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Ikraftträdelse- och giltighetstid  1.7.2000 - tills vidare 

Bemyndigande 
15 § lagen om utövning av veterinäryrket (29/2000) 

Ärende 
FÖRANDE OCH FÖRVARING AV JOURNALHANDLINGAR  

1 § 

Tillämpningsområde 

En utövare av veterinäryrket skall föra och förvara journalhandlingar (nedan patientkartotek) över de 
djur som han eller hon undersökt eller behandlat enligt vad som bestäms i denna förordning. 

Denna förordning tillämpas dock inte till den del det i lagstiftningen om läkemedel och medicinsk 
behandling av djur samt anskaffning och överlåtelse av läkemedel bestäms om läkemedel och 
veterinärers bokföring över den medicinska behandlingen av djur och förvaring av bokföringen. 

2 § 

Uppgörande av patientkartotek 

Ett patientkartotek kan göras upp antingen manuellt eller med hjälp av ADB eller annan lämplig 
teknik. 

Patientkartoteket skall göras upp så att de uppgifter som antecknats i kartoteket inte utan lov hamnar 
i obehörigas besittning och så att uppgifter om djuren kan utlämnas ur kartoteket på ett 
ändamålsenligt sätt.  

Patientkartoteket kan göras upp som ett gemensamt kartotek för flera veterinärer, om veterinärerna 
arbetar vid en i veterinärvårdslagen (685/1990) avsedd enhet som tillhandahåller 
veterinärvårdsservice eller om veterinärerna i övrigt arbetar för samma uppdragsgivare. 

3 § 

Uppgifter och undersökningsresultat som skall antecknas i 
patientkartoteket 

I patientkartoteket skall antecknas åtminstone följande uppgifter: 

1) namnet på djurägaren eller innehavaren samt kontaktuppgifter, 



2) uppgifter som behövs för identifiering av djuret eller djurgruppen, 

3) förhandsuppgifter till den del det behövs, 

4) prov, röntgenbilder och motsvarande utredningar som gäller djurens hälsotillstånd 
och som skickas till något annat ställe för undersökning eller utlåtande, 

5) fynd eller diagnos, 

6) den behandling och medicinering som getts eller ordinerats djuret eller djuren, samt 

7) datum för åtgärden och den som har gett behandlingen. 

Den som utövar veterinäryrket skall förvara röntgenbilder som tagits av djuret samt andra 
motsvarande undersökningsresultat som erhållits genom bildering, om de inte har överlåtits till 
djurets ägare. Överlåtelsen av röntgenbilder och andra motsvarande undersökningsresultat skall 
antecknas i patientkartoteket.  

4 § 

Antecknande av uppgifter i patientkartoteket 

Uppgifterna skall antecknas i patientkartoteket utan dröjsmål. 

Den utövare av veterinäryrket som har undersökt eller behandlat djuret svarar för att uppgifterna 
antecknas i patientkartoteket. När uppgifterna antecknas kan även som hjälp användas personal som 
deltar i eller annars bistår vid behandlingen enligt de anvisningar som den veterinär som svarar för 
anteckningen ger och under hans uppsyn. 

5 § 

Rättelse av anteckningarna 

Om de uppgifter om djuret som finns i patientkartoteket måste rättas i efterhand skall den uppgift 
som rättas överstrykas eller överföras till bakgrundsregistret så att både den felaktiga och den rättade 
uppgiften senare kan läsas. Namnet på den som har gjort rättelsen samt datum skall framgå av 
patientkartoteket. 

6 § 

Utlämnande av uppgifter ur patientkartoteket 

Djurets patientuppgifter skall på begäran utlämnas till djurets ägare eller andra som har rätt till 
uppgifterna utan oskäligt dröjsmål. Uppgifterna kan ges som ADB-utskrift eller kopia av de 
ursprungliga handlingarna eller på annat lämpligt sätt. 

7 § 

Förvaring och förstöring av patientkartoteket 

Patientuppgifterna skall förvaras minst tre år från den sista anteckningen om djuret i 
patientkartoteket. Patientkartoteket eller en uppgift i det samt undersökningsresultat och eventuella 
andra handlingar som gäller djuret skall förstöras på lämpligt sätt så att inte obehöriga kan få 
uppgifter därifrån. 



8 § 

Ikraftträdande 

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2000. 

Jord- och skogsbruksminister 
Kalevi Hemilä 

Regeringssekreterare 
Erkki Arnkil 

[Veterinär lagstiftningen]  


