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1 Förutsättningar 

1.1 E-tjänst 
Jordbruksverket har tagit fram en e-tjänst för rapporteringen av djursjukdata. 

Denna tjänst ska användas för att rapportera in läkemedel och diagnos av 

behandlade djur till Jordbruksverkets djursjukdataregister. Förutsättningar för att 

använda tjänsten och hur beskrivs i denna manual.  

1.2 Inloggning 
För att logga in i Jordbruksverkets e-tjänst behöver du vara behörig att utöva 

veterinäryrket i Sverige samt ha en e-legitimation. Varje person som använder 

tjänsten ska ha en personlig e-legitimation och ett svenskt veterinärnummer. 

Ansökan om e-legitimation görs till respektive bank. Personer utan svenskt 

personnummer kan inte skaffa e-legitimation och behöver kontakta 

Jordbruksverket för att få tillgång till systemet.  

1.3 Begrepp 
Rapport - den information som skickas in till Jordbruksverket. Rapporten kan 

bestå av en eller flera förrättningar.  

Förrättning - information om läkemedelsbehandlingar på en och samma 

anläggning. Du kan rapportera flera olika diagnoser, läkemedel och djur i en 

förrättning eller dela upp dem i olika förrättningar.  

1.4 Frågor 
Vid frågor om e-tjänsten kontakta Kundtjänst på telefon 0771-223 223 eller via e-

post till veterinarfragor@jordbruksverket.se 
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2 Tillvägagångssätt 

Här beskrivs hur du loggar in till tjänsten och hur du gör för att rapportera. 

Fält som i e-tjänsten är markerade med en * (asterix) är obligatoriska. Övriga 

uppgifter lämnas frivilligt.  

OBS! Du kommer bli automatiskt utloggad från tjänsten om du varit inaktiv i 30 

minuter.  

2.1 Sökväg 
Du når e-tjänsten via adressen https://jordbruksverket.se/e-tjanster-databaser-och-

appar/e-tjanster-och-databaser-djur/djursjukdata eller genom att gå till 

Jordbruksverkets webbplats och välja Visa alla e-tjänster. Där väljer du 

Djursjukdata.  

2.2 Skapa rapport 
Om det är första gången du loggar in i e-tjänsten kommer du mötas av denna bild 

(Figur 1). För att börja rapportera klickar du på knappen Lägg till förrättning. 

 

Figur 1 

  

https://jordbruksverket.se/e-tjanster-databaser-och-appar/e-tjanster-och-databaser-djur/djursjukdata
https://jordbruksverket.se/e-tjanster-databaser-och-appar/e-tjanster-och-databaser-djur/djursjukdata
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Om du redan har påbörjade förrättningar kommer du istället komma till en vy 

(Figur 2) där du har flera val. Du kan välja att fortsätta på en påbörjad förrättning 

genom att trycka på visa, lägga till eller ta bort en förrättning eller kontrollera och 

skicka in din rapport. 

 

Figur 2 

2.2.1 Allmänna uppgifter 
När du har valt Lägg till förrättning, börja med att fylla i allmänna uppgifter om 

tid och plats för behandlingen. Ange i vilket län djurhållaren finns, vilket datum 

behandling och/eller förskrivning skedde samt anläggningens registreringsnummer 

eller godkännandenummer om uppgiften finns 

OBS! Fyll ut med nollor framför anläggningens registreringsnummer om det har 

färre än 6 siffror.  

När du har fyllt i alla uppgifter klickar du på Nästa.   
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2.2.2 Lägg till djur 
Nästa steg är att lägga till information om djuret eller djuren som är behandlade.  

2.2.2.1 Djurslag 

Du väljer djurslag antingen via rullista, genom att skriva ut namn eller ange kod för 

djurslaget. Tänk på att det kan finnas flera kategorier av samma art och om du inte 

vet vilken produktionskategori du ska använda så titta i manualen Djurslagskoder 

som du hittar under rubriken Manual till e-tjänsten, på Jordbruksverkets webbplats. 

https://jordbruksverket.se/e-tjanster-databaser-och-appar/e-tjanster-och-databaser-

djur/djursjukdata 

2.2.2.2 Djurtyp 

När du har valt djurslag behöver du också ange djurtyp. Med det menas om det är 

en hel besättning, en del av en besättning eller ett enstaka djur som behandlats.  

2.2.2.2.1 Besättning 

När du har behandlat eller förskrivit läkemedel till en hel besättning får du, för 

vissa djurslag, möjlighet att ange ålderskategori. 

2.2.2.2.2 Grupp 

När du rapporterar en behandling eller förskrivning av flera djur på samma 

anläggning som behandlats på samma sätt, får du, beroende på djurslag, möjlighet 

att ange ålder och antal djur. 

2.2.2.2.3 Individ 

När du rapporterar en behandling eller förskrivning av ett enstaka djur har du, 

beroende på djurslag, möjlighet att ange kön och ålder. 

Om du har behandlat ett nötkreatur så ska du fylla i födelsebesättningens 

registreringsnummer och individnummer, inklusive kontrollsiffra (Figur 3). 

Födelsebesättningens registreringsnummer ska fyllas i med 6 siffror Om 

registreringsnumret består av färre siffror fyller du ut med en eller flera nollor 

framför. Individnumret är 5 siffror där kontrollsiffran utgör den sista siffran. 

Födelsebesättningens registreringsnummer kommer fyllas i automatiskt om du fyllt 

i detta under Allmänna uppgifter, men du har möjlighet att ändra/redigera efter 

behov. Individnumret kontrolleras mot CDB.  

https://jordbruksverket.se/e-tjanster-databaser-och-appar/e-tjanster-och-databaser-djur/djursjukdata
https://jordbruksverket.se/e-tjanster-databaser-och-appar/e-tjanster-och-databaser-djur/djursjukdata
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Figur 3 

Välj Klar för att påbörja nästa steg av rapporteringen 
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2.2.2.3 Behandling 

Nästa steg är att lägga till information om diagnos, åtgärd och läkemedel.  

