
      Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 3 kap. 14 § förordningen 

(2009:1386) om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård, i fråga om verkets 

föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2009:83) om behörigheter för 

djurhälsopersonal 

dels att 3 kap. 4 § ska upphöra att gälla,  

dels att 1 kap. 2 § och rubriken till 3 kap. ska ha följande lydelse,  

dels att i föreskrifterna ska införas två nya paragrafer, 3 kap. 5 och 6 §§, av 

följande lydelse. 

Författningen kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag då 

denna författning träder i kraft. 
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1 KAP. GEMENSAMMA BESTÄMMELSER 

1 §  Grundläggande bestämmelser om behörighet för djurhälsopersonal finns i lagen 

(2009:302) om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård och förordningen 

(2009:1386) om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård. 

 

2 §  I dessa föreskrifter avses med  

anpassningsperiod: utövande av ett reglerat yrke under en behörig yrkesutövares 

ansvar där utövandet sedan ska bedömas och  eventuellt åtföljas av en 

kompletterande utbildning, 

behörighetsbevis: bevis på föreskrivna formella kvalifikationer i form av 

exempelvis examens-, utbildnings- eller yrkesbevis,  

behörig myndighet: den myndighet eller det organ som har rätt att utfärda eller ta 

emot utbildningsbevis och andra handlingar eller upplysningar, ta emot ansökningar 

och fatta beslut,        

EES-land: medlemsstater i Europeiska unionen samt Norge, Island och 

Liechtenstein,  

hovslagare: person som verkar hovar och/eller skor hästdjur, 

LADOK: ett nationellt system för studieadministration inom högre utbildning i 

Sverige,  

lämplighetsprov: prov som fastställer om en persons kunskaper i yrket uppfyller 

de kompetenskrav som finns för yrket, 

officiellt vidimerad kopia: kopians överensstämmelse med originalet är intygat av 

antingen den instans som har utfärdat originalet eller av en myndighet i det land där 

originalet är utfärdat, alternativt en myndighet i det land där sökanden senast har 

varit bosatt eller i Sverige, samt 
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tredje land: länder som inte omfattas av definitionen av EES-land eller Schweiz. 

(SJVFS 2013:15). 

 

2 KAP. OM BEHÖRIGHET FÖR DJURHÄLSOPERSONAL 

Djursjukskötare 

1 §  Den som med godkänt resultat har genomgått en av Jordbruksverket godkänd  

universitetsutbildning om minst tre år till djursjukskötare får, efter ansökan hos 

Jordbruksverket, legitimation som djursjukskötare. Till ansökan bifogas  

1. officiellt vidimerad kopia av behörighetsbeviset och  

2. personbevis i original.  

 

1 a §  Den som med godkänt resultat har genomgått tvåårig djursjukvårdarutbildning 

vid Sveriges lantbruksuniversitet får, efter ansökan som kommit in till 

Jordbruksverket senast den 31 december 2011, legitimation som djursjukskötare. Till 

ansökan bifogas  

1. officiellt vidimerad kopia av behörighetsbeviset och 

2. personbevis i original.  

 

1 b §  Den som med godkänt resultat har genomgått ettårig djursjukvårdarutbildning 

vid Sveriges lantbruksuniversitet och som under år 2004 till och med år 2009 har 

arbetat som djursjukvårdare motsvarande heltid under minst ett år får, efter ansökan 

som kommit in till Jordbruksverket senast den 31 december 2011, legitimation som 

djursjukskötare. Till ansökan bifogas  

1. officiellt vidimerad kopia av behörighetsbeviset,  

2. arbetsgivarintyg i original, samt  

3. personbevis i original. 

 

1 c §  Den som av Jordbruksverket bedömts ha tillräcklig yrkeserfarenhet och 

kompetens, samt med godkänt resultat har genomgått examination, får efter ansökan 

som kommit in till Jordbruksverket senast den 31 december 2014 legitimation som 

djursjukskötare. Till ansökan bifogas  

1. arbetsgivarintyg i original som visar att den sökande har uppnått 

arbetslivserfarenhet om motsvarande sex års heltidstjänstgöring inom djurens 

hälso- och sjukvård, 

2. intyg i original som har undertecknats av veterinär med insikt i den sökandes 

praktiska yrkeskunskaper, vilket visar att den sökande har utfört och 

behärskar de praktiska moment som beskrivs i bilaga 1, 

3. officiellt vidimerad kopia av kursbevis eller intyg som visar att den sökande 

har vidareutbildning som motsvarar en sammanlagd tidsperiod om minst fyra 

veckor inom minst fyra olika veterinärmedicinska områden, 

4. officiellt vidimerad kopia av intyg som visar att den sökande med godkänt 

resultat har genomgått teoretisk examination som fastställts i särskilt beslut 

av Jordbruksverket, samt 

5. personbevis i original. 
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Legitimerad tandläkare, sjukgymnast och sjuksköterska 

2 §  En i Sverige legitimerad tandläkare som med godkänt resultat har genomgått en 

av Jordbruksverket godkänd tilläggsutbildning eller utländsk tilläggsutbildning som 

vid bedömning anses likvärdig får, efter ansökan hos Jordbruksverket, godkännande 

för arbete inom djurens hälso- och sjukvård. Till ansökan bifogas 

1. officiellt vidimerad kopia av legitimation som tandläkare, 

2. officiellt vidimerad kopia av kursbevis från tilläggsutbildningen, samt 

3. personbevis i original. 

 

2 a §  En i Sverige legitimerad tandläkare som av Jordbruksverket bedömts ha 

tillräcklig yrkeserfarenhet och kompetens får, efter ansökan som kommit in till 

Jordbruksverket senast den 31 december 2011, godkännande för arbete inom djurens 

hälso- och sjukvård. Till ansökan bifogas 

1. officiellt vidimerad kopia av svensk legitimation som tandläkare, 

2. arbetsgivarintyg i original som visar att den sökande har minst ett års 

yrkeserfarenhet av tandvård inom djurens hälso- och sjukvård motsvarande 

50 % av heltid under de senaste tio åren före den 1 januari 2010,  

3. intyg i original, som har undertecknats av veterinär med insikt i den sökandes 

yrkesverksamhet och/eller fallbeskrivningar, som visar att den sökande har 

utfört och behärskar de praktiska moment som ingår i bilaga 3, samt 

4. personbevis i original. 

 

3 §  En i Sverige legitimerad sjuksköterska som med godkänt resultat har genomgått 

en av Jordbruksverket godkänd tilläggsutbildning eller utländsk tilläggsutbildning 

som vid bedömning anses likvärdig får, efter ansökan hos Jordbruksverket, 

godkännande för arbete inom djurens hälso- och sjukvård. Till ansökan bifogas 

1. officiellt vidimerad kopia av legitimation som sjuksköterska, 

2. officiellt vidimerad kopia av kursbevis från tilläggsutbildningen, samt 

3. personbevis i original. 

