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Statens jordbruksverk föreskriver1, med stöd av 3 § första stycket 2
förordningen (1998:134) om provtagning på djur, m.m. samt 4 § 1 och 2
samt 30 § förordningen (1971:810) med allmän veterinärinstruktion, i fråga
om verkets föreskrifter (SJVFS 1998:38) om journalföring och
uppgiftslämnande m.m.
dels att 1, 2, 6 - 9, 12 och 13 §§ skall ha följande lydelse,
dels att det i föreskrifterna skall införas en ny paragraf, 12 a §, och en
bilaga av följande lydelse.
Författningen kommer därför att ha följande lydelse från och med den
dag då denna författning träder i kraft.
Veterinärens journalföring
1 § En veterinär skall föra journal i direkt anslutning till konsultationen.
Veterinären skall vid journalföringen iaktta synnerlig noggrannhet och
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Jfr rådets direktiv 81/851/EEG av den 28 september 1981 om tillnärmning av
medlemsländernas lagstiftning om veterinärmedicinska läkemedel (EGT L 317,
6.11.1981, s. 1, Celex 381L0851) senast ändrat genom rådets direktiv 93/40 av den
14 juni 1993 om ändring av direktiv 81/851/EEG och 81/852/EEG om tillnärmning
av medlemsstaternas lagstiftning om veterinärmedicinska läkemedel (EGT nr L 214,
24.8. 1993, s. 31, Celex 393L0040), rådets direktiv 96/22/EG av den 29 april 1996
om förbud mot användning av vissa ämnen med hormonell och tyreostatisk verkan
samt av β-agonister vid animalieproduktion och om upphävande av direktiv
81/602/EEG, 88/146/EEG och 88/299/EEG (EGT nr L 125, 23.5.1996, s. 3, Celex
396L0022) samt rådets direktiv 96/23/EG av den 29 april 1996 om införande av
kontrollåtgärder för vissa ämnen och restsubstanser av dessa i levande djur och
produkter framställda därav och om upphävande av direktiv 85/358/EEG och
86/469/EEG samt beslut 89/187/EEG och 91/664/EEG (EGT nr L 125, 23.5.1996, s.
10, Celex 396L0023).
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omsorg. Journalen skall, i förekommande fall, innehålla följande uppgifter
som skall vara tydliga och fullständiga:
1. datum för konsultationen,
2. djurhållarens produktionsplatsnummer eller, om sådant inte finns,
namn, adress och telefonnummer,
3. djurslag,
4. djurets kön,
5. djurets identitet,
6. anamnes,
7. status,
8. diagnos,
9. typ av behandling, samt
10. namnet på veterinären.
Vid behandling med läkemedel skall journalen även innehålla uppgifter
om läkemedlets benämning, styrka, och dosering, behandlingstidens längd
samt, vid behandling av djur som är avsedda för livsmedelsändamål, karenstid. (SJVFS 1999:21).
2 § Vid förrättningar som avser nötkreatur, får, getter, renar, svin, fjäderfän
eller hägnat vilt skall journalen föras på blanketten ”Praktikjournal för
veterinär” eller ”Praktikjournal för distriktsveterinär” eller genom användande av ett av Statens jordbruksverk godkänt databaserat
journalföringssystem.
Datafälten i praktikjournalen skall fyllas i på sätt som anges i bilagan till
dessa föreskrifter. (SJVFS 1999:21).
3 § Om en veterinär efter telefonkonsultation förskriver läkemedel för
behandling av djur som är avsedda för livsmedelsändamål, skall veterinären skicka eller lämna dels en kopia av behandlingsbeviset, dels djurhållarens exemplar av praktikjournalen eller, om databaserat journalföringssystem används, en papperskopia av journalen till djurhållaren.