OBS! Du behöver bara rapportera in läkemedelsbehandlingar, därför kan du inte 

lägga till en diagnos eller åtgärd utan att ange ett läkemedel.  

2.2.2.3.1 Diagnos 

För att fylla i en diagnos kan du söka i fältet (Figur 4). Starta sökningen genom att 

fylla i minst tre tecken. Du kan söka på beskrivning av diagnosen eller 

diagnoskoden. Under sökfältet skapas en lista med dina fem senast använda 

diagnoser. Du kan välja en diagnos direkt ur listan genom att klicka på den. 

 

Figur 4 

2.2.2.3.2 Åtgärd 

När du har lagt till en diagnos, klicka på Ange åtgärd (Figur 4). Detta fält fungerar 

på samma sätt som fältet för diagnos, du kan söka på beskrivning av åtgärden eller 

åtgärdskoden. Under sökfältet skapas en lista med dina fem senast använda 

diagnoser. Du kan välja en åtgärd direkt ur listan genom att klicka på den. Om du 

vill se hela listan av möjliga åtgärdskoder väljer du att Ladda ner baslistan (Figur 

5).  

När du har valt rätt åtgärd klickar du på Spara åtgärd. 
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Figur 5 

När du sparat en åtgärd kan du antingen välja lägg till fler behandlingar, ange 

ytterligare åtgärder eller att ange läkemedel (Figur 6). Du kan även redigera 

diagnos eller åtgärd genom att klicka på knappen med en penna på i högra kanten. 

 

Figur 6 
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2.2.2.3.3 Ange läkemedel 

För att lägga till läkemedel, klicka på Ange läkemedel bredvid aktuell åtgärd. Du 

väljer läkemedel på samma sätt som du väljer diagnos och åtgärd. När du har valt 

ett läkemedel ska du ange hur mycket av läkemedlet som är använt, utlämnat 

och/eller förskrivet.  

Använt - mängden läkemedel du gett djuret själv ute på gården 

Utlämnat - mängden läkemedel du gett till djurhållaren att själv behandla djuret 

med, så kallad jourdos 

Förskrivet – mängden läkemedel du förskrivit via recept  

Enheten som anges för läkemedlet samt förpackningsstorlek hämtas automatiskt 

för det läkemedel du valt. Om du till exempel har använt Alvedon i tablettform, 

men får upp enheten milliliter så behöver du byta läkemedel (Figur 7).  

Licensläkemedel har alltid enheten styck. För att till exempel rapportera 30 ml av 

en 100 ml flaska får du därför skriva in 0,3 styck.  

När du är färdig, klicka på Spara läkemedel. 

 

Figur 7 

Efter att du sparat ett läkemedel kan du välja att antingen lägga till ytterligare djur, 

diagnoser, åtgärder eller läkemedel. Du kan även redigera det du redan angivit. När 

du är klar med en förrättning klickar du på Spara förrättning. 
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2.3 Kontrollera och skicka in rapport 
När du har sparat en förrättning kommer du tillbaka till startsidan där du kan se 

dina påbörjade förrättningar. Alla påbörjade förrättningar behöver vara fullständiga 

för att det ska gå att kontrollera rapport och skicka in rapporten till 

Jordbruksverket.  

När alla förrättningar är klara, klicka på Kontrollera rapport, du får då upp en 

lista med dina inlagda förrättningar där du kan kontrolläsa de uppgifter som lagts 

in. Om något behöver ändras så kan du gå tillbaka till den aktuella förrättningen 

genom att klicka på Ändra (Figur 8). Du har även möjlighet att spara ner rapporten 

som PDF eller skriva ut den genom att klicka på Skriv ut. När alla uppgifter är 

korrekta bockar du i rutan Alla uppgifter stämmer och klickar sedan på Skicka. 

 

Figur 8 
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OBS! Du kan inte kontrollera och skicka in din rapport om inte alla förrättningar är 

kompletta. I exemplet på bilden nedan (Figur 9) saknas information i ett av fälten 

för förrättningen, och därför kan du inte att klicka på knappen för att kontrollera 

rapport. För att kunna gå vidare behöver förrättningen från 2022-01-04 antingen 

kompletteras genom att klicka på Visa, eller tas bort helt genom att klicka på Ta 

bort.  

 

Figur 9 

2.4 Spara ner eller skriva ut rapporten 
Om du vill spara ner en PDF kopia eller skriva ut din rapportering så kan du innan 

du klickar på Skicka trycka Ctrl + p på ditt tangentbord. Du får då upp en 

sammanfattning av din rapportering som du kan spara ner eller skriva ut.  

2.5 Få tillgång till rapporterad data 
Du som rapporterat djursjukdata kan logga in i DAWA DSD för att kunna se dina 

inrapporterade uppgifter. Du har möjlighet att få fram information knuten till en 

viss besättning, exempelvis antalet djur med en viss diagnos, vilka läkemedel som 

ordinerats samt förrättningar kopplat till villkorad läkemedelsanvändning. 

Tänk på att djurslagskoderna inte kommer att se korrekta ut när du kontrollerar 

dem i DAWA DSD trots att du skickat in rätt kod, detta är ett fel som 

Jordbruksverket jobbar på att lösa. 

Har du önskemål om ytterligare rapporter eller andra synpunkter så vänder du dig 

till Jordbruksverket. 

För att få behörighet att använda DAWA DSD behöver du mejla till 

sfdjur@jordbruksverket.se  

 

mailto:sfdjur@jordbruksverket.se
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