 

3 a §  En i Sverige legitimerad sjuksköterska som av Jordbruksverket bedömts ha 

tillräcklig yrkeserfarenhet och kompetens får, efter ansökan som kommit in till 

Jordbruksverket senast den 31 december 2011, godkännande för arbete inom djurens 

hälso- och sjukvård. Till ansökan bifogas 

1. officiellt vidimerad kopia av svensk legitimation som sjuksköterska,  

2. arbetsgivarintyg i original som visar att den sökande har minst ett års 

yrkeserfarenhet inom djurens hälso- och sjukvård motsvarande heltid under 

de senaste tio åren före den 1 januari 2010, 

3. intyg i original som har undertecknats av veterinär med insikt i den sökandes 

yrkesverksamhet och som visar att den sökande har utfört och behärskar de 

praktiska moment som ingår i bilaga 1, samt  

4. personbevis i original. 

 

4 §  En i Sverige legitimerad sjukgymnast som med godkänt resultat har genomgått 

en av Jordbruksverket godkänd tilläggsutbildning eller utländsk tilläggsutbildning 

som vid bedömning anses likvärdig får, efter ansökan hos Jordbruksverket, 

godkännande för arbete inom djurens hälso- och sjukvård. Till ansökan bifogas 
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1. officiellt vidimerad kopia av svensk legitimation som sjukgymnast, 

2. officiellt vidimerad kopia av kursbevis från tilläggsutbildningen, samt 

3. personbevis i original. 

  

4 a §  En i Sverige legitimerad sjukgymnast som av Jordbruksverket bedömts ha 

tillräcklig yrkeserfarenhet och kompetens får, efter ansökan som kommit in till 

Jordbruksverket senast den 31 december 2011, godkännande för arbete inom djurens 

hälso- och sjukvård. Till ansökan bifogas 

1. officiellt vidimerad kopia av svensk legitimation som sjukgymnast, 

2. arbetsgivarintyg i original som visar att den sökande har minst ett års 

yrkeserfarenhet inom djurens hälso- och sjukvård motsvarande 50 % av heltid 

under de senaste tio åren före den 1 januari 2010,  

3. intyg i original, som har undertecknats av veterinär med insikt i den sökandes 

yrkesverksamhet och/eller fallbeskrivningar, som visar att den sökande har 

utfört och behärskar de praktiska moment som ingår i bilaga 4, samt 

4. personbevis i original. 

Hovslagare 

5 §   En hovslagare som av Jordbruksverket bedömts ha tillräcklig yrkeserfarenhet 

och kompetens får, efter ansökan hos Jordbruksverket, godkännande för arbete inom 

djurens hälso- och sjukvård. Till ansökan bifogas  

1. kursintyg i original eller som officiellt vidimerad kopia som visar att den 

sökande med godkänt resultat har genomgått den grund- och 

tilläggsutbildning som har fastställts i särskilt beslut av Jordbruksverket, 

2. intyg i original från handledare eller utbildningssamordnare som visar att den 

sökande genomgått minst 40 veckors handledd praktik utöver 

grundutbildningen,  

3. arbetsgivarintyg, intyg om näringsverksamhet eller motsvarande bevis i 

original som visar att den sökande har minst ett års yrkeserfarenhet som 

hovslagare motsvarande minst 50 % av heltid, samt 

4. personbevis i original. 

eller 

1. kursintyg i original eller som officiellt vidimerad kopia som visar att den 

sökande med godkänt resultat har genomgått delarna smittskydd, djurskydd 

och allmän hästkunskap av grundutbildningen som har fastställts i särskilt 

beslut av Jordbruksverket, 

2. kursintyg i original eller som officiellt vidimerad kopia som visar att den 

sökande med godkänt resultat har genomgått tilläggsutbildning som har 

fastställts i särskilt beslut av Jordbruksverket,  

3. officiellt vidimerad kopia av gesällbrev som visar att den med godkänt 

resultat har genomgått av Hantverksrådet godkänt gesällprov i hovslageri, 

samt 

4. personbevis i original 

eller 

1. kursintyg i original eller som officiellt vidimerad kopia som visar att den 

sökande med godkänt resultat har genomgått tilläggsutbildning som har 

fastställts i särskilt beslut av Jordbruksverket 
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2. arbetsgivarintyg, intyg om näringsverksamhet eller motsvarande bevis i 

original som visar att den sökande har minst tio års yrkeserfarenhet som 

hovslagare motsvarande minst 50 % av heltid 

3. intyg i original som undertecknats av veterinär med specialistkompetens i 

hästens sjukdomar samt av en hovslagare som är godkänd för arbete inom 

djurens hälso- och sjukvård om att den sökande har utfört och behärskar de 

moment som gäller för grundutbildningen som har fastställts i särskilt beslut 

av Jordbruksverket, samt 

4. personbevis i original. 

 

5 a §  Hovslagare som har certifierats enligt kraven i Djurskyddsmyndighetens 

föreskrifter (DFS 2004:26) om godkännande av hovslagare får, efter ansökan som 

har kommit in till Jordbruksverket senast den 31 december 2010, godkännande som 

hovslagare inom djurens hälso- och sjukvård.  

 

3 KAP.  SÄRSKILT TILLSTÅND 

1 §  En studerande på veterinärprogrammet vid Sveriges lantbruksuniversitet kan ges 

särskilt tillstånd att utöva veterinäryrket i den utsträckning som Jordbruksverket 

beslutar i varje enskilt fall.  

      För att särskilt tillstånd enligt första stycket ska beviljas krävs att den studerande 

1. har genomgått och är godkänd på samtliga kurser till och med årskurs fem, 

2. ska utöva veterinäryrket som anställd, samt 

3. ska arbeta i en verksamhet för vilken en legitimerad veterinär ansvarar.  

      Till ansökan enligt första stycket bifogas  

1. ett intyg om anställning, i original eller som officiellt vidimerad kopia, samt 

2. ett studieintyg, i original eller som officiellt vidimerad kopia, eller som ett så 

kallat ”säkert studieintyg” från Ladok med kontrollkod och personnummer. 

 

2 §  En studerande på en veterinärutbildning, utanför Sverige men inom EES eller i 

Schweiz, som uppfyller kraven i art 38 i Europaparlamentets och rådets direktiv 

2005/36/EG av den 7 september 2005 om erkännande av yrkeskvalifikationer
1
, kan 

beviljas särskilt tillstånd att utöva veterinäryrket i Sverige, i den utsträckning som 

Jordbruksverket beslutar i varje enskilt fall. För att särskilt tillstånd ska beviljas krävs 

att den studerande  

1. har genomgått minst fem år av utbildningen, 

2. har genomgått samtliga kurser och moment på hela utbildningen med godkänt 

resultat, 

3. ska utöva veterinäryrket som anställd, samt 

4. ska arbeta i verksamhet för vilken en legitimerad veterinär ansvarar. 

      Undantag från första stycket punkten 2 medges för ett skriftligt examensarbete 

som får motsvara högst en termins studier. 

      Till ansökan enligt första stycket bifogas  

1. En officiellt vidimerad kopia av intyg om anställning. 

2. Ett intyg i original som utfärdats av det universitet som ansvarar för 

veterinärutbildningen. Intyget ska vara utfärdat särskilt för ansökan om 

särskilt tillstånd och styrka att den studerande  

                                                 
1 EUT L 255, 30.9.2005, s. 22 (Celex 32005L0036). 
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a) har läst klart fem år av utbildningen,  

b) med godkänt resultat har genomgått samtliga kurser och moment som 

ingår i hela utbildningen, samt att 

c) utbildningen uppfyller kraven i art 38 i Europaparlamentets och rådets 

direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005 om erkännande av 

yrkeskvalifikationer
2
. 