4 § En uppgift i en journal får inte utplånas eller göras oläslig. Om en
uppgift i en journal är oriktig får uppgiften rättas. Rättelsen skall dateras
och undertecknas av den som har gjort den.
5 § Journalen skall bevaras i minst tre år räknat från dagen för det sista
införandet eller den längre tid som framgår av annan författning eller av
särskilt beslut. Detsamma gäller röntgenbilder, remis ser, remis svar och
analysuppgifter från laboratorier.
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Djurhållarens journalföring
6 § Om djur som är avsedda för livsmedelsändamål behandlas med
receptförskrivna läkemedel eller icke receptförskrivna läkemedel som har
försetts med karenstid, skall djurhållaren föra journal över behandlingen i
en särskild läkemedelsjournal. Denna journal skall tillsammans
med djurhållarens exemplar av praktikjournalen eller, om databaserat
journalföringssystem används, en papperskopia av journalen bevaras hos
djurhållaren i minst fem år.
Läkemedelsjournalen skall, i förekommande fall, innehålla följande
uppgifter:
1. datum för behandlingen,
2. djurets identitet,
3. diagnos,
4. läkemedlets benämning och dosering,
5. behandlingstidens längd,
6. namnet på den förskrivande veterinären, samt
7. namnet på den som har behandlat djuret. (SJVFS 1999:21).
Uppgiftslämnande vid behandling med läkemedel
7 § En veterinär som behandlar eller förskriver behandling av ett djur från
vilket kött, mjölk eller ägg kan komma att tas tillvara för livsmedelsändamål
skall både muntligt och skriftligt informera djurhållaren eller dennes
företrädare om att behandling har skett och om den för läkemedlet gällande
karenstiden.
Den skriftliga informationen skall lämnas på exemp lar 4 av
"Praktikjournal för veterinär” eller ”Praktikjournal för distriktsveterinär”
eller på ett separat behandlingsbevis bestående av original och kopia.
Veterinären skall behålla exemp lar 3 av praktikjournalen respektive originaldelen av behandlingsbeviset.
Vid utlämnande av läkemedel direkt till djurhållaren eller dennes
företrädare skall veterinären på läkemedelsförpackningen ange djurets
identitet och den av Statens livsmedelsverk föreskrivna karenstiden.
(SJVFS 1999:21).
8 § Vid behandling av andra livsmedelsproducerande djurslag än odlad
fisk skall behandlingsbeviset innehålla av Livsmedelsverket föreskrivna
uppgifter.
Vid behandling av odlad fisk skall behandlingsbeviset innehålla de
uppgifter som anges i Statens livsmedelsverks kungörelse (SLV FS
1997:25) med föreskrifter och allmänna råd om karenstider vid hantering av
fiskvara från odlad fisk som behandlats med läkemedel m.m. (SJVFS
1999:21).
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9 § En veterinär skall informera djurhållaren eller dennes företrädare om
karenstidens innebörd. (SJVFS 1999:21).
Rapportering
10 § En veterinär skall snarast rapportera misstänkta biverkningar av
läkemedel till Läkemedelsverket på särskild blankett som Läkemedelsverket
tillhandahåller.
Med biverkning avses i första stycket en skadlig och oavsedd reaktion, som inträffar vid doser som normalt används vid profylax, diagnos,
behandling av sjukdomar eller för att påverka fysiologiska funktioner.
