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Presentatör
Presentationsanteckningar
Jag ska berätta om ETT konkret verktyg som offentlig sektor kan använda för att bidra till en mer ansvarsfull antibiotikaanvändning i animalieproduktionen nämligen genom att använda hållbarhetskriterier i vid upphandling av livsmedel. 



Sunda offentliga 
affärer för en 
hållbar framtid

Presentatör
Presentationsanteckningar
Upphandlingsmyndigheten startade 2015 med visionen att bidra till sunda offentliga affärer för en hållbar framtid. Vi har ett brett uppdrag att bidra till effektivitet, rättssäkerhet och hållbarhet i hela inköpsprocessen.  



Upphandlingsmyndighetens 
uppdrag

på hållbarhetsområdet

 verka för ökad miljöhänsyn och 
sociala hänsyn samt utveckla och 
förvalta kriterier för miljöhänsyn 
och sociala hänsyn inom 
upphandling

 utveckla och förvalta en 
kriteriedatabas för miljöanpassad 
upphandling

Presentatör
Presentationsanteckningar
På hållbarhetsområdet har vi uppdrag att : Dessutom har vi under 2 års tid haft ett regeringsuppdrag inom livsmedel där vi ska verka för ökad kompetens inom livsmedelsupphandling generellt och bidra till den nationella livsmedelsstrategin där offentlig sektor har en väldigt framträdande roll. Offentlig sektor ska kunna ställa krav och välja livsmedel i nivå med de krav som ställs på svenska producenter. 



Hållbarhetskriterier

 Kriteriebiblioteket

 Kriterie-wizard

 9 områden

 657 kriterier

 74 livsmedelskriterier

9
områden

657
kriterier

74
livsmedelskriterier

Presentatör
Presentationsanteckningar
Vi har ett kriteriebibliotek på vår hemsida, och en nedladdningsfunktion som vi kallar för kriterie-wizard där man kan ladda ner kriterier. Kriterierna finns på olika nivåer (där marknadstillgång och behov av uppföljningsresurser har stor påverkan) och av olika typer, inom livsmedel är teknisk specifikation vanligast. Förslag på bevis och förslag på uppföljning. Kriterierna tas fram i samråd med referensgrupper från bransch, leverantörer, upphandlande myndigheter, märkningsorganisationer, miljöorganisationer, andra myndigheter mm. Vi har en tre-årig förvaltningsplan där vi uppdaterar varje produktgrupp inom livsmedel för sig. I år har vi arbetat med kyckling och kalkon och pågår med fisk och skaldjur samt kaffe te och kakao. Nästa år planerar vi att arbeta med övriga produktgrupper för kött (nöt, gris, lamm och måltidstjänster). Vi är alltid på jakt efter upphandlare till våra referensgrupper så är ni intresserade av att delta får ni gärna höra av er. 



Antibiotikaförskrivning –
kött, ägg, mjölk 
 Antibiotika får inte användas i 

tillväxtfrämjande syfte
 Endast efter ordination av veterinär och 

när det är veterinärmedicinskt motiverat
 Dokumenterade antibiotikarutiner på 

produktionsnivå
 Dokumentation tillgänglig vid förfrågan

Bevis
 Certifieringssystem ex IP certifiering 
 Dokumenterad leverantörsrevision www.upphandlingsmyndigheten.se/10416

Presentatör
Presentationsanteckningar
Sedan 2012 har det funnits kriterier för ansvarsfull antibiotikaförskrivning i kriteriebiblioteket. Detta har varit ett generellt kriterium inom alla animalier. Det förbjuder att antibiotika användas i tillväxtfrämjande syfte, vilket länge varit förbjudet inom EU. 2016 blev detta krav vassare kring dokumenterade antibiotikarutiner och tillgängligheten på dokumentationen och kravet blev avancerat pga den ökade uppföljningsbördan som detta innebar. Både för leverantör och upphandlande myndighet. Under nästa år kommer vi att titta på detta kriterium inom ramen för nya regler inom Eu och ny djurskyddsförordning. Antibiotika i förebyggande syfte (undantag epidemi) är ny EU lag, veterinärer ska begränsad möjlighet att förskriva och sälja mediciner. Nytt regelverk kring detta 2021 gör kravet verkningslöst eftersom det ska gälla även för att sätta produkter på EU marknad. Då har vi uppnåt vårt mål och kommer inte ha kvar kriteriet. 

http://www.upphandlingsmyndigheten.se/10416


Nya kriterier inom 
kyckling och kalkon 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Viktigt att dessa endast används på produkter för vilka de är avsedda, dvs kyckling och kalkon. INGA ANDRA KÖTTSLAG. 



Handlingsplan för minskad antibiotikaanvändning- Basnivå 

 Handlingsplan för förebyggande åtgärder med syfte 
att minska antibiotikaanvändningen ska finnas.

 Antibiotika ska inte användas i tillväxtfrämjande eller förebyggande 
syfte, eller för att dämpa förväntade sjukdomsutbrott. 