 

3 §  Särskilt tillstånd enligt 1 och 2 §§ kan beviljas för en sammanlagd tid av fjorton 

månader.  

 

4 §  har upphävts genom (SJVFS 2013:15). 

 

5 §  En person som har utbildning och kompetens för att utöva veterinär- eller 

djursjukskötaryrket, men bedöms behöva kompletterande åtgärder för att erhålla 

legitimation, kan ges särskilt tillstånd att utöva yrket som anställd i en verksamhet 

inom djurens hälso- och sjukvård i den utsträckning som Jordbruksverket beslutar i 

varje enskilt fall.  

Ansökan ska skickas till Jordbruksverket. Till ansökan ska bifogas handlingar 

som visar att kraven på utbildning och kompetens är uppfyllda. Handlingarna ska 

vara i original eller som officiellt vidimerade kopior.  

Särskilt tillstånd enligt första stycket får meddelas för en sammanlagd tid av 

längst tre år. (SJVFS 2013:15). 

 

6 §  En studerande på en av Jordbruksverket godkänd djursjukskötarutbildning kan 

ges särskilt tillstånd att utöva djursjukskötaryrket i den utsträckning som 

Jordbruksverket beslutar i varje enskilt fall om den studerande har genomgått och är 

godkänd på samtliga kurser till och med årskurs två, och ska utöva 

djursjukskötaryrket som anställd i en verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård. 

Ansökan ska skickas till Jordbruksverket. Till ansökan ska bifogas 

1. ett intyg om anställning, i original eller som officiellt vidimerad kopia, samt 

2. ett studieintyg, i original eller som officiellt vidimerad kopia, eller som ett 

studieintyg från LADOK med kontrollkod och personnummer. 

Särskilt tillstånd enligt första stycket får meddelas för en sammanlagd tid av 

längst 14 månader. (SJVFS 2013:15). 

 

4 KAP. OM LEGITIMATION SOM VETERINÄR FÖR DEN SOM HAR 

UTLÄNDSKT BEHÖRIGHETSBEVIS 

1 §  Bestämmelser om legitimation som veterinär för den som har svenskt 

behörighetsbevis finns i 3 kap i lagen (2009:302) om verksamhet inom djurens hälso- 

och sjukvård. 

 

2 §  Den som har legitimation som veterinär i Danmark, Norge, Finland eller Island 

och är medborgare i något av dessa länder, får efter ansökan till Jordbruksverket 

legitimation som veterinär. Till ansökan bifogas 

1. officiellt vidimerad kopia av veterinärlegitimation,  

2. personbevis i original eller officiellt vidimerad kopia av pass, samt  

                                                 
2 EUT L 255, 30.9.2005, s. 22  (Celex 32005L0036)   
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3. ett intyg i original, som visar att den sökande inte har meddelats någon 

disciplinpåföljd i sin veterinära yrkesutövning. Intyget ska vara utfärdat av 

behörig myndighet och inte vara äldre än tre månader. 

 

3 §  Medborgare i ett EES-land eller i Schweiz som har ett behörighetsbevis enligt 

bilaga 5 eller uppfyller kraven i bilaga 6 får, efter ansökan hos Jordbruksverket, 

legitimation som veterinär. 

 

4 §  Medborgare i ett EES-land eller i Schweiz som har  

1. behörighetsbevis som inte finns med i bilaga 5 och som inte uppfyller kraven 

i bilaga 6, eller har 

2. behörighetsbevis från tredje land, samt behörighetsbevis som veterinär och 

minst tre års yrkeserfarenhet från ett EES-land eller från Schweiz,  

ska för att få legitimation genomföra de kompletterande åtgärder som 

Jordbruksverket beslutar i varje enskilt fall.              

Allmänna råd till 4 § 

Kompletterande åtgärder kan vara att med godkänt resultat genomgå den utbildning 

som avses i 6 § och/eller att utöva veterinäryrket med särskilt tillstånd i enlighet med 

3 kap 3 § 3 punkten i lagen (2009:302) om verksamhet inom djurens hälso- och 

sjukvård. Särskilt tillstånd kan beviljas för en sammanlagd tid av tre år. 

 

5 §  Till ansökan enligt 3 och 4 §§ ska bifogas  

1. officiellt vidimerad kopia av behörighetsbevis,  

2. i förekommande fall sådant intyg, i original, som anges i bilaga 6 till dessa 

föreskrifter eller andra handlingar som Jordbruksverket begär i det enskilda 

fallet,  

3. officiellt vidimerad kopia på sökandens pass alternativt personbevis i 

original, samt 

4. ett intyg i original som visar att den sökande inte har meddelats någon 

disciplinpåföljd i sin veterinära yrkesutövning. Intyget ska vara utfärdat av 

behörig myndighet och inte vara äldre än tre månader. 

 

6 §  Den som har behörighetsbevis som veterinär från tredje land ska för att få 

legitimation genomföra de kompletterande åtgärder som Jordbruksverket beslutar i 

varje enskilt fall.  

      För bedömning om sökanden enligt första stycket har behörighet att antas till 

kompletterande åtgärder ska ansökan göras på särskild blankett och följande 

handlingar skickas till Jordbruksverket 

1. officiellt vidimerad kopia av behörighetsbevis, 

2. översättning av behörighetsbeviset till svenska eller engelska, antingen som 

original eller officiellt vidimerad kopia, samt 

3. personbevis i original. 

Allmänna råd till 6 § 

Kompletterande åtgärder kan vara att genomgå en kompletterande utbildning samt 

den utbildning i svenska språket som fastställts i särskilt beslut av Jordbruksverket, 

utöva veterinäryrket med särskilt tillstånd i enlighet med 3 kap 3 § 3p i lagen 
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(2009:302) om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård och/eller med godkänt 

resultat genomgå examination i svenska för veterinärer. Särskilt tillstånd kan 

beviljas för en sammanlagd tid av tre år. 

 

7 §  Den som med godkänt resultat har genomfört de kompletterande åtgärder som 

Jordbruksverket beslutat enligt 4 eller 6 §§, får efter ansökan hos Jordbruksverket 

legitimation som veterinär.  

      Till ansökan enligt första stycket ska bifogas 

1. officiellt vidimerat behörighetsbevis och/eller intyg från genomgången 

komplettering. 

 

5 KAP. OM LEGITIMATION SOM DJURSJUKSKÖTARE ELLER 

GODKÄNNANDE SOM HOVSLAGARE FÖR DEN SOM HAR UTLÄNDSKT 

BEHÖRIGHETSBEVIS  

Allmänna principer 

1 §  För hovslagare med utländskt behörighetsbevis gäller reglerna i 12-16 §§. 

 

2 §  Den generella ordningen för ömsesidigt erkännande av bevis på formella 

kvalifikationer för reglerade yrken utgår enligt Europaparlamentets och rådets 

direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005 om erkännande av 

yrkeskvalifikationer
3
, från utbildningar på fyra nivåer, varav nivå 1 är högst. 

Nivå 1: Reglerade yrken som kräver högskoleutbildning som omfattar minst fyra år. 

Nivå 2: Reglerade yrken som kräver högskoleutbildning som omfattar minst tre och 

högst fyra år. 

Nivå 3: Reglerade yrken som kräver eftergymnasial utbildning som omfattar minst 

ett år. 

