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Enheten för sällskapsdjur
Maria Cedersmyg

Nyhetsbrev nr II Hund och katt
Här kommer ett litet temanummer om pass, ID-kontroll och rabiesvaccination.
Vi rekommenderar er att gå igenom denna information gemensamt på kliniken
och skapa en rutin som garanterar att ni alla gör rätt vid såväl bokning av
vaccinationer (vem ska utföra vacc och vilket vaccin önskas?) och vid utförande
av vaccination som vid intygsskrivning och journalföring.

1. PASS, ID-KONTROLL OCH RABIESVACCINATION
Vi vill på förekommen anledning påminna er om följande när det gäller pass:
-

När ett pass utfärdas måste de första tre sidorna som rör, djurets ägare,
djurets data och djurets ID-märkning fyllas i.

-

Endast veterinärer får fylla i uppgifter i ett pass.

-

Endast veterinärer får utföra de behandlingar som ska föras in i ett pass.
OBS detta gäller också vaccinationer mot valpsjuka, parvo, HCC och
parainfluensa!

-

Pass får utfärdas till djur som inte rabiesvaccinerats (t ex vid export av valp).

-

Då nya uppgifter ska fyllas i ett befintligt pass måste djurets ID-nummer
först kontrolleras – se notis längst ned på sid. 3 i passet.

-

Då ett djur rabiesvaccineras ska vaccinationen noteras i djurets pass, Om
djuret saknar pass ska ett pass utfärdas. Vaccination får inte utföras utan att
pass utfärdas eller redan befintligt pass fylls i. Passnumret och ID-numret ska
noteras i journalen.

2. VIKTEN AV ID-KONTROLL
Syftet
Syftet med ID-kontrollkravet vid vaccination och införande av uppgifter i passet
är dels att klargöra att märkningen är läsbar, dels att säkerställa att passet och
djuret hör ihop. Denna kontroll säkerställer att djurägaren tryggt kan föra med
djuret på resor i EU.
Vad kan hända om du inte kontrollerar djuret?
Om du såsom den anlitade veterinären inte utför ID- kontroll i samband med att
du för in uppgifter i passet, så löper djurägaren risken att få stora problem på sin
utlandsresa (förstörd semester, hindras att låta hunden delta i tävling eller att få
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tik parad, återresa in i Sverige stoppad etc). Du kan därmed bli
skadeståndsskyldig och få ditt anseende förstört hos denna (med flera) djurägare.
Det kan dessutom vara fråga om att du inte uppfyllt de krav som ställs vid
intygsskrivning i enlighet med 6 kapitlet Statens jordbruksverks föreskrifter
(SJVFS 2009:85) om operativa ingrepp samt skyldigheter för djurhållare samt
personal inom djurens hälso- och sjukvård (D8/L41). Detta kan åtalsanmälas.
Varje klinik bör ha som rutin att alltid kontrollera ID innan de vaccinerar ett djur
för att säkra att märkingen är läsbar och att det är rätt djur – även om det inte är
en vaccination som inte ska föras in i passet. Djurets ID-nummer ska föras in i
journalen (bör ingå i journalhuvudet).
Vad gör man med en omärkt hund?
En omärkt hund ska märkas och anmälas till hundregistret. Om ägaren vägrar att
låta märka sin hund ska detta anmälas till polisen, som har rätt att meddela de
förelägganden som behövs för att se till att märkning utförs.

3. LAGSTÖD
-

4, 6 samt 7 kapitlen Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2009:85) om
operativa ingrepp samt skyldigheter för djurhållare samt personal inom
djurens hälso- och sjukvård (D8/L41).

-

4 § Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2004:32) om utfärdande av
pass för sällskapsdjur.

-

Lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter.
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