FFS 1993:3
Utkom från trycket 1993-02-05

Försvarets sjukvårdsstyrelse föreskriver med stöd av 31 § om djursjukvård
m m i fred inom försvarsmakten;
beslutade den 7 januari 1993.
Försvarets sjukvårdsstyrelse föreskriver med stöd av 31 § förordningen (1983:276)
om verksamheten inom försvarsmakten och i samråd med överbefälhavaren, Chefen
för armén, Chefen för marinen, Chefen för flygvapnet och Försvarets
civilförvaltning följande.
Allmänna bestämmelser
1§
Dessa föreskrifter gäller för hälso- och sjukvård för tjänstedjur (häst eller hund)
inom försvarsmakten.
2§
Med förband avses i dessa bestämmelser sådan myndighet enligt 6 och 7 §§ samt
bilagorna till förordningen om verksamheten inom försvarsmakten där tjänstedjur
hålls.
3§
Tjänstedjur skall ges bästa möjliga vård till lägsta möjliga kostnad.
4§
Djursjukvården vid förbandet organiseras i samråd med militärbefälhavaren.
5§
Militärbefällavaren skall ges tillfälle yttra sig över förslag till ny- och ombyggnad
av lokaler för djurhållning och djursjukhus, rastgårdar och lokaler för
foderförvaring. Han skall också beredas tillfälle att yttra sig i frågor som berör
foder, ströstater och liknande.
Besiktning av tjänstedjur
6§
Förbandet skall genomföra besiktning av
- tjänstedjur minst en gång årligen
- tjänstedjur vid ankomst till och avgång från förbandet
- tjänstedjur före och efter deltagande i tävling
- inlejt tjänstedjur vid såväl in- som utmönstring

- privatägt djur före beslut om inköp eller inlösen.
Vid besiktningen skall fastställas om djuret är tjänstdugligt.
Vid besiktningen skall en representant för förbandet närvara och föra
besiktningsprotokoll. Kopia av protokollet, med anteckningar om vidtagna eller
planerade åtgärder med anledning av besiktningen, insänds av förbandschefen till
militärbefälhavaren.
Vård av sjuka djur
7§
Vid tecken på sjukdom hos tjänstedjur skall djuret snarast blir undersökt av veterinär.
8§
Av regementsinstruktion (motsv) skall framgå vilken veterinär som skall tillkallas vid
olycksfall eller sjukdom.
9§
Särskild sjukjournal skall föras (blankett M7102-860430).
10 §
Sjukt djur skall vårdas enligt behandlande veterinärs ordination och anvisning.
11 §
För mer kvalificerad vård, specialundersökning, röntgenundersökning m m kan djur
remitteras till civilt djursjukhus.
Åtgärder vid smittsama djursjukdomar m m
12 §
Vid utbrott eller befarat utbrott av smittsam sjukdom bland tjänstedjur vid
förbandet eller inom den ort där förbandet är förlagt skall ansvarig veterinär
konsulteras snarst möjligt.
13 §
Vid utbrott av sjukdom enligt 12 § skall anmälan omedelbart ske till Försvarets
sjukvårdsstyrelse och militärbefälhavaren.
14 §
Sjukdom enligt epizootiförordningen (1980:371) skall även anmälas till
länsveterinären.
Uppställning av djur som inte tillhör försvarsmakten
15 §
Uppställning av försvarsmakten ej tillhöriga djur i förbandets staller får ske efter
förbandets särskilda medgivande. Djuret skall besiktigas vid ankomsten.