Nivå 4: Reglerade yrken som kräver teoretisk och praktisk utbildning på lägre utbild-

ningsnivåer än nivåerna 1-3. 

Reglerade yrken inom djurens hälso- och sjukvård 

3 §  Legitimerade djursjukskötare har i Sverige en utbildning på nivå 2. 

 

4 §  Legitimerade sjuksköterskor, tandläkare och sjukgymnaster kan efter sin svenska 

legitimation i hälso- och sjukvården gå en tilläggsutbildning för att få godkännande 

för verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård. Denna utbildning är på nivå 4. 

Behörighetsbevis från Schweiz eller från ett EES-land där djursjukskötaryrket 

är reglerat 

5 §  Medborgare i ett EES-land eller i Schweiz med behörighetsbevis som 

djursjukskötare får, efter ansökan hos Jordbruksverket, legitimation som 

djursjukskötare, under förutsättning att inte 6-9 §§ är tillämpliga. 

 

                                                 
3
 EUT L 255, 30.9.2005, s. 22 (Celex  02005L0036). 
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6 §  Medborgare i ett EES-land eller i Schweiz med behörighetsbevis som inte 

uppfyller villkoren i direktiv 2005/36/EG
4
 får, efter ansökan hos Jordbruksverket, 

legitimation som djursjukskötare om 

1. utbildningen är erkänd som likvärdig och ger samma rättigheter som en 

utbildning som uppfyller villkoren och 

2. detta kan intygas av den behöriga myndighet som utfärdat behörighetsbeviset. 

 

7 §  Medborgare i ett EES-land eller i Schweiz med behörighetsbevis som inte 

uppfyller de krav som ställs för utövande av yrket i det reglerande landet får, efter 

ansökan hos Jordbruksverket legitimation som djursjukskötare, om utbildningen ger 

den sökande förvärvade rättigheter enligt direktiv 2005/36/EG
5
. 

 

8 §  Medborgare i ett EES-land eller i Schweiz med behörighetsbevis på nivå 3 får, 

efter ansökan hos Jordbruksverket, legitimation som djursjukskötare om 

1. utbildningen finns i bilaga 2
6
 och 

2. den behöriga myndigheten som utfärdat behörighetsbeviset intygar att den 

sökande har genomgått denna utbildning. 

Behörighetsbevis från tredje land 

9 §  Medborgare i ett EES-land eller i Schweiz som har behörighetsbevis från tredje 

land samt behörighetsbevis som djursjukskötare och minst tre års yrkeserfarenhet 

från Schweiz eller ett EES-land där yrket är reglerat, ska, för att få legitimation, 

genomföra de kompletterande åtgärder som Jordbruksverket beslutar i varje enskilt 

fall. 

Allmänna råd till 9 § 

Kompletterande åtgärder kan vara att med godkänt resultat genomgå för yrket 

kompletterande utbildning som avses i 17 § och/eller att under handledning genomgå 

praktik. 

Ansökan 

10 §  Till ansökan enligt 5-9 §§ bifogas 

1. officiellt vidimerad kopia av behörighetsbevis, 

2. i förekommande fall sådant intyg som framgår av 5-9 §§ i original, eller 

andra handlingar som Jordbruksverket begär i det enskilda fallet, 

3. officiellt vidimerad kopia på sökandens pass eller ett personbevis i original, 

samt 

4. ett intyg i original som visar att den sökande inte har meddelats någon 

disciplinpåföljd i sin yrkesutövning som djursjukskötare. Intyget ska vara 

utfärdat av behörig myndighet och inte vara äldre än tre månader. 

                                                 
4 EUT L 255, 30.9.2005, s. 22 (Celex  02005L0036). 
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Behörighetsbevis från EES-land där djursjukskötaryrket saknar reglering 

11 §  Medborgare i ett EES-land som har behörighetsbevis från ett EES-land där 

djursjukskötaryrket inte är reglerat, får efter ansökan hos Jordbruksverket 

legitimation som djursjukskötare, om 

1. utbildningen uppfyller kraven i Europaparlamentets och rådets direktiv 

2005/36/EG
7
,  

2. den sökande kan visa upp kompetensbevis eller bevis på formella 

kvalifikationer, samt 

3. kan styrka minst två års yrkeserfarenhet motsvarande heltid, under de senaste 

tio åren i ett och samma EES-land. 

      Till ansökan enligt första stycket bifogas 

1. officiellt vidimerad kopia av behörighetsbevis, 

2. officiellt vidimerad kopia av kompetensbevis eller bevis på formella 

kvalifikationer, 

3. intyg i original från utfärdande myndighet som styrker att utbildningen för 

behörighetsbeviset uppfyller kraven i direktiv 2005/36/EG, samt 

4. intyg i original som styrker att den sökande har minst två års yrkeserfarenhet 

motsvarande heltid under de senaste tio åren i ett och samma EES-land. 

Hovslagare med utländskt behörighetsbevis från EES-land, Schweiz eller tredje 

land 

12 §  Hovslagare med behörighetsbevis från 

1. European federation of farriers associations (EFFA) certifierade utbildningar 

eller en av Jordbruksverket bedömd likvärdig utbildning från tredje land,  

2. minst ett års dokumenterad yrkeserfarenhet motsvarande 50 % av heltid, samt 

3. kompletterande utbildning avseende smittskydd, djurskydd och allmän 

hästkunskap,  

får efter ansökan hos Jordbruksverket godkännande som hovslagare inom djurens 

hälso- och sjukvård.  

      Till ansökan enligt första stycket bifogas 

1. officiellt vidimerad kopia av behörighetsbevis, 

2. intyg i original eller som officiellt vidimerad kopia där det framgår om 

utbildningen är certifierad av EFFA, 

3. officiellt vidimerad kopia på sökandens pass eller ett personbevis i original, 

4. intyg, i original eller som officiellt vidimerad kopia som styrker 

yrkeserfarenheten,  

5. officiellt vidimerade kursintyg från den kompletterande utbildningen i 

smittskydd, djurskydd och allmän hästkunskap, samt  

6. för sökande från tredje land, ett intyg i original från utbildning som visar att 

den sökande har språkkunskaper motsvarande svenska B på gymnasienivå. 

Möjlighet till kompensationsåtgärder 

13 §  Medborgare i ett EES-land eller i Schweiz med ett behörighetsbevis från ett 

EES-land eller från Schweiz som inte uppfyller kraven i 5-8, 11 och 12 §§ ska, under 

                                                 
7 EUT L 255, 30.9.2005, s. 22, (Celex  02005L0036). 
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de förutsättningar som tas upp i 14 och 15 §§, vidta kompensationsåtgärder för att få 

legitimation eller godkännande som hovslagare inom djurens hälso- och sjukvård
8
. 

 

14 §  Medborgare i ett EES-land eller i Schweiz med behörighetsbevis som ger 

behörighet i annat EES-land eller i Schweiz och där utbildningen är minst ett år 

kortare än motsvarande svensk utbildning till samma yrke, ska styrka sina 

yrkeskvalifikationer i de delar Jordbruksverket beslutar genom att 

1. praktisera under en anpassningsperiod om högst tre år, eller 

2. göra ett lämplighetstest. 

Yrkesutövaren har rätt att välja mellan de två alternativen. 

