
bedömas internt efter en sedvanlig SWOT‐liknande process. Här ska beaktas såväl den kliniska
kompetensen, som möjligheten att lyfta fram de forskningsmöjligheter som finns inom KV, och
till sist de konkurrensfördelar som en synergi kan leda till. De valda områdena kan lämpligen
förstärkas och ges något större autonomi, som en ”klinik inom kliniken” om man så vill, och då
ges totalansvar för sin del av den specialiserade vården. Tänkbara sådana områden är
exempelvis kardiologi, onkologi, endokrinologi och reproduktion. Fortsatt utveckling måste ske
utifrån de erfarenheter som uppnås för dessa första områden. Det innefattar utmejsling av
arbetssätt och skapande av god ekonomisk kontroll. Alla sådana områden ska ha såväl
akademiska lärare, som klinikveterinärer som deltagare. Ett viktigt, om än banalt krav för att få
sådana verksamheter att fungera väl, är att det måste finnas goda arbetsplatser inom UDS för
dem, som har delad anställning och för ledningen av de valda områdena.
Den tätare kopplingen mellan UDS och VH‐fakulteten kommer att innebära förändringar i sättet
att se på UDS ekonomistyrning och personalhantering. Båda dessa stödfunktioner kommer att
behöva integreras i SLUs centrala ekonomi‐ respektive personalfunktion. Utredningen föreslår
därför att dessa båda funktioner överförs till SLUs Ekonomiavdelning respektive
Personalavdelning med strategiskt stöd av Planeringsavdelningen.
Den ökade närvaron i kliniken av akademiska lärare som blir följden av utredningens förslag
torde vara den viktigaste framgångsfaktorn för en gynnad forskningsverksamhet.
Utöver detta visar all erfarenhet att det bör finnas en avsatt person med huvudansvar att tillse
att de forskningsrelaterade åtgärder som ska göras i vardagen, exempelvis identifiering av
lämpliga försöksdjur, provtagning, datainsamling och uppföljning. Detta har framförts som ett
önskemål av flera av de intervjuade. Personen skulle också ha ansvar för att följa upp de fall där
detta inte fungerat och hitta lösningar för att skapa bättre processer. Denna person behöver ha
forskningserfarenhet och skulle också fungera som en ytterligare sammanlänkande funktion
mellan UDS och KV.
Den dagliga ledningen inom UDS
En klinisk verksamhet, oavsett om den är av humanmedicinsk eller veterinärmedicinsk natur
förutsätter såväl långsiktig som daglig styrning. Den långsiktiga avhandlas på annan plats.
Den dagliga, eller kortsiktiga, ledningen är den som de flesta arbetstagare ser i sin vardag och
den som i vardagen påverkar de anställda mest. En välfungerande sådan är en förutsättning för
ett gott arbetsklimat och en effektiv verksamhet. Vid intervjuerna har såväl anställda som de
fackliga organisationerna, påpekat att av en eller annan anledning har denna ledning inte
fungerat. Detta har belysts på annan plats.
Vi vill lyfta fram två företeelser som beskrivits av ett antal intervjuade. Den första är
upplevelsen att de som representerar den dagliga ledningen på golvet inte är närvarande.
Arbetsdagen påbörjas utan en samlad planering och utan att ledande person finns tillgänglig att
hantera sådana oväntade skeenden som hör till vardagen i en akut djursjukvårdande
verksamhet. Utredaren vill här lyfta fram att så kallad ”Daglig styrning” i form av en kort stund
av samlad ledning tidigt under arbetsdagen är ett naturligt sätt att optimera dagens
verksamhet. Det förutsätter aktiv närvaro av all verksamhetsnära chefspersonal i en omfattning
som intervjuade beskriver inte finns. En konsekvens av ”Daglig styrning” kan vara att
”mellanchefer” med del av sin arbetstid i sin yrkesroll i produktionen, finns på plats och
omfördelar sin chefstid och förstärker den kliniska verksamheten när så behövs. Chefens fysiska
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närvaro i en snabb och dynamisk verksamhet fungerar även stärkande på den övriga
personalens arbetsmoral, och kan utgöra skillnaden mellan flyt och oflyt i vardagen. Som en
konsekvens av detta synsätt som poängterar den närvarande chefen följer att tydliga, eller
otydliga regler om chefsarbetes innehåll, exempelvis praxis att kunna genomföra sina
chefsuppgifter i hemmet, motverkar verksamhetens effektivitetsmål, och leder bland annat till
frustration och missnöje av den typ som även redovisats i intervjuerna.
Den andra företeelsen är att chefslinjerna inom UDS är ytterst oklara och det har inte framgått
för utredaren i vilken omfattning den komplicerade chefsstrukturen som finns verkligen är
nödvändig för UDS verksamhet. Det är därför svårt att ha en uppfattning om huruvida
nuvarande chefsstruktur är den mest optimala. Det förefaller dock som om det som i vissa fall
är en chefsroll i organisationsschemat i realiteten motsvarar det som i andra sammanhang
motsvarar begreppet ”områdesansvar”. Utredarna anser under alla omständigheter att den
kritik som lyfts fram från såväl KV som från arbetstagarorganisationerna med innebörden att
UDS är ”överadministrerat” måste tas på stort allvar och föranleda en extern analys inom SLU.
En annan aspekt är att förändrade arbetsförhållanden med högre grad av integrering mellan
UDS och KV förutsätter en ledning, som är helt införstådd med den idébild som gäller och som i
alla avseenden delar det bakomliggande perspektivet, och som är beredd att i vardagen lösa de
oundvikliga konflikter som måste lösas innan systemet ”satt sig”. Dessutom förutsätts av
ledningen på kliniknivå ett ledarskap som i huvudsak är professionellt, dvs. har med
verksamhetens professionella innehåll att göra. Administrativa roller av typ schemaläggning
och detaljer avseende bemanning måste ske på nivån under klinikledningen.
Verksamhetsstyrning och ‐analys
Det är inte möjligt att förstå en komplex verksamhet om det saknas information om
verksamhetens alla små delar och hur de sitter samman. Här har utredningen stött på patrull
avseende viktiga perspektiv. Det datoriserade verksamhets‐ och journalsystem som används,
Trofast, kan, åtminstone inte i den form det används inom UDS, ge svar på grundläggande
frågor avseende verksamhetens produktion, begränsningar, användning av specialistkompetens
med mera.
Det är exempelvis inte möjligt att i vardagen lätt och enkelt ta fram information om hur mycket,
i operationsminuter, djurkirurgerna arbetar och hur mycket som fakturerats för deras
operationer. Det går inte att extrahera information avseende de reella kostnaderna för enskilda
besök. Det går inte att ens identifiera hur många besök enskilda veterinärer haft, eller hur
mycket som fakturerats per journatt. Det är inte möjligt att utvärdera vilka åtgärder som är
”Ebberöds Bank” respektive vilka åtgärder som ”bär sig väl”.
Denna typ av information används, och har funnits under lång tid inom humansjukvården. Den
är nödvändig vid all analys av åtgärder som syftar till en förbättrad ekonomi.
Utredningen har inte förstått vilka principer som i praktiken gällt vid prissättning av åtgärder.
Det har beskrivits att veterinärerna, såväl KV‐veterinärer som UDS‐veterinärer, är mycket dåliga
på att fakturera på ett sådant sätt att alla kostnadsdrivande faktorer beaktas. Det har även
beskrivits att prissättning, och årlig uppräkning av prissättning, baserats på ett
schablontänkande snarare än på en faktisk utvärdering av att det pris som sätts faktiskt ger
kostnadstäckning.
Utredningen har heller inte funnit att det görs en kontinuerlig dag‐för dag‐uppföljning av
verksamheten avseende hur tidsbokningen faktiskt fungerar, med avseende på avvikelser från
planerad produktion för varje lista. Exempel på frågor som inte har ställts inom UDS som del i
ett försök att verkligen förstå verksamheten på djupet:
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Hur ofta ändrar enskild veterinär sin planering? När sker det? Hur många patienter ger
återbud till bokad tid? Hur många kommer inte? Hur stor är den faktiska effektiviteten för
varje lista i antalet producerade besök/antal planerade besök? Behövs åtgärder för att
öka denna effektivitet? Hur hanteras frånvaro av veterinär? Vid hur många listtillfällen
sker det byte? Påverkar detta produktionen?
Först när svaret finns på sådana frågor kan man försöka åtgärda de svagheter som finns.
Andra frågor relaterade till detta är förstås relaterade till hur planeringen av operativ
verksamhet genomförs, och i vilken omfattning denna kan följas. Exempelvis framgår inte akuta
operationer på Hästkliniken i datasystemet, varför uppföljning av denna verksamhet endast kan
göras med stora besvär. Det är därför svårt att utifrån lättåtkomliga data förstå i vilken
omfattning operationsresurserna inom Hästkliniken utnyttjas. Andra frågor där utredarna inte
lätt kunnat erhålla svar är i hur stor omfattning faktiskt genomförd verksamhet avviker från det
som schemamässigt planerats. Sådana avvikelser är, sett från utredarnas egna perspektiv,
kostnadsdrivande och effektivitetsminskande.
Optimalt nyttjande av kompetensen
De externa intervjuerna beskriver att framgång i verksamheterna baseras bland annat på att
varje anställd person ges arbetsuppgifter som gör att effekterna på verksamheten blir största
möjliga. Det beskrivs att den stora utmaningen för en effektiv verksamhet blev den nya
lagstiftning som begränsade vissa uppgifter till djurhälsopersonalen, dvs. veterinärer och
legitimerade djursjukskötare. I dagsläget beskrivs tillgången på legitimerade djursjukskötare,
snarare än av veterinärer vara det som påverkar verksamheterna mest. Förmågan att
organisera arbetet så att dessa endast arbetar med sådana arbetsuppgifter som inte
djurvårdare som arbetar på utökad nivå har rätt att göra anses vara en nyckelfråga i
planeringen av en effektiv verksamhet. En annan åtgärd är att i vårdprogrammen överväga
varje åtgärd som är av den karaktären att den påverkar verksamheten av denna orsak.
Våra intervjuer har inte klarlagt om denna mycket strikta analys av arbetets innehåll och
planering för enskilda befattningshavare genomförts inom UDS. Flera intervjuade har med
emfas angivit att det inte sker. Utredarna föreslår att sådan görs som del i ett projekt som
syftar till att förstärka bemanningen med legitimerade djursjukskötare och nyttjandet av deras
kompetens.