11 § En veterinär skall snarast rapportera förskrivningar av läkemedel eller
andra liknande medel för behandling av odlad fisk. Rapporteringen skall
ske genom att en kopia på det behandlingsbevis som avses i 8 § andra
stycket lämnas till länsstyrelsen och miljö- och hälsoskyddsnämn den eller
motsvarande.
12 § En veterinär skall, inom en vecka från behandlingstillfället, rapportera
förrättningar som avser nötkreatur, får, getter, renar, svin, fjäderfän och
hägnat vilt till Jordbruksverket. Rapporteringen skall ske genom att
exemplar 1 av praktikjournalen skickas till Jordbruksverket, 826 84
Söderhamn eller, om databaserat journalföringssystem används, på sätt
som Jordbruksverket har godkänt. (SJVFS 1999:21).
12 a § Vid behandling av hästar med läkemedel som av Livsmedelsverket
har försetts med karenstid skall behandlingarna och diagnoserna
rapporteras varje månad på blanketten ”Praktikjournal för veterinär” eller
”Praktikjournal för distriktsveterinär” eller genom användande av ett av
Jordbruksverket
godkänt
databaserat
journalföringssystem.
Rapporteringen skall ske genom att exemplar 1 av praktikjournalen skickas
till Jordbruksverket, 826 84 Söderhamn eller, om databaserat
journalföringssystem används, på sätt som Jordbruksverket har godkänt.
Detta gäller dock inte om uppgifterna har rapporterats fortlöpande.
Datafälten i praktikjournalen skall fyllas i på sätt som anges i bilagan till
dessa föreskrifter. (SJVFS 1999:21).
13 § En veterinär som under ett kalenderår har behandlat andra djurslag än
de som anges i 12 och 12 a §§ skall senast den 31 januari påföljande år
rapportera antalet behandlingar till Jordbruksverket. Detta gäller dock inte
om uppgifterna har rapporterats fortlöpande. I rapporten skall de olika
djurslagen redovisas gruppvis på exemplar 1 av blanketten ”Praktikjournal
för veterinär” eller ”Praktikjournal för distriktsveterinär” med angivande av
4
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aktuella djurslag. Vidare skall den behandlande veterinärens veterinärnummer och distriktsnummer anges.
På djursjukhus och djurkliniker skall samtliga utförda behandlingar
rapporteras. Vid rapporteringen skall djursjukhusets eller djurklinikens
redovisningsnummer samt veterinärnumret för den veterinär som är
ansvarig för rapporteringen anges. I de fall djursjukhuset eller djurkliniken
saknar redovisningsnummer skall varje veterinär själv redovisa utförda
behandlingar.
Rapporteringen enligt första och andra stycket kan även ske genom
användande av ett av Jordbruksverket godkänt databaserat
journalföringssystem. (SJVFS 1999:21).
Övriga bestämmelser
14 § Om det finns särskilda skäl kan Jordbruksverket medge undantag från
bestämmelserna i dessa föreskrifter.
Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser
Denna författning2 träder i kraft, i fråga om 6 § den 1 maj 1998, och i
övrigt den 1 april 1998. Genom författningen upphävs Lantbruksstyrelsens
kungörelse (LSFS 1984:12) om journalföring och rapportering m.m. och
Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1992:58) om uppgiftslämnande
m.m. vid behandling med läkemedel av vissa varmblodiga djur.
------------------------Denna författning3 träder i kraft, i fråga om 12 a § den 1 januari 2000,
och i övrigt den 6 april 1999.

