Statens jordbruksverks
författningssamling
Statens jordbruksverk
551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00
telefax: 036-19 05 46

ISSN 1102-0970

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2001:83) om specialistkompetens för
veterinärer;

SJVFS 2007:35
Saknr C 5
Utkom från trycket
den 11 juni 2007
Omtyck

beslutade den 7 juni 2007
Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 9 § förordningen (1994:845) om
behörighet att utöva veterinäryrket m.m. och efter samråd med Livsmedelsverket, i
fråga om verkets föreskrifter (SJVFS 2001:83) om specialistkompetens för veterinärer1
dels att i föreskrifterna ordet ”skall” ska bytas ut mot ”ska” och att ordet ”svin”
ska bytas ut mot ”gris”,
dels att nuvarande 18 § ska betecknas 20 §,
dels att 5, 7, 8, 10, 12-14, 16 och 17 §§ samt mellanrubriken före 17 § ska ha följande lydelse,
dels att det i föreskrifterna ska införas två nya paragrafer, 18 och 19 §§, och närmast före 18 § en ny mellanrubrik samt en bilaga av följande lydelse.
Författningen kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag då
denna författning träder i kraft.
Allmänna bestämmelser
1 § Grundläggande bestämmelser om vad som krävs för att en veterinär inför allmänheten ska få tillkännage specialistkompetens finns i lagen (1994:844) om behörighet att utöva veterinäryrket och förordningen (1994:845) om behörighet att utöva
veterinäryrket, m.m.
2 § Endast person med svensk veterinärlegitimation får tillkännage specialistkompetens. (SJVFS 2002:88)
3 § Veterinär får tillkännage specialistkompetens inom följande områden.
1. Sjukdomar hos hund och katt,
2. sjukdomar hos häst,
3. sjukdomar hos nötkreatur,
4. sjukdomar hos gris, samt
5. livsmedelshygien.
Veterinär, som får tillkännage specialistkompetens i sjukdomar hos hund och katt,
får dessutom tillkännage specialistkompetens inom specifika ämnesområden, hund
och katt. Sådana ämnesområden kan exempelvis vara dermatologi, internmedicin,
kardiologi, kirurgi, munhålans och tändernas sjukdomar, oftalmologi, reproduktion
eller veterinärmedicinsk bilddiagnostik. (SJVFS 2002:88)
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4 § Veterinär som har intyg på genomgången särskild utbildning får tillkännage specialistkompetens. Sveriges Veterinärmedicinska Sällskap (SVS) ansvarar för genomförandet av den särskilda utbildningen som omfattar basutbildning, sidoutbildning
och examination.
Såväl basutbildningen som sidoutbildningen ska följa en av SVS föreslagen och
av Statens jordbruksverk godkänd utbildningsplan, som vid behov ska kunna omprövas av Jordbruksverket. Examinationen ska genomföras av en examinations- och
styrkommitté som Jordbruksverket utsett efter förslag från SVS. Sammansättningen
av denna kommitté ska vid behov kunna ändras av Jordbruksverket. (SJVFS
2002:88)
5 § Även veterinär som har genomgått en särskild utbildning i annat land får tillkännage specialistkompetens, såvida denna utbildning ger likvärdiga kunskaper som
den svenska utbildningen. För att få tillkännage specialistkompetens ska sådan veterinär dessutom genomgå examination enligt 4 §. SVS ansvarar för genomförandet av
examinationen.
Veterinär som genomgått utbildning och diplomerats av European board of veterinay specialisation (EBVS) eller American college of veterinary surgeons (ACVS)
får utan att genomgå examination enligt 4 § tillkännage specialistkompetens inom
specifikt ämnesområde hos hund och katt.
Veterinär som genomgått utbildning och certifierats av Royal college of veterinary surgeons (RCVS) i Storbritannien samt publicerat en vetenskapligt granskad
