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SOU: En hållbar och långsiktigt 
välfungerande hälso- och sjukvård för 
djur

- En särskild utredare ska göra en översyn av lagstiftningen 
om djurens hälso- och sjukvård och annan veterinär 
verksamhet och undersöka vilka åtgärder som behöver 
vidtas i syfte att säkerställa en hållbar och långsiktigt 
välfungerande hälso- och sjukvård för djur. 

- Flera myndigheter och branschen ingår med experter

- Uppdraget ska redovisas senast den 3 oktober 2022. 
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SOU: En hållbar och långsiktigt 
välfungerande hälso- och sjukvård för 
djur

Utredaren ska bland annat;
• föreslå åtgärder för att säkerställa att det statliga åtagandet 

inom veterinär service och vid utbrott av smittsamma 
djursjukdomar ska kunna utföras på ett ändamålsenligt sätt

• undersöka hur verksamheten inom djurens hälso- och sjukvård 
har påverkats av den behörighetsreglering som infördes 2010 

• analysera det framtida resursbehovet av olika yrkeskategorier 
inom djurens hälso- och sjukvård

• utarbeta de författningsförslag som krävs för införandet av 
verksamhetstillsyn inom djurens hälso- och sjukvård. 
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Nya regler för läkemedel

Från och med 1 januari 2022 har vi en ny EU-anpassad 
läkemedelsförordning för läkemedel avsedda för djur (SOU)  
En EU-anpassad djurläkemedelslagstiftning - Regeringen.se

Regeringen beslutade i september om en proposition ”Bättre 
uppföljning av läkemedel för djur”. Propositionen innehåller ett 
antal lagändringar som ska förbättra tillgången till uppgifter om 
läkemedel för djur. Syftet är att förbättra myndigheternas 
uppföljning och tillsyn när det bland annat gäller 
antibiotikaanvändning
Regeringen föreslår en bättre uppföljning av läkemedel för djur -
Regeringen.se
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https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2021/05/sou-202145/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/09/regeringen-foreslar-en-battre-uppfoljning-av-lakemedel-for-djur/


Utökade undantag djurvårdare nivå 2 och 3

Den 6 juli 2017 beslutades om ändring av Statens jordbruksverks 
föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2013:41) om skyldigheter för 
djurhållare och personal inom djurens hälso- och sjukvård. 

Ändringen innebar utökade möjligheter för så kallad övrig personal 
inom djurens hälso- och sjukvård att på veterinärs ansvar utföra 
arbetsuppgifter som tidigare endast legitimerad personal fått 
utföra. I samband med ändringen infördes tre nivåer av undantag 
för djurvårdare från det så kallade behandlingsförbudet i lagen om 
verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård. 

De utökade undantagen gäller till 31 december 2023
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Utökade undantag djurvårdare nivå 2 och 3

- I december 2020 bjöd vi in till ett dialogmöte kring hur 
undantaget har fungerat- vad som fungerat bra, vilka 
konsekvenserna blivit och hur man såg på framtiden

- Nu pågår en översyn av de föreskrifter som styr 
djurhälsopersonal och läkemedel

- Analys av undantagen görs för att kunna ta ställning till 
ev. förlängning eller andra alternativ

- Analys av möjlighet till journalföring på engelska
- M.m
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Fortsatta utmaningar!

- Bristen på djurhälsopersonal
- Den veterinära beredskapen

TACK!
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