 Antibiotika ska endast användas till sjuka djur eller djur i grupper där 
sjukdom brutit ut, efter ordination av veterinär.

Förslag på bevis
 Certifiering ex IP Sigill 
 Annat kontroll eller djurhälsoprogram ex Svensk fågel 

www.upphandlingsmyndigheten.se/11245

Presentatör
Presentationsanteckningar
Tydligare krav på minskning i produktionen. Tillväxtfrämjande eller förebyggande syfte (profylax förbehandling utan smitta) eller för att dämpa förväntade sjukdomsutbrott (metafylax – smittan närvarande men begränsar utbrottet ). Att uppmuntra en minskning ger incitament till stora företag att arbeta med förebyggande åtgärder och över tid minska sin totala antibiotikaanvändning.   Hela tiden avser vi antibiotika enligt definitionen av veterinärmedicinska läkemedel i direktiv 2001/82 EG. 

http://www.upphandlingsmyndigheten.se/11245


Begränsad antibiotikaanvändning – avancerad nivå

 Produkter av kyckling och kalkon ska komma från stall där max 5% av 
de flockar som levereras till slakt under en 12-månadersperiod har 
behandlats med antibiotika enligt definitionen av 
veterinärmedicinska läkemedel 2001/82 EG.

Förslag på bevis
 Läkemedelsanvändning till aktuell flock enligt djurägarförsäkran, 

eng. Food chain-information via slakteri.
 Sammanställd läkemedelsanvändning via tex. stalljournal eller 

läkemedelsjournal

www.upphandlingsmyndigheten.se/11246

Presentatör
Presentationsanteckningar
Här sätter vi en maxgräns på hur mycket antibiotika som får ha använts under ett år. Det är viktigt att komma ihåg – och detta var något som många experter särskilt lyfte att sjuka djur fortfarande måste kunna behandlas. En total nolltolerans är inte önskvärt men här kan vi premiera de producenter som arbetat länge med förebyggande åtgärder och på så sätt lyckats minska antibiotikaanvändningen. Här har vi inga certifieringar som per automatik uppfyller detta, vi uppmuntrar att djurägarförsäkran begärs ut av leverantören för aktuell flock. Detta är omfattande och ställer höga krav på marknadsanalys och uppföljningsresurser men informationen finns i kedjan, den behöver bara förmedlas.   

http://www.upphandlingsmyndigheten.se/11246


Minimerad antibiotikaanvändning - spjutspetsnivå 

 Produkter av kyckling och kalkon ska komma från stall där max 1% av 
de flockar som levereras till slakt under en 12-månadersperiod har 
behandlats med antibiotika enligt definitionen av 
veterinärmedicinska läkemedel 2001/82 EG.

Förslag på bevis
 Läkemedelsanvändning till aktuell flock enligt djurägarförsäkran, 

eng. Food chain-information via slakteri.
 Sammanställd läkemedelsanvändning via tex. stalljournal eller 

läkemedelsjournal

www.upphandlingsmyndigheten.se/11247

Presentatör
Presentationsanteckningar
Rullande 12 är redovisning av antibiotikaanvändningen. Uppföljningen sker alltså inte på produktnivå utan på produktionsnivå av de varor som levereras på avtalet. Uppföljning kan också ske tidigast 12 månader efter tecknandet av avtalet. 

http://www.upphandlingsmyndigheten.se/11247


Förslag till uppföljning

 Kontroll på produktionsnivå, efterfråga dokumentation av din 
leverantör exempelvis slakteriprotokoll, stalljournal, 
läkemedelsjournal eller kvalitetsledningssystem som innefattar 
antalet behandlingar med veterinärmedicinska preparat.

 Observera att det kan ta tid för din leverantör att få fram önskad 
information och att uppföljning av leveranser på gällande avtal 
utförs tidigast 12 månader efter avtalsstart.



Viktigt om hållbarhetskriterier

 Hållbarhetskriterierna fungerar inte efter principen ”ju fler desto bättre” 

 Gör alltid en grundlig marknadsanalys inför din upphandling – för dialog 
med marknaden

 Låt behov av sortiment, tillgången på marknaden och 
uppföljningsresurser styra valen av kriterier

 Var tydlig i upphandlingsdokumentet med vilka kriterier som ska gälla för 
vilka produkter

 Kopiera aldrig gamla eller någon annans underlag

Presentatör
Presentationsanteckningar
Det finns inget rakt stigande led i hållbarhet eller kvalitet på en produkt om fler kriterier används. Mål om ”alla baskrav” kan ifrågasättas med uppföljningsargument. Det gäller att avsätta mycket tid före under och efter upphandling och att ha fingertoppskänsla. 



Frågeportalen och 
frågeservice svarar gärna 
på dina frågor!

? Webbplats

Telefonnummer 08 - 586 217 01. 
Öppet helgfri måndag till torsdag 9-12.

http://www.upphandlingsmyndigheten.se/
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