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Problematik med dålig mental hälsa hos veterinärer
och veterinärstudenter
• Norge: NORVET forskningsprojekt med syfte att utreda psykosociala hälsoproblem bland norska veterinärer. Helene

Seljenes Dalum. Suicidfrekvensen hos norska veterinärer dubbelt så hög som hos den generella befolkningen. Skrivit bla
artikeln ”Veterinärer måste våga tala om psykisk hälsa” 2016
• Suicidal behaviour and psychosocial problems in veterinary surgeons: a systematic review. “Rates of suicide also appear to

be significantly elevated in veterinary surgeons in the UK [17, 53, 56, 64,66, 83], the USA [11, 12, 59, 67, 68, 78], Belgium
[61],Norway [46], and Australia [48].” Platt et al 2010
•

USA: Study “Veterinarians, People Who Treat Animals Face Higher Risk Of Mental Health Issues” Ben Renner 2018

• mfl

Läget för veterinärutbildningen på SLU
• VMF (”Studenter som orkar”) 2019
• VMF Uppföljning av TF-sommaren 2017 för Veterinärprogrammet 2012-2018
• Den stressade blivande veterinären, Hanne Oppelstrup. Projektarb företagsläkarutb, 2008/09

• Veterinär-studenternas studiesituation, DELRAPPORT 1 - 3 konklusion samt åtgärdsplan 2008/2009
• Vad har gjorts fram till idag och vad är kvar att göra, sammanfattning stressåtgärder från 2010 från

Marie Sterning, PSR fram till ht 2019
• SLUs studiesociala enkäter (senast 2018)
• Delavstämning inom SLUs kvalitetssäkringssystem, prorektors bedömning kopplat till framförallt

hållbart förhållningssätt till arbetet och yrkesrollen

Viktigt att lyfta under veterinärutbildningen!
• Ny studieordning, VP17, nya möjligheter!
• Strimma genom veterinärprogrammet – delar gemensamt med

djursjukskötarprogrammet (DSS).
• Yrkesutbildningar med legitimation, stort ansvar
• Högpresterande studenter
• Wellbeing kopplat till många aspekter; stress, studieteknik, professionellt

förhållningssätt; kommunikation, trygghet i hantverket etc

Ger utbildningen det studenterna
behöver för yrkeslivet?
• Veterinära kompetenser

• Dedikation till yrket
• Relationer?
• Självkännedom?
• Psykologiska resurser och verktyg?

Foto: Jenny Svennås-Gillner, SLU

Wellbeing – välbefinnande
Mental wellbeing kontra psykisk hälsa

• Är ett kontinuum

• Något som kan tränas
• Inte bara viktigt under studietiden

utan även i yrkeslivet

Normala toppar och dalar ≠ sjukdom

Vad gör andra?

”Anställningsbarhet”

Veterinary surgeons need to be resilient and confident in their own
professional judgements to withstand the stresses and conflicting
demands they may face in the workplace. They should know how to
recognise the signs of stress and how to seek support to mitigate the
psychological stress on themselves and others.
RCVS Day One Competence

Wellbeing/professionellt förhållningssätt
VP17, ”strimma”
• Åk 1: Fokus studiesituation inkl. stresshantering
• Åk 2: Fokus yrkesroll, motivation och självbild
• Åk 3: Fokus respekt, kommunikation
• Åk 4: Fokus redskap i yrkessituationen
• Åk 5: Fokus ”Om något går fel”, att stötta sig själv och andra

Många aktiviteter gemensamma med DSS

SLU-resurser: studentweb (studenthälsar, studie- och karriärvägledning, funktionsnedsättning,
språkverkstad, studieteknik, vanliga frågor och svar om studier)

Wellbeing/professionellt förhållningssätt VP17, ”strimma”
Åk 1: Fokus studiesituation inkl. stresshantering:

Digital
”Toolbox”
Innehåller bla
info om vart
man kan
vända sig,
Canvasrum
delat med
DSS.

Lika villkor
Första veckan
föreläsning
(inkl DSS)

Yrkesroll
Andra veckan
”Framtidens
veterinär” en
temaeftermiddag

Studieteknik
Föreläsning
(inkl DSS)

Vet.
Kompetens
Lövsta
Besök och
auskultationer

Etiska
diskussioner

En inspiration

• ALLA kan dra nytta av att arbeta med sitt välbefinnande
• Baseras på vetenskapligt belagda metoder
• Verktygslåda
– Allt passar inte till alla men alla ska kunna hitta något
– Resurser som finns tillgängliga vid behov
• Anpassat för ”friska”
– Kontakter om man behöver professionell hjälp
• “Throughout the Handbook you will find quick tips and areas for you to write your own thoughts;

look out for the star.”

Tex: “Tip: completing five random acts of kindness one day a week can

increase your happiness (Lyubomirsky et al. 2005). List 5 random acts of kindness you could
carry out this week:”

Wellbeing/professionellt förhållningssätt VP17, ”strimma”
Åk 2: Fokus yrkesroll, motivation och självbild:

Digital ”Toolbox”

Inspirationsföreläsningar

Identitet

Innehåller bla lite tips
och ideér.

Koppling prekliniska studier
till yrkesliv

Egen och yrkesrollen

Åk 3: Fokus respekt, kommunikation

Målbilder, reflektion
Tema veterinärkongress

Identitet

Vet. Kompetens

Professionell kommunikation

Självkännedom,
självmedkänsla mm

Diskussion om
olika djurhållning

Att bemöta varandras och djurägares
åsikter med respekt

Auskultation på smådjurskliniken.
Rollspel och gruppdiskussioner.

