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Remiss angående reviderat förslag på föreskrifter om skyldigheter inom 

djurens hälso- och sjukvård samt om läkemedel och läkemedelsanvändning 
 

Näringslivets Regelnämnd (NNR) har beretts tillfälle att avge yttrande över ovan nämnd 

remiss och anför följande; 

 

Bakgrund 

Denna reviderade remiss (revidering av remiss med samma rubrik som skickades ut den 20 

februari 2017) tar fortsatt upp hur tillgången till djursjukskötares vårdinsatser ska kunna 

säkerställas genom olika justeringar i deras behörighet. SJV menar enligt underlagen att det 

finns en brist på djursjukskötare. 

 

NNRs synpunkter 

NNR uppfattar inledningsvis att det finns en osäkerhet om bristen på djursjukskötare, vilket är 

det problem som SJV i den ursprungliga konsekvensutredningen uppgav som det 

bakomliggande skälet till de förändringar som föreslås. I den ursprungliga 

konsekvensutredningen redovisar SJV de fakta man grundar sin problembeskrivning på. Trots 

dessa fakta verkar det finnas olika meningar om förekomsten av bristen på djursjukskötare 

och/eller dess storlek. Om de fakta som insamlats inte är otvetydiga behöver dessa sannolikt 

kompletteras. I den nya konsekvensutredningen efterlyser NNR en beskrivning av hur 

behovet av kompletterande fakta har analyserats. 

 

På ett generellt plan vill NNR understryka det bakomliggande behovet av en fungerande och 

kostnadseffektiv jourverksamhet för djurhållares djur i behov av vård och läkemedel. 

 

Utvärdering 

NNR menar att aktuellt ärende behöver kompletteras med beslut om när en utvärdering av 

utfallet av aktuella justeringar behöver göras. NNR menar att en utvärdering ska göras så 

snart substantiella effekter av vidtagna åtgärder kan påräknas, dock senast inom tre år. Det 

som bör kunna utvärderas i aktuellt ärende är hur tillgången på personalgruppen 

djursjukskötare påverkas av de förändringar som nu föreslås. 
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Slutsats 

NNR finner att osäkerheten om personalbristen behöver klargöras samt att förslaget som 

sådant behöver utvärderas inom en treårsperiod. 
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