artikel i en internationellt erkänd tidskrift, får utan att genomgå examination enligt
4 § tillkännage specialistkompetens inom specifikt ämnesområde hos hund och katt.
Andra och tredje stycket gäller under förutsättning att veterinären får tillkännage
specialistkompetens i sjukdomar hos hund och katt enligt första punkten 3 §. (SJVFS
2007:35)
6 § Intyg om specialistkompetens utfärdas av SVS. Av intyget ska framgå datum för
examination samt inom vilket område den sökande genomgått specialistkompetensutbildning. Kopia på intyget skickas till Jordbruksverket. (SJVFS 2002:88)
Sjukdomar hos hund och katt
7 § Basutbildningen ska ske vid en utbildningsplats inom verksamhet med hund och
katt. Utbildningsplatsen ska vara godkänd av Jordbruksverket. Om utbildningsplatsen har separata avdelningar för kirurgi respektive medicin, ska tjänstgöringen omfatta minst ett år vid vardera avdelningen. Basutbildningen ska omfatta tre års handledd tjänstgöring, varav högst ett år får ersättas av den dubbla tiden tjänstgöring som
fullgjorts innan specialistutbildningen påbörjats. Detta gäller under förutsättning att
tjänstgöringen har skett under handledning vid en av Jordbruksverket godkänd
utbildningsplats eller vid tjänstgöringsplats i annat land som är likvärdig en utbildningsplats i Sverige.
Sidoutbildningen ska omfatta sådana litteraturstudier och deltagande i sådan kursverksamhet som anges i utbildningsplanen. (SJVFS 2007:35)
Sjukdomar hos häst
8 § Basutbildningen ska ske vid en utbildningsplats inom verksamhet med häst.
Utbildningsplatsen ska vara godkänd av Jordbruksverket. Om utbildningsplatsen har
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separata avdelningar för kirurgi respektive medicin, ska tjänstgöringen omfatta minst
ett år vid vardera avdelningen. Basutbildningen ska omfatta tre års handledd tjänstgöring, varav högst ett år får ersättas av den dubbla tiden tjänstgöring som fullgjorts
innan specialistutbildningen påbörjats. Detta gäller under förutsättning att tjänstgöringen har skett under handledning vid en av Jordbruksverket godkänd utbildningsplats eller vid tjänstgöringsplats i annat land som är likvärdig en utbildningsplats i Sverige.
Sidoutbildningen ska omfatta sådana litteraturstudier och deltagande i sådan kursverksamhet som anges i utbildningsplanen. (SJVFS 2007:35)
Sjukdomar hos nötkreatur
9 § Innan utbildningen får påbörjas ska veterinären ha fullgjort minst tre års tjänstgöring som veterinär inom verksamhet med nötkreatur. Denna tjänstgöring ska vara
dokumenterad och ha omfattat
1. minst sex månaders tjänstgöring inom organiserad hälsokontroll för nötkreatur, eller
2. 18 månaders dokumenterat samarbete med en organisation som bedriver
organiserad hälsokontroll för nötkreatur, eller
3. avlagd doktorsexamen, docentkompetens eller professur inom djurslaget nötkreatur.
Dessutom ska tjänstgöringen ha omfattat minst tre månaders sammanlagd tjänstgöring som besiktningsveterinär vid slakteri med nötkreatursslakt eller vid laboratorium som bedriver veterinärmedicinsk diagnostik. (SJVFS 2002:88)
10 § Basutbildningen ska ske vid en utbildningsplats inom verksamhet med nötkreatur. Utbildningsplatsen ska vara godkänd av Jordbruksverket. Basutbildningen
ska omfatta tre års handledd tjänstgöring, varav högst ett år får ersättas av den dubbla
tiden tjänstgöring som fullgjorts innan specialistutbildningen påbörjats. Detta gäller
under förutsättning att tjänstgöringen har skett under handledning vid en av Jordbruksverket godkänd utbildningsplats eller vid tjänstgöringsplats i annat land som är
likvärdig en utbildningsplats i Sverige.
