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Yttrande: En EU -anpassad
djurläkemedelslagstiftning (SOU 2021:45)
(dnr N2021/01749)
Länsstyrelsen Dalarna tillstyrker i huvudsak remissförslaget.
Sammanfattning:
Länsstyrelsen ser det som angeläget att lagstiftningen på djurläkemedelsområdet
harmoniseras inom den Europeiska unionen, inte minst beroende på den
gemensamma arbetsmarknad och fria handel med varor som ska råda inom
unionen. Under många år har medlemsländerna haft en alltför varierande syn på
hur och när läkemedel ska användas till djur och rutiner för
antibiotikabehandlingar har tillämpats olika. Länsstyrelsen vill också framföra
att det både ur djurskydds -och etisk synpunkt är viktigt att effektiva läkemedel
finns för djur. I den föreslagna ändringen gällande begränsad användning av
antimikrobiella medel till djur måste detta beaktas. Det har också kommit
Länsstyrelsen till kännedom från länets praktiserande veterinärer att det alltför
ofta av olika skäl viktiga djurläkemedel är restnoterade på öppenvårdsapoteken
vilket inte gagnar en ändamålsenlig djursjukvård.
I Länsstyrelsens kontrollarbete på djurhälsopersonal är det nödvändigt att kunna
ta del av statistik rörande djurläkemedelsförbrukning och att Jordbruksverket
som behörig myndighet på området kan möjliggöra detta. Det blir också i förslaget
i kontroll av djurhälsopersonal möjlighet att vid vissa konstaterade brister
besluta om sanktionsavgifter vilket också kan innebära ett merarbete för
kontrollmyndigheten.
Det är också bra att inte nya lagar på djurläkemedelsområdet införs utan att de
befintliga nationella kompletteras med nödvändiga EU gemensamma ändringar.
Bra också att möjlighet finns för vissa nationella tilläggsbestämmelser.
Avslutningsvis kan framhållas att Länsstyrelsen Dalarna under 2021 yttrat sig
över flera föreskriftsförslag från såväl Jordbruksverket som Läkemedelsverket
med koppling till den nya djurläkemedelslagstiftningen.
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Länsstyrelsen lämnar nedan endast synpunkter på förslag som kan ha påverkan
på myndighetens ansvarsområden. Redaktionella ändringar kommenteras inte.
Förslag till lag om ändring i lagen (2006:806) om provtagning på djur.
§ 6a begränsning av antimikrobiologiska och immunologiska preparat
Länsstyrelsen ser det som angeläget att det kan beslutas om skärpta
bestämmelser vid användning av antimikrobiologiska läkemedel till djur inte
minst med hänsyn till möjlig uppkomst av resistens. Detta måste dock
kombineras med riktlinjer om alternativa behandlingsalternativ. För vissa
allvarliga sjukdomar måste tillsvidare också en del antibiotiska preparat finnas
tillgängliga även för djur för att inte djurskyddet ska påverkas negativt.
22 § a-f beslut om sanktionsavgifter
Införande om möjliga beslut om sanktionsavgifter för vissa överträdelser i lagen
om Provtagning av djur anses vara ett mera effektivt och ekonomisk sätt att
beivra brister gällande journalföring eller annan dokumentation. I
föreskriftsförslaget finns beskrivet hur och när detta ska ske och vilka belopp som
kan fastställas av kontrollmyndigheten. Länsstyrelsen anser att förslaget
garanterar ett rättssäkert förfarande. Införandet av sanktionsavgifter innebär
också ett merarbete för kontrollmyndigheten.
Ändring i lagen (2009:302) om verksamhet inom djurens hälso-och
sjukvård
2 kap 1§ a Skyldighet att rapportera uppgifter om användning av antimikrobiella
läkemedel.
Länsstyrelsen som kontrollmyndighet ser det som nödvändigt att vid behov få
tillgång även till det föreslagna registret över användning av antimikrobiella
läkemedel till sällskapsdjur som ska administreras av Jordbruksverket.
5 § Skyldighet att föra register över utfärdande av veterinärrecept och användande
av rekvirerande läkemedel.
Länsstyrelsen anser det motiverat att veterinärer ska föra ett register över
läkemedel som används efter rekvirering av läkemedel och utfärdande av recept.
Viktigt att detta kan göras på ett enkelt sätt och inte förorsakar ett större
administrativt merarbete för den enskilde veterinären.
5 kap 2 § Tillsynsmyndighetens skyldighet att underlätta för dem som tillhör
djurhälsopersonalen att fullgöra sina skyldigheter enligt lagen.
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Länsstyrelsen ser denna bestämmelse som en av de viktigaste där
tillsynsmyndighetens skyldigheter att hjälpa verksamhetsutövaren att göra rätt
klargörs.
8 Kap 5§c -h Sanktionsavgifter
Möjlighet att införa sanktionsavgift vid vissa överträdelser föreslås införas i
Lagen om djurens hälso- och sjukvård och Länsstyrelsen ser positivt på detta i
överenstämmelse vad som anförts på motsvarande i ändringar i Lagen om
provtagning på djur.
Förslag till förordning om ändring i förordningen (2019:573) om
myndigheters skyldigheter att lämna ut uppgifter om läkemedel till djur.
Förslaget reglerar till vilken myndighet som E-hälsomyndigheten får lämna ut
uppgifter om förordnade och expedierade djurläkemedel. Även om det endast är
Jordbruksverket (och SVA i vissa fall) som får begära uppgifterna är det viktigt
att länsstyrelserna som kontrollmyndigheter vid behov kan ta del av
läkemedelsförskrivning till djur åtminstone där brister misstänks. I förslaget är
det endast vid förskrivning av antimikrobiella medel som information om
djurägare eller veterinär får lämnas ut. Länsstyrelsen anser att även för
veterinären ska förskrivning av vissa narkotiska preparat omfattas av denna
undantagsbestämmelse.

Detta yttrande har beslutats av Maria Krantz, enhetschef, med länsveterinär Olle
Rydell som föredragande. I ärendet har även länsveterinär Ali Farah deltagit.
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