      Kompletterande åtgärder enligt första stycket krävs inte om de kunskaper 

yrkesutövaren har tillägnat sig genom yrkeserfarenhet, enligt Jordbruksverkets 

bedömning, kompenserar de väsentliga skillnaderna i utbildningstid. 

 

15 §  Medborgare i ett EES-land eller i Schweiz med behörighetsbevis som till sitt 

innehåll väsentligen skiljer sig från motsvarande svensk utbildning, eller där det 

reglerade yrket i Sverige innefattar en eller flera arbetsuppgifter som inte ingår i 

yrket i det land den sökande har genomgått sin utbildning, ska styrka sina 

yrkeskvalifikationer i de delar Jordbruksverket beslutar genom att 

1. praktisera under en anpassningsperiod om högst tre år, eller 

2. göra ett lämplighetstest. 

Yrkesutövaren har rätt att välja mellan de två alternativen. 

      Kompletterande åtgärder enligt första stycket krävs inte om de kunskaper 

yrkesutövaren har tillägnat sig genom yrkeserfarenhet, enligt Jordbruksverkets 

bedömning, kompenserar de väsentliga skillnaderna i utbildningens innehåll. 

 

16 §  Den som med godkänt resultat har genomgått kompletterande åtgärder enligt 14 

eller 15 §§ får efter ansökan hos Jordbruksverket legitimation som djursjukskötare 

eller godkännande som hovslagare inom djurens hälso- och sjukvård. 

Behörighetsbevis från tredje land 

17 §  En person som har behörighetsbevis som djursjukskötare från tredje land men 

inte uppfyller kraven i 9 § ska, för att få legitimation, med godkänt resultat genomgå 

en kompletterande utbildning som Jordbruksverket beslutar i varje enskilt fall samt 

med godkänt resultat genomgå examination i svenska B på gymnasienivå. 

 

18 §  För bedömning om en sökande enligt 17 § har behörighet att antas till 

kompletterande åtgärder ska ansökan göras på särskild blankett och följande 

handlingar skickas till Jordbruksverket 

1. officiellt vidimerad kopia av åberopade behörighetsbevis, 

2. översättning i original eller som officiellt vidimerad kopia av 

behörighetsbevis till svenska eller engelska, 

3. intyg i original eller som officiellt vidimerad kopia som visar att den sökande 

har språkkunskaper motsvarande svenska B på gymnasienivå, samt 

4. personbevis i original. 

 

                                                 
8 EUT L 255, 30.9.2005, s. 22, (Celex  02005L0036). 
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19 §  Den som med godkänt resultat har genomfört de kompletterande åtgärder som 

Jordbruksverket beslutat enligt 9 eller 17 §§ får efter ansökan hos Jordbruksverket 

legitimation som djursjukskötare. 

 

6 KAP. OM TILLFÄLLIGT TILLHANDAHÅLLANDE AV TJÄNSTER 

1 §  En yrkesutövare som är verksam inom djurens hälso- och sjukvård i ett annat 

EES-land eller i Schweiz och som tillfälligt ska utöva sitt yrke i Sverige ska 

underrätta Jordbruksverket om detta
9
. 

      Till underrättelse enligt första stycket ska bifogas 

1. ett intyg som visar att yrkesutövaren är lagligt etablerad och att det då intyget 

utfärdades inte fanns något förbud eller begränsning för honom eller henne att 

utöva yrket. Intyget ska vara utfärdat av den behöriga myndigheten i Schweiz 

eller det EES-land där yrkesutövaren är verksam, 

2. bevis på yrkeskvalifikationer,  

3. bevis på att yrkesutövaren har utövat yrket under minst två av de föregående 

tio åren om yrket inte är reglerat i det andra EES-landet eller i Schweiz, 

4. officiellt vidimerad kopia av pass,  

5. uppgifter om eventuellt försäkringsskydd eller annat personligt eller 

kollektivt skydd rörande yrkesansvar, samt 

6. uppgifter om det tillfälliga yrkesutövandets varaktighet, frekvens, periodicitet 

och kontinuitet. 

  

2 §  Underrättelse ska göras skriftligen första gången yrkesutövaren har för avsikt att 

tillhandahålla tjänsten i Sverige. 

      Underrättelse ska förnyas en gång om året om yrkesutövaren har för avsikt att 

fortsätta tillhandahålla temporära eller tillfälliga tjänster i Sverige under det året. 

Tjänsteleverantören får lämna underrättelsen på valfritt sätt. 

 

7 KAP. OM SPECIALISTKOMPETENS FÖR VETERINÄRER 

1 §  Den som har svensk veterinärlegitimation får tillkännage specialistkompetens. 

 

2 §  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, 

5. livsmedelshygien, samt 

6. specifika ämnesområden hund och katt, såsom bilddiagnostik, dermatologi, 

internmedicin, kardiologi, kirurgi, odontologi, oftalmologi och reproduktion. 

 

3 §  Veterinär får efter genomgången särskild utbildning och godkänd examination 

ansöka hos Jordbruksverket om godkännande som specialist.  

      Sveriges veterinärmedicinska sällskap (SVS) ansvarar för genomförandet av den 

särskilda utbildningen som omfattar basutbildning, sidoutbildning och examination. 

                                                 
9 EUT L 255, 30.9.2005, s. 22, (Celex  02005L0036). 
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Såväl basutbildningen som sidoutbildningen ska följa en av SVS föreslagen och av 

Jordbruksverket godkänd utbildningsplan. Jordbruksverket kan vid behov ompröva 

utbildningsplanen. Examinationen genomförs av en examinations- och styrkommitté 

som Jordbruksverket utsett efter förslag från SVS. Jordbruksverket kan vid behov 

ändra sammansättningen av kommittén.  

 

4 §  Veterinär som har genomgått en särskild utbildning i annat land får tillkännage 

specialistkompetens, om denna utbildning ger likvärdiga kunskaper som den svenska 

utbildningen. Jordbruksverket ska efter ansökan från enskild pröva huruvida dennes 

utbildning och erfarenhet överensstämmer med de uppställda kraven och, om så är 

fallet, godkänna sökanden som specialist. Om sökanden inte uppfyller kraven kan 

Jordbruksverket besluta om tilläggsutbildning och/eller låta sökanden genomgå 

examination.  

Allmänna råd till 4 § 

Exempel på utländska utbildningar som Jordbruksverket kan godkänna för 

specialistkompetens inom specifikt ämnesområde hund och katt är  

1. European board of veterinay specialisation (EBVS),  

2. American college of veterinary surgeons (ACVS), eller  

3. Royal college of veterinary surgeons (RCVS) i Storbritannien. 

Sjukdomar hos hund och katt  

5 §  Basutbildningen ska göras 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. Om veterinären fullgjort två års tjänstgöring 

innan specialistutbildningen påbörjades kan den ovan nämnda handledda 

tjänstgöringen minskas till två år. Detta under förutsättning att tjänstgöringen före 

utbildningen har genomförts under handledning och vid en av Jordbruksverket 

godkänd utbildningsplats i Sverige eller vid tjänstgöringsplats i annat land som är 

likvärdig. 

Sjukdomar hos häst  

6 §  Basutbildningen ska göras vid en utbildningsplats inom verksamhet med häst. 