Wellbeing/professionellt förhållningssätt VP17, ”strimma”
Åk 4: Fokus redskap i yrkessituationen

Professionell kommunikation

Hållbarhet

Yrkesroll

Träning i kommunikation på kliniken.

Stress i kliniken?

Spec övningar, KTC, attrapper
(Klinikträning)

Motiverande samtal.

Åk 5: Fokus ”Om något går fel”, att stötta sig själv och andra

Professionell kommunikation

Hållbarhet

Yrkesroll

Kundbemötande inkl missnöjda kunder

Seminarium – Om något
går fel?

Studentdriven smådjursklinik
Info ansvarsnämdens arbete
Simuleringar

Portfolio åk 1-5, sammanfattande diskussion mot slutet åk 5.
Handledning yngre studenter? Mentorer för yngre studenter?

”Don´t feel guilty about taking time out
to improve your wellbeing and
resilience; it will improve your ability
to deal with stress and better
wellbeing is linked to better
performance”
(Seligman 2011,
Avey et al 2010)

Foto: Jenny Svennås-Gillner, SLU

Diskussionsfrågor:
• Reflektioner från andra utbildningar på SLU, arbetar ni med detta?
• Kan ”vanliga” universitetslärare utbilda i detta?
• Behövs det? – generell kompetens?
• Hur ger man undervisning som studenterna tar till sig?
Frisk vs sjuk, för att hjälpa andra studenter.

• Campusgemensamma resurser? Är det bra som det är?

Saknas något? Informationen på studentwebben?
• Wellbeing för lärarna?

Minnesanteckningar från utbildningskonferensens gruppdiskussioner 2020-08-20.
Grupp 1e: Att utbilda för well-being – ett professionellt förhållningssätt till yrkes- och privatliv.
Helene Hamlin, excellent lärare och PSR, veterinärprogrammet och Karin Vargmar, stf PSR.
Punkter till Padlet:
 Etikdiskussion första veckan.
 Att jobba med Well-Being är viktigt för alla.
 Är det samma studenter som har problem när de sedan kommer ut i yrkeslivet?
 Hur kan vi hjälpa lärarna att må bra och hur kan vi hjälpa dem att hjälpa studenterna?
Ämnet well-being är ett högaktuellt ämne som dyker upp i nyhetsflödet. Det tas upp att veterinärernas
arbetsmiljö är ett problem. Både i Sverige och internationellt förekommer problemen. Samtidigt som
det råder veterinärbrist i Sverige.
Helene och Karin visar power-point på statistik från Canada som visar att det finns ohälsa bland
veterinärer.
Det finns en problematik med dålig mental hälsa.
Många enkäter både inom SLU och av andra organisationer visar på ökat antal fall av psykisk ohälsa
hos både veterinärstudenter och yrkesverksamma veterinärer.
Det är viktigt att vi under veterinärutbildningen lyfter problemet och jobbar med well-being. Arbetet
kommer delvis att samköras med Djursjukskötarprogrammet när det är möjligt, då även de har likande
problem.
Nu finns en nu studieordning (VP17) som ger oss nya möjligheter att arbeta med detta.
På programmet är det ofta högpresterande studenter, detta är dessutom ett legitimationsyrke och man
ska ha praktiskt handlag och trygghet i hantverket.
Många aspekter: stress, studieteknik, professionellt förhållningssätt; kommunikation, trygghet i
hantverket etc.

Ger utbildningen det studenterna behöver för yrkeslivet?
Veterinära kompetenser och Dedikation i yrket - Ja
Vi saknar dock jobba med Relationer och självkännedom.
Well-being
•
•
•

Är ett kontinuum
Något som kan tränas
Inte bara under studietiden utan även i yrkeslivet.

Det finns olika ideella stödorganisationer i andra länder med jourtelefon och samtalshjälp etc, de
hjälper studenter och yrkesverksamma veterinärer. Tex Vetlife i storbritannien, AVMA i USA,
Mindmatters.
Veterinärprogrammet ska arbeta/arbetar med projektet ”Strimma”, där det ska utbildas inom wellbeing inom alla 5 årskurserna.
Well-being/professionellt förhållningssätt VP17 ”Strimma”:
•

Åk 1: Fokus studiesituation inkl. stresshantering

•

Åk 2: Fokus yrkesroll, motivation och självbild

•

Åk 3: Fokus respekt, kommunikation

•

Åk 4: Fokus redskap i yrkessituationen

•

Åk 5: Fokus ”Om något går fel”, att stötta sig själv och andra

Inspiration är hämtat från University of Bristol, Tool Box en låda där studenterna samlar sina verktyg
och kunskaper om well-being under utbildningen. Som de sedan även kan ha nytta av i yrkeslivet. Det
är också viktigt med vetenskaplighet i botten. Focus på att må bra med tydlig och enkel hänvisning.
Man får bra råd i vardagen. Hjälp att söka sig vidare om det krävs professionell hjälp.
Kan man sprida detta till alla fler utbildningar? Om vårt arbete blir bra och lyckat kan vi sprida detta,
men det är även mycket SLU-gemensamt säger Karin och Helene. En osäkerhet är hur mycket
programmet klarar av. När behövs proffshjälp? Var får man hjälp?
Är det samma studenter som mår dåligt under studietiden som sedan mår dåligt under yrkestiden? Det
finns dock studie gjord på detta.
Det är vanligt att studenterna tvekar på om de behöver allt de behöver kunna för att komma ut i yrket.
Är jag Good enough?
Det är viktigt med god handledning för nyutexaminerade. Och att de även får hjälp med det praktiska
med hur mycket bokningar som är lagom etc.
Kan det vara så det är högpresterande studenterna som kommer in och är redan stressade när de börjar
programmet?

Minnesanteckningar:
Lisa Aspång Göransson

