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Avdelningen för djurskydd och hälsa

Pilotprojektet ViLA
I dagsläget kommer villkorad läkemedelsanvändning i mjölkproducerande
besättningar bara att ske i försöksform. När försöket har utvärderats kommer
förutsättningar för att möjliggöra ViLA att presenteras i ett förslag för
Jordbruksverkets ledning, vilket beräknas kunna ske i mitten av 2012.
Deltagande veterinärer och besättningar har tagits fram med lottning. Till att
börja med lottades 20 veterinärer fram, med bestämd fördelning mellan privata
(25 %) och statliga (75 %) veterinärer. En viss styrning har skett så att
veterinärer finns representerade i nästan hela landet. När veterinärer har lottats
fram och tackat ja, har en lottning skett bland samtliga mjölkproducerande gårdar
i de aktuella distrikten. Tio till femton besättningar till var veterinär har lottats
fram. Veterinären har då fått en möjlighet att ta ställning till de föreslagna
besättningarna, och kan om särskilda skäl för det föreligger avböja samarbete
med en specifik gård. Gårdarna får förfrågan om deltagande i projektet och bland
de som tackar ja har två eller tre lottats fram.
I dagsläget (2011-07-13) ingår ca 40 besättningar i försöket.
Det är den person som äger den mjölkproducerande besättningen som ingår
avtalet om att besättningen ska ingå i försöket ViLA PILOT. Att han eller hon
gör det innebär dock inte per automatik att de som hanterar djuren får behandla
med villkorad läkemedelsanvändning. Besättningen ingår i försöket, men sedan
är det upp till de som sköter djuren att nå upp till det som krävs för att få
behandla.
De som ska behandla djuren ska gå en Grundkurs i Läkemedelshantering (GLH).
Innan kursen är godkänd ska personen, utöver en teoretisk endagsutbildning,
även ha en praktisk genomgång av försöksveterinären (se besök och
besöksintervall) samt ha gått vid sidan av en veterinär när han eller hon har
behandlat den aktuella symtombilden en gång. Han eller hon får då en signatur,
och kan sedan inleda behandling av just den symtombilden självständigt. De
behandlande personerna kan vara lantbrukaren själv eller anställda på gården.
Second opinion-veterinär (SOV)
I försöket ingår sju stycken second opinion-veterinärer (SOV), som är särskilt
kunniga nötpraktiker. Dessa avlönas med medel från projektet.
Second opinion-veterinären, SOV, ska vara en informationskälla för
försöksledningen och en granskande part som inte har lantbrukaren som kund
och inte har något gemensamt ekonomiskt intresse med försöksveterinären. En
SOV har 2-3 försöksveterinärer knutna till sig och följer vid två eller tre tillfällen
med försöksveterinärerna vid ett utvidgat besök. Han eller hon kommer alltså att
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ha insyn i mellan fyra och nio besättningar, som han/hon kommer att besöka två
eller tre gånger vardera.
Den oberoende veterinären ska i sin grundfunktion vara passiv vid besöket, gå
med försöksveterinären och observera besättningen och arbetet. SOVen har ett
par ”färska ögon” då han/hon inte arbetar kontinuerligt i besättningen, och har
dessutom insyn i flera besättningar med villkorad läkemedelsanvändning, vilket
gör att ger en kalibrering av de uppgifter som kommer försöksledningen till
godo.
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