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Remissvar: Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 

2021:XX) om förordnande och utlämnande av läkemedel 

och teknisk sprit samt förslag till föreskrifter om ändring av 

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:9) om 

detaljhandel vid öppenvårdsapotek 

Ert dnr. 3.1.1-2021-045856 
 
Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) har av Läkemedelsverket anmodats 
inkomma med synpunkter på rubricerade föreskrifter och önskar framföra 
följande synpunkter. 
 
SVA har tagit del av ovan rubricerad remiss och instämmer i huvudsak med 
Läkemedelsverkets förslag. Den kommenterade version som bifogades har, liksom 
handledningen till gällande föreskrift HSLF-FS 2021:32, varit ett gott stöd vid 
genomläsning. Nedan framförs några allmänna och specifika synpunkter på 
HLSF-FS 2021:XX.  
 
SVA har inga synpunkter på ändringar i LVFS 2009 :9. 
 
I det följande syftar EU-förordningen om veterinärmedicinska läkemedel till 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/6 om veterinärmedicinska 
läkemedel och om upphävande av direktiv 2001/82/EG.  

ALLMÄNNA SYNPUNKTER 

Vi är införstådda med den tidspress som råder vad gäller införande av dessa 
föreskrifter, och de förändringar i E-hälsomyndighetens och apotekens system 
som krävs. För framtiden återstår dock en del frågor att diskutera för att optimera 
möjligheten till nationell uppföljning, inklusive uppföljning av förskrivning så 
som avses i regeringens strategi mot antibiotikaresistens där det bland annat står 
under Mål 1:  

• ”relevanta it-system inom alla sektorer medger att data gällande 
ordinationsorsaker och följsamhet till behandlingsrekommendationer finns 
tillgängliga och återkopplas till berörda verksamheter.” 
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För att leva upp till detta behövs för djursidan att ordinationsorsak anges på 
receptet, och att informationen förs över till E-hälsomyndigheten. Detta är också 
önskvärt om Jordbruksverkets nuvarande system med djursjukdata delvis ska 
ersättas av statistik från E-hälsomyndighetens transaktionsdatabas (FOTA) på det 
sätt som anges i SOU 2021:45.  
 
Vidare så är det önskvärt att det för livsmedelsproducerande djur utöver 
organisationsnummer anges (och förs över) produktionsplatsnummer (PPN), 
eftersom ett företags organisationsnummer kan omfatta flera PPN på geografiskt 
skilda platser.  
 
Vi noterar att det i konsekvensbeskrivningen nämns att uppgift om förskrivning 
enligt artikel 112, 113 och 114 i EU-förordningen om veterinärmedicinska 
läkemedel i dagsläget inte kan anges som ett separat värde i e-receptformatet. Vi 
tror att sådana uppgifter i inledningsskedet inte kommer att överföras till E-
hälsomyndigheten, oavsett recepttyp. Det är önskvärt att så kan ske framöver, 
eftersom det skulle möjliggöra analyser av vilka produkter och substanser som 
förskrivs på sådant sätt. Sådana analyser skulle ge ett bra underlag för att 
identifiera situationer där effektiva läkemedel för djur saknas på den svenska 
marknaden. 
 
Vid genomläsning har vi noterat några punkter som kan behöva förklaras eller 
förtydligas i kommande handledning: 

• I Kapitel 5 8§ används ordet yrkesregistreringsnummer, som ju är den term 
som används i EU-förordningen om veterinärmedicinska läkemedel. I 
fortsättningen används termen veterinärnummer.  

• Kapitel 5 8-9§: Om uppgifter från E-hälsomyndigheten ska användas för 
insamling av data om användning av antibiotika för djur så bör utöver 
djurslag i vissa fall djurkategori anges på recepten. Detta, och exakt definition 
av kategorier enligt Artikel 15.1 i Kommissionens delegerade förordning (EU) 
2021/578, preciseras lämpligen i handledningen. 