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. Om veterinären fullgjort två års tjänstgöring innan 

specialistutbildningen påbörjades kan den ovan nämnda handledda tjänstgöringen 

minskas till två år. Detta under förutsättning att tjänstgöringen före utbildningen har 

genomförts under handledning och vid en av Jordbruksverket godkänd 

utbildningsplats i Sverige eller vid tjänstgöringsplats i annat land som är likvärdig. 
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Sjukdomar hos nötkreatur  

7 §  Innan utbildningen får påbörjas ska veterinären ha fullgjort minst tre års 

tjänstgöring som veterinär i 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.  

Tjänstgöringen ska också ha omfattat minst tre månaders sammanlagd tjänstgöring 

som officiell veterinär vid slakteri med nötkreatursslakt eller vid laboratorium som 

bedriver veterinärmedicinsk diagnostik. 

 

8 §  Basutbildningen ska göras vid en utbildningsplats inom verksamhet med 

nötkreatur. Utbildningsplatsen ska vara godkänd av Jordbruksverket. 

Basutbildningen ska omfatta tre års handledd tjänstgöring. Om veterinären fullgjort 

två års tjänstgöring innan specialistutbildningen påbörjades kan den ovan nämnda 

handledda tjänstgöringen minskas till två år. Detta under förutsättning att 

tjänstgöringen före utbildningen har genomförts under handledning och vid en av 

Jordbruksverket godkänd utbildningsplats i Sverige eller vid tjänstgöringsplats i 

annat land som är likvärdig.  

Sjukdomar hos gris  

9 §  Innan utbildningen får påbörjas ska veterinären ha fullgjort minst tre års 

tjänstgöring som veterinär i 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.  

      Tjänstgöringen ska också ha omfattat minst tre månaders sammanlagd 

tjänstgöring som officiell veterinär vid slakteri med grisslakt eller vid laboratorium 

som bedriver veterinärmedicinsk diagnostik.  

 

10 §  Basutbildningen ska göras vid en utbildningsplats inom verksamhet med gris. 

Utbildningsplatsen ska vara godkänd av Jordbruksverket. Basutbildningen ska 

omfatta tre års handledd tjänstgöring. Om veterinären fullgjort två års tjänstgöring 

innan specialist utbildningen påbörjades kan den ovan nämnda handledda 

tjänstgöringen minskas till två år. Detta under förutsättning att tjänstgöringen före 

utbildningen har genomförts under handledning och vid en av Jordbruksverket 

godkänd utbildningsplats i Sverige eller vid tjänstgöringsplats i annat land som är 

likvärdig.  
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Livsmedelshygien  

11 §  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. 

 

12 §  Basutbildningen ska göras vid en utbildningsplats inom verksamhetsområdet 

livsmedelshygien. Utbildningsplatsen ska vara godkänd av Jordbruksverket. 

Basutbildningen ska omfatta tre års handledd tjänstgöring. Om veterinären fullgjort 

två års tjänstgöring innan specialistutbildningen påbörjades kan den ovan nämnda 

handledda tjänstgöringen minskas till två år. Detta under förutsättning att 

tjänstgöringen före utbildningen har genomförts under handledning och vid en av 

Jordbruksverket godkänd utbildningsplats i Sverige eller vid tjänstgöringsplats i 

annat land som är likvärdig.  

Specifika ämnesområden hos hund och katt  

13 §  Innan utbildningen får påbörjas ska veterinären ha specialistkompetens i 

hundens och kattens sjukdomar.  

 

14 §  Basutbildningen ska omfatta tre års handledd tjänstgöring inom klinisk 

verksamhet med hund och katt.  

Ansökan om specialistutbildning  

15 §  Ansökan om specialistutbildning ska lämnas till Jordbruksverket.  

Godkännande av utbildningsplats  

16 §  En utbildningsplats ska för att kunna godkännas uppfylla de villkor som anges i 

bilaga 7. Ansökan om godkännande av utbildningsplats ska 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.  

 

17 §  Godkännandet av en utbildningsplats gäller i högst fem år. Jordbruksverket kan 

återkalla godkännandet om utbildningsplatsen inte längre uppfyller villkoren för 

godkännande.  
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8 KAP. AVGIFTER 

1 §  Sökanden ska betala avgift för handläggningen av en ansökan i enlighet med 7 

kap 1 § i förordningen om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård.  

 

2 §  Avgiften för handläggning av en ansökan ska betalas samtidigt som ansökan 

lämnas in.  

 

9 KAP. ÖVRIGA BESTÄMMELSER 

1 §  Om det finns särskilda skäl kan Jordbruksverket medge undantag från 

bestämmelserna i dessa föreskrifter. 

 

 

 

----------- 

 

      Denna författning
10

 träder i kraft den 1 januari 2010 

 

----------- 

 

Denna författning
11

 träder i kraft den 23 maj 2013.  

 

 

 

 

LEIF DENNEBERG 

 

 

    Lotta Ternström Hofverberg 

    (Enheten för foder och hälsa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10

 SJVFS 2009:83. 
11

 SJVFS 2013:15. 
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BILAGOR 

Bilaga 1 

Djursjukskötare som ansöker om legitimation inom djurens hälso- och sjukvård 

enligt 2 kap 1 c § och legitimerade sjuksköterskor som ansöker om godkännande 

enligt 2 kap 3 a § ska ha utfört och behärska följande: 

Anatomi 

 Anatomisk terminologi på svenska och latin 

Operation 

 Iordningsställande av operationssalsutrustning 

 Förberedelse av patient inför operation 

 Intubering 

 Förberedelse av steril assistent inför operation 

 Aseptisk teknik vid överlämnande av sterilt material 

 Sutureringsteknik 

 Instrumentrengöring inkl sterilisering, vård och packning 

Anestesi 

 Koppla ihop och isär anestesiapparat 

 Utföra täthetskontroll och säkerhetskontroll av anestesiapparat 

 Övervaka anestesi 

Röntgen, EKG och ultraljudsundersökning 

 Ta röntgenbilder  

 Ta EKG häst, hund 

 Förbereda patient inför ultraljudsundersökning 

Sjukdomslära och farmakologi 

 Redogöra för grundläggande begrepp inom farmakologin 

 Redogöra för principer om hur läkemedel utövar sin effekt 

 Förklara betydelsen av djurslagsskillnader inom farmakologin 

 Kunna definiera, analysera och värdera begreppen läkemedel, naturläkemedel 

och kosttillskott 

 Tekniker för sårbehandling 

 Beräkna mängd vätska och dropphastighet för intravenös infusion 

 Bedöma preoperativ status av en patient hund, häst 

 Bedöma status stationärvårdspatient häst, hund, katt 

Smittskydd 

 Beskriva de vanligast förekommande zoonoserna och epizootisjukdomarna 



SJVFS 2013:15  
 

   19 

 Smittrening av utrymmen 

 Smittrening av personal 

 Hantering avfall inklusive läkemedel, risk- och miljöfarligt avfall 

 Hantering av döda djur 

Mikrobiologi 

 Hantering av blodprov 

 Blodutstryk 

 Bakterieodling 

 Kunna utföra enklare laboratorieanalyser inklusive mikroskopiering 

Praktisk hantering av djur 

 Teknik för säker hantering av djur 

 Hantera djur med tvångsåtgärder inklusive att instruera djurägare 

 Ta blodprov hund, häst 

 Kontroll av ID-märkning 

 Kunna märkningsteknik 

 Ta prov på träck, urin och hud 

 Lägga permanentkateter intravenöst hund, häst 

 Administrera läkemedel 

 Koppla dropp 

 Ta suturer 

 Visa häst vid hältundersökning 

 På säkert sätt kunna utföra böjprov på häst 

 Förbereda häst inför ledinjektion 

 Lägga bandage hund, häst 

 Öronrengöring hund 

 Avlägsna tandsten hund 

 Rengöring av hund, häst 

Journalföring utöver det som föreskrivs i 2 kap 1 § i lag (2009:302) om verksamhet 

inom djurens hälso- och sjukvård 

 Fylla i remiss 

 Föra anestesijournal 

Övrigt 

 Utfodring av katt, hund och häst 
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Bilaga 2 

Tyskland 

 

 Veterinärtekniker (”veterinärmedizinischtechnische[r] Assistent[in]”).  

