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BILAGA
DNR 5.6.18-18667/2020

Undantag från kravet på fysiska besättningsbesök av veterinär för att
djurhållare ska få ge injektioner med preparat som omfattas av
villkorad läkemedelsanvändning
Jordbruksverkets beslut
Jordbruksverket beslutar att ge undantag från kravet i 5 kap 8 § 3 Statens jordbruksverks
föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2019:25) om skyldigheter för djurhållare och personal inom
djurens hälso-och sjukvård. Undantaget medger att den som använder läkemedel för villkorad
läkemedelsanvändning får ge injektioner med de preparat som den villkorade
läkemedelsanvändningen omfattar utan att den ansvarige veterinären (eller hans eller hennes
ersättare) fysiskt har besökt gården inom den tidsrymd som beskrivs i 4 kap. 10 § Statens
jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2019:32) om läkemedel och läkemedelsanvändning.
Beslutet gäller till och med den 28 februari 2021.
Beskrivning av ärendet
Den pågående pandemin orsakad av sjukdomen covid-19 har påverkat många funktioner i
samhället med ett stort antal insjuknade personer samt på grund av att flera åtgärder måste vidtas
för att minska smittspridning. Den pågående pandemin riskerar att skapa brist på veterinärer i
tjänst. Det rekommenderas att alla personer i samhället ska begränsa sina sociala kontakter liksom
att man ska isolera sig om man känner sig det minsta sjuk. Som en följd av detta måste den
akutsjukvård som inte omfattas av villkorad läkemedelsanvändning prioriteras i första hand och
annan veterinär verksamhet får därmed komma i andra hand. En konsekvens av detta är att
veterinärer som förskriver läkemedel för villkorad läkemedelsanvändning kan komma att ha
begränsade resurser att genomföra fysiska besök i de besättningar för vilka de ansvarar enligt de
krav som anges i 4 kap. Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2019:32) om läkemedel och
läkemedelsanvändning. Förskrivning av läkemedel för villkorad läkemedelsanvändning utförs i
syfte att öka djurvälfärden och djurhälsan på så sätt att djurhållaren i vissa fall kan påbörja
läkemedelsbehandling i sin besättning utan föregående klinisk veterinärundersökning av djuret
eller djuren i anslutning till användningen.
Jordbruksverket beslutade den 16 april dispens enligt ovan som löpte ut den 31 maj 2020.
Motivering
Förskrivning av läkemedel för villkorad läkemedelsanvändning innebär att en djurhållare i vissa
fall kan påbörja läkemedelsbehandling i sin besättning utan att en veterinär kliniskt har undersökt
djuret eller djuren i anslutning till användningen. Förutsättningarna för villkorad
läkemedelsanvändning finns angivna i bl.a. 5 kap 8 § Statens jordbruksverks föreskrifter och
allmänna råd (SJVFS 2019:25) om skyldigheter för djurhållare och personal inom djurens hälsooch sjukvård. I denna bestämmelse anges villkor för den djurhållare som använder läkemedel för
villkorad läkemedelsanvändning. Ett av villkoren för att djurhållaren ska få ge injektioner med de
preparat som den villkorade läkemedelsanvändningen omfattar är att den ansvarige veterinären
(eller hans eller hennes ersättare) har besökt besättningen för rådgivning och kontroll enligt vissa
angivna tidsintervall. Dessa besök är en av flera förutsättningar för att den villkorade

läkemedelsanvändningen ska kunna fortgå. Enligt 8 kap. 2 § nämnda före-skrifter får
Jordbruksverket medge undantag från bestämmelserna i föreskrifterna om det finns särskilda skäl.
Med anledning av sjukdomen covid-19 kan det uppstå ett behov att inom veterinärkåren i första
hand prioritera den vård av akut sjuka djur som inte omfattas av villkorad läkemedelsanvändning.
Den pågående pandemin riskerar att skapa brist på veterinärer i tjänst. Det rekommenderas att alla
personer i samhället ska begränsa sina sociala kontakter liksom att man ska isolera sig om man
känner sig det minsta sjuk. Möjligheterna för veterinärer att göra fysiska uppföljningsbesök i
besättningar som är anslutna till villkorad läkemedelsanvändning kan därmed bli begränsade. Med
hänsyn till de negativa effekter som en avslutad villkorad läkemedelsanvändning kan ge för såväl
djurhållare som djurvälfärden och djurhälsan bedömer Jordbruksverket att sjukdomen covid-19
och dess följdverkningar är att anse som särskilda skäl för att besluta om undantag från kravet på
fysiska besättningsbesök för rådgivning och kontroll vid veterinärs förskrivning av läkemedel för
villkorad läkemedelsanvändning. Jordbruksverket bedömer att det under rådande förhållanden är
möjligt att säkerställa en god och säker vård för aktuella djur på annat sätt än genom fysiska
besättningsbesök, exempelvis genom att den förskrivande veterinären (eller hans eller hennes
ersättare) närvarar via exempelvis telefon eller videolänk. Avgörande för om det är lämpligt och
tillräckligt att ge rådgivning och utföra kontroll på annat sätt än genom fysiska besättningsbesök
får bedömas av veterinären i varje enskilt fall.

