
 
 
 
 
 
 

Lagstiftning möjliggör inte läkemedelsordinationer på distans i djursjukvård 

 

 

En veterinär måste följa lagstiftingens krav när han överlåter eller ordinerar mediciner. Gällande 

lagstiftning tillåter inte att mediciner ordineras eller överlåts enbart utifrån video, fotografier eller 

telefonsamtal utan veterinären måste antingen undersöka djuret själv eller känna det väl 

 

Undersökning är förutsättningen för medicinering 

 

En veterinär får ordinera mediciner och läkemedelsfoder till djurägaren eller innehavaren endast 

efter att ha undersökt djuret eller djuren i fråga.  

Det finns bara två fall när det är tillåtet att avvika från denna huvudregel: 

1) Veterinären känner sedan tidigare djurets hälsotillstånd väl eller djurhållningsenheten. Då 

kan veterinären ordinera mediciner utan att själv ha undersökt djuren eller djurgruppen. 

Utgångspunkten är en giltig vårdrelation till djuret eller djuren 

2) Veterinären känner väl till resultaten av undersökningar som genomförts beträffande djurens 

hälsotillstånd och djurhållningsenheten. Även i dessa fall ska djuret eller 

djurhållningsplatsen vara kända av veterinären sedan tidigare och undersökningsresultaten 

ska handla om den sjukdom för vilken mediciner skulle ordineras eller överlåtas. 

Liknande villkor gäller för överlåtelse av mediciner som vid ordination av läkemedel. 

  

Användning av antimikrobiella läkemedel har reglerats separat. Minimikravet för användning av 

antimikrobiella läkemedel är en klinisk eller mikrobiologisk diagnos. 

 

Och vid distansmedicinering? 

 

Med en undersökning avses en situation där veterinären och djuret fysiskt befinner sig i samma 

lokal och där veterinären utreder djurets tillstånd genom att göra iakttagelser mångsidigt med olika 

sinnen. En veterinär kan inte ordinera eller överlåta mediciner på basis av omständigheter 

som endast konstaterats med en distanskontakt. Veterinären kan överlåta eller ordinera 

mediciner utan att ha undersökt djuret endast om denne känner till djurets hälsotillstånd väl. Det 

innebär att veterinären tidigare genomfört kliniska undersökningar om besväret i fråga. 

Vid djurmedicin på distans kan djurets hälsotillstånd bedömas och man kan till exempel lämna 

hemvårdsanvisningar eller hänvisa till att besöka en veterinärmottagning. I Finland finns det redan 

några som erbjuder djursjukvård på distans som kommer sannolikt att bli vanligare  

Inom EU förbereder man som bäst en ny djurmedicinförordning (KOM(2014)558). När den i sinom 

tid börjar gälla kommer den nationella lagstiftningen också att förnyas. Då kommer även de 

utmaningar som distansdjursjukvården medför att övervägas när det gäller ordination eller 

överlåtelse av mediciner. 

 

Närmare information 

Överinspektör Henriette Helin-Soilevaara, t. 040 489 3352, henriette.helin-soilevaara@evira.fi  

Jurist Mia Naumanen, t. 050 407 8368, mia.naumanen@evira.fi 
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JSMf förordning om förskrivning av läkemedel och läkemedelsfoder för behandling av djur 

(7/EEO/2008) 

 

JSMf om förordning om användning och överlåtelse av läkemedel för behandling av djur (17/14) 

 

 

http://mmm.fi/documents/1410837/1819070/7_vla_2008_sv.pdf/92d35b76-1c71-4bf8-b5cd-1f1565965eef/7_vla_2008_sv.pdf.pdf
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