UDS och grundutbildningarna
SLU bedriver djursjukvård endast som stöd för utbildning och forskning. Denna verksamhet
omfattas av SLUs visioner att vara ”ett universitet i världsklass inom livs‐ och miljövetenskaper.”
Detta ställer krav på kvaliteten i den djursjukvård som bedrivs.
Bästa möjliga bidrag till utbildning och forskning kan endast tillförsäkras i en struktur som såväl
innefattar de forskande och undervisande lärarna i kliniska ämnen som de klinikveterinärer som
vårdar de flesta av de sjuka djur som söker sig till UDS. I en sådan struktur är det ett
gemensamt åtagande att erbjuda en utbildningsvänlig och stimulerande miljö där varje person
bidrar, men där sättet att bidra varierar beror på professionell roll. Medan klinikveterinärerna
på ett positivt sätt handleder och är goda föredömen avseende själva patientmötet tar de
universitetsanställda längre tid på sig, ofta som del i specialistmottagningar. Allt på ett sätt som
överenskoms och planeras gemensamt.
En viktig del i planeringen är att försöka sprida ut studentnärvaron på ett sådant sätt att i
princip samtliga djur som passerar UDS kommer att kunna utnyttjas på ett eller annat sätt i
utbildningen. Detta innefattar även åtgärder som syftar till att motverka de tendenser som
finns att minska studentnärvaron på annan tid än bekväm kontorstid.
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På konkret förfrågan har förnekats att det finns planering för att samordna undervisningen
mellan veterinärstuderande och DSS‐studerande. Med förvåning noteras att det exempelvis
saknas utbildning i ”teamarbete”, något som dels är önskvärt och dels inte torde vara svårt att
planera för. Utredningen tolkar för övrigt tillgängligt material som att en av
bevekelsegrunderna för att flytta utbildningen från Skara till Uppsala var just en tänkt
integration av DSS utbildningen med övrig verksamhet inom VH.
Utredningen har också konstaterat att endast en undergrupp av DSS‐studenter har placering på
UDS, och då endast under halva läsåret. Det torde vara gynnsamt, om inte annat för den
framtida rekryteringen att försöka planera om utbildningen så att hela läsåret används för DSS
närvaro på UDS.
Utredningen har också tagit del av information som beskriver att vissa personer i
verksamheten, framförallt på UDS, ges kritik från studenterna år efter år på grund av dåligt
bemötande. Det är oklart i vilken omfattning sådan information når dessa personers chefer och
vilka korrektiv som i så fall vidtagits. Det torde vara självklart för en klinisk institution som har
UDS uppgifter att alla anställda deltar aktivt på olika sätt i utbildningen av de blivande
kollegorna. Vid bedömning av kvaliteten på arbetsprestationen i samband med
medarbetarsamtalen bör studenternas perspektiv på individen tas med i bedömningen.
”Studenterna är de bästa marknadsförarna av UDS verksamhet ”.
Studenterna beskriver att det i princip saknas internationalisering och att andra lärosäten inte
godkänns. En kontroll av fakta visar dock att så sker, men framförallt under examensarbetet
som ”Minor Field Study”. Det beskrivs finnas en mindre önskan av internationalisering under
andra delar av utbildningen, och faktiskt minskande över tid. Utredningen har inte närmat sig
denna fråga ytterligare.

