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Konsekvensutredning för förslag till nya föreskrifter:
Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2013:42) om
läkemedel och läkemedelsanvändning (saknr D 9)
A. Allmänt
A.1. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå
A.1.1. Inledning
De föreslagna ändringarna i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2013:42) om
läkemedel och läkemedelsanvändning (nedan kallade D 9) är en följd av föreslagna
ändringar i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2013:41) om skyldigheter för
djurhållare och för personal inom djurens hälso- och sjukvård (nedan kallade D 8).
Om vi genomför föreslagna ändringar i D 8 och därmed tillåter övrig personal att ge
injektioner med fler slags läkemedel än idag måste veterinärer ha rätt att tillhandahålla
dessa läkemedel till sådan personal för att de ska kunna ge injektionerna. Samtidigt är
det viktigt att kraven på god och säker vård kan upprätthållas varför vi föreslår att tillhandahållandet ska förenas med vissa villkor.
Vi har inte gjort någon fullständig översyn över föreskrifterna förutom att vi har uppdaterat hänvisningar till annan lagstiftning som har ändrats.
A.1.2. Vårt förslag
Vi föreslår att veterinärer ska få tillhandahålla läkemedel till övrig personal enligt
följande:
1. Avlivningsvätska och cytostatika får inte tillhandahållas till övrig personal.
2. Läkemedel för lokal bedövning får tillhandahållas till husdjurstekniker (3 kap.
8 § D 9).
3. Vaccin får tillhandahållas i form av
a) ringormsvaccin till husdjurstekniker (3 kap. 8 § D 9),
b) vaccin mot epizootier under vissa villkor (3 kap. 9 § D 9) och
c) vaccin till fjäderfä och fisk (3 kap. 9 a § D 9)
4. Läkemedel för allmän bedövning samt narkotikaklassade läkemedel får tillhandahållas till övrig personal som får utföra behandlingar enligt undantag på
nivå tre (4 kap. 10 c § D 8).
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5. Övriga läkemedel för injektion, förutom de som anges i punkterna ovan, får
tillhandahållas till övrig personal som får utföra behandlingar enligt undantag på
nivå två eller tre (4 kap. 10 a respektive 10 c §§ D 8)
Vi föreslår dessutom att veterinären ska förvissa sig om att den som tar emot läkemedlen uppfyller kraven enligt punkt 4 och 5 ovan. Vi föreskriver inte exakt på vilket sätt
veterinären ska förvissa sig om detta, utan det är något som kan variera beroende på till
exempel arbetsplatsens organisation och storlek. Observera att det inte är något krav på
att veterinären inför varje tillhandahållande ska förvissa sig om personens kompetens –
vet veterinären att personen i fråga uppfyller kraven behöver det inte kontrolleras varje
gång.
Veterinären får dessutom tillhandahålla läkemedel enligt ovan till de som går utbildning
för att självständigt få utföra behandlingar enligt undantag på nivå två och tre.
A.2. Beskrivning av alternativa lösningar för det man vill uppnå och vilka
effekterna blir om någon reglering inte kommer till stånd
Ändringarna i D 8 reglerar vem som får utföra olika behandlingar, inklusive administrera läkemedel till djur. Ändringarna i dessa föreskrifter (D 9) gör det möjligt för veterinären att tillhandahålla läkemedlen så att de ändringar som föreslås i D 8 kan genomföras i praktiken. Därför finns inga alternativa lösningar.
A.3. Uppgifter om vilka som berörs av regleringen
A.3.1. Veterinärer
Veterinärer påverkas på så sätt att de får tillhandahålla fler läkemedel till övrig personal
än idag. Observera dock att det inte finns något krav på att veterinärer måste tillhandahålla läkemedel till övrig personal även om dessa uppfyller kraven. Det är hela tiden
veterinärens ansvar att göra en bedömning om det är lämpligt i det enskilda fallet.
Veterinärer ska dessutom förvissa sig om att den de tillhandahåller läkemedel till uppfyller kraven i lagstiftningen.
A.3.2. Övrig personal
Övrig personal berörs på så sätt att de får tillgång till de läkemedel som vi föreslår att de
ska få administrera i D 8.
A.3.3. Länsstyrelserna
Då det är länsstyrelserna som utövar tillsyn över veterinärer påverkas de av ändringen.
A.3.4. Övriga
Även övriga aktörer som påverkas av ändringarna i D 8 påverkas av dessa ändringar på
så sätt att om dessa ändringar inte kommer till stånd kommer inte ändringarna i D 8 ha
någon betydelse i praktiken. För mer information om hur övriga aktörer berörs – se konsekvensutredning för D 8.
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A.4. Landsbygdssäkring
Se konsekvensutredning för D 8.
A.5. Uppgifter om de bemyndiganden som myndighetens beslutanderätt
grundar sig på
2 kap. 2 § förordning (2009:1386) om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård
A.6. Uppgifter om vilka kostnadsmässiga och andra konsekvenser regleringen medför och en jämförelse av konsekvenserna för de övervägda
regleringsalternativen
Dessa föreskrifter medför i sig inga kostnadsmässiga eller andra konsekvenser, utan alla
konsekvenser är kopplade till ändringen av D 8, se konsekvensutredning för de föreskrifterna.
A.7. Bedömning av om regleringen överensstämmer med eller går utöver
de skyldigheter som följer av Sveriges anslutning till Europeiska unionen
Regleringen är inte föranledd av krav i EG-rätten och strider inte heller mot EG-rätten.
A.8. Bedömning av om särskilda hänsyn behöver tas när det gäller tidpunkten för ikraftträdande och om det finns behov av speciella informationsinsatser
Information om ändringarna kommer att ske tillsammans med informationen om
ändringarna i D 8 och då i första hand via vår webbplats (www.jordbruksverket.se).

B. Kommuner och landsting
Regleringen bedöms inte få effekter för kommuner eller landsting. Konsekvensutredningen innehåller därför inte någon beskrivning av punkten i avsnitt B.

C. Företag
Regleringens effekter för företag hänger helt samman med de effekter som följer på
ändringarna i D 8, se konsekvensutredningen till de föreskrifterna.

D. Samråd
D.1. Beskrivning av ett eventuellt tidigt samråd
Vi har haft samråd med SLA- Svensk djursjukvård, olika fackliga organisationer samt
Sveriges lantbruksuniversitet.

E. Kontaktperson
E.1. Ange vem som kan kontaktas vid eventuella frågor
Gerd Sundström (handläggare), 036-15 59 64, veterinarfragor@jordbruksverket.se
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