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Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks
föreskrifter (SJVFS 2002:57) om veterinärs rätt att
förskriva och tillhandahålla läkemedel i anslutning till
djursjukvård och djurhälsovård;
beslutade den 18 december 2002
Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 4 § 2 förordningen
(1971:810) med allmän veterinärinstruktion samt efter samråd med
Livsmedelsverket i fråga om verkets föreskrifter (SJVFS 2002:57) om
veterinärs rätt att förskriva och tillhandahålla läkemedel i anslutning till
djursjukvård och djurhälsovård 1
dels att 9 och 22 §§ skall ha följande lydelse,
dels att bestämmelserna om ikraftträdande skall ha följande lydelse.

9 § Veterinär får, till personal som genomgåt t kurs enligt 28 §, tillhandahålla vaccin för användning i närvaro av veterinär, om inte annat anges i
dessa föreskrifter.
Veterinär får ej förskriva eller tillhandahålla vaccin för uppföljande
behandling annat än för vaccin som särskilt har tillverkats för det enskilda
djuret (autogent vaccin), om inte annat anges i dessa föreskrifter.
22 § Veterinär får förskriva läkemedel för delegerad läkemedelsanvändning till djurhållare för att behandla symtom eller förebygga sjukdom(ar) i
dennes besättning under förutsättning att:
1. Förskrivningen avser nötkreatur, svin, får, get, fjäderfä, ren,
pälsdjur eller odlad fisk.
2. Veterinären väl känner till djurhållningen i besättningen.
3. Förskrivningen endast omfattar de läkemedel som är nödvändiga
för att behandla de symtom eller sjukdomsproblem och de djur eller djurgrupper som det finns instruktioner för enligt 24 §.
4. Djurhållaren använder särskild blankett, som godkänts av Jordbruksverket,
för journalföring och rapportering av läkemedelsanvändningen.
5. Förskrivningen sker för en beräknad förbrukning av högst åtta
veckor.
6. Djurhållaren har utbildning enligt 27 §.
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Senaste lydelse SJVFS 2002:57.

SJVFS 2002:89
Saknr C 15
Utkom från trycket
den 19 december 2002

SJVFS 2002:89
Saknr C 15
------------------------Denna författning träder i fråga om krav på kurs eller utbildning i
9-11, 16-17, 22 samt 27-29 §§ i kraft den 1 oktober 2003 och i övrigt den
1 oktober 2002.
------------------------Denna författning träder ikraft den 1 januari 2003 men skall tillämpas
från den 1 oktober 2002.
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