Övriga åtgärder
Utredningen har identifierat ytterligare ett antal åtgärder som kan övervägas. Dessa bör
övervägas under det interna arbete som följer denna utredning.
Verksamhets‐ och flödesanalys av djursjukvården inom UDS
UDS har de senaste åren gjort stora underskott, som i dagsläget ackumulerat är över 79
miljoner kronor. Orsakerna till detta underskott beskrivs en aning von oben i form av nytt
arbetssätt i de nya lokalerna, ombyggnad av de nya lokalerna m.m. Samtidigt gäller att
underskotten började byggas upp redan i de gamla lokalerna i KC, och innan flytten till VHC
hade underskottet vuxit till över 39 miljoner, varför även andra förklaringar föreligger.
Ett inbyggt problem i UDS verksamhet är att det är svårt att utvärdera vilka kostnader som är
relaterade till djursjukvården i sig, och som ska betalas av externkunder, och vilka kostnader
som är relaterade till utbildning och forskning som genomförs parallellt med den kliniska
verksamheten, och som ska täckas av statsanslag. Denna utredning ser inte att seriösa försök
har gjorts att utreda detta. Detta är principiellt viktigt eftersom principen är att statsanslaget
inte får användas för täcka kostnader för djursjukvården, något som skulle innebära att staten
skapar illegal konkurrens på djursjukvårdsmarknaden.
Problembilden visar att det viktigt att kunna följa upp verksamheten och dess kostnader i
detalj. Uppföljning av den typ som tidigare gjorts i form av tät månadsrapportering av intäkter
och utgifter är inte tillräcklig utan analysen måste i mycket större grad innefatta exakt vad som
görs och av vem, alltså en reell processanalys. Utredningen ser inte att detta gjorts, men även
att de instrument som skulle behövas saknas.
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Det är ändå viktigt att verksamheten gör så goda försök som möjligt, för att försöka identifiera
vilka dessa kostnader är. Det räcker inte att utan analys anse att varje underskott inom UDS ska
täckas av detta anslag. Statsanslaget är inte avsett att fungera som en räddning av ett UDS, som
av andra orsaker än den kostnadsökning som utbildning och forskning motiverar, inte kan
hantera sin ekonomi.
Omstrukturering av ambulatorisk verksamhet.
Den ambulatoriska kliniken utreddes nyligen och flera förslag på hur den kan utvecklas har
framförts. Uppenbarligen hotas den av strukturförändringar i närområdet och den reella
kostnaden beskrivs vara hög, såväl räknat per besök som per student. Den finns enbart till för
att ge miljörelaterad stordjurskunskap hos veterinärstuderande. Det saknas detaljerad
utvärdering av om verksamheten ger återföring av kunskap som motsvarar insatt kapital, och
om denna kunskap skulle kunna erhållas på ett annat sätt, som är mer kostnadseffektivt.
Denna utredning har valt att inte gå in i detalj på den ambulatoriska klinikens arbete. De
intervjuer med verksamhetsföreträdare som genomförts har i alla fall avslöjat möjligheterna till
tätare samverkan, eller samgående, med dels hästklinikens mobila enhet och dels
idisslarkliniken, som i dag i praktiken inte har någon extern verksamhet. Likaså har framförts
möjligheterna till kontakter med Distriktsveterinärerna med mål att söka synergieffekter, allt i
syfte att minska kostnadsmassan, eller öka värdet av det kapital som nu grävs ner i
verksamheten. Vi föreslår att den utredning som tidigare gjorts tas som grund för ett fortsatt
arbete med den möjliga inriktning som skisserats ovan.
Delning av KV
Det har föreslagits att de kliniknära delarna av KV på ett bättre sätt kunde arbeta ”kliniskt” om
KV delades upp i två mindre institutioner baserat på om verksamheterna i realiteten innebär
kliniskt arbete inom djursjukvården eller inte. I så fall skulle ”klinikdelen” av KV på ett bättre
sätt, och utan inre spänningar, lättare kunna förstärka sin kliniska akademiska kompetens och
därmed arbeta närmare UDS. Utredningen har inte tillräcklig information för att bedöma om
detta är ett meningsfullt förslag.
Den goda arbetsplatsen
En hälsosam arbetsplats karaktäriseras av att den ”maximerar integrationen av arbetstagarmål
för välbefinnande och företagarmål för lönsamhet och produktivitet”. I ett akademiskt
sammahang blir språket: ”maximerar integrationen av arbetstagarmål för välbefinnande och
universitetets mål avseende hög produktion av högklassig utbildning och forskning”. Två
faktorer har ansetts ligga i en sådan definition av god arbetsmiljö, att det är möjligt att
identifiera nyckelfaktorer/indikatorer som kännetecknar god arbetsmiljö, och att skapandet av
god arbetsmiljö leder till en friskare och mer produktiv arbetskraft, vilket i sin tur leder till ökad
produktion och konkurrensfördelar för organisationen.39 Detta synsätt innebär alltså i första
hand att fokus ska vara på att skapa en miljö för optimalt professionellt välbefinnande för
arbetstagargrupperna, i det här fallet UDS och KVs personalgrupper sammantagna. I den
omfattande skriftliga dokumentation som producerats under det senaste decenniet avseende
UDS organisation och funktion saknas evidens för att detta varit en ledstjärna.
Som framgått tidigare i denna utredning finns inom såväl UDS som inom KV en arbetsmiljö som
många av de intervjuade anser vara högst dysfunktionell. Fortsatt arbete för att åstadkomma
en välfungerande verksamhet förutsätts därför innefatta även generella åtgärder med mål att
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skapa det som Arbetsmiljöverket i en gedigen kunskapsöversikt kallar den Goda arbetsmiljön40.
I denna kunskapsöversikt lyfter man bland annat fram viktiga faktorer för en sådan. Mycket
framträdande är ”Positiva, engagerade, rättvisa, tillgängliga ledare”; ”Samarbete, teamarbete”;
”Medinflytande, delaktighet” samt ”Utveckling, fortbildning”. De intervjuer som gjorts i denna
utredning lyfter fram brister avseende samtliga dessa faktorer. Att bedöma vilka åtgärder som
ska sättas in för att lösa upp alla knutar förutsätter kunskap om arbetsmiljöproblem som denna
utredning saknar. Icke desto mindre framstår det som uppenbart att åtgärder för att framförallt
hantera de nämnda faktorerna som intervjuerna lyft fram är ytterst viktiga. Rimligen med hjälp
av professionell extern kompetens med erfarenhet att arbeta i besvärliga akademiska miljöer.