INGBRITT IRHAMMAR

Axel Lundberg
(Djurhälsoenheten)

2
3

SJVFS 1998:38.
SJVFS 1999:21.
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Bilaga
Blanketterna
”Praktikjournal
för
”Praktikjournal för distriktsveterinär”

veterinär”

och

Ifyllande av blanketterna
Fält avsedda för optisk läsning (ljusgröna fält) skall fyllas i med versaler.
Arbetsplats
I rutan för arbetsplats skall distriktsveterinärer ange det av Jordbruksverket tilldelade arbetsplatsnumret.
Distriktsnummer
Samtliga veterinärer skall rapportera vidtagna åtgärder med angivande
av numret för det distrikt där åtgärden har vidtagits.
Veterinärdistrikten har följande nummer.
Distriktsnummer

6

0101
0102

Stockholms län (B=01)
Botkyrka
Vallentuna

0301
0302
0303
0304

Uppsala län (C=03)
Enköping
Tierp
Uppsala
Östhammar

0401
0402
0403
0404

Södermanlands län (D=04)
Eskilstuna
Katrineholm
Flen
Nyköping

0501
0502
0503
0504

Östergötlands län (E=05)
Borensberg
Kisa
Linköping
Mjölby
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0505
0506

Norrköping
Valdemarsvik

0601
0602
0603
0604
0605

Jönköpings län (F=06)
Bredaryd
Eksjö
Jönköping
Tranås
Vetlanda

0701
0702
0703

Kronobergs län (G=07)
Ljungby
Tingsryd
Alvesta

0801
0802
0803
0804
0805

Kalmar län (H=08)
Fliseryd
Gamleby
Kalmar
Vimmerby
Öland

0901
0902

Gotlands län (I=09)
Hemse
Visby

1001
1002

Blekinge län (K=10)
Karlshamn
Karlskrona

1101
1102
1103
1104
1105
1201
1202
1203
1204

Skåne län (M=11 och 12)
Hässleholm
Klippan
Kristianstad
Smedstorp
Ängelholm
Hörby
Sjöbo
Svalöv
Svedala

1301

Hallands län (N=13)
Falkenberg
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1302
1303
1304
1305

Halmstad
Kungsbacka
Laholm
Varberg

1401
1402
1403
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1601
1602
1603
1604
1605
1606

Västra Götalands län (O=14, 15 och 16)
Dingle
Tanumshede
Varekil
Brålanda
Högsäter
Lilla Edet
Skene
Svenljunga
Ulricehamn
Vårgårda
Falköping
Mariestad
Skara
Tibro
Tidaholm
Vara

1701
1702
1703
1704

Värmlands län (S=17)
Arvika
Kristinehamn
Sunne
Säffle

1801
1802
1803

Örebro län (T=18)
Hallsberg
Lindesberg
Örebro

1901
1902

Västmanlands län (U=19)
Hallstahammar
Sala

2001
2002
2003
2004

Dalarnas län (W=20)
Borlänge
Dala-Järna
Hedemora
Mora
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2101
2102
2103