Sidoutbildningen ska omfatta sådana litteraturstudier och deltagande i sådan kursverksamhet som anges i utbildningsplanen. (SJVFS 2007:35)
Sjukdomar hos gris
11 § Innan utbildningen får påbörjas ska veterinären ha fullgjort minst tre års tjänstgöring som veterinär inom verksamhet med gris. Denna tjänstgöring ska vara dokumenterad och ha omfattat
1. minst sex månaders tjänstgöring inom organiserad hälsokontroll för gris, eller
2. 18 månaders dokumenterat samarbete med en organisation som bedriver
organiserad hälsokontroll för gris, eller
3. avlagd doktorsexamen, docentkompetens eller professur inom djurslaget gris.
Dessutom ska tjänstgöringen ha omfattat minst tre månaders sammanlagd tjänstgöring som besiktningsveterinär vid slakteri med grisslakt eller vid laboratorium som
bedriver veterinärmedicinsk diagnostik. (SJVFS 2002:88)
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12 § Basutbildningen ska ske vid en utbildningsplats inom verksamhet med gris.
Utbildningsplatsen ska vara godkänd av Jordbruksverket. Basutbildningen ska omfatta tre års handledd tjänstgöring, varav högst ett år får ersättas av den dubbla tiden
tjänstgöring som fullgjorts innan specialistutbildningen påbörjats. Detta gäller under
förutsättning att tjänstgöringen har skett under handledning vid en av Jordbruksverket godkänd utbildningsplats eller vid tjänstgöringsplats i annat land som är likvärdig en utbildningsplats i Sverige.
Sidoutbildningen ska omfatta sådana litteraturstudier och deltagande i sådan kursverksamhet som anges i utbildningsplanen. (SJVFS 2007:35)
Livsmedelshygien
13 § Innan utbildningen får påbörjas ska veterinären ha fullgjort minst tre års tjänstgöring som veterinär inom verksamhetsområdet livsmedelshygien. Denna tjänstgöring ska vara dokumenterad. Tjänstgöringen ska ha omfattat
1. minst tolv månader vid ett slakteri med styckning, köttproduktanläggning och
laboratorieverksamhet, eller
2. minst sex månader vid ett slakteri och minst tre månader på fristående anläggning för styckning och/eller köttprodukter samt minst tre månader på fristående anläggning för laboratorieverksamhet inom livsmedelsområdet.
Dessutom ska tjänstgöringen ha omfattat minst tre månaders sammanlagd tjänstgöring som praktiserande veterinär avseende livsmedelsproducerande djur. (SJVFS
2007:35)
14 § Basutbildningen ska ske vid en utbildningsplats inom verksamhetsområdet
livsmedelshygien. Utbildningsplatsen ska vara godkänd av Jordbruksverket. Basutbildningen ska omfatta tre års handledd tjänstgöring, varav högst ett år får ersättas
av den dubbla tiden tjänstgöring som fullgjorts innan specialistutbildningen påbörjats. Detta gäller under förutsättning att tjänstgöringen har skett under handledning
vid en av Jordbruksverket godkänd utbildningsplats eller vid tjänstgöringsplats i
annat land som är likvärdig en utbildningsplats i Sverige.
Sidoutbildningen ska omfatta sådana litteraturstudier och deltagande i sådan kursverksamhet som anges i utbildningsplanen. (SJVFS 2007:35)
Specifika ämnesområden hos hund och katt
15 § Innan utbildningen får påbörjas ska veterinären ha rätt att tillkännage specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar. (SJVFS 2002:88)
16 § Basutbildningen ska omfatta tre års handledd tjänstgöring inom klinisk verksamhet med hund och katt.
Sidoutbildningen ska omfatta sådana litteraturstudier och deltagande i sådan kursverksamhet samt auskultation som anges i utbildningsplanen. (SJVFS 2007: 35)
Ansökan om specialistutbildning (SJVFS 2007:35)
17 § Ansökan om specialistutbildning ska göras på av SVS fastställd blankett och
skickas eller lämnas till SVS. (SJVFS 2007:35)