Lojalitet till fattade beslut
Först bör sägas att det som skrivs nedan bär en anda av oförsonlighet. Anledningar är dels att
det som denna utredning visat behöva genomföras är av stor praktisk och symbolisk vikt för
SLUs verksamhet, och dels att tidigare gjorda försök att åtgärda de problem som är orsaken till
utredningen i stor utsträckning misslyckats till följd av att olika grupperingar haft olika
uppfattningar och inte kunnat enas. Man kan förutsätta att samma mekanismer kan
omintetgöra förändringsförslag som presenteras i denna utredning. Det är därför av största vikt
att följa upp förändringsarbetet för att tidigt kunna identifiera i vilken utsträckning detta
påverkas negativt av krafter som inte ser det som önskvärt.
En förutsättning för att förändringsåtgärderna ska lyckas är självklart att de ges möjlighet att
implementeras på det sätt som är tänkt. Konkret bör därför Rektor säkerställa att det finns
tillräckligt starka verktyg i organisationen för att säkerställa att de önskade förändringarna sker.
I första hand torde gälla att dessa förändringar ska kunna genomföras oberoende av vilka
enskilda personer som vid ett visst tillfälle innehar för samarbetet och förändringarna viktiga
positioner. Det kan förutsättas att de av Rektor tillsatta befattningshavarna, aktuell dekan
respektive universitetsdjursjukhuschef, är behjälpliga för att säkerställa, att detta låter sig
göras.
Om förändringsarbetet inte aktivt stöds av valda befattningshavare inom organisationen bör
Rektor överväga vilka arbetsrättsliga åtgärder som kan vidtas för att detta ska kunna löpa
friktionsfritt.

