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Sändlista 

 

Ny utbildningsplan för veterinärprogrammet 

Utbildningsnämnden (UN) beslutar 

 

att fastställa utbildningsplan för veterinärprogrammet, 330 hp, enligt bilaga 

(ny programkod), 

att denna utbildningsplan ska gälla från och med antagningen HT 2017, 

att uppdra till PN-VH att besluta om övergångsbestämmelser för redan antagna 

programstudenter på veterinärutbildningen. 

Redogörelse för ärendet 

På utbildningsnämndens (UN) möte den 25 augusti 2015 beslutades att uppdra åt 

programnämnden för utbildning inom veterinärmedicin och husdjursvetenskap 

(PN-VH) att fortsätta utvecklingen av veterinärprogrammet enligt det förslag som 

presenterades på mötet. En arbetsgrupp, ledd av programstudierektor för veterinär-

programmet Marie Sterning, har under läsåret 2015/2016 arbetat vidare med för-

slaget och tagit fram en ny utbildningsplan baserad på de förändringsförslag som 

framförts till UN. 

Motiv till förslaget 

År 2007 infördes en ny utbildningsplan på veterinärprogrammet, anpassad till 

Bologna-modellen avseende självständiga arbeten på både grund- och avancerad 

nivå, samt med valbara djurslagsinriktningar och kurser under delar av vårterminen 

i årskurs 5. För att bereda plats för dessa förändringar förkortades bl.a. kurser i 

anatomi, fysiologi, farmakologi och livsmedelssäkerhet på grundnivå. Den kliniskt 

praktiska undervisningen per djurslag förkortades i den så kallade klinikrotationen 

på den avancerade nivån, och vissa kursdelar och moment flyttades till de nya 

valbara kurserna. 
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Arbetsgruppen har kunnat konstatera att studenternas möjlighet att i sin examen nå 

den kompetens som föreskrivs i både EU-direktiv och i examenskraven i förord-

ningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet har försämrats. Den kompe-

tensnivå studenterna uppnår efter de första 4,5 gemensamma åren anses alltför låg. 

När studenterna sedan genomgått en av de djurslagsinriktade kurserna (för djur-

slagen häst, smådjur eller produktionsdjur) når de examenskraven inom det 

aktuella djurslaget, men har fortfarande något för låg kompetens inom de övriga. 

Innebörd och förutsebara konsekvenser av förslaget 

Den nya utbildningsplanen har utformats så att det på grundnivån återförs hög-

skolepoäng från kandidatarbetet till vissa prekliniska ämnen, och på avancerad 

nivån återförs högskolepoäng från valbara kurser till gemensam klinisk färdighets-

träning på samtliga i programmet ingående djurslag. 

Enligt SLU:s interna föreskrifter om examina på grundnivå och avancerad nivå 

(”examensordningen”, SLU-ID: SLU.ua.30-1404/10) krävs för yrkesexamen på 

avancerad nivå ”godkänt självständigt arbete både på grundnivå (15 högskole-

poäng) och på avancerad nivå (30 högskolepoäng)”. I examenskraven för 

veterinärexamen i förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet krävs 

dock endast ett ”självständigt arbete (examensarbete) om minst 30 hp”.  

Enligt SLU:s riktlinjer för självständiga arbeten (examensarbeten) (SLU-ID: 

SLU.ua.2013.1.1.1-3088) utgörs det generella förkunskapskravet för ett 

masterarbete av ”30 hp på avancerad nivå inom huvudområdet samt godkänt 

självständigt arbete (examensarbete) på grundnivå”. 

Av den omvärldsanalys som arbetsgruppen gjorde inför UN:s möte den 25 augusti 

2015 framgick att bara två av Sveriges sju läkarutbildningar följer Bologna-

modellen med ett självständigt arbete även på grundnivå. Inom veterinärutbild-

ningarna i t.ex. Norge, Finland, Frankrike och Österrike finns inte möjlighet till 

kandidatarbete/kandidatexamen. I t.ex. Danmark och Nederländerna ges ett mindre 

omfattande kandidatarbete (10 respektive 7,5 ECTS). 

Veterinärprogrammet medges undantag från kravet på godkänt självständigt arbete 

på grundnivå för yrkesexamen på avancerad nivå, samt att kommande kursplan för 

självständigt arbete i veterinärmedicin, A2E, 30 hp, på motsvarande sätt medges 

undantag från det generella förkunskapskravet om godkänt självständigt arbete på 

grundnivå. De generella färdigheter som tidigare tränats i kandidatkursen kommer 

att finnas kvar i den föreslagna kursen Vetenskapligt förhållningssätt, 9 hp. 

Förändringarna innebär att veterinärprogrammet inte ger möjlighet till generella 

examina. En separat kursplan för självständigt arbete i veterinärmedicin, G2E, 15 

hp, kommer dock att finnas tillgänglig för de studenter som vill avsluta sina veteri-

närmedicinska studier efter grundnivån och ta ut en generell kandidatexamen i 

veterinärmedicin. 
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Enligt SLU:s övergripande riktlinjer för utbildning på grund- och avancerad nivå 

vid SLU (SLU-ID: SLU.ua.2013.1.1.1-4639 och SLU.ua.2014.1.1.1-2447) ska alla 

program ge möjlighet till utbytesstudier under hel termin eller del av termin på 

grund- och avancerad nivå, men legitimationsutbildningar är undantagna från 

kraven på grundnivå. I den nya utbildningsplanen för veterinärprogrammet finns 

inte utrymme för en hel termin med fullständig valbarhet, men veterinärstudenter 

har möjlighet att bedriva utbytesstudier vid en annan veterinärutbildning, och att 

tillgodoräkna dessa studier såsom motsvarande obligatorisk programkurs eller del 

av obligatorisk programkurs efter hemkomsten. Det långa självständiga arbetet på 

avancerad nivå kan dessutom utföras på annan ort eller i annat land.  

Veterinärprogrammet har sedan tidigare undantag från kravet i de övergripande 

riktlinjerna om att följa en gemensam ramschemastruktur med kurser om enbart 15 

eller 7,5 hp. Utbildningen medges fortsatt undantag från detta krav, vilket bidrar till 

att minimera kostnaderna för övergången mellan den gamla och den nya utbild-

ningsplanen. 

Den föreslagna kurs som i nuläget benämns Klinisk veterinärmedicin, 104 hp, 

kommer att delas upp i flera mindre kurser. Detta ska ske i god tid innan de första 

studenterna som antas enligt den nya utbildningsplanen har hunnit till den kursen. 

Arbetsgruppen och PN-VH kommer då att beakta en kommande utredning av Dag-

1-kompetens utifrån examensmål, EU-direktiv samt kraven för ackreditering enligt 

European Association of Establishments for Veterinary Education (EAEVE). 

 

Beslut i detta ärende har fattats av utbildningsnämnden efter föredragning av 

programnämndsordförande Anne-Marie Dalin. I ärendets beredning har även 

programstudierektor Marie Sterning och utbildningshandläggare Sofia Webering 

Ekberg medverkat. 

 

 

Karin Holmgren 

   Anne-Marie Dalin 

 

Bilaga 

Utbildningsplan för veterinärprogrammet, 330 hp 
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Sändlista 

PN-VH genom dess ordförande och sekreterare 

Programstudierektorerna vid veterinärprogrammet 

Fakultetsdirektören och utbildningsledaren vid VH-kansliet 

Kommunikationsavdelningen genom kommunikationschefen 

Utbildningsavdelningen genom dess avdelningschef 

SLUSS 

 


