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veterinärer;
beslutade den 18 december 2002
Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 9 § förordningen
(1994:845) om behörighet att utöva veterinäryrket m.m. och efter samråd
med Statens livsmedelsverk,
dels att nuvarande 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 och 13 §§ skall
betecknas 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17 resp.18 §§ samt ha följande
lydelse,
dels att det i föreskrifterna införs fe m nya paragrafer 2, 5, 6, 15 och
16 §§ 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 skall 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 svin, 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 skall följa en av SVS
föreslagen och av Statens jordbruksverk godkänd utbildningsplan, som
vid behov skall kunna omprövas av Jordbruksverket. Examinationen skall
genomföras av en examinations- och styrkommitté som Jordbruksverket
utsett efter förslag från SVS. Sammansättningen av denna kommitté skall
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 skall sådan veterinär dessutom genomgå examination
enligt 4 §. SVS ansvarar för genomförandet av examinationen. (SJVFS
2002:88).
6 § Intyg om specialistkompetens utfärdas av SVS. Av intyget skall
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 skall ske vid en utbildningsplats inom verksamhet
med hund och katt. Utbildningsplatsen skall vara godkänd av SVS efter
riktlinjer utfärdade av Jordbruksverket. Om utbildningsplatsen har
separata avdelningar för kirurgi respektive medicin, skall tjänstgöringen
omfatta minst ett år vid vardera avdelningen. Basutbildningen skall
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 godkänd utbildningsplats eller vid
tjänstgöringsplats i annat land som av SVS bedöms som likvärdig en
utbildningsplats i Sverige.
Sidoutbildningen skall omfatta sådana litteraturstudier och deltagande
i såd an kursverksamhet som anges i utbildningsplanen. (SJVFS 2002:88).
Sjukdomar hos häst
8 § Basutbildningen skall ske vid en utbildningsplats inom verksamhet
med häst. Utbildningsplatsen skall vara godkänd av SVS efter riktlinjer
utfärdade av Jordbruksverket. Basutbildningen skall omfatta tre års hand-
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ledd 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 godkänd utbildningsplats eller vid tjänstgöringsplats i annat land
som av SVS bedöms som likvärdig en utbildningsplats i Sverige.
Sidoutbildningen skall omfatta sådana litteraturstudier och deltagande
i sådan kursverksamhet som anges i utbildningsplanen. (SJVFS 2002:88).
Sjukdomar hos nötkreatur
9 § Innan utbildningen får påbörjas skall veterinären ha fullgjort minst tre
års tjänstgöring som veterinär inom verksamhet med nötkreatur. Denna
tjänstgöring skall 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 skall 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 skall ske vid en utbildningsplats inom verksamhet
med nötkreatur. Utbildningsplatsen skall vara godkänd av SVS efter riktlinjer utfärdade av Jordbruksverket. Basutbildningen skall 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 godkänd utbildningsplats eller vid tjänstgöringsplats i annat land
som av SVS bedöms som likvärdig en utbildningsplats i Sverige.
Sidoutbildningen skall omfatta sådana litteraturstudier och deltagande
i sådan kursverksamhet som anges i utbildningsplanen. (SJVFS 2002:88).
Sjukdomar hos svin
11 § Innan utbildningen får påbörjas skall veterinären ha fullgjort minst
tre års tjänstgöring som veterinär inom verksamhet med svin. Denna
tjänstgöring skall vara dokumenterad och ha omfattat
1. minst sex månaders tjänstgöring inom organiserad hälsokontroll för
svin, eller
2. 18 månaders dokumenterat samarbete med en organisation som
bedriver organiserad hälsokontroll för svin, eller
3. avlagd doktorsexamen, docentkompetens eller professur inom
djurslaget svin.
3

SJVFS 2002:88
Saknr C 5
Dessutom skall tjänstgöringen ha omfattat minst tre månaders
sammanlagd tjänstgöring som besiktningsveterinär vid slakteri med
svinslakt eller vid laboratorium som bedriver veterinärmedicinsk
diagnostik. (SJVFS 2002:88).
12 § Basutbildningen skall ske vid en utbildningsplats inom verksamhet
med svin. Utbildningsplatsen skall vara godkänd av SVS efter riktlinjer
utfärdade av Jordbruksverket. Basutbildningen skall 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 godkänd utbildningsplats eller vid tjänstgöringsplats i annat land
som av SVS bedöms som likvärdig en utbildningsplats i Sverige.
Sidoutbildningen skall omfatta sådana litteraturstudier och deltagande
i sådan kursverksamhet som anges i utbildningsplanen. (SJVFS 2002:88).
Livsmedelshygien
13 § Innan utbildningen får påbörjas skall veterinären ha fullgjort minst
tre års tjänstgöring som veterinär inom verksamhetsområdet livsmedels hygien. Denna tjänstgöring skall vara dokumenterad. Tjänstgöringen skall
ha omfattat minst ett år vid ett slakteri med styckning och charkuteritillverkning eller fristående anläggningar med dessa verksamheter och
laboratorieverksamhet. Tjänstgöringen skall dessutom ha omfattat minst
tre månader som praktiserande veterinär avseende livsmedelsproducerande djur. (SJVFS 2002:88).
14 § Basutbildningen skall ske vid en utbildningsplats inom verksamhetsområdet livsmedelshygien. Utbildningsplatsen skall vara godkänd av
SVS efter riktlinjer utfärdade av Jordbruksverket. Basutbildningen skall
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 godkänd utbildningsplats eller vid tjänstgöringsplats i
annat land som av SVS bedöms som likvärdig en utbildningsplats i
Sverige.
Sidoutbildningen skall omfatta sådana litteraturstudier och deltagande
i sådan kursverksamhet som anges i utbildningsplanen. (SJVFS 2002:88).
Specifika ämnesområden hos hund och katt
15 § Innan utbildningen får påbörjas skall veterinären ha rätt att
tillkännage specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar. (SJVFS
2002:88).
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16 § Basutbildningen skall omfatta tre års handledd tjänstgöring vid en
utbildningsplats inom verksamhet med hund och katt. Utbildningsplatsen
skall vara godkänd av SVS efter rikt linjer utfärdade av Jordbruksverket.
Sidoutbildningen skall omfatta sådana litteraturstudier och deltagande
i sådan kursverksamhet samt auskultation som anges i utbildningsplanen.
(SJVFS 2002:88).
Ansökan
17 § Ansökan om specialistutbildning skall göras på av SVS fastställd
blankett och skickas eller lämnas till SVS. Denna blankett kan rekvireras
från SVS. (SJVFS 2002:88).
Undantag
18 § Om det finns särskilda skäl kan Jordbruksverket medge undantag
från bestämmelserna i dessa föreskrifter. (SJVFS 2002:88).
------------------------Ikraftträdande och övergångsbestämmelser
Denna författning1 träder i kraft den 1 januari 2002, då Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1993:110) om specialistkompetens för
veterinär skall upphöra att gälla.
------------------------Denna författning2 träder i kraft den 1 februari 2003. Den skall dock
inte tillämpas på ansökningar som har kommit in till Jordbruks verket före
ikraftträdandet.
För att få tillkännage specialistkompetens inom verksamhetsområdena
nötkreatur, svin och livsmedel 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 bas- och 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
1
2

SJVFS 2001:83.
SJVFS 2002:88.
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komp lettering av de delar som saknas få intyg härom och får därefter
tillkännage specialistkomp etens 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 kan efter komp lettering 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 skall inkomma till SVS senast den 1 juli 2004.

MATS PERSSON

Gerd Sundström
(Djurskyddsenheten)
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