 

 

Nederländerna 

 

 Veterinärassistent (”dierenartsassistent”).  

Denna utbildning omfattar sammanlagt minst 13 år, bestående av tre års 

yrkesutbildning i specialskola (”MBO” - program) eller alternativt tre års 

yrkesutbildning inom lärlingssystemet (”LLW”), båda avslutade med examen.  

 

 

Storbritannien 

 

Utbildning i Förenade kungariket som godkänns som nationell yrkeskompetens 

(National Vocational Qualifications) eller skotsk yrkeskompetens (Scottish 

Vocational Qualifications) 

 Godkänd djurskötare (”listed veterinary nurse”).  

Utbildningen ger kompetens som godkänns som National Vocational Qualifications 

(NVQ) eller i Skottland godkänns som Scottish Vocational Qualifications, på nivå 3 

eller 4 enligt Förenade kungarikets National Framework of Vocational 

Qualifications. 

Dessa nivåer definieras på följande sätt: 

      Nivå 3: Förmåga att utföra ett stort antal olika arbetsuppgifter i en mångfald olika 

situationer, varav flertalet komplexa och icke rutinbetonade. Verksamheten kräver 

avsevärt ansvar och avsevärd självständighet och ofta handledning och övervakning 

av andra. 

      Nivå 4: Förmåga att utföra ett stort antal komplexa, tekniska eller professionella 

arbetsuppgifter i en mångfald olika situationer och med en hög grad av personligt 

ansvar och självständighet. Ansvar för andras arbete och fördelning av resurser ingår 

ofta. 
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Bilaga 3 

Legitimerade tandläkare som ansöker om godkännande inom djurens hälso- och 

sjukvård enligt 2 kap 2 a § ska ha utfört och behärska följande på djurslagen hund, 

katt, häst och mindre sällskapsdjur (kaniner, marsvin etc) samt de moment som 

beskrivs under respektive djurslag. 

Anatomi 

 Kunna beskriva tuggsystemets anatomi och fysiologi, bettutveckling och 

åldersförändringar 

Röntgen 

 Radiologisk undersökning med såväl extraoral som intraoral teknik 

Smittskydd 

 Beskriva de vanligast förekommande zoonoserna och epizootisjukdomarna 

Praktisk hantering av djur 

 Kunna hantera de olika djurslagen på ett sådant sätt att oral bedömning och 

behandling kan utföras på ett säkert sätt både för djuret och för närvarande 

människor 

 Kunna arbeta på ett, för patienten och utövaren, säkert sätt med eldrivna 

instrument i fuktig miljö 

Behandlingar 

 Diagnostisera förändringar genom undersökning av munhålan 

 Kunna ta en biopsi från en sjuklig förändring i munhålan (hund, katt och häst) 

 Behandla bettanomalier och deras komplikationer, samt ge råd för 

avelshygien 

 Behandla tandrelaterade traumatiska skador 

Journalföring utöver det som föreskrivs i 2 kap, 1 § i lagen (2009:302) om 

verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård 

 Dokumentation av råd till djurägare 

Övrigt 

 Kunna ge råd till djurägare avseende profylax och eftervård för tandproblem 

 Kunna diskutera etiska aspekter relevanta för oral behandling på djur  
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Specifika kunskaper på hund och katt 

Extraktioner 

 Enkel extraktion av enrotig tand 

 Extraktion av canintand omfattande lambåteknik och buccal alveoektomi 

 Icke kirurgisk extraktion av multirotad tand (klyvning) 

 Kirurgisk extraktion av multirotad tand (lambå, klyvning, buccal 

alveoektomi) 

 Extraktion av persisterande mjölktand 

 Extraktion och separation av parodontalt skadade tänder (enkel- och 

multirotade tänder) 

Endodonti 

 Konventionell endodonti 

 Partiell coronal pulpektomi (tandbevarande behandling av tandfrakturer hos 

unga djur) 

Parodontitbehandling 

 Munsanering med subgingival och supragingival depuration 

 Bedöma grad av och prognos för parodontalt skadade tänder 

 Gingivektomi/gingivoplasti 

Karies 

 Restorativ behandling av karies 

Feline Odontoclastic Resorbtive Lesion (FORL) 

 Bedöma omfattning och typ av FORL-förändring och utföra behandling 

utifrån detta 

 Behandling av typ 1: Extraktion, inklusive suturering 

 Behandling av typ 2: Kronamputation, inklusive suturering 

 Behandling av typ 3: Kombination av behandling enligt ovan 

Specifika kunskaper på häst 

Diagnostik av förändringar i munhålan 

 Relatera ”sekundära” sjukdomsmanifestationer i munhåla till hästens 

allmänhälsa 

Extraktioner 

 Extraktion av enrotig tand 

 Intraoral extraktion av kind- och oxeltänder.  

 Extraktion av persisterande mjölktand 

Endodonti 

 Endodontisk behandling på hypsodonta tänder 

Parodontitbehandling 

 Munsanering med adekvata hygienåtgärder 

 Bedöma grad av och prognos för parodontalt skadade tänder 

Karies 

 Diagnostik och behandling av karies av olika grader 

Användarrelaterade skador 

 Behandling samt grundläggande rådgivning till djurägare om utrustningens 

anpassning 
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Bilaga 4 

Legitimerade sjukgymnaster som ansöker om godkännande inom djurens hälso- och 

sjukvård enligt 2 kap 4 a § ska ha utfört och behärska följande på hund, katt och häst: 

Anatomi 

 Anatomisk terminologi på svenska och latin 

 Redogöra för och praktiskt demonstrera/identifiera viktiga strukturer i 

rörelseapparatens anatomi, inklusive topografisk och funktionell anatomi 

 Redogöra för nervsystemets samt cirkulations- och respirationsorganens 

deskriptiva anatomi, inklusive topografisk och funktionell anatomi 

Fysiologi 

 Redogöra för de olika organsystemens funktioner (fysiologi), med tonvikt på 

rörelseapparaten, i sina respektive delar samt som hela system 

 Redogöra för systemens interaktion med varandra, inklusive deras nervösa 

reglering 

Sjukdomslära och farmakologi 

 Redogöra för grundläggande begrepp inom farmakologin 

 Redogöra för principer om hur läkemedel utövar sin effekt 

 Förklara betydelsen av djurslagsskillnader inom farmakologin 

 Kunna definiera, analysera och värdera begreppen läkemedel, naturläkemedel 

och kosttillskott 

 Redogöra för för djurslaget relevanta sjukdomars/skadors orsak, 

manifestation och den funktionella betydelsen, med tonvikt på 

rörelseapparaten 

 Beskriva för djurslaget relevanta sjukdomars/skadors veterinära behandling, 

med tonvikt på ortopedi och neurologi 

Smittskydd 

 Beskriva de vanligast förekommande zoonoserna och epizootisjukdomarna 

 

