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Jord- och skogsbruksministeriets förordning
om journalföring av medicinering av produktionsdjur

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 20 och 33 § i
lagen om medicinsk behandling av djur (387/2014):
1§
Tillämpningsområde
I denna förordning bestäms om den journal som produktionsdjurens ägare eller
innehavare ska föra över de läkemedel och foderläkemedel som har använts vid
behandling av produktionsdjur.
2§
Definitioner
I denna förordning avses med:
1. produktionsdjur djur enligt definitionen i 6 § 8 punkten i lagen om medicinsk
behandling av djur (387/2014);
2. läkemedel läkemedel enligt definitionen i 3 § i läkemedelslagen (395/1987);
3. foderläkemedel en blandning av läkemedel och foder enligt definitionen i 5 § 6
mom. i foderlagen (86/2008).
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3§
Journalföring av läkemedel
Djurets ägare eller innehavare ansvarar för att föra journal över läkemedel och bevara
läkemedelsjournalen så som avses i denna förordning.
4§
Uppgifter som ska föras i journalen över läkemedel och foderläkemedel som har använts
vid behandling av produktionsdjur
Djurets ägare eller innehavare ska i sin journal anteckna alla läkemedel som en veterinär,
ägaren eller innehavaren själv eller någon annan har använt vid behandling av
produktionsdjuret. Också de foderläkemedel som har använts vid behandling av
produktionsdjuret ska antecknas i journalen.
Gällande medicinering ska av journalen åtminstone framgå:
1. djurets eller djurgruppens identifieringsuppgifter;
2. datum för medicineringen;
3. vem som har påbörjat medicineringen (veterinär, djurets ägare eller innehavare
eller en annan av dem bemyndigad person);
4. läkemedlets eller foderläkemedlets indikation;
5. läkemedlets namn;
6. mängden läkemedel eller foderläkemedel;
7. fastställd karenstid för läkemedlet eller foderläkemedlet; samt
8. försäljaren av läkemedlet eller foderläkemedlet.
Djurets ägare eller innehavare ska i samband med journalföringen bevara av veterinär
utfärdade recept och skriftliga utredningar om överlåtelse av läkemedel eller
foderläkemedel samt övriga verifikationer på försäljning eller annan överlåtelse av
läkemedel eller foderläkemedel som djurets ägare eller innehavare har fått av en veterinär,
på apotek eller av den som överlåtit foderläkemedlet. I stället för veterinärens namn kan
veterinärens identifikationsnummer antecknas i journalen.
Uppgifterna om medicineringarna ska antecknas i journalen så snart som möjligt efter
behandlingen med läkemedlen eller foderläkemedlen. Journalen ska föras så att
uppgifterna om de enskilda djurens eller djurgruppernas samtliga medicineringar lätt kan
fås fram under hela den tid som journalen bevaras.
5§
Inspektion och bevarande av journaler
Livsmedelssäkerhetsverket och regionförvaltningsverket samt kommunveterinär, förordnad
av regionförvaltningsverket, har rätt att inspektera journalen över medicinering av
produktionsdjur. Djurets ägare eller innehavare ska på begäran utan dröjsmål visa upp
uppgifterna i läkemedelsjournalen för tillsyn. En journal som förs i ett elektroniskt system
över läkemedel som överlåtits på det sätt som avses i 16 § i lagen om medicinsk
behandling av djur ska på begäran överlämnas till tillsynsmyndigheten i elektronisk form.
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Journalen över medicinering av produktiondjur ska bevaras i minst fem år efter den sista
behandlingen, oberoende av om djuret är vid liv eller inte.
6§
Ikraftträdande
Denna förordning träder i kraft den 1 december 2014.
Genom denna förordning upphävs jord- och skogsbruksministeriets förordning om
bokföring över medicinsk behandling av animalieproduktionsdjur (13/VLA/2000).
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