• Kapitel 5 11§: begreppet maskinläsbar form är brett. Av handledningen 
framgår att det för humansidan för närvarande innebär streckkod. 
Förskrivande veterinärer behöver upplysas om detta, samt om vilken 
kvalitetsstandard som gäller och hur man går till väga för att få en streckkod. 
Veterinärnumren har färre siffror än förskrivarkoden för läkare och möjligen 
behöver veterinärnumret för detta syfte kompletteras med prefix eller suffix.  

SPECIFIKA SYNPUNKTER 

Kapitel 5, 9§ punkt 3: Vid förskrivning av antimikrobiella läkemedel ska 
”terapi” anges på receptet om förskrivningen inte avser profylax eller metafylax, 
så som det definieras i EU-förordningen om veterinärmedicinska läkemedel. Det 
är oklart hur situationer när antimikrobiella läkemedel används för sanering av en 
specifik smitta i djurbesättningar ska kategoriseras. Begreppet ”annan 
behandling” i stället för ”terapi” skulle möjliggöra en vidare tolkning som passar 
alla situationer utöver de som anges i EU-förordningen. Ett alternativ, om ”terapi” 
kvarstår som alternativ, är att i handledningen till kommande föreskrift tydligt 
definiera hur behandling där avsikten är smittsanering ska anges.  
 
Kapitel 5 11§, om receptblanketter: Den sista meningen är något oklar och 
kan förefalla vara i konflikt med meningen direkt innan. Möjligen skulle en 
omformulering till ”Alternativa styrkor, läkemedelsformer eller doseringar får inte 
förtryckas” tydliggöra.  
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Kapitel 7 5§, om utskrift av elektroniskt recept för djur: Blanketten för 
utskrift av elektroniska recept i bilaga 7 är inte anpassad för att rymma de 
uppgifter som är obligatoriska för recept för djur. Till exempel saknas fält för aktiv 
substans, ”metafylax eller profylax” och karenstid. Det är oklart var dessa 
uppgifter ska anges. Det finns en risk att en farmaceut som inte har stor vana vid 
recept för djur inte överför nödvändiga uppgifter. En anpassning av blanketten är 
därför önskvärd.  
 
Blankett för telefonrecept: Blanketten är avsedd att användas för recept till 
människa såväl som till djur. Den kombinerade versionen är sannolikt den mest 
praktiska för öppenvårdsapoteken, men det finns viss risk att obligatoriska 
uppgifter inte antecknas om mottagande farmaceut inte har stor vana vid recept 
för djur. Exempel på detta är att det saknas fält för aktiv substans. I rutan för 
mängd/behandlingstid ska, vad vi förstår, alltid mängd anges för djur (dvs 
behandlingstid är inte ett alternativ).  
 
Blankett för recept: Utöver djurslag kan djurkategori behöva anges om 
uppgifter från E-hälsomyndighetens transaktionsdatabas (FOTA) ska användas 
för insamling av uppgifter om användning av antibiotika på det sätt som anges i 
SOU 2021:45. Detta kan tydliggöras genom att rutan för djurslag rubriceras 
”djurslag, ev. djurkategori, djurens identitet”. Angående uttrycket ”djurens 
identitet” så skulle ”identifiering av djuren” närmare följa lydelsen i EU-
förordningen om veterinärmedicinska läkemedel. Uttrycket skulle också vara 
bättre anpassat även till situationer där specifik djuridentitet saknas, som för 
grupper av djur utan individuell märkning. Kommentaren gäller även blankett för 
utskrift och för telefonrecept.  
 
Möjligen skulle fältet för ”terapi, metafylax, profylax” vara mer logiskt placerat 
direkt före rutan för ”Dosering, användning, behandlingsändamål” 
 
Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektören Ann Lindberg. I den slutliga 
handläggningen har deltagit avdelningschefen Börje Tidstedt, biträdande 
statsveterinären Marie Sjölund, sektionschefen Inger Blom samt laboratorn 
Christina Greko, föredragande. 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
 
 
 
Ann Lindberg 
 
 
 Christina Greko 

 

 

 