40

Den goda arbetsmiljön och dess indikatorer. Kunskapsöversikt. Arbetsmiljöverket. Rapport 2012:7

44

Sammanfattning av rekommenderade åtgärder
Ändrad instruktion
UDS bör ges en ny instruktion av universitetsstyrelsen som explicit anger UDS roll och uppgift
inom SLUs utbildning och forskning inom djursjukvård. Se bilaga 4.
Hur ska UDS ledas
UDS bör även under överskådlig framtid ledas direkt under Rektor. I en framtid där samtliga
seniora lärare har delad anställning och är aktiva i den kliniska verksamheten på UDS kan en
annan ledning möjligen övervägas.
UDS bör ledas av en nämnd med i huvudsak samma grundstruktur som idag. Det som saknas är
en aktiv senior forskare/lärare som har tät koppling mellan klinik, klinisk forskning och klinisk
utbildning. Denna person ska vara trovärdig genom att ha såväl hög klinisk som hög
vetenskaplig skicklighet och dessutom ha stort förtroende såväl internt inom akademin som
inom UDS och ha en utpräglat klinisk syn på sin forskning och sin undervisning. Institutionens
prefekt utgår och i stället kan till nämnden adjungeras avdelningschefer för smådjur respektive
stordjur inom KV, liksom utbildningsansvariga för de två legitimationsyrkena.
Delade(förenade) anställningar
En ny typ av läraranställningar bör inrättas inom kliniska discipliner, i detta sammanhang
definierat som sådana discipliner där det bedrivs klinisk verksamhet inom SLU. De ska explicit
innefatta såväl klinisk verksamhet som forskning och utbildning. Kravprofilen ska innefatta såväl
vetenskaplig som pedagogisk och klinisk skicklighet inom aktuellt ämne. Den kliniska
skickligheten förutsätts vara styrkt i form av internationellt accepterad specialistexamen i form
av Diplomate status. I undantagsfall kan skickligheten vara styrkt på annat sätt av oberoende
sakkunnig som då styrker att sökanden har ”motsvarande klinisk skicklighet”.
Anställningarna kan benämnas endera ”professor/klinikveterinär” eller ”klinisk professor”.
Motsvarande kan för övriga lärare vara ”universitetslektor/klinikveterinär” eller ”klinisk
universitetslektor”, och för universitetsadjunkt ”universitetsadjunkt/klinikveterinär” eller
”klinisk universitetsadjunkt”.
Omfattningen av den kliniska verksamheten ska framgå i anställningen, och kan variera mellan
20 och 50 %.
Helt skilt från detta beslutsförslag bör i dagsläget anställda lärare erbjudas möjlighet, och i
högsta grad rekommenderas, att i motsvarande grad fullgöra klinisk verksamhet på
motsvarande sätt.
Rutinmässig jourtjänstgöring som del i ”lista” rekommenderas inte eftersom det försvårar den
seniora närvaro i kliniken som anställningen syftar till, och som dessutom ökar de
arbetsrättsliga svårigheterna.
Lyckosamheten förutsätter även en förtroendefull dialog mellan inblandade parter och i princip
en långsiktig schemaläggning som i hög grad styrs av den terminsvisa planeringen av
utbildnings‐ och forskningsåtaganden.
Överenskommelse (avtal) mellan UDS och VH
Den så kallade ramöverenskommelsen måste omformuleras och aktualiseras. Det skall prövas
årligen, och skall utgöras grund för en ömsesidig analys av hur statsanslaget skall användas för
att ge maximal effekt på utbildningen och forskningen. I princip ska man anse att de medel som
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tillförs UDS är en ersättning för den utbildning och forskning som genomförs inom, i huvudsak,
KV. Detaljanvändningen av dessa medel, liksom vad som förväntas från UDS bör regleras i
överenskommelse. Exempel på hur sådana överenskommelser kan utformas finns i form av de
lokala avtal avseende läkarutbildning som årligen skrivs mellan regionlandstingen och
respektive universitets medicinska fakultet.41
Ersättning för deltagande i utbildning som inte utgör del i SLUs formella akademiska
utbildningsuppdrag
Detta är en liten fråga men bör hanteras på så sätt som föreslagits utifrån perspektivet att de
akademiska lärarnas helårsarbetstid utgör lön för utbildning och forskning inom SLUs uppdrag.
Annan utbildning ska kunna göras och ersättas såsom om läraren inte var anställd inom SLU.
En mer sammansvetsad akademiskt styrd klinisk verksamhet inom UDS
En process startas med mål att stärka en disciplinär uppdelning av såväl små‐ som
stordjursklinikerna i form av löst sammanhållna ”disciplinära specialistområden” eller
”specialistkliniker”. Dessa leds, i den omfattning det låter sig åstadkommas, av personer med
delad anställning, eller med motsvarande klinisk tjänstgöring. Målsättningen är att skapa
dynamiska grupper med gemensamt mål där den formella ledningen är underordnad.
Den dagliga ledningen inom UDS
Ett arbetssätt implementeras som innebär en tätare kontroll av verksamheten från chefsnivån.
Det innebär närvaro på arbetsplatsen, daglig styrning och dynamisk inplanering av
chefsuppgifterna så de inte stör verksamheten. Arbete i hemmet ska utgöra extremt undantag.
Chefsnivåerna ska ses över och ska där så är möjligt i stället ersättas med ”områdesansvar”,
eller ”lokalansvar”.
Schemaläggningen ska professionaliseras.
Verksamhetsstyrning och –analys
System och rutiner ska skapas som möjliggör en kontinuerlig analys och uppföljning av
verksamheten baserat på definierade uppföljningsmått.
Söka om sina anställningar.
De förslag till ändrad verksamhetsstruktur och organisation som föreslås är av sådan
omfattning att chefskapens innebörd förändras i stor omfattning på alla nivåer. Därav följer att
uppdragsbeskrivningarna för chefskapen måste omformuleras och kvalifikationskraven
