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Datum 

2023-02-06 

 
Ert dnr: 
Klicka eller tryck här för 
att ange text. 

 
 Remissinstans 

Sveriges Veterinärförbund 

   

   

 

Svarsblankett till REMISS – 5.6.16-24292/2022 

För att underlätta vårt remissarbete är vi tacksamma om ni lämnar era 

synpunkter på denna svarsblankett. Skicka svarsblanketten elektroniskt via  

e-post till jordbruksverket@jordbruksverket.se  

Läs gärna igenom ”Tips till dig som skriver remissvar till Jordbruksverket” 

som finns på sista sidan i detta svarsformulär. 

 

Sammanfattning, allmänna synpunkter och kommentarer 

Sveriges Veterinärförbund (SVF) är i grunden positiva till arbete som verkar 

för att motverka resistensutveckling mot antibiotika och i detta fall till 

målsättningen att få bättre kontroll på användningen av antibiotika. SVF 

bedömer dock att den administrativa bördan kommer att öka för veterinärer då 

remissen uppfattas omfatta samtliga antimikrobiella läkemedel, och inte enbart 

antimikrobiella läkemedel för systemsikt bruk.  

Specifika kommnetarer är  angivna under respektive paragraf nedan.                             

Detaljerade synpunkter och kommentarer 

1 § ☒ Tillstyrker      ☐ Tillstyrker delvis      ☐ Avstyrker 

Kommentarer: 

Klicka eller tryck här för att ange text. 

2 § ☒ Tillstyrker      ☐ Tillstyrker delvis      ☐ Avstyrker 

Kommentarer: 

Klicka eller tryck här för att ange text. 

 3 § ☒ Tillstyrker      ☐ Tillstyrker delvis      ☐ Avstyrker 

Kommentarer: 

Klicka eller tryck här för att ange text. 
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 4 § ☐ Tillstyrker      ☒ Tillstyrker delvis      ☐ Avstyrker 

Kommentarer: 

Det behöver förtydligas vad som menas med ordination av antimikrobiella läkemedel. 

Förslaget medför en del begreppsförvirring. I saknr D9 och förslaget definieras ”ordination 

som det en veterinär förskriver till ett specifikt djur eller djurgrupp och hur läkemedelet ska 

användas”. I saknr D9 definieras Villkorad läkemedelsanvändning som 

”Läkemedelsanvändning, som sker efter förskrivning av 

en veterinär i enlighet med 4 kap. dessa föreskrifter, utan att veterinären kliniskt har 

undersökt djuret eller djuren i anslutning till användningen”. Inom Villkorad 

läkemedelsanvändning (VILA) använder veterinärer sig inte utav ordet ordination. 

Ordlydelsen med att ordinerad mängd antimikrobiella läkemedel som ska rapporteras 

riskera att orsaka förvirring och missförstånd 

 

Inom villkorad läkemedelsanvändning rapporteras förbrukad mängd antibiotika. Det ger en 

viss diskrepans i mängd antimikrobiellt läkemedel.   

 

 5 § ☐ Tillstyrker      ☐ Tillstyrker delvis      ☒ Avstyrker 

Kommentarer: 

Hur ska veterinär hinna rapportera innan den 15 februari vid 8-veckors besöksintervall?  

• Tiden som veterinären har för att rapportera efter VILA-besök i perioden mellan 

den 15 januari till 15 februari blir kortare för var dag. Exempelvis gårdar som har 

VILA-besök 14 december och nästa besök 13 februari får endast två dagar till att 

rapportera förbrukning av antimikrobiella läkemedel för slutet av föregående år. 

Stressmoment för veterinärer. 

• Inom VILA rapporteras förbrukad mängd läkemedel efter vart besök. Förbrukad 

mängd antibiotika i besättningar som har besök från mitten av december och fram 

tills årskiftet och därmed först har nästa besök efter den 15 februari kommer alltså 

inte att finnas med i statistiken.  

o Alternativ kan inga VILA-besök göras i slutet av december, vilket försvårar 

för veterinär och djurägares planering och medför risk för sämre djurhälsa 

och djurvälfärd.  

o Ett annat alternativ för att klara att rapportera föregående års förbruktning är 

ett förkortat intervall i besättningarna vilket medför ökade kostnader för 

djurägaren. 

o Eller är det i praktiken förskriven mängd antibiotika som efterfrågas även 

för VILA?  

 

Förslag från SVF 

Förtydliga begreppen och undgå begreppsförvirring av definition samt skjut fram sista 

datum för rapportering. 

En veterinär ska dock lämna uppgifter om förbrukad mängd av antimikrobiella läkemedel 

inom ramen för inom villkorad läkemedelsanvändning under ett år senast den 31 mars året 

efter. 

  

• Fördelen att antibiotikaförbrukning från föregående års sista veckor inte saknas i 

statistiken 

• Villkorade läkemedelsbesök kan genomföras året ut utan att lägga extra 

planeringsbörda i en tid som redan är fylld med helgdagar. 
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• Besöksintervallet behöver inte förkortas runt årsskiftet. 

Jordbruksverket har då fortfarande 3 månader från 1 april till 30 juni till att sammanställa, 

analysera och rapportera till EMA. 

 

 

6 § ☒ Tillstyrker      ☐ Tillstyrker delvis      ☐ Avstyrker 

Kommentarer: 

Klicka eller tryck här för att ange text. 

Bil. 1  ☒ Tillstyrker      ☐ Tillstyrker delvis      ☐ Avstyrker 

Kommentarer: 

Klicka eller tryck här för att ange text.   