Gävleborgs län (X=21)
Bollnäs
Gävle
Hudiksvall

2201
2202
2203
2204

Västernorrlands län (Y=22)
Nyland
Sollefteå
Sundsvall
Örnsköldsvik

2301
2302
2303
2304

Jämtlands län (Z=23)
Hammerdal
Hede
N Storsjöbygden
S Storsjöbygden

2401
2402
2403
2404
2405
2406

Västerbottens län (AC=24)
Lycksele
Skellefteå
Storuman
Vilhelmina
Vännäs
Ånäset

2501
2502
2503
2504
2505
2506

Norrbottens län (BD=25)
Arvidsjaur
Gällivare
Kalix
Kiruna
Luleå
Piteå

Djurhållarens telefonnummer
Abonnentnumret skall kunna härledas till en enskild besättning.
Veterinäridentitet
Det av Jordbruksverket tilldelade veterinärnumret skall anges på blanketten.
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Datum
Datum för förrättningen skall anges.
Användning av flera blanketter vid en förrättning
Om fler än en blankett används vid samma förrättning skall blankettnumret för den första blanketten, huvudblanketten, anges i rutan för
huvudblankettnummer på övriga blanketter.
Då flera blanketter används skall antalet blanketter anges i därför
avsedd ruta på huvudblanketten.
PPN (besättningsidentitet)
Vid åtgärd som avser nötkreatur, svin, får, getter eller bufflar skall det
av Jordbruksverket tilldelade produktionsplatsnumret anges.
Djuridentitet
För djur som är identitetsmärkta och som genomgår individuella
behandlingar skall djurets identitetsnummer anges. Nötkreatur i besättning
ansluten till husdjursförening skall redovisas med öronnummer. Djur som
saknar identitetsnummer skall identifieras med namn som anges i rutan
”Anamnes, status, ordination m.m.”
Djurslag
Djurslag skall anges genom användande av de koder som anges i Jordbruksverkets baslista.
Kön
Rutan för kön skall fyllas i såvida det inte är frågan om behandling av
en grupp som består av djur av olika kön. Följande koder skall användas.
1 Handjur
2 Hondjur
3 Kastrat
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Djurtyp
Under djurtyp skall anges om det är fråga om behandling av enskilda
individer, en grupp av djur eller en hel besättning. Följande koder skall
användas.
1 Individ
2 Grupp
3 Besättning
Antal djur
I denna ruta skall antal åtgärdade djur anges. Om antalet åtgärdade djur
överstiger 9999 skall summan delas upp på flera rader.
Diagnos och åtgärd
Diagnos skall anges genom användande av de koder som anges i
Jordbruksverkets kodförteckning eller i Jordbruksverkets baslista. Om
åtgärd anges skall de koder användas som anges i nämnda förteckning
eller lista.
Behandling
Läkemedel som är upptagna i Jordbruksverkets baslista skall anges i de
fält som är avsedda för läkemedel. I fältet skall, om möjligt, anges koden för
det läkemedel som djuret har behandlats med, mängd läkemedel vid varje
behandlingstillfälle, antal behandlingstillfällen per dag samt
behandlingstidens längd.
Namnet på ordinerat läkemedel skall även anges i rutan för ”Anamnes,
status, ordination m.m.”
Då ett djur behandlas med ett läkemedel som inte är upptaget i Jordbruksverkets baslista skall behandlingen endast anges i rutan för
”Anamnes, status, ordination m.m.”
Anamnes, status och ordination
Anamnes, status och ordination skall anges i rutan för ”Anamnes, status, ordination m.m.”
Karenstider
I den skuggade rutan skall de av Livsmedelsverket föreskrivna
karenstiderna för slakt respektive mjölk/ägg anges.
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Vid användande av blanketten ”Praktikjournal för veterinär” skall
radnumret i den skuggade rutan överensstämma med det radnummer som
finns angivet vid uppgifterna om det behandlade djurets identitet,
djurslag, kön, diagnos, åtgärd och behandling.
I rutan för behandling skall följande koder användas.
1 Läkemedlet har givits intravenöst.
2 Läkemedlet har givits intramuskulärt på halsens högra sida.
3 Läkemedlet har givits intramuskulärt på halsens vänstra sida.
4 Läkemedlet har givits intramuskulärt i annan kroppsdel (kroppsdelen
anges i klartext under rubriken ”Anamnes, status, ordination m.m.).
5 Läkemedlet har givits i juvret.
6 Läkemedlet har givits under huden, genom munnen eller på annat sätt
(anges i klartext under rubriken ”Anamnes, status, ordination m.m.).
Vid sintidsbehandling skall antal dygn efter kalvning och avslutad behandling anges.
Redovisningsnummer för djursjukhus och djurkliniker
Vid rapportering enligt 13 § av utförda behandlingar kan djursjukhus
och djurkliniker rapportera samtliga behandlingar som har utförts vid djursjukhuset eller djurkliniken på samma blankett. Vid sådan rapportering
skall djursjukhusets eller djurklinikens redovisningsnummer samt veterinärnumret för den veterinär som är ansvarig för rapporteringen anges.
Djursjukhusets eller djurklinikens redovisningsnummer skall anges i rutan
för PPN (besättningsidentitet). Redovisningsnummer för djursjukhus och
djurkliniker erhålls från Jordbruksverket.
Läkemedelsbehandling av häst
Om annat system för journalföring än blanketten ”Praktikjournal för
veterinär”, ”Praktikjournal för distriktsveterinär” eller av Jordbruksverket
godkänt databaserat journalföringssystem används skall behandlingar av
hästar med läkemedel som har försetts med karenstid rapporteras på
”Exemplar 1” av blanketten ”Praktikjournal för veterinär”.
Följande uppgifter skall fyllas i:
1. distrikt,
2. veterinäridentitet, utom i de fall då behandlingen har utförts på ett
djursjukhus eller en djurklinik som har särskilt redovisningsnummer,
3. djurslag,
4. antal djur,
5. diagnos, samt
6. behandling.
Behandlingar avseende flera hästar anges på samma blankett.
Behandlingar som har utförts av olika veterinärer på ett djursjukhus
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eller en djurklinik som har erhållit ett särskilt redovisningsnummer kan
anges på samma blankett. Redovisningsnumret anges i rutan avsedd för
PPN (besättningsidentitet). Veterinäridentitet behöver i sådant fall inte
anges.
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