övervägas. Som en naturlig följd är det rimligt att det för varje chefsuppdrag övervägs om det
ska utannonseras med möjlighet för nuvarande innehavare att söka, baserat på de nya
kvalifikationskraven, allt för att möjliggöra bästa möjliga ledning av verksamheten under
kommande mycket känsliga period.
UDS och grundutbildningen
UDS ska planera sin verksamhet i tät samverkan med VH/KV så att grundutbildningen kan
genomföras på bästa möjliga sätt. Detta framgår explicit i den nya uppdragsformuleringen. För
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att möjliggöra en effektiv djursjukvård, och för att planera schema och uppdrag för
nyckelpersoner, bör utbildningsplanering göras terminsvis.
UDS bör planera så att DSS studenter kan delta under både höst‐ och vårtermin varje år.
En kortare för uppgifterna anpassad pedagogisk utbildning av samtliga klinikveterinärer ska
genomföras. Målsättningen ska vara att dessa ska ha basal kunskap om handledning i klinisk
verksamhet.
UDS och forskningen
Den ökade närvaron i kliniken av akademiska lärare som blir följden av utredningens förslag
torde vara den viktigaste lyckosamhetsfaktorn för en gynnad forskningsverksamhet.
Utöver detta visar all erfarenhet att det bör finnas en avsatt person, som inte är kopplad till ett
enskilt forskningsprojekt, med huvudansvar att tillse att de forskningsrelaterade åtgärder som
ska göras i vardagen, exempelvis identifiering av lämpliga försöksdjur, provtagning,
datainsamling och uppföljning. Denna person skall då även fungera som en ytterligare
sammanlänkande funktion mellan UDS och KV.
Långsiktig vård av kompetensen
Den kliniskt arbetande personalen, forskarna och lärarna utgör den kompetensbas som
verksamheten vilar på. Personalomsättningen är hög, framförallt inom UDS. Detta är ett hot
och leder till ineffektivitet avseende kompetensuppbyggnaden.
Den kliniskt arbetande personalen ska anställas i samsyn. Målsättning ska vara att göra UDS‐
VH‐KV till en så attraktiv arbetsplats att det blir konkurrens om anställningarna och det blir
möjligt att välja personer som utöver kliniska förutsättningar uppvisar motsvarande
förutsättningar och intresse för utbildning och forskning.
För all personal gäller att varje individ ska ha en personlig utvecklingsplan. Utredningen har haft
glädjen att intervjua ett antal personer i andra befattningar än veterinärer/forskare som har
stort intresse att påverka och utveckla sin del av verksamheten. Gemensam nämnare för dessa
är att de uppger att arbetsgivaren inte diskuterat deras utveckling i sin yrkesroll.
Gemensam administration
Utredningen föreslår att såväl ekonomi‐ som personalfunktionen på UDS flyttas till SLUs
centrala Ekonomi‐ och Personalavdelning och att Planeringsavdelningen används för ett
strategiskt stöd vid behov. Var dessa funktioner ska befinna sig lokalmässigt tar inte
utredningen ställning till.
Genomförandeprocess
Målet med genomförandeprocessen är att skapa ett arbetssätt där SLUs huvuduppgifter
utbildning och forskning gynnas av den djursjukhusverksamhet som finns i form av UDS. Att
åstadkomma detta är en svår uppgift med många förutsebara hinder. Ett sådant hinder är att
det i båda verksamheterna finns personer som av olika skäl inte stöder det som denna
utredning föreslår. Historiskt har det på olika sätt visat sig att krafter i verksamheterna under
lång tid representerat en konfrontativ strategi i relationen mellan KV och UDS. Processens stora
möjlighet ligger i att alla parter inser att det som föreslås gynnar SLU, veterinärutbildningen och
forskningen på ett sätt som inte kunnat skönjas det senaste decenniet. Målsättningen ska
strategiskt vara att bygga upp förtroendet hos verksamhetens huvuddelar så att de som har
anledning att motverka processen isoleras. Denna förtroendeskapande process förutsätter stöd
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från SLUs ledning och av så många respekterade och kloka personer som möjligt inom de båda
verksamheterna.
Förslaget är att en person ges i uppgift att driva denna förtroendeskapande process. Denna
person anställs direkt under Rektor och i projektform med uppdrag att katalysera de
förändringar som föreslås. Valet av denna person är viktigt. Vederbörande bör ha stark
integritet och förmåga att steg för steg leda processen framåt. I första hand gäller det att få alla
parter att förstå UDS nya instruktion och med den som grund sträva efter samsyn avseende
UDS verksamhet.
Det är av största vikt att genomförandeprocessen ges högsta prioritet. Det måste i vissa fall
kunna innebära att beslut som tas på djursjukhus‐, fakultets‐ eller institutionsnivå måste kunna
överprövas av Rektor under tiden denna process genomförs.
En viktig del i denna process är att skapa sådant förtroende mellan de verksamhetsdelar som i
denna utredning kommer att verka närmare varandra, framförallt de ”disciplinära
specialområdena” inom vilka en stor del av djursjukvården kommer att bedrivas. En annan
viktig del är att säkerställa att gynnsamma beslut kan fattas på nivån under UDS‐nämnden.
Detta är en förutsättning för att denna framförallt ska kunna fungera som ”tillsyns‐ och
kontrollapparat”, och ge stöd snarare än som beslutsorgan långt från verksamheterna.
De åtgärder som nämns ovan ska vara konkretiserade i en tidssatt projektplan med mål och
delmål. Dessutom ska en adekvat facklig samverkan ske i enlighet med gällande lagstiftning och
avtal.

