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Yttrande avseende förslag till nya föreskrifter om
behörighet för djurhälsopersonal
Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har tillfrågats av Jordbruksverket om att
inkomma med synpunkter på förslag till nya föreskrifter om behörighet för
djurhälsopersonal. UKÄ framför nedan ett antal generella synpunkter på ovannämnda
förslag.
Bakgrund
I förslaget föreslås en omarbetning av Statens jordbruksverks föreskrifter och
allmänna råd (SJVFS 2009:83) om behörigheter för djurhälsopersonal. Detta bland
annat för att genomföra det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet som
beslutades av europaparlamentet 2005. Föreskrifterna reglerar behörigheten för de
legitimerade samt godkända yrkeskategorierna inom djurhälsans område, det vill
säga; veterinärer, djursjukskötare, hovslagare och tandläkare respektive
fysioterapeuter godkända för arbete inom djurens hälso- och sjukvård. UKÄ kommer
i detta remissvar endast att beröra de yrkeskategorier som föregåtts av en
högskoleutbildning.
UKÄ:s ståndpunkter
- I förslaget till nya föreskrifter om behörighet föreslår Jordbruksverket att det på
studenter ifrån tredje land som ansöker om legitimation, utöver och utanför
bedömningen om yrkeskvalifikationerna, ska ställas krav på att de ska behärska
för yrket nödvändiga kunskaper i det svenska språket. UKÄ anser att detta är
relevant. Men vill i sammanhanget påminna om att det i de nationella
examensmålen som framgår av examensbilagan för de aktuella yrkena finns
föreskrivet vad en student efter utfärdad examen ska uppfylla såväl när det gäller
kunskaper som förmågor som värderingsförmågor och förhållningssätt. När det
gäller veterinärer finns det till exempel ett examensmål som inbegriper förmågan
att kommunicera med för en veterinär relevanta grupper. UKÄ vill således
framhålla vikten av att beakta de nationella examensmålen i de nya föreskrifterna
och behörigheterna, detta för att inga ytterligare krav ska ställas på studenter med
utländsk examina.
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Jordbruksverket har i sitt förslag till föreskrifter infört en bestämmelse av vad
som ska ingå i en djursjukskötarutbildning, detta bland annat med anledning av
att yrket inte är gemensamt reglerat på EU-nivå och att gränsdragningen mellan
djursjukskötare och djurvårdare inte alltid har varit tydlig. Bestämmelserna
föreskriver såväl förmågor som kursinnehåll. När det gäller legitimationsyrken är
det, särskilt ur ett studentperspektiv, viktigt att denna typ av bestämmelser görs
kända såväl för redan existerande utbildningsanordnare som för de som
potentiellt kommer att ansöka om examenstillstånd.

Beslut i ärendet har tagits av universitetskanslern Harriet Wallberg efter föredragning av
utredaren Robert Östberg i närvaro av strategi- och planeringsansvarige Per Westman,
avdelningschefen Karin Järplid Linde och enhetschefen Lisa Jämtsved- Lundmark.
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