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Synpunkter på förändringar av SLU:s utbildningar med anledning av 
fördubblingsprojektet 
 
 
Djurbranschens Yrkesnämnd, DYN, representerar arbetslivet och är ett samarbetsorgan 
för att främja utbildning och rekrytering inom djurbranschen utöver lantbruksdjur och häst. 
DYN företräder arbetsmarknadens parter inom branschen, se www.djuryn.se. DYN:s 
verksamhetsområden sysselsätter ca 20.000 yrkesverksamma i Sverige, i 7.000 företag 
med omsättning 17 miljarder SEK. Den starka tillväxten fortsätter och har under den 
senaste fem års perioden ökat med 15 - 20 procent. Branschen har behov av 
yrkesverksamma med utbildning från såväl gymnasial, eftergymnasial som högskolenivå, 
vilka även besitter praktisk/ reell kompetens vad gäller handhavande av djur. 
 
SLU har inbjudit externa intressenter till dialog, samt möjlighet att lämna synpunkter, 
rörande de utmaningar och möjligheter som finns inom SLU:s utbildningar. 
Djurbranschens Yrkesnämnd (DYN) tackar varmt för möjligheten, och medverkar gärna i 
fortsatt dialog och process vad gäller SLU:s utbildningar inom djurområdet. Vi delar 
SLU:s budskap om att världen behöver fler studenter från SLU. 
 
Sammanfattningsvis vill DYN trycka på 

- branschens stora behov av fler utbildningsplatser till veterinär- respektive 
djursjukskötarprogrammet, 
 

- värdet av att SLU tar tillvara den praktiska kompetens som elever examinerade 
från gymnasieskolans naturbruksprogram besitter, t.ex. vad gäller praktiskt 
handhavande av djur, 
 

- att SLU bör undersöka om vissa kurser inom NB-programmet kan ge meritvärde i 
antagningsförfarandet till SLU:s utbildningar. Vad gäller djurutbildningar bör detta 
även undersökas för veterinär- respektive djursjukskötarprogrammet, 
 

- behovet av långsiktig finansiering av kompletterande basutbildning i akademisk 
miljö (läs flexibelt basår / bastermin / distansutbildning vid SLU, gärna med 
platsgaranti) för att nå behörighet för potentiella studenter som ännu inte är 
behöriga, t.ex. med bakgrund från naturbruksprogrammet. 
 

 
I sitt PM Världen behöver dubbelt så många SLU-studenter! (SLU ua 2019.1.1.1-1169) 
beskriver SLU visionen om att fördubbla antalet studenter samt föreslår åtgärder för 
många av sina yrkesutbildningar, samt ställer frågan om utbildningar kan erbjudas vid fler 
orter och/eller per distans.  
 
Djursjukvården är ett expansivt område i Sverige. SLU har i fördubblingsprojektet tyvärr 
utelämnat frågeställningar kring dimensionering och utveckling av yrkesutbildningarna till 
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veterinär samt djursjukskötare. Samtidigt är SLU medveten om att arbetsgivarna upplever 
brist på veterinärer och djursjukskötare (Gröna arbetsgivare 2018). Djurbranschens 
yrkesnämnd, med bl.a. medlemsorganisationerna Gröna arbetsgivare, Naturvetarna, 
samt RAID, Riksföreningen Anställda inom Djursjukvården, ser som ytterst 
bekymmersamt att det inte utbildas tillräckligt med djurhälsovårdspersonal i Sverige. Det 
är ett växande problem, såväl ur arbetsmiljö- som djurskyddsperspektiv, att befintlig 
djurhälsovårdspersonal ”går på knäna” samt att personal saknas för jourverksamhet. 
DYN ser behov av finansiering av fler utbildningsplatser till veterinär och djursjukskötare. 
 
Vad gäller djursjukskötare har denna utbildning nyligen flyttats från SLU i Skara till 
Ultuna. SLU säger sig sakna möjlighet att på kort sikt utöka antalet platser på 
djursjukskötarprogrammet i Uppsala på grund av brist av olika resurser. SLU är i behov 
av finansiering för utökade utbildningsplatser. En möjlighet kan vara att lokalisera 
djursjukskötarutbildningen till ytterligare en ort, t.ex. SLU i Skara. 
 
Vi vill här, inför rekrytering till SLU:s ”djurutbildningar”, som djursjukskötare, agronom, 
veterinär, Etologi och djurskydd samt Sport och sällskapsdjur, lyfta fram kompetensen 
hos elever som gått naturbruksprogrammet med olika yrkesutgångar vid Sveriges 
naturbruksgymnasier. Många NB-elever inom inriktning Djur är målinriktade och utbildar 
sig under sin gymnasietid, förutom i de gymnasiegemensamma ämnena, i teori kopplat till 
djurvård samt praktiskt handhavande av små och stora djur. NB-eleverna utvecklas 
vidare via 15 veckor APL, arbetsplatsförlagt lärande, hos olika företag. Många NB-elever 
läser extra kurser för behörigheter till SLU:s djurutbildningar. I dagsläget har inte dessa 
potentiella SLU-studenter något ”extra meritvärde” när de söker till SLU:s djurutbildningar 
gentemot sökande från andra mer generella gymnasieprogram, vilket DYN föreslår att 
SLU ser över. Vi medverkar gärna i denna process.  
 
Årligen utbildas flera hundra djurvårdare inom Naturbruksprogrammets yrkesutgång 
Djurvårdare inom djurens hälso- och sjukvård. När dessa ungdomar börjar arbeta vid 
djurkliniker och djursjukhus räknas de i dagsläget som ”Övrig personal”, och inte som 
”Djurhälsovårdspersonal”. Branschen har påbörjat ett arbete för att kvalitetssäkrad 
utbildningen av naturbruksprogrammets djurvårdare inom djurens hälso- och sjukvård. Vi 
för gärna en dialog med SLU om fortsatt utveckling av detta arbete samt dessa 
ungdomars karriärvägar.  
 
Dagens ungdomar ställs inför viktiga val redan inför gymnasievalet. Det svenska 
utbildningssystemet har blivit alltmer komplext och det är svårt att redan som 15-åring ha 
siktet inställt på intressanta högskoleutbildningar, inklusive deras olika behörighetskrav. 
Stuprör behöver överbryggas i systemet. Inför SLU:s fördubblingsprojekt, för att bibehålla 
god utbildningskvalitet, är det viktigt att erbjuda kompletterande och flexibla 
basutbildningar, helst med platsgaranti, i lärosätets miljö. Här är det viktigt att långsiktig 
finansiering möjliggörs. DYN deltar gärna i sådana diskussioner. 
 
 
För Djurbranschens Yrkesnämnd 
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