Snabba och nödvändiga åtgärder
Utredarna har uppmärksammats på att det inom verksamheterna förbereds genomförandet av
ett antal åtgärder som strider mot de värderingar och förslag som framlagts redan i den
preliminära versionen av denna utredning. Varje sådan åtgärd som kommer att ledas till beslut
får minst tre konsekvenser. För det första, en ekonomisk konsekvens i form av anställningar
som inte passar in i den framtida struktur som förespråkas, och där de medel, som avses att
användas med förstånd, inte används optimalt i en framtida struktur. För det andra, en
psykologisk konsekvens i form av en defaitistisk signal till alla de som i sina intervjuer påvisat
svagheter i systemen och hoppas att denna utredning skall kunna leda till förändringar. Till sist
speglar sådant en bristande insikt hos de chefer det kan gälla om det allvarliga i den situation
som motiverade denna utredning, och hur viktigt det är att redan nu besinna sig och inte strö
grus i det maskineri som skall ge den kommande processen den kraft den behöver för att
lyckas.
Utredarna föreslår därför att Rektor snarast fattar beslut om moratorium på fasta anställningar
och viktiga utbildningspositioner, exempelvis residencies, i väntan på övriga åtgärder som
denna utredning förespråkar som del i genomförandeprocessen.
Utredarna föreslår även att Rektor snarast sammankallar UDS‐nämnden, helst i den nya form
denna utredning förespråkar, med mål att ta de första stegen i det fortsatta reformarbetet, och
med mål att undvika fortsatta splittrande aktiviteter från inblandade parter.

Avslutande perspektiv
Utredarna har under tiden utredningen pågått noterat den besvärliga situation som
SLU/VH/KV/UDS befunnit sig och befinner sig i. Samtidigt har det klart framgått att den
verksamhet som bedrivs har många bra sidor och djursjukvården är, i den omfattning vi icke‐
veterinärer kan bedöma, av mycket hög klass. Utredarna har intervjuat 70 personer, vilket är
mycket mer än någon tidigare utredning gjort. Perspektivet ”från golvet” har framkommit på
ett helt annat sätt än i tidigare utredningar. Det sammanfattande intrycket av allt detta är att
det vore ytterst märkligt om inte de problem som förelegat ska kunna lösas. Lösningen ligger i
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ett antal stödjande inriktningsbeslut uppifrån, och en process som alla deltar i för att i första
hand skapa en gemensam bild av UDS uppgift inom det stora SLU. Till sist ett antal förändrade
arbetsrutiner, som dock har mindre med själva vården av det enskilda djuret att göra.
En av de många personer som mailat till oss formulerade hotet mot en lyckosam utveckling så
här:
”Tyvärr så tror jag att det finns risk för att det kommer ett bli en hetsjakt att hitta
syndabockar att skylla saker som gått fel på om/när eventuell kritik kommer i er
rapport. Energin borde istället läggas på att styra upp saker och att planera
framåt.”
Utredarna anser att det viktigaste just nu är att se framåt och fokusera på de förändringar som
ska göras, snarare än att stanna upp och vädra sitt missnöje över det som varit, och är. Detta
förändringsarbete underlättas om chefer på alla nivåer gör allt för att skapa trygghet och gott
arbetsklimat i denna verksamhet som i sig rymmer så stora kvaliteter och har så stora
möjligheter.
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Bilaga 2 Intervjuade personer

Intervjuade personer
Intervjuerna har hållits under perioden 2016‐10‐04 – 2017‐02‐13. Vid intervjuerna har bägge
utredarna varit närvarande, utom i några enstaka fall, och samtalen har i de flesta fall spelats in
på ljudfil, som efter avlyssning raderats. Vissa centrala intervjupersoner har intervjuats vid
ytterligare ett eller flera tillfällen.
De personer som kontaktat utredarna och önskat ge konfidentiell information (se tidigare) finns
inte omnämnda nedan.
Ann‐Christin Bylund
Ann Pettersson
Anne‐Marie Dalin
Annika Bergström
Arne Persson
Arvid Uggla
Björn Ekesten
Bodil Ström Holst
Carina Gånheim
Christina Öberg
Elisabet Ekman
Gustav Löjdström
Göran Dalin
Görel Nyman
Hanna Bäckström
Helene Löfberg
Henrik Ericsson
Henrik Rönnberg
Ida Brandt
Ida Jansson
Inger Lilliehöök
Ingrid Ljungvall
Jean‐Francois Valarcher
Jennie Ginyard
Jens Häggström
Johan Bröjer
Johanna Miemois
Johanna Penell
John Pringle
Karin Holm Forsström
Karin Östensson
Katarina Nostell
Katarina Tillgren
Katja Puustinen
Kristina Dahlborn

