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Enheten för sällskapsdjur
Maria Cedersmyg

Nyhetsbrev nr 2/2015 Hund och katt
FRÅGOR OCH SVAR OM ATT FYLLA I PASS

OBS FRÅGOR OM ATT RESA SOM OMBUD MED NÅGON ANNANS DJUR
BERÖRS SEPARAT I NÄSTA NYHETSBREV

UTFÄRDANDE OCH IFYLLANDE

1. Är ett pass giltigt om inte veterinären skrivit i sidan för utfärdande av passet?
Vad gör man då detta saknas?

Passet är inte giltigt och ska destrueras genom att hålslås.
2. Räcker det att skriva under eller måste jag stämpla då jag signerar
utfärdandet eller då jag fyller i en vaccination?

Du måste stämpla om det står Stämpel och underskrift i rutan, och du måste
fylla i alla uppgifter som efterfrågas i instruktionen.
3. Räcker klinikens namn som adressuppgift?

Ja, om du redan har en stämpel med bara klinikens namn och det är ett unikt
spårbart namn (t ex Djurdoktorn i Gladstad) så är det tillräckligt. Men det
mest lämpliga är att du skaffar en ny stämpel där hela adressen står.
4. Får jag delegera till en leg djursjukskötare/ annan personal skriva in detaljer
i passet?

Nej, det är bara veterinärer som får skiva in uppgifter i passet. Det enda
undantaget är djurägarens uppgifter och underskift, som ägaren själv skriver
in. Observera att detta ska ske på kliniken då passet utfärdas, och inte efteråt.
Se dock också fråga 13.
5. Får jag lämna ut ett pass utan djurägarens underskrift?

Nej, i samband med utfärdandet får en veterinär inte lämna ut ett pass utan
ägarens uppgifter och underskrift. Utan dessa är passet inte fullständigt
utfärdat och det får därmed inte lämnas ut. Du kan alltså inte utfärda ett pass
åt en annan person är den som kommer in med djuret för att få passet
utfärdat, eftersom den som inte närvarar ju inte kan skriva under.

Jordbruksverket | 551 82 Jönköping | 036-15 50 00
www.jordbruksverket.se | jordbruksverket@jordbruksverket.se

Jordbruksverket

2015-04-21

Om exempelvis en make och maka båda ska resa med djuret så räcker det att
den ena personen skriver under passet i samband med utfärdandet. Den andra
personen kan sedan skriva in sig som ägare passet i efterhand utan att du
måste bevittna det.
6. Om jag blir kontaktad av en djurägare som blivit av med sitt pass utomlands,
kan jag då göra ett nytt och skicka till ägaren?

Nej, du får inte utfärda ett pass utan att själv kolla att djurets id-nummer går
att läsa. Om det är din kund så kan du istället skicka din journal till ägaren så
att ägaren kan ta djuret till en utländsk veterinär som kan utfärda ett nytt pass
med stöd av din journal.

DJURUPPGIFTER, ID-MÄRKNING

7. Om en hund saknar stamtavla men ser ut som en renrasig, ska jag då skriva
in den som rashund eller som blandras?

Som en rashund – du skriver in den ras ägaren anger eller det du själv
uppfattar är korrekt. Syftet är att beskriva hunden.
8. Om jag inte hittar chipet på hunden jag ska vaccinera, kan jag då märka om
den och skriva in det nya numret i passet?

Nej, om passet och hunden inte längre hör ihop för att chipet inte går att läsa
så måste du märka om hunden och utfärda ett nytt pass.

VACCINATIONER OCH GILTIGHETSTIDER

9. Måste jag ange batchnumret i samband med en rabiesvaccination?

Ja.
10. Vad händer om jag glömt försegla batchlappen med en plastfilmsremsa i
passet?

