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Udvalget for Velfærd i Nordens betænkning over 

Medlemsforslag 

om mærkning af veterinære medicinske produkter med blindskrift 
(brailleskrift) 

Forslag 

Nordisk råd rekommanderer de nordiske regeringer 

at arbejde for en dialog med brancheforeninger for virksomheder, der mar-

kedsfører og sælger lægemidler til dyr om at indføre frivillig mærkning med 

blindskrift (brailleskrift) af pakninger med veterinære medicinalprodukter, 

således at blinde og svagtseende har mulighed for at identificere indholdet i 

pakninger med medicin til dyr  

at man i fællesskab indleder en dialog med EU-Kommissionen med henblik 

på at opfordre den til at fremlægge et forslag om revision af forordning 

2019/6, således at det bliver muligt at stille krav om mærkning med blind-

skrift af veterinærlægemidler. 

 

Ifølge gældende EU-regler eksisterer der en pligt om mærkning med blindskrift af 

lægemidler til mennesker, men EU-regler blokerer for tvungen mærkning med blind-

skrift af lægemidler til dyr.  

Baggrund 

I dag diskrimineres blinde og svagtseende urimeligt, idet de ikke har mulighed for at 

indkøbe lægemidler til dyr uden assistance fra seende mennesker. Det indebærer ek-

sempelvis, at blinde med en førerhund ikke kan læse de vejledninger om dosering og 

brug af lægemidlet, som findes på pakningerne, hvor der ligeledes findes en beskri-

velse af virkemidlet samt dettes styrke.  

 

Nordisk Frihed finder, at denne diskrimination strider mod eksempelvis EU's Charter 

om Grundlæggende Rettigheder Artikel 1 om den menneskelige værdighed, hvoraf 

fremgår, at ”den menneskelige værdighed er ukrænkelig”. De skal respekteres og be-

skyttes, hvorunder det anføres, at ”anerkendelse af den mennesket iboende værdig-

hed og af de lige og umistelige rettigheder for alle medlemmer af den menneskelige 

familie er grundlaget for frihed, retfærdighed og fred i verden”.  

 

Endvidere henviser Nordisk Frihed til artikel 26 samme sted om integration af men-
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nesker med handicap, hvoraf det fremgår, at ”unionen anerkender og respekterer 

retten for mennesker med handicap til at nyde godt af foranstaltninger, der skal sikre 

deres autonomi, deres sociale og erhvervsmæssige integration og deres deltagelse i 

samfundslivet”.  

 

Netop en mærkning af lægemidler til dyr med punktskrift vil medvirke til at sikre så-

vel autonomi som værdighed hos blinde og svagtseende og sætte dem i stand til at 

indkøbe lægemidler til dyr på egen hånd og dermed sikres uafhængighed i forhold til 

seende borgere.  

 

På den baggrund anmoder Nordisk Frihed om, at de nordiske regeringer i første om-

gang arbejder for en frivillig ordning, samtidig med at der indledes en dialog med EU-

Kommissionen, som sikrer at blinde og svagtseende ikke diskrimineres unødigt.  

Udvalgets synspunkter 

Der var i udvalget bred enighed og tilslutning til forslaget. Blinde og svagtseende bør 

have samme og lige adgang som andre mennesker til information om veterinærme-

dicinske produkter til dyr. 

 

Svagtseende og blinde er i flere tilfælde afhængige af en servicehund, og det er også 

af denne årsag helt centralt, at de kan identificere indholdet i pakninger med medicin 

til behandling af deres dyr. 

 

Udvalget stiller sig derfor samlet bag forslaget om i første omgang at opfordre bran-

cheforeningen til på frivilligt basis at mærke veterinærmedicinske forpakninger med 

brailleskrift.  

 

Udvalget ønsker desuden at opfordre til dialog med EU om en ændring af lovgivnin-

gen, således at veterinærmedicin fremover bliver mærket med brailleskrift, ligesom 

det allerede er lovgivningsmæssigt påkrævet for medicin til mennesker. 
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