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Statens jordbruksverks föreskrifter
om specialistkompetens för veterinär;
beslutade den 16 september 1993
Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 3 § förordningen
(1965:62) om behörighet att utöva veterinäryrket m.m. och efter samråd
med Statens livsmedelsverk, följande.
Inledning
1 § Specialistkompetens kan avse ett eller flera djurslag eller särskilda
organsystem hos djur.
2 § Enligt 2 § förordningen (1965:62) om behörighet att utöva veterinäryrket meddelas specialistkompetens av Jordbruksverket.
Specialistkompetens för djurslag
3 § För erhållande av specialistkompetens avseende djurslag krävs
genomgången särskild utbildning innefattande basutbildning och sidoutbildning samt godkänd examination.
4 § Dessa föreskrifter omfattar bestämmelser om specialistkompetens för
följande djurslag:
- hund och katt
- häst
- nöt
- svin
Sjukdomar hos hund och katt
5 § Den särskilda utbildningen skall omfatta en tid av tre år.
Basutbildningen skall omfatta tre års handledd tjänstgöring vid Veterinärmedicinska fakulteten vid Sveriges lantbruksuniversitet eller vid av
Jordbruksverket godkänt djursjukhus.
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Sidoutbildningen, som kan ske parallellt med basutbildningen, skall
omfatta deltagande i kursverksamhet och litteraturstudier enligt handledarens anvisning.
I fråga om tjänstgöring vid Veterinärmedicinska fakulteten skall minst
ett år fullgöras vid avdelningen för medicin och minst ett år vid
avdelningen för kirurgi, i båda fallen vid smådjursklinikerna. Vid djursjukhus med delad klinik skall tjänstgöringen omfatta minst ett år vid
medicinsk och minst ett år vid kirurgisk klinik.
Såväl basutbildning som sidoutbildning skall ske enligt utbildningsplan som godkänts av Jordbruksverket. Examination skall ske av en av
Jordbruksverket utsedd examinator och enligt riktlinjer godkända av
Jordbruksverket.
Sjukdomar hos häst
6 § Den särskilda utbildningen skall omfatta en tid av tre år.
Basutbildningen skall omfatta tre års handledd tjänstgöring på hästkliniken vid Veterinärmedicinska fakulteten vid Sveriges lantbruksuniversitet eller vid av Jordbruksverket godkänt djursjukhus eller klinik.
Sidoutbildningen, som kan ske parallellt med basutbildningen, skall
omfatta deltagande i kursverksamhet och litteraturstudier enligt handledarens anvisning.
Såväl basutbildning som sidoutbildning skall ske enligt utbildningsplan som godkänts av Jordbruksverket. Examination skall ske av en av
Jordbruksverket utsedd examinator och enligt riktlinjer godkända av
Jordbruksverket.
Sjukdomar hos nötkreatur
7 § Den särskilda utbildningen skall omfatta en tid av två och ett halvt år.
Basutbildningen skall omfatta två år och två månaders tjänstgöring
inom den organiserade hälsokontrollverksamheten för nötkreatur eller
inom annat verksamhetsområde som berör djurslaget nötkreatur.
Sidoutbildningen skall omfatta fyra månaders utbildning vid Sveriges
lantbruksuniversitet enligt kursplan som skall vara godkänd av Jordbruksverket.
Innan den särskilda utbildningen påbörjas skall veterinäryrket ha
utövats under minst två och ett halvt år. Under denna tid skall veterinären
ha arbetat minst 18 månader inom en verksamhet som berör djurslaget
nötkreatur, varav minst sex månader inom organiserad hälsokontrollverksamhet för nötkreatur. Veterinären skall därjämte under minst
tre månader ha tjänstgjort som besiktningsveterinär.
Jordbruksverket prövar i varje enskilt fall om tjänstgöring inom annat
verksamhetsområde än inom den organiserade hälsokontrollverksamheten
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för nötkreatur kan godkännas som tjänstgöring under basutbildningen
respektive tjänstgöring innan den särskilda utbildningen påbörjas.
Examination skall ske av en av Jordbruksverket utsedd examinator och
enligt riktlinjer godkända av Jordbruksverket.
Sjukdomar hos svin
8 § Den särskilda utbildningen skall omfatta en tid av två och ett halvt år.
Basutbildningen skall omfatta två år och två månaders tjänstgöring
inom den organiserade hälsokontrollverksamheten för svin eller inom
annat verksamhetsområde som berör djurslaget svin.
Sidoutbildningen skall omfatta fyra månaders utbildning vid Sveriges
lantbruksuniversitet enligt kursplan som skall vara godkänd av Jordbruksverket.
Innan den särskilda utbildningen påbörjas skall veterinäryrket ha
utövats under minst två och ett halvt år. Under denna tid skall veterinären
ha arbetat minst 18 månader inom en verksamhet som berör djurslaget
svin, varav minst sex månader inom organiserad hälsokontrollverksamhet
för svin. Veterinären skall därjämte under minst tre månader ha tjänstgjort
som besiktningsveterinär.
Jordbruksverket prövar i varje enskilt fall om tjänstgöring inom annat
verksamhetsområde än inom den organiserade hälsokontrollverksamheten
för svin kan godkännas som tjänstgöring under basutbildningen
respektive tjänstgöring innan den särskilda utbildningen påbörjas.
Examination skall ske av en av Jordbruksverket utsedd examinator och
enligt riktlinjer godkända av Jordbruksverket.
Specialistkompetens inom olika organsystem
9 § För erhållande av specialistkompetens inom olika organsystem krävs
genomgången utbildning enligt utbildningsplan som godkänts av
Jordbruksverket. Därjämte krävs godkänd examination vilken skall ske av
en av Jordbruksverket utsedd examinator och enligt riktlinjer godkända av
Jordbruksverket.
Ansökan
10 § Till ansökan om specialistkompetens skall bifogas examinationsbevis
utfärdat av den av Jordbruksverket utsedde examinatorn.
Dispens
11 § Jordbruksverket kan medge undantag från föreskrifterna i denna
författning.
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------------------------Denna författning träder i kraft den 1 oktober 1993, då Lantbruksstyrelsens kungörelse (LBS 1976:8) om specialistkompetens för veterinär skall
upphöra att gälla.
Specialistkompetens som meddelats enligt äldre föreskrifter skall anses
vara meddelad enligt motsvarande föreskrifter i den nya författningen.

SVANTE ENGLUND

Marie-Louise Sjöberg
(Djurhälsoenheten)
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