Klinisk anatomi och veterinärmedicinsk rehabilitering 

 Redogöra för anatomisk och fysiologisk bakgrund till klinisk diagnostik och 

behandling, med tonvikt på rörelseapparaten 

 Vara orienterad i var veterinärmedicinsk rehabilitering står idag, vilka 

undersöknings- och behandlingsmetoder som används och deras 

vetenskapliga dokumentation 
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Praktisk hantering av djur 

 Kunna hantera de olika djurslagen på ett sådant sätt att bedömning och 

behandling kan utföras på ett säkert sätt både för djuret och för närvarande 

människor  

Journalföring utöver det som föreskrivs i 2 kap, 1 § i lagen (2009:302) om 

verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård 

 Dokumentation av råd till djurägare 

Övrigt 

 Kunna ge råd till djurägare avseende profylax och rehabilitering 

 Kunna diskutera etiska aspekter relevanta för behandling på djur 
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Bilaga 5 

Behörighetsbevis som är godkända enligt principen om automatiskt erkännande 
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Bilaga 6 

Behörighetsbevis som erkänns under vissa villkor 

Utbildningen uppfyller kraven 

Behörighetsbevis som har utfärdats efter en utbildning vilken påbörjades före det 

datum som finns angivet för respektive land i bilaga 5 erkänns om 

1. den behöriga myndigheten i det utfärdande landet skriver ett intyg som visar 

att utbildningen uppfyller de krav som finns fastställda i artikel 38 i 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005 

om erkännande av yrkeskvalifikationer.  

 

Utbildningen anses likvärdig 

Behörighetsbevis som har utfärdats i något av de länder som nämns i bilaga 5 och 

inte motsvarar benämningarna på examensbeviset erkänns om 

1. den behöriga myndigheten i det utfärdande landet skriver ett intyg som visar 

att behörighetsbeviset har utfärdats på grundval av en utbildning som 

motsvarar bestämmelserna i artikel 38 i direktiv 2005/36/EEG och 

2. som visar att behörighetsbeviset anses vara likvärdigt med de 

behörighetsbevis som finns för landet i bilaga 5.  

Förvärvade rättigheter 

Estland (se även nedan) 

Behörighetsbevis som har utfärdats i Estland före den 1 maj 2004 eller efter en 

utbildning som påbörjades där före detta datum erkänns om 

1. den behöriga myndigheten i det utfärdande landet skriver ett intyg som visar 

att den sökande har utövat veterinäryrket i Estland under minst fem år i följd 

under den sjuårsperiod som föregick utfärdandet av intyget.  

 

Estland, Lettland, Litauen och f.d. Sovjetunionen, 

Behörighetsbevis som har utfärdats i f.d. Sovjetunionen eller i 

 Estland och utbildningen påbörjades före den 20 augusti 1991 

 Lettland och utbildningen påbörjades före den 21 augusti 1991 

 Litauen och utbildningen påbörjades före den 11 mars 1990 

erkänns om 

1. den behöriga myndigheten i det utfärdande landet skriver ett intyg som visar 

att den sökande har utövat veterinäryrket i, för Lettlands och Litauens del, 

minst tre år i följd under den femårsperiod som föregick utfärdandet av 

intyget, och för Estlands del minst fem år i följd under den sjuårsperiod som 

föregick utfärdandet av intyget och 

2. visar att behörighetsbeviset ger den sökande samma rätt att utöva 

veterinäryrket i Estland, Lettland och Litauen som de examensbevis som 

anges för dessa länder i bilaga 5.  

 

f.d. Jugoslavien eller Slovenien 

Behörighetsbevis som har utfärdats i f.d Jugoslavien, eller i Slovenien och 

utbildningen påbörjades före den 25 juni 1991 erkänns om 
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1. den behöriga myndigheten i det utfärdande landet skriver ett intyg som visar 

att den sökande har utövat veterinäryrket i minst tre år i följd under den 

femårsperiod som föregick utfärdandet av intyget och 

2. visar att behörighetsbeviset ger den sökande samma rätt att utöva 

veterinäryrket i Slovenien som de examensbevis bevis som anges för landet i 

bilaga 5. 

 

f.d. Tyska demokratiska republiken  

Behörighetsbevis som har utfärdats i f.d. Tyska demokratiska republiken, även om 

utbildningen inte uppfyller de krav som finns fastställda i artikel 38 i direktiv 

2005/36/EEG, erkänns om 

1. utbildningen påbörjades före den 3 oktober 1990,  

2. den behöriga myndigheten i det utfärdande landet skriver ett intyg som visar 

att den sökande har utövat veterinäryrket i minst tre år i följd under den 

femårsperiod som föregick utfärdandet av intyget och 

3. visar att behörighetsbeviset ger den sökande samma rätt att utöva 

veterinäryrket i Tyskland som de examensbevis som anges för landet i bilaga 

5. 

 

f.d. Tjeckoslovakien, Slovakien eller Tjeckien 

Behörighetsbevis som har utfärdats i f.d. Tjeckoslovakien, Slovakien eller Tjeckien 

och utbildningen påbörjades före den 1 januari 1993 erkänns om 

1. den behöriga myndigheten i det utfärdande landet skriver ett intyg som visar 

att den sökande har utövat veterinäryrket i minst tre år i följd under den 

femårsperiod som föregick utfärdandet av intyget och 

2. visar att behörighetsbeviset ger den sökande samma rätt att utöva 

veterinäryrket i Slovakien och Tjeckien som de examensbevis som anges för 

dessa länder i bilaga 5.  

 

Övriga länder i bilaga 5 

Behörighetsbevis som utfärdats i något av de länder som finns i bilaga 5, undantaget 

Estland, efter en utbildning som inte uppfyller kraven i artikel 38 direktiv 

2005/36/EEG erkänns om 

1. behörighetsbeviset avser en utbildning som påbörjades före datumet som 

finns angivet för respektive land i bilaga 5 och 

2. den behöriga myndigheten i det utfärdande landet skriver ett intyg som visar 

att den sökande har utövat veterinäryrket i minst tre år i följd under den 

femårsperiod som föregick utfärdandet av intyget. 
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Bilaga 7 

Villkor för godkännande av utbildningsplats för specialistkompetens  

Allmänna krav  

Verksamhet ska bedrivas året runt. Verksamheten får dock stänga för semester och 

kompetensutveckling under sammanlagt högst 30 arbetsdagar per år.  

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 utbild-

ningsplanen.  

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 deltids-

tjänstgörande 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 huvud-

sakligen utgörs av arbete med aktuellt djurslag. Det kan till exempel ske genom 

redovisning av antalet behandlingar av nötkreatur per år, antal nötkreatursbesätt-

ningar inom upptagningsområdet, 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 före-

byggande hälsovårdsarbete, såsom besättningsutredningar och liknande profylaktiskt 

arbete. Eventuellt samarbete med andra organisationer inom ämnesområdet, ska styr-

kas genom intyg från aktuell organisation. 

 

 


