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Remiss Läkemedel för djur, maskinell dos och sällsynta
tillstånd SOU 2014:87
Sammanfattning
Arbetsmiljöverket har bedömt remissen främst ur ett arbetsmiljöperspektiv.
Remissen behandlar tre huvudområden:
- Tillgängligheten för läkemedel för djur och regelverk kring handel med
dessa läkemedel
- Reglering av maskinell dosdispensering av läkemedel
- Prissättning av särläkemedel
Arbetsmiljöverket bedömer att utredningens slutbetänkande inte kommer att
påverka arbetsmiljön för berörda grupper negativt. Arbetsmiljöverket tillstyrker
förslaget.

Arbetsmiljöverkets synpunkter och ställningstaganden
Arbetsmiljöverket har främst bedömt remissen ur ett arbetsmiljöperspektiv.
Betänkandet behandlar endast i begränsad omfattning arbetsmiljöfrågor.
Arbetsmiljöverket vill dock lämna följande arbetsmiljörelaterade synpunkter.
Tillgängligheten för läkemedel för djur utgörs av två marknader med olika
förutsättningar, dels för sällskapsdjur och dels för lantbruksdjur. För att
underlätta för professionella djurhållare inom lantbruksnäringen att bedriva sin
verksamhet är det viktigt att tillhandahållandeskyldigheten för förordnade
läkemedel för djur kvarstår för samtliga öppenvårdsapotek. Att enkelt få
tillgång till förordnade läkemedel är av betydelse för att minska smittspridning
bland djuren, vilket är av särskild betydelse för arbetsmiljön beträffande
smittämnen som även kan infektera människa. Att djurhållaren på egen hand
kan införskaffa förordnade läkemedel påverkar även arbetsmiljön för den
ambulerande veterinären positivt. På så vis behöver veterinären inte ha med sig
läkemedel i lika stor utsträckning och därmed minskar risken för att veterinären
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hamnar i en hotfull situation där obehöriga vill komma över vissa typer av
läkemedel.
Det får anses naturligt att Inspektion för vård- och omsorg (IVO) i sin tillsyn av
apotekspersonal även omfattar den personal som tillverkar eller expedierar
läkemedel för djur. Dock kan detta förtydligande av IVOs tillsynsansvar
påverka arbetsmiljön för myndighetens personal i form av utökat ansvar och
nya rutiner. Det är viktigt att det sker en utredning och bedömning av hur
förändringarna kan påverka myndighetens personal och att lämpliga åtgärder
vidtas vid behov.
En förbättrad tillgång till uppgifter om enskild veterinärs förskrivning för att
bland annat bedöma efterlevnad av den så kallade kaskadprincipen är viktig ur
ett samhällsperspektiv, bland annat för att motverka utvecklingen av
antibiotikaresistenta bakterier. Utveckling och spridning av antibiotikaresistenta
bakterier är viktigt att förebygga även ur ett arbetsmiljöperspektiv då dessa
bakterier idag förekommer i flera olika delar av samhället. Förekomsten av
antibiotikaresistenta bakterier i djurhållningen i landet är betydligt lägre än i
vår omvärld och det är av största vikt att vidta åtgärder för att bibehålla det
goda läget och på så vis även förebygga smittspridning till berörda arbetstagare.
I utredningen uppmärksammas att förslagen till en ny prissättningsmodell för
läkemedel som kan bli föremål för maskinell dosdispensering kan innebära viss
ökad administration för Tandvårds– och läkemedelsförmånsverket (TLV). Även
förslaget att vissa särläkemedel som inte kan bli subventionerade i den vanliga
ordningen, ska kunna bli det enligt en särskild ordning, kan innebära viss ökad
arbetsbörda för TLV. Det är viktigt att det sker en utredning och bedömning av
hur de föreslagna förändringarna kan påverka arbetsmiljön för myndighetens
personal och att lämpliga åtgärder vidtas vid behov.

De som deltagit
Yttrandet har avgetts av generaldirektören Erna Zelmin-Ekenhem. I den slutliga
handläggningen har även tillsynschef Bernt Nilsson och enhetschef Jens Åhman
deltagit. Föredragande har varit veterinär Jenny Persson Blom.

Erna Zelmin-Ekenhem
Jenny Persson Blom
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