Veterinärintyg skall därvid styrka att djuret under de senaste två månaderna inte
varit angripet av smittsam sjukdom eller varit uppstallat där sådan sjukdom
förekommit under denna tid.
För hund skall finnas intyg som inte är äldre än tre år om giltig vaccination mot
valpsjuka och HCC. Vaccination mot parvovirusinfektion får inte vara äldre än ett
år.
Rapportering av smittsam sjukdom
16 §
Rapportering enligt 13 § av smittsam sjukdom skall ske omedelbart när sjukdomen
upptäcks med angivande av sjukdom och därefter fortlöpande en gång i veckan
under sjukdomsperioden.
Av rapporten skall framgå sjukdomens utbredning och omfattning samt vidtagna
åtgärder.
17 §
Har förband där smittsam djursjukdom utbrutit fått order att tjänstedjur skall
sändas utanför förbandet, skall det omedelbart anmäla att smittsam djursjukdom
utbrutit vid förbandet, dels till den som utfärdat ordern och dels till
militärbefälhavaren som avgör om djuret skall sändas eller inte.
Årsberättelse över djursjukvården m m
18 §
Förband insänder budgetårsvis före 1 september årsberättelse ställd till försvarets
sjukvårdsstyrelse via militärbefälhavaren, som skall granska förbandens
årsberättelser och komplettera dem med egna iakktagelser och skicka dem till
försvarets sjukvårdsstyrelse före den 1 oktober.
19 §
En årsberättelse skall omfatta följande avsnitt:
Allmän redovisning
I en allmän redovisning behandlas hälsotillstånd och sjukvård vid förbandet samt lämnas en
redogörelse för förhållanden vilka är av allmänt intresse eller som eljest bör komma till
Försvarets sjukvårdsstyrelses kännedom.
Redovisningen avfattas enligt nedan angivna schema.
a) personal, som tjänstgjort vid förbandet
b) Smittsamma och övriga sjukdomar
c) Speciella iakttagelser i djursjukvården
d) Stallhygien
e) Djurskydd
f) Utfodring

g) Utackorderade tjänstedjur
h) Stallar och lokaler
i) Veterinärmaterielfrågor
j) Övrigt
20 § Årssjukbesked
(Blankett M7102-960170)
Årssjukbesked avges för försvarsmaktens tjänstedjur som under budgetåret varit i
tjänst vid förbandet.
Vid ifyllandet av blanketten gäller
att samtliga under året vårdade tjänstedjur skall upptas i beskedet,
att sjukskrivet tjänstedjur som samtidigt vårdats för flera sjukdomar skall upptas
som vårdat för var och en av dessa sjukdomar. Totala antalet dagar djur varit
sjukskrivet fördelas på lämpligt sätt på respektive sjukdom,
att i kol 6 (Ej tjänsteduglig) upptas tjänstedjur som lidit av kroniska sjukdomar och
som slutbehandlats utan att ha blivit tjänstdugliga och därför i vanlig ordning
kasserats,
att i kol 8 (Avlivade) upptas tjänstedjur som avlivats i omedelbar anslutning till
uppkommen skada eller akut sjukdom,
att i kol 12 (Vårdade ej sjukskrivna) upptas tjänstedjur som efter sjukanmälan
behandlats utan att sjukskrivas och
att i kol 13 (Anteckningar) vid resp sjukdom göres anteckning om det antal fall som
har uppkommit genom olyckshändelse, med en kort redogörelse av olyckan.
Tjänstedjur som vid förbandet under budgetåret avförts som ej tjänstdugliga,
självdöda eller avlivade skall redovisas i kol 3 och 4 såsom insjuknande i respektive
sjukdom (=kassationsorsak) och avföras i resp 6, 7, 8 och 9.
21 § Uppgift på självdöda, avlivade och kasserade tjänstedjur
(Blankett M7102-860420)
För tjänstedjur som dött, avlivats eller kasserats under utackordering skall i
anteckningskolumnen anges "Hos fodervärd".
22 § Rapport över i försvarsmaktens sjukstallar vårdade privatägda djur
Rapporten över vårdade privatägda djur skall omfatta följande
punkter.
a) Allmän redogörelse över verksamheten
b) Uppgift om under budgetåret vårdade djur specialiserad på djurslag

c) uppgift om totala antalet under året utförda röntgenexponeringar.
Föreskrifter om redsovisning m m av ersättning för i försvarets sjukstallar vårdade
privatägda djur meddelas av Försvarets civilförvaltning. (För närvarande gäller
1980-03-26 dnr 210-22).
Dessa föreskrifter träder i kraft fyra veckor efter den dag, då föreskrifterna enligt
uppgift på dem utkommit från trycket i försvarets författningssamling.
Genom föreskrifterna upphävs Försvarets sjukvårdsstyrelses kungörelse (FFS
1980:39) om djursjukvård m m inom försvaret i fred.
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