Kristina Julin
Lasse Thorell
Lena Andersson Eklund
Lena Pelander
Lena Ström
Lennart Persson
Lisa Fredriksson
Lisa Sennerby Forsse
Malin Hagberg Gustavsson
Malin Öhlund
Margareta Uhlhorn
Maria Norell
Maria Dimopoulou
Marianne Jensen‐Waern
Marie Rhodin
Marjaana Alaviuhkola
Mats Hallqvist
Mia Runnérus
Miia Riihimäki
Mikaela Eldh
Mimmi Kjörk Granström
Monica Eriksson
Nils Fall
Ove Wattle
Per Berg
Pia Haubro Andersen
Ragnvi Hagman
Maja Reizenstein
Linda Thörnström
Lotta Olsson
Tamas Toth
Ulf Heyman
Ulf Magnusson
Åsa Andersson
Åsa Rising
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UDS organisation

UDS Organisation inkl
Ambulatoriska kliniken.
Befattningshavare

Universitetsdjursjukhuschef
Henrik Ericsson
Ekonomi
Per Berg

Marknad
Hanna Bäckström

Personal
Mats Hallqvist

Ambulatoriska kliniken
Chef Arne Persson

Hästkliniken
Chef Karin Holm Forsström

Poliklinik Klinikavd.chef
Malin Santesson
Operation Klinikavd.chef
Tamas Toth
Vård Klinikavd.chef
Linda Perttula
Klinikadm/nattpersonalchef Lina Lindén
Reception Avd.chef
Cecilia Eriksson
Smedja Ansvarig Henrik
Jansson

2016-09-30/MHT

Medicinsk
Chefveterinär/tf chef
nattpersonal Susanne
Demmers

Klinisk kemi
Laboratoriechef
Christina Andersson

Smådjurskliniken
Chef Åsa Rising

Bilddiagnostik
Chef Margaretha Uhlhorn

Klinisk kemi Chefveterinär
(Anna Hillström)
Veterinärchef
Sanna Kreuger

Avd. ansvarig
personal Madeleine
Eilertsen

Avd. ansvarig
Christina Larsson

Bemanningschef
Helene Löfberg

Enhetschef m.
serviceansvar Monica
Eriksson

Poliklinik/akut
Avd.ansvarig
Thomas Englund
(Petter Palmius)
Operation Avd.ansvarig
Mikaela Eldh
IVA Avd.ansvarig
Hanna Lager
Vård Avd.ansvarig
Sophia Alanko
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Veterinärchef
Marit Gorvy

Reception

Medicinsk Chefveterinär
Johanna Miemois
Diplomates, Residency
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Nu gällande, samt förslag till ny instruktion för UDS
Nu gällande instruktion för UDS; beslutad den 30 augusti 2010
UDS ska bedriva högkvalitativ djursjukvård – såväl allmän som specialiserad.
UDS ska ge goda förutsättningar för SLU:s utbildning och forskning.
UDS ska sträva efter att vara bland de främsta djursjukhusen i landet och i samverkan med VH‐
fakulteten vara Europaledande inom området veterinärmedicin.
UDS ska tillsammans med VH‐fakulteten driva residencyprogram.
UDS ska bedriva eget kliniskt utvecklingsarbete och samverka med VH‐fakulteten i klinisk
forskning, t ex genom delade anställningar.
UDS ska drivas som ett kommersiellt djursjukhus och ha starkt kundfokus.
UDS ska skapa samhällsnytta även utanför SLU genom att vara en självklar remissinstans och
expertinstans för Sveriges veterinärer och djurägare.
UDS ska samverka med externa aktörer som försäkringsbolag och statliga myndigheter.
UDS ska medverka i uppförande av ett Veterinär‐ och husdjurscentrum och därefter i
utvecklingen av byggnaden så att denna fortlöpande är anpassad till verksamheten vid UDS.
Förslag till ny instruktion
UDS uppdrag är att vara SLUs kliniska resurs för utbildning och forskning inom djursjukvården.
Detta uppdrag förutsätter och innebär
att allt arbete inom UDS planeras och genomförs i tät samverkan med ledningen av utbildning
och forskninginom området djursjukvård vid SLU oaktat hur denna är organiserad över tid
(nedan, utifrån dagens organisationsstruktur, benämnt ”VH‐fakulteten”),
att UDS tar till sig nya vetenskapliga landvinningar genom tät samverkan med VH‐fakulteten,
att studerande i veterinärprogrammet samt djursjukskötarprogrammet deltar och bidrar i UDS
arbete under såväl dagtid som jourtid,
att schemaläggningen för alla personalgrupper anpassas till utbildningens behov,
att UDS, tillsammans med VH‐fakulteten, ansvarar för en långsiktig försörjning av kliniskt
välutbildad personal till SLUs läraranställningar, och att UDS därför fokuserar på att anställa
personer som har stort intresse, talang och goda förutsättningar att fungera i dessa roller,
att det inom UDS, som del i denna uppgift, dessutom genomförs strukturerad
specialistutbildning och residencyprogram.
Dessutom förutsätts
att den allmänna och specialiserade djursjukvård som bedrivs inom UDS ska vara av högsta
klass och baserad på det senaste från forskningsfronten,
att UDS strävar efter att vara bland de främsta djursjukhusen i landet, att i samverkan med SLUs
övriga delar vara Europaledande inom området klinisk veterinärmedicin och därmed bidra
till SLUs mål att vara ett universitet i världsklass,
att UDS tillsammans med VH‐fakulteten, ska utgöra en självklar remiss‐ och expertinstans för
Sveriges veterinärer och djurägare,
att den kliniska verksamheten inom UDS drivs med starkt kundfokus på samma sätt som ett
kommersiellt sjukhus.
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