4

SJVFS 2007:35

Godkännande av utbildningsplats (SJVFS 2007:35)
18 § En utbildningsplats ska för att kunna godkännas uppfylla de villkor som anges i
bilagan. Ansökan om godkännande av utbildningsplats ska skickas eller lämnas till
Jordbruksverket. Ansökan ska innehålla uppgifter om
1. sökandens namn, organisationsnummer eller personnummer och adress,
2. verksamhetens inriktning och omfattning,
3. lokaler och utrustning samt
4. bemanning och kompetens.
(SJVFS 2007:35)
19 § Godkännandet av en utbildningsplats gäller i högst fem år. Jordbruksverket kan
återkalla godkännandet om utbildningsplatsen inte längre uppfyller villkoren för godkännande. (SJVFS 2007:35)
Undantag
20 § Om det finns särskilda skäl kan Jordbruksverket medge undantag från bestämmelserna i dessa föreskrifter. (SJVFS 2002:88)
------------------------Ikraftträdande och övergångsbestämmelser
Denna författning2 träder i kraft den 1 januari 2002, då Statens jordbruksverks
föreskrifter (SJVFS 1993:110) om specialistkompetens för veterinär ska upphöra att
gälla.
------------------------Denna författning3 träder i kraft den 1 februari 2003. Den ska dock inte tillämpas
på ansökningar som har kommit in till Jordbruksverket före ikraftträdandet.
För att få tillkännage specialistkompetens inom verksamhetsområdena nötkreatur,
gris, livsmedelshygien och specifika ämnesområden, hund och katt gäller följande
övergångsbestämmelser för den som vid dessa föreskrifters ikraftträdande uppfyller
nedanstående villkor:
1. Den som fullgjort den tjänstgöring som krävs för att respektive utbildning får
påbörjas samt uppfyller krav motsvarande de som ställs på genomgången basoch sidoutbildning, och har fått intyg härom, får tillkännage specialistkompetens inom respektive verksamhetsområde utan att genomgå examination.
2. Den som fullgjort den tjänstgöring som krävs för att respektive utbildning får
påbörjas samt med mindre avvikelser uppfyller krav motsvarande de som
ställs på genomgången bas- och sidoutbildning kan efter komplettering av de
delar som saknas få intyg härom och får därefter tillkännage specialistkompetens inom respektive verksamhetsområde utan att genomgå examination.
Med mindre avvikelser avses här att någon del av sidoutbildningen saknas.
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3. Den som uppfyller krav för att få påbörja respektive utbildning samt endast
delvis uppfyller krav motsvarande de som ställs på genomgången bas- och
sidoutbildning kan efter komplettering av de delar som saknas och examination enligt 4 § få intyg härom och får därefter tillkännage specialistkompetens
inom respektive verksamhetsområde.
För punkterna 1-3 gäller att basutbildningen inte behöver ha varit handledd. Intyg
enligt punkterna 1-3 utfärdas av SVS och ansökan om sådana intyg ska inkomma till
SVS senast den 1 juli 2004.
-------------------------