 

Bil. 2 ☒ Tillstyrker      ☐ Tillstyrker delvis      ☐ Avstyrker 

Kommentarer: 

Klicka eller tryck här för att ange text.  

 

Bil. 3 ☒ Tillstyrker      ☐ Tillstyrker delvis      ☐ Avstyrker 

Kommentarer: 

Klicka eller tryck här för att ange text. 

 

Förslag till skrivning i X § förordning (2009:1386) om verksamhet inom 

djurens hälso- och sjukvård, se konsekvensutredningen. 

 ☐ Tillstyrker      ☒ Tillstyrker delvis      ☐ Avstyrker 

Kommentarer: 

Se kommentar för 5 § om tolkning och användning av ordet ordination i 

förhållande till förskrivning för villkorad läkemedelsanvändning. 

Vi anser att som ett minimum måste följande justering av förslaget ske: 
X § En veterinär ska i fråga om antimikrobiella läkemedel – inklusive foder som innehåller sådana 
läkemedel – som veterinären har ordinerat för behandling av djur lämna uppgifter till Statens 
jordbruksverk om  

1. det läkemedel som har ordinerats, 
2. det djur eller den djurgrupp, inklusive ålderskategori, som ordinationen avser, 
3. orsak till ordinationen (diagnos)  

och 4. den anläggning där djuret eller djurgruppen hålls.  
 
Vi anser utöver detta att denna paragraf ska omfatta samtliga läkemedel och inte bara 
antimikrobiella läkemedel. Att få en koppling mellan läkemedelsanvändning, djurslagskategori (inkl 
ålder) samt diagnos är mycket viktigt för att koppla läkemedelsstatistik till djurhälsa, vilket är 
nödvändigt såväl för det strategiska djurhälsoarbetet som uppföljning av t.ex. följsamhet till de 
nationella riktlinjer som Veterinärmedicinska rådet tar fram.  
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I propositionen 2022/23:13 Förbättrad övervakning av antibiotikaanvändning som just nu ligger på 
riksdagens bord hänvisar regeringen till Jordbruksverkets rapport Åtgärder för förbättrad 
inrapportering av djursjukdata och anger att rapporten bör behandlas i annan ordning. Vi vill här 
poängtera att de förslag som tas upp i rapporten är viktiga för djurhälsoarbetet och dessa behöver 
processas med hög prioritet och remitteras i en nära framtid. 

 

Förslag till skrivning i Y § förordning om verksamhet inom djurens hälso- 

och sjukvård – bemyndigande, se konsekvensutredningen. 

 ☒ Tillstyrker      ☐ Tillstyrker delvis      ☐ Avstyrker 

Kommentarer: 

Klicka eller tryck här för att ange text. 
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Tips till dig som skriver remissvar till Jordbruksverket 

Börja gärna med en sammanfattning 

När vi behandlar remissvar är det en stor fördel om de innehåller en inledande 

sammanfattning. Det underlättar vårt arbete när vi sammanställer alla 

remissvar. Men även remissinstanserna har ofta glädje av att skriva en 

sammanfattning. Den blir ett kvitto på att någon väsentlig punkt i svaret inte 

går förlorad. Tänk på att sammanfattningen bör vara kortfattad för att fylla 

sitt syfte. 

Det ska vara lätt att hitta synpunkter på olika delar av remissen 

För att det ska vara lätt att hitta och bli tydligt vilka ställningstagandena som 

lämnas för respektive paragraf i förslaget och skälen för dessa har vi valt att 

skicka ut detta svarsformulär som vi hoppas att samtliga remissinstanser 

använder. Det underlättar också vårt arbete med att analysera och 

sammanställa remissvaren.  

Undvik onödig textmassa 

Skriv kort. Den sammanlagda textmängden i en remiss kan bli avsevärd och 

vinsterna för läsaren blir stora om svaren är korta. Man ska inte heller bortse 

från att en kort och kärnfullt formulerad åsikt uppmärksammas mer än om 

budskapet framförs i en ordrik och mindre koncentrerad form. 

Undvik därför t.ex. att återge det remitterade förslaget som en inledning till 

de egna synpunkterna. Ett sådant återgivande kan dessutom göra det svårt att 

hitta remissinstansens egna ställningstaganden och skälen för dessa. Undvik 

också att till varje egen synpunkt skriva in vem det är som lämnar synpunkten.  

Språket ska vara klart och lättbegripligt 

Undvik ett alltför fackbetonat uttryckssätt. Remissvaret måste kunna läsas 

inte bara av den som tar emot svaret utan också av journalister och andra som 

vill ta del av remissvaren. 

Gör ställningstagandet tydligt 

Ibland kan det vara svårt att avgöra om en remissinstans instämmer i eller 

motsätter sig ett förslag. Formulera därför ställningstagandet klart och tydligt 

samt markera i kryssrutorna i svarsformuläret. Den som är tveksam bör klart 

säga detta och inte låta tveksamheten komma till uttryck genom svårtolkade 

formuleringar. I sådant fall bör någon kryssruta inte markeras. 

Skriv rakt på sak och konkret.  

Det är bra om läsaren slipper försöka översätta vaga och abstrakta 

uttryckssätt. Menar man att ”mer kontrollpersonal behövs”, bör man skriva 

det och inte att ”det föreligger ett avsevärt behov av en förstärkning av den 

personella resursmängden”. 

Undvik fackuttryck (utöver dem som använts i remissen) om man inte 

förklarar dem. 

Undvik mer eller mindre privata förkortningar. Ett ”bl.a.” förstås av var och 

en, men att exempelvis ”p.s.s.s.” ska uttolkas ”på samma sätt som” är en 

kunskap som är fördold för de flesta. 


