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Remissyttrande över En EU-anpassad djurläkemedelslagstiftning (SOU 2021:45)
Gröna arbetsgivare och dess sektion Svensk Djursjukvård är arbetsgivar- och branschorganisationen
för den privata svenska djursjukvården. Svensk Djursjukvård organiserar ca 170 företag inom
djursjukvård, med totalt nära 4 000 anställda. Gröna arbetsgivare har tagit del av utredningen och vill
framföra följande synpunkter.

Sammanfattning
Svensk Djursjukvårds bedömning är att de förändringar som denna omfattande lagstiftning medför
generellt är positiva. Svensk Djursjukvård konstaterar dock – i likhet med utredningen – att det
kommer krävas tydlig information och i vissa fall även utbildning för både företag och enskilda för att
tydliggöra de krav som ställs på dem med anledning av EU-förordningarna och de presenterade
förslagen. En sådan utbildning behöver i detalj redogöra för hur detta kommer att påverka dem som
arbetar inom djursjukvården. Den behöver också skapas i ett format som gör att den kan användas
kontinuerligt under en längre period.
Detta är särskilt viktigt då vissa avvikelser från lagstiftningen får påföljder som kriminalisering och
sanktioner.
Kapitel 15
De förändringar som omfattar användandet av antibiotika är särskilt positiva. Att begränsa
veterinärers förskrivningsrätt för ett antal antimikrobiella läkemedel är sannolikt en nödvändig
utveckling givet resistensläget i världen. Det är dock viktigt att hänsyn tas så att möjligheten att
behandla vissa djurgrupper, till exempel exotiska djur och fåglar, och vissa medicinska tillstånd inte
begränsas i den omfattning att det påverkar djurskyddet.
Kapitel 18
Inrapportering av läkemedelsanvändning är en positiv utveckling och ger möjligheter till uppföljning
nationellt. Det är dock av yttersta vikt att systemen för denna inrapportering är kompatibla med och
kan integreras med dagens moderna och kommersiella journalföringssystem. Innan dylika system

finns på plats måste dispens kunna ges och ett kriminaliseringsförfarande eller vitesföreläggande kan
inte anses rimligt. En manuell registrering av läkemedelsanvändningen är en tidskrävande åtgärd som
skulle drabba företagen hårt, inte minst med hänsyn till den brist på arbetskraft som råder. Om det
vid författningarnas ikraftträdande saknas en fungerande integration avseende rapporteringen så
krävs en övergångsperiod där en sådan integration kan utvecklas.

Med vänlig hälsning,

Emma Terander
Ansvarig Public Affairs
Gröna arbetsgivare
emma.terander@grona.org
08-762 72 57

