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 Vilka frågor prövar nämnden? 
 Nämnden tar upp anmälningar mot personer som tillhör djurhälsoperso-
nalen för händelser som har inträffat i deras yrkesutövning. Det får bara 
handla om rent veterinärmedicinska frågor som har samband med en behand-
ling, en intygsskrivning eller liknande. Nämnden kan inte ta upp anmälningar 
som handlar om räkningar, otrevligt bemötande eller skadestånd. Det är inte 
heller en uppgift för nämnden att besvara allmänna frågor, exempelvis vad 
som är det bästa botemedlet eller hur ett djur bör tas om hand i största 
allmänhet. Anonyma anmälningar behandlas inte. 
 Om ett djur har behandlats av flera personer, t.ex. på en djurklinik eller ett 
djursjukhus, är det möjligt att ta upp det i en och samma anmälan. Observera 
dock att anmälan ska avse var och en av de berörda personerna, inte djur-
kliniken eller djursjukhuset. 

 Vem har rätt att göra en anmälan till nämnden? 
 Rätten att anmäla tillkommer djurägaren eller någon annan som har eller 
har haft djuret i sin vård i samband med händelsen. Djurvänner i största 
allmänhet har inte någon anmälningsrätt. Men en anmälan kan i dessa fall 
göras till Jordbruksverket eller länsstyrelsen som är tillsynsmyndigheter för 
djurhälsopersonalen. Jordbruksverket och länsstyrelsen har nämligen anmäl-
ningsrätt till nämnden. 
Hur görs anmälan? 
 Anmälaren skriver ett brev till nämnden och förklarar vad som har hänt och 
vad man vill anmäla. Nämnden är tacksam för maskinskrift eller ordbehand-
lare, men man kan också skriva för hand, bara handstilen är läslig. Om man 
vill låta sig företrädas av ett ombud, är det nödvändigt att ombudet utrustas 
med en fullmakt. Det är viktigt att man anger tidpunkten för de händelser som 
är av betydelse, bl.a. av det skälet att nämnden inte som ett disciplinärende får 
ta upp händelser som är mer än två år gamla. Det kostar inte något att göra en 
anmälan. 

 

 



                       

 
 
Vad händer med anmälan? 
 Alla berörda får komma till tals under skriftväxlingen samt kommentera det 
som har anförts av motparten eller av tillsynsmyndigheten, som regel är 
Jordbruksverket. Förfarandet är i stora delar skriftligt, men vid behov kan 
nämnden hålla muntlig förhandling, t.ex. då kompletterande frågor måste 
ställas från nämndens sida. Det är viktigt att du (i avskrift eller kopia) 
bifogar journal och andra dokument som kan belysa saken. Den 
noggranna handläggningen tar tid. Den normala handläggningstiden mellan 
att en anmälan kommer in och att beslut expedieras i ärendet är ofta ett till ett 
och ett halvt år.  
 Vissa formalia måste iakttas under skriftväxlingen, exempelvis att man 
skall skriva under ett delgivningskvitto om att man har tagit emot de över-
sända handlingarna. Detta betyder inte att man godtar innehållet i det som har 
skickats över, bara att handlingarna har kommit fram.  
 Alla handlingar och beslut är allmänna handlingar, vilket betyder att de 
enligt lag kan komma att lämnas ut till var och en som begär det. 
Vilken sammansättning har nämnden?  
 Nämnden består av en ordförande som är eller har varit ordinarie domare 
samt sju ytterligare ledamöter som alla har stor erfarenhet av djurhållning. 
Samtliga har ersättare, och på det sättet finns många veterinärmedicinska 
erfarenheter representerade, detsamma gäller företrädare för organisationer 
inom lantbruket och hästsporten eller bland ägare av sällskapsdjur. Samman-
träden hålls som regel en gång i månaden i Stockholm eller i Jönköping. 
 Inför sammanträdena får samtliga deltagande ledamöter alla ingivna hand-
lingar hem till sig för genomläsning. Det förekommer att nämnden efter ett 
första möte bestämmer sig för att komplettera utredningen på någon punkt. 
Ibland händer det att nämnden tar in ett sakkunnigutlåtande från en expert. 
 En anmälan leder inte automatiskt till en påföljd utan kan lämnas utan åt-
gärd bl.a. när det anses att någon kritik inte kan riktas mot den som anmälts. 
Handlar det däremot om allvarliga veterinärmedicinska felbedömningar eller 
slarv eller har den anmälda brutit mot utfärdade föreskrifter, kan påföljden bli 
en erinran, som är den lindrigaste disciplinpåföljden. I allvarligare fall hand-
lar det om en varning. På anmälan av Jordbruksverket kan nämnden också ta 
upp frågan om indragning av legitimationen/godkännandet för en person som 
tillhör djurhälsopersonalen. Nämndens beslut kan i sin tur få betydelse för en 
skadeståndsprocess vid domstol eller i ett försäkringsärende.  

Nämndens beslut kan överklagas till Förvaltningsrätten i Jönköpings 
län. Överklagandet ska dock skickas eller lämnas till nämnden. 