Denna författning4 träder i kraft den 1 februari 2003.
------------------------Denna författning5 träder i kraft den 1 juli 2007.
För att få tillkännage specialistkompetens inom specifika ämnesområden hos hund
och katt, gäller följande övergångsbestämmelser för den som vid dessa föreskrifters
ikraftträdande uppfyller nedanstående villkor:
1. Den som fullgjort den tjänstgöring som krävs för att respektive utbildning får
påbörjas samt uppfyller krav motsvarande de som ställs på genomgången basoch sidoutbildning, får tillkännage specialistkompetens inom respektive verksamhetsområde utan att genomgå examination.
2. Den som fullgjort den tjänstgöring som krävs för att respektive utbildning får
påbörjas samt med mindre avvikelser uppfyller krav motsvarande de som
ställs på genomgången bas- och sidoutbildning får, efter komplettering med
de delar som saknas, tillkännage specialistkompetens inom respektive verksamhetsområde utan att genomgå examination. Med mindre avvikelser avses
här att någon del av sidoutbildningen saknas.
3. Den som uppfyller krav för att få påbörja respektive utbildning samt endast
delvis uppfyller krav motsvarande de som ställs på genomgången bas- och
sidoutbildning får efter komplettering med de delar som saknas och examination enligt 4 § tillkännage specialistkompetens inom respektive verksamhetsområde.
För punkterna 1-3 gäller att basutbildningen inte behöver ha varit handledd. Intyg
om kompetens enligt punkterna 1-3 utfärdas av SVS. Ansökan om sådant intyg ska
ha inkommit till SVS under perioden från den 1 februari 2003 till och med den 31
december 2007.

MATS PERSSON
Gerd Sundström
(Veterinära tillsynsenheten)
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Bilaga

Villkor för godkännande av utbildningsplats för specialistkompetens
Allmänna krav
Verksamhet ska bedrivas året runt. Stängning för semester och kompetensutveckling under sammanlagt högst 30 arbetsdagar per år är dock tillåten.
Verksamheten ska medge att arbetet för den eller de som genomgår specialistutbildningen huvudsakligen utgörs av arbete inom det område specialistkompetensen
avser.
Veterinärer och annan personal på utbildningsplatsen ska kontinuerligt kompetensutvecklas. Fortbildning ska vara dokumenterad individuellt.
Aktuell referenslitteratur ska finnas.
Djursjukdata ska rapporteras enligt gällande författningar.
Särskilda krav på utbildningsplats för hund och katt eller häst
Utbildningsplatsen ska vara en klinik eller ett djursjukhus. Om jourtjänstgöring
inte ingår i utbildningsplatsens ordinarie verksamhet ska avtal finnas med klinik eller
djursjukhus där aspiranten kan fullgöra den jourtjänstgöring som krävs enligt utbildningsplanen.
Verksamheten ska omfatta kvalificerad allmän kirurgisk och medicinsk verksamhet och stationärvård ska erbjudas. Radiologisk och anestesiologisk utrustning ska
finnas samt utrustning för behandling av livshotande tillstånd.
Tid ska finnas avsatt för ronder och/eller falldiskussioner.
På utbildningsplats för hund och katt ska det finnas minst tre heltids
veterinärtjänster varav två med specialistkompetens. Heltidstjänsterna kan vara fördelade på flera deltidstjänstgörande veterinärer.
På utbildningsplats för häst ska det finnas minst tre heltids veterinärtjänster varav
minst en med specialistkompetens. Heltidstjänsten kan vara fördelad på flera deltidstjänstgörande veterinärer.
Tjänst som innehas av aspirant räknas in i totala antalet tjänster ovan.
Särskilda krav på utbildningsplats för nötkreatur eller gris
Vid utbildningsplats för nötkreatur eller gris ska styrkas att verksamheten huvudsakligen utgörs av arbete med aktuellt djurslag. Det kan till exempel ske genom
redovisning av antalet behandlingar av nötkreatur per år, antal nötkreatursbesättningar inom distriktet eller regionen, eller med intyg från Svenska djurhälsovården,
Svensk mjölk eller annan organisation om arbetets omfattning.
Vid utbildningsplats för nötkreatur eller gris ska ingå både djursjukvård och förebyggande hälsovårdsarbete, såsom besättningsutredningar och liknande profylaktiskt
arbete. Eventuellt samarbete med andra organisationer inom ämnesområdet, ska styrkas genom intyg från aktuell organisation.
(SJVFS 2007:35)
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