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Utredningen om en hållbar och 
långsiktigt välfungerande 
hälso- och sjukvård för djur 
(N 2021:04)
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Utredningens 
bemanning och 
arbetssätt 

• Utredare chefsrådmannen Märit Bergendahl 

• Utredningssekreterarna Kristin Holgersson och Peter 
Hofverberg

• Expertgrupp med 18 representanter utsedda av 
regeringen  från t.ex. SLU, SVA, LRF, Jordbruksverket, 
Svensk djursjukvård, HNS, SKK, Länsstyrelsen 
Veterinärförbundet m.fl.  

• Utredningen har haft sju expertgruppsmöten.

• Stort antal kontakter med andra organisationer, 
myndigheter i de nordiska länderna, privatpersoner, 
försäkringsbolag etc. 

• Studiebesök, särskilda möten med vissa myndigheter 
eller organisationer som experterna företräder, tre 
enkäter. 
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Kort om 
lagstiftningsprocessen

• Regeringen utfärdar direktiv.

• En utredning tillsätts.

• Utredningen presenterar ett betänkande som besvarar 
frågorna i direktivet och ofta  innehåller 
författningsförslag. 

• Betänkandet remitteras, dvs. hänvisas till myndigheter 
eller organisationer, så kallade remissinstanser, för 
yttrande.

• På regeringskansliet sammanställs en lagrådsremiss som 
föredras för lagrådet. 

• Efter att lagrådet yttrat sig skrivs en proposition. 
Propositionen är regeringens slutliga förslag och läggs 
fram inför riksdagen.

• Riksdagen röstar om förslaget. Ny lagstiftning publiceras 
i SFS.

• Förordningar beslutas av regeringen. 

• Föreskrifter kan även meddelas på myndighetsnivå. 
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Behörigheter inom djurens-
hälso- och sjukvård

Konsumenters möjlighet att 
jämföra kostnader

Statens ansvar för smittskydd 
och djurskydd

Tillsyn inom djurens- hälso- och 
sjukvård

Resursbehov inom djurens-
hälso- och sjukvård

Utredningens uppdrag 
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Analysera det statliga 
åtagandet inom 
veterinär service och 
smittskyddsberedskap

• Föreslå åtgärder för att säkerställa att det statliga 
åtagandet inom veterinär service och tillgången till 
veterinärer vid utbrott av smittsamma djursjukdomar -
inklusive frågor om upphandling, statligt stöd och 
beräkningsmetoder för den statliga ersättningen.

• Granska ansvarsfördelningen mellan staten och privata 
veterinärer i fråga om smittskyddsberedskap och 
beredskap under jourtid och lämna förslag på om 
ytterligare åtgärder behöver vidtas för att tilldela privata 
veterinärer ansvar för veterinär service och med vilka 
villkor, till exempel krav på jourberedskap 

• Analysera och vid behov lämna förslag på villkoren för 
Distriktsveterinärernas veterinära tjänster

• Analysera och föreslå hur beställar- och utförarrollen i 
arbetet med att säkerställa veterinär service kan hållas 
isär på ett tillfredsställande sätt i nuvarande organisation.
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Analysera 
behörighetsfrågor 
inom djurens hälso-
och sjukvård 

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

• analysera bakgrunden till det relativt 
begränsade intresset bland hovslagare att 
ansöka om godkännande. 

• Bedöma behovet och effekten av att, med 
hänsyn till bland annat hur bemanningen 
skulle påverkas, skydda yrkestiteln hovslagare 
och om yrket i så fall bör regleras genom 
legitimation 

• bedöma behovet och effekten av att skydda 
yrkestiteln fysioterapeut för yrkesverksamhet 
inom djurens hälso- och sjukvård och 

• lämna nödvändiga författningsförslag. 
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Analysera 
resursbehovet inom 
djurens hälso- och 
sjukvård 

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

• bedöma behovet av antalet utbildningsplatser för 
veterinärer och djursjukskötare på kort och på lång 
sikt 

• bedöma om ytterligare åtgärder bör vidtas vid 
antagningen till veterinärutbildningen eller inom 
ramen för utbildningen för att säkerställa tillgången 
på veterinärer inom lantbrukssektorn och, i 
förekommande fall, föreslå sådana åtgärder 

• bedöma om ytterligare åtgärder bör vidtas för att 
möjliggöra för veterinärer med examen från ett land 
utanför EU/EES och Schweiz att verka inom 
djurens hälso- och sjukvård och, i förekommande 
fall, föreslå sådana åtgärder och 

• ta ställning till om författningsförslag är nödvändiga 
och i förekommande fall föreslå sådana. 
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Kartlägga 
konsumenternas 
möjligheter att 
jämföra kostnader

• Kartlägga konsumenters möjligheter att 
jämföra kostnader för veterinära tjänster 
samt vid behov föreslå åtgärder för att öka 
transparensen på området. 
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Föreslå regler för 
införandet av 
verksamhetstillsyn 
och överväga 
avgiftsfinansiering 

• Lämna förslag på hur ett system med 
verksamhetstillsyn skulle kunna se ut med 
utgångspunkt från Statskontorets rapport 

• bedöma om avgiftsfinansiering för individ-
och verksamhetstillsyn inom djurens hälso-
och sjukvård bör införas och vid denna 
bedömning bland annat väga de kostnader 
ett sådant system skulle medföra för företag 
mot den nytta som förslaget avses leda till 
och 

• lämna nödvändiga författningsförslag. 
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Vad händer nu?

• Den 7 november kommer utredningen 
lämna betänkandet till landsbygdsminister 
Peter Kullgren. Samma dag publiceras 
betänkandet och förslagen blir offentliga.
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Frågor?
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