Andra veterinärer och kontrollmyndigheter kan få svårt att avgöra om
vaccinationen är korrekt. De kontaktar dig i så fall för att kontrollera
uppgifterna. Det är bland annat därför du ska ange ditt telefonnummer
tillsammans med din underskift.
11. Får en jag klistra en plastfilmsremsa över vaccinationen/uppgifter på djuret i
efterhand i de fall det saknas?

Ja, men endast om du själv har utfört vaccinationen eller skrivit in den
aktuella uppgiften.
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12. Får jag klistra en plastfilmsremsa över även rabiesvaccinationer som jag
skrivit in för hand utan att använda batchlappen?

Ja, det är tillåtet.
13. Vad gör jag om en kollega glömt fylla i ruta 2 [Giltig fr.o.m.] på sidan för
rabiesvaccination? Ska jag fylla i ruta 2 i så fall?

Förutsatt att alla övriga nödvändiga uppgifter är ifyllda (vaccinets namn,
batchnnr, vaccinationsdatum och veterinärens uppgifter) och veterinärens
uppgifter är tydligt läsbara så kan du fylla i ruta 2 (om inte raden är förseglad
med plastfilm).
Om raden är förseglad bör djurägaren vända sig till den första veterinären
igen.
14. Vad gör jag om kollegan glömt fylla i ruta 3 [Giltig till och med]?

Förutsatt att vaccinationen är utförd i Sverige och alla övriga nödvändiga
uppgifter är ifyllda (vaccinets namn, batchnnr, vaccinationsdatum och
veterinärens uppgifter) och veterinärens uppgifter är tydligt läsbara så kan du
fylla i ruta 3 (om inte raden är förseglad med plastfilm).
Rabiesvaccinationer utförda i utlandet kan ju ha en annan giltighetstid, och
det kan vara svårt att kontrollera uppgifterna. Du ska därför inte skriva in
några kompletterande uppgifter om en vaccination som utförts i utlandet. Då
är det bättre att revaccinera djuret.
Om raden är förseglad bör djurägaren vända sig till den första veterinären
igen.
15. Får jag lov att överföra sådana vaccinationer till passet som
a) en annan veterinär har givit, eller
b) en leg djursjukskötare givit mot parvo, valpsjuka, HCC, leptospiros,
herpes eller parainfluensa?

Ja, om du har personlig kännedom om att vaccinationen givits, genom att ha
bevittnat vaccinationen på kliniken eller genom att ha tillgång till vaccinationsintyget i original (du kan få det genom att kontakta den som givit
vaccinationen). Om tveksamhet uppstår är du dock aldrig tvungen att överföra
en vaccination. Se mer i kapitel 6 om intygsskrivning i föreskrift D8.

INTYG

16. Jag är inte officiell veterinär - kan jag stryka den förtryckta uppgiften om
officiell veterinär i ett intyg och skriva under det som leg vet?

Nej, om det står i intyget att det ska skrivas under av en officiell veterinär
betyder det att det finns ett krav i gällande lagstiftning att det är en officiell
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veterinär som ska intyga att kraven är uppfyllda. Då är ett intyg utfärdat av
en leg vet inte giltigt för resa, även om innehållet i intyget är detsamma.
17. Kan jag stryka det jag inte förstår i ett intyg och skriva under bara det jag
känner till?

Nej, du kan bara stryka alternativ som inte är tillämpliga; t ex kan du stryka
delen om avmaskning om avmaskning inte är ett krav för att resa till det land
djuret ska till. Om du inte förstår måste du be om hjälp, annars får du inte
utfärda intyget.
18. Finns det något generellt intyg för export av hund eller katt till tredje land
(land utanför EU)?

Det finns ett intyg E9.189 som kan användas om det mottagande landet
kräver id-märkning, rabiesvaccination och besiktning/friskintyg, men inte
tillhandahåller egna intyg (t.ex. USA). Det ska utfärdas av officiell veterinär
och finns på de officiella veterinärernas hemsida under Export. //

4(4)

