Journalföring av medicinering av produktionsdjur

Lagen förutsätter att alla djurägare och – innehavare för journal
över alla de läkemedel som produktionsdjuren behandlas med, och
att de ansvarar för att journalföringen bevaras. På begäran ska
journalföringen visas upp för tillsyn.
Med produktionsdjur avses djur som hålls, föds upp, sköts,
slaktas eller samlas in för produktion av livsmedel. De vanligaste
produktionsdjuren är nöt, gris, fjäderfä, lamm, get och häst.

I stället för veterinärens namn kan veterinärens identifikationsnummer antecknas i journalföringen.
SPARA ALLA DOKUMENT MED JOURNALEN
Bifoga alla skriftliga dokument som fåtts från veterinärer, apotek eller foderfabriker och som gäller läkemedel och läkemedelsfoder till journalföringen. Det
betyder recept, ordinationer på läkemedelsfoder och
veterinärens skriftliga utredningar. Om gården inte
har fått läkemedel för framtida behov (inom ramen för
Nasevas eller Sikavas hälsovårdsavtal) räcker det med
att spara apotekskvitton på receptfria läkemedel samt
veterinärens skriftliga utredningar om medicinering
och recept i en mapp. Djurets ägare eller innehavare
ska komplettera dokumenten med de uppgifter som
saknas.
FÖR IN I JOURNALEN SNARAST OCH FÖRVARA
DEM I FEM ÅR
Medicineringsuppgifter ska antecknas i journalen så
snart som möjligt. Journalen ska föras så att uppgifterna om de enskilda djurens eller djurgruppernas
samtliga medicineringar lätt kan fås fram under hela
förvaringstiden. Journalen över medicinering för produktionsdjur ska förvaras i minst fem år efter den sista
behandlingen, oberoende av om djuret är vid liv eller
inte.
GÅRDAR SOM HAR FÅTT LÄKEMEDEL FÖR
KOMMANDE BEHOV SKA HA ELEKTRONISK
LÄKEMEDELSJOURNALER
Inom ramen för de riksomfattande djurhälsovårdsprogrammen (Sikava, Naseva) är det möjligt att ge gårdar
läkemedel för kommande behov. Innan en gård kan få
läkemedel för kommande behov måste gården ha ett
hälsovårdsavtal med en veterinär, samt regelbundna
hälsovårdsbesök. Utgående från dessa gör man upp
en hälsovårdsplan. De gårdar som fått läkemedel för
kommande behov ska ingå i hälsovårdens elektroniska
uppföljningssystem eller i annat motsvarande elektroniskt system som tillåter överföring av uppgifter till
hälsovårdens uppföljningssystem.

Hur vet jag om ett preparat är ett läkemedel
som kräver journalföring?
Ett läkemedel är ett medel eller preparat som används för att lindra, bota eller förhindra sjukdomar
och deras symtom hos människor eller djur.
Ett läkemedelsfoder är en blandning av ett veterinärmedicinskt läkemedel och ett foder. Läkemedelsfoder används som sådant på grund av sina
sjukdomsbotande eller -förebyggande eller andra
medicinska egenskaper. Läkemedelsfoder skrivs alltid ut av en veterinär och läkemedelsfoder tillverkas
i godkända foderfabriker.
Ett foder är en produkt som används för matning
av djur, till exempel fodermedel, foderblandning,
tillsats i eller förblandning av foder. Foder är även
de bifraktioner som uppkommer inom livsmedelsproduktionen och som används som näring för
djur. Foder är spannmål, hö, ensilagekonserveringsmedel samt industriella fullfoder och kompletteringsfoder (t.ex. kalkpasta, kalkbolus, ketospasta,
näringsmässiga multivitaminer och spårämnen,
specialfoder).
Produktionsdjuren ska kunna identifieras under
medicinering och läkemedelsbehandling samt
under karenstiden. Produktionsdjuret eller gruppen av produktionsdjur ska ges någon form av
identifikation i samband med att de får läkemedel
om inte djuret eller gruppen av djur annars kan
identifieras. Använd till exempel ett ankelband för
identifiering av mjölkkor.

Modeller för att föra journal och svar på ofta ställda frågor finns på www.livsmedelsverket.fi >
Odlare > Djurhållning > Medicinering av djur > Ansvarig användning av läkemedel > Lagstiftning om
medicinsk behandling av djur > Journalföring av
medicinering av produktionsdjur

Lagstiftning
Lag om medicinsk behandling av djur (387/2014) 20 §
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om journalföring av medicinering av produktionsdjur (21/14).
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UPPGIFTER SOM SKA JOURNALFÖRAS
1. djurets eller djurgruppens identifieringsuppgifter;
2. medicineringsdatum;
3. vem som inledde medicineringen (veterinär,
djurets ägare eller innehavare eller någon annan
av dem bemyndigad person);
4. orsak till läkemedelsbehandling eller användning
av foderläkemedel;
5. läkemedlets namn;
6. mängden läkemedel eller foderläkemedel;
7. den karenstid som fastställs för läkemedlet eller
foderläkemedlet; samt
8. läkemedlets eller foderläkemedlets försäljare.

