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Apoteksmarknadsutredningen 

 

Ang. veterinärers tillhandahållande av läkemedel. 

Idag är det förbjudet för veterinärer att försälja läkemedel. Detta innebär att vid ett 

veterinärbesök ute i en djurbesättning skall veterinären, efter att ha inlett 

behandlingen, utfärda recept på de läkemedel som erfordras för att slutföra 

behandlingen.  Djurägaren skall därefter inköpa dessa läkemedel på apotek. En 

mycket stor del av landets veterinärer bryter mot denna förordning och lämnar ut 

erforderliga läkemedel till djurägaren för att denne skall slippa åka till apoteket. 

Systemet tillämpas rutinmässigt även av Distriktsveterinärerna som är ett statligt 

företag som bedriver djursjukvård i konkurrens med privata veterinärer. 

Distriktsveterinärerna är paradoxalt nog en del av den myndighet, Jordbruksverket, 

som utövar tillsyn av landets veterinära verksamhet. Enligt svensk lag skall de 

läkemedel som åtgår vid veterinärbesöket tillhandahållas till självkostnadspris. 

Jordbruksverket lägger på 30 % på de mediciner man försäljer till djurägarna. Detta 

förhållande har för några år sedan anmälts till Läkemedelsverket. Anmälan föranledde 

inte någon åtgärd varför även privata aktörer torde anse att ett påslag på ca 30 % är 

att betrakta som självkostnadspris. Anledningen till att lagen ej efterlevs beror på att 

fördelarna med att bryta mot denna är uppenbara. Man besparar djurägaren den 

kostnad och det arbete det innebär att själv hämta medicinen på apotek. De 

veterinärer som respekterar lagen riskerar att konkurreras ut av t.ex. de statliga 

distriktsveterinärerna. Det är också mycket troligt att om ett 30 %-igt påslag tillämpas 

att en viss vinst kan genereras av försäljningen. 

Även vid stationära veterinärmottagningar - statliga distriktsveterinärstationer, 

privata djurkliniker och djursjukhus sker idag en viss försäljning av läkemedel. Skälen 

till detta är samma som vid den ambulerande verksamheten, djurägarna besparas 

extra arbete etc. 

Föreningen Veterinärer i Sverige, ViS, anser att denna verksamhet skall legaliseras 

genom att göra det möjligt för veterinärer att tillhandahålla de läkemedel som finns 

upptagna i FASS VET. Följande fördelar uppnås: 

1. Djurägaren besparas det arbete och den kostnad det innebär att hämta 

läkemedlet på apotek. 



 

 

2. Positiva miljöeffekter uppnås då antalet resor minskas. 

3. Veterinärerna har i regel betydligt större kunskap om veterinära läkemedel än vad 

farmaceuter har och kan därför lämna bättre information till djurägarna. 

4. Tillgängligheten till veterinära läkemedel ökar då antalet försäljningsställen ökar.  

Veterinärmottagningar har bl.a. p.g.a. kvällsmottagning och jourverksamhet långa 

öppettider vilket ytterligare ökar tillgängligheten. 

5. Läkemedelspriserna kan pressas nedåt beroende på den ökande konkurrensen 

som uppnås genom ett större antal försäljningsställen. 

6. Med stor sannolikhet kommer fler licenspreparat att registreras. 

7. Den nu olagliga försäljningen av läkemedel som t.ex. Jordbruksverket gör sig 

skyldig till legaliseras. 

8. Man förhindrar att ”bulvanapotek ”inrättas vid landets veterinära mottagningar 

om det blir tillåtet för andra aktörer utom för veterinärer att försälja läkemedel. 

Farhågor om att veterinärerna genom förtjänstmöjligheter via medicinförsäljning 

skulle förskriva onödigt stora mängder och onödigt dyra läkemedel kan förhindras 

effektivt genom att tillsynsmyndigheten Jordbruksverket slutar med sin kommersiella 

djursjukvårdande verksamhet och beter sig som tillsynsmyndigheter i andra EU-länder 

gör, där t.ex. Danmark är ett föredöme, och noggrant kontrollerar alla veterinärers 

förskrivning av t.ex. antibiotika. 
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