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Till:  
jordbruksverket@jordbruksverket.se 
 
 

Yttrande över Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2013:41) om 
operativa ingrepp samt skyldigheter för djurhållare och för personal inom 
djurens hälso- och sjukvård (D8) samt 
Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2013:42) om läkemedel och 
läkemedelsanvändning (D9) 
 
Djurbranschens Yrkesnämnd (DYN) representerar arbetslivet och är ett nätverk för att 
bevaka och driva gemensamma frågor, samt främja utbildning och rekrytering inom 
djurbranschen utöver lantbruksdjur och häst. DYN företräder medlemsorganisationer 
inom djurhälsovård, försäkringsbolag, fackliga organisationer, läkemedelsindustri, 
zoofackhandel, djurparker, 4H, avel och uppfödare, utbildningsorganisationer, 
djurskydd och djurhem, se djuryn.se.  
 
Djurbranschens Yrkesnämnd har tagit del av ovan rubricerade remisser. Vi har inga 
synpunkter att lämna angående villkorad läkemedelsanvändning i mjölkproducerande 
besättningar. 
 
Däremot vill vi lyfta, vilket vi har påtalat i tidigare yttranden till Jordbruksverket under 
de senaste åren, behovet av att se och värdesätta kompetensen hos en viktig målgrupp 
vilken har lämnats utanför behörighetslagstiftningen, nämligen djurvårdare inom 
djurens hälso- och sjukvård på utökad nivå med D9-behörighet. Här sker ett viktigt 
tillskott av anställningsbar personal från naturbruksprogrammets yrkesutgång mot 
djurens hälso- och sjukvård. Författningarna bör skrivas så att deras färdighetsträning 
underlättas. 
 
Vi har därvid förslag på tillägg till SJVFS 2013:41 och SJVFS 2013:42 angående 
delegering för att säkra anställningsbarheten för djurvårdare på utökad nivå, med D9-
behörighet, genom att ge dem sin reella kompetens i viktiga framtida arbetsuppgifter 
under gymnasieutbildningen. Samtidigt ges utbildarna möjlighet att följa det centrala 
innehållets arbetsuppgifter, och till viss del även kunskapskraven, i Skolverkets kurser 
Djurvård inom djurens hälso- och sjukvård 1 och 2 på ett autentiskt och kvalitetsmässigt 
sätt, se http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/programstruktur-och-
examensmal/naturbruksprogrammet/subject.htm?subjectCode=DJR&lang=sv&tos=gy. 
 
Förslag på extra text nedan är kursiverad. Troligen bör även efterföljande text i dessa 
stycken ses över angående skrivningar för djursjukskötare- och veterinärstudenter. Vi 
har försökt samla all skrivning i dessa stycken som rör olika kategorier av studenter som 
erhållit D9-behörighet. 
 
 
 



Djurbranschens Yrkesnämnd              2015-06-12      
 
                             
 
 
 
 

2 (2) 

SJVFS 2013:41, 4 KAP. BESTÄMMELSER OM BEHANDLINGAR 
 
"10 § Övrig personal, samt studenter under utbildning som erhållit D9-kompetens 
(veterinär-, djursjukskötare- samt djurvårdarstudenter på gymnasial eller 
eftergymnasial nivå) under handledning av djurhälsopersonal eller tidigare nämnd 
övrig personal, får utföra subkutana och intramuskulära injektioner efter ordination av 
veterinär under förutsättning att personen har gått en av Jordbruksverket godkänd 
grundkurs i läkemedelshantering (D9) som omfattar korrekt administrationssätt för det 
aktuella djurslaget.  
 
Till och med den 31 december 2019 får en yrkesverksam person som uppfyller kraven i 
första stycket även ge intravenösa injektioner efter ordination av veterinär.  
Första och andra stycket gäller inte vaccinationer, injektioner med narkotikaklassade 
läkemedel eller läkemedel för lokal och allmän bedövning.  
 
Behandlingen sker på den ordinerande veterinärens ansvar. " 
 
Samt:  
 
SJVFS 2013:42, 3 KAP.  
TILLHANDAHÅLLANDE OCH FÖRSKRIVNING AV LÄKEMEDEL 
 
"7§ En veterinär får tillhandahålla läkemedel till övrig personal, studenter under 
utbildning som erhållit D9-kompetens (veterinär-, djursjukskötare- samt 
djurvårdarstudenter på gymnasial eller eftergymnasial nivå) under handledning av 
djurhälsopersonal eller tidigare nämnd övrig personal, och till djursjukskötar- och 
veterinärstudenter för behandling som har ordinerats av veterinär 
........ 
 
Läkemedel för injektion får bara tillhandahållas till övrig personal, studenter under 
utbildning som erhållit D9-kompetens (veterinär-, djursjukskötare- samt 
djurvårdarstudenter på gymnasial eller eftergymnasial nivå) under handledning av 
djurhälsopersonal eller tidigare nämnd övrig personal samt djursjukskötar- och 
veterinärstudenter om förutsättningarna i 4 kap. 10, 11 eller 12 §§ Statens 
Jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2013:42) om operativa ingrepp och skyldigheter för 
djurhållare och personal inom djurens hälso- och sjukvård är uppfyllda." 
 
 
För Djurbranschens Yrkesnämnd, 
 
 
Maria Elinder 
      
Agronom, sekreterare i DYN 
Tel. 070 – 56 87 318 , maria.elinder@naturbruk.se  


