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Denna utbildningsplan är beslutad av Jordbruksverket med dnr 32-6250/07, med stöd 

av Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2009:83) om 

behörigheter för djurhälsopersonal 7 kap. 3 §, saknr C 23 

    

Utbildningens mål  

 

Efter genomgången specialistutbildning ska veterinären; 

• Ha goda kunskaper om sjukdomar hos häst. 

• Ha god förmåga att självständigt utföra kvalificerad hästsjukvård.  

• Visa goda attityder och värderingar i arbetet med hästen och hästägaren eller dennes 

företrädare.  

• Ha god kännedom om hästens betydelse i samhället, om allmän hästhållning och om 

hästsportens villkor i Sverige  

• Ha insikt om hästens roll som ett livsmedelsproducerande djur samt ha goda 

kunskaper om de livsmedelshygieniska konsekvenserna av olika åtgärder som vidtas 

inom hästpraktiken.   

• Ha kunskap om gällande författningar samt om etiska regler och deras tillämpning.  

 

Specificerade kunskapskrav finns i bilaga 1  

 

Antagningskrav 
 

För att få påbörja specialistutbildningen i sjukdomar hos häst krävs svensk 

veterinärlegitimation samt godkänd handledare och utbildningsplats.  

 

Ansökan 
 

Veterinär som vill inleda sin specialistutbildning ska ansöka på särskild blankett till 

Jordbruksverket. I ansökan ska aspiranten ange önskad utbildningsplats samt önskad 

handledare. Vid byte av utbildningsplats eller handledare ska en kompletterande 

ansökan skickas till Sveriges Veterinärmedicinska Sällskap (SVS) för godkännande.  

 

Aspiranten kan påbörja utbildningen tidigast det datum som ansökan har registrerats 

http://www.jordbruksverket.se/download/18.37cbf7b711fa9dda7a180001156/Bilaga%2B1%2Bh%C3%A4st%2Brev%2Bmars%2B05.pdf
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hos Jordbruksverket. När Jordbruksverket har godkänt ansökan får den sökande ett 

skriftligt beslut.  

  

Utbildning 
 

Specialistutbildningen omfattar basutbildning bestående av tre års handledd 

tjänstgöring samt sidoutbildning bestående av kurser, litteraturstudier och skriftligt 

vetenskapligt arbete. 

Basutbildning 

För specialistkompetens krävs tre års handledd tjänstgöring på heltid eller motsvarande 

tid vid deltidsarbete, föräldraledighet eller annan tjänstledighet, inom 

verksamhetsområdet hästsjukvård vid godkänd utbildningsplats. Tjänstgöringen ska 

ske inom en tioårsperiod. Vid föräldraledighet får perioden förlängas motsvarande tid. 

För det första året av den handledda tjänstgöringen ska varje period omfatta minst sex 

månaders sammanhängande tid för att kunna tillgodoräknas. Därefter kan även kortare 

perioder tillgodoräknas. 

På utbildningsplats med delad kirurgi- och medicinmottagning ska tjänstgöringen 

omfatta minst ett år vid vardera avdelningen. Aspiranten ska ingå i den ordinarie 

arbetsstyrkan på utbildningsplatsen. Inom ramen för basutbildningen ska aspiranten 

fullgöra minst 50 jourfall fördelade jämt mellan kirurgi och medicin. Om 

utbildningsplatsen saknar jourtjänstgöring ska ett avtal finnas med klinik eller 

djursjukhus så att aspiranten kan fullgöra den jourtjänstgöring som krävs. 

Inom ramen för basutbildningen kan 10 % av tiden förläggas på en icke godkänd 

utbildningsplats eller filial till den godkända utbildningsplatsen. Aspiranten ska med 

dokumentation kunna styrka att minst 90 % av utbildningstiden är förlagd på godkända 

utbildningsplatser. 

Vid utbildningsplatsen ska det finnas minst en veterinär med specialistkompetens i 

sjukdomar hos häst, därtill ska det finnas totalt motsvarande minst två 

heltidsveterinärtjänster.      

  

Jordbruksverket beslutar om godkännande av utbildningsplats och handledare. 

Sidoutbildning  

Sidoutbildningen ska omfatta;  

• Minst sex kurser inom specialiteten.  

Riktlinjer för sidoutbildning utfärdas av SVS 

Litteraturstudier 

Litteraturstudier inom området för specialistkompetens i sjukdomar hos häst, enligt 

handledarens anvisningar.  
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Vetenskapligt arbete  

Ett individuellt vetenskapligt arbete ska redovisas skriftligt och godkännas av ESK-

häst innan aspiranten får examineras. Det vetenskapliga arbetet ska vara en 

självständigt utförd undersökning, fallbeskrivning, litteraturstudie eller motsvarande 

inom specialiteten. Arbetet ska vara av sådan kvalitet att det kan publiceras i en 

tidskrift med vetenskapligt granskade artiklar, t.ex. Svensk Veterinärtidning.  

För tidigare publicerat arbete ska aspiranten vara huvudförfattare. 

För ytterligare vägledning om hur ett skriftligt arbete ska genomföras se; 

Riktlinjer för skriftligt arbete utfärdad av SVS  

 

Handledare  

För varje aspirant som påbörjar utbildningen ska det finnas en handledare, som 

godkänts av Jordbruksverket. Handledaren ska inneha specialistkompetens avseende 

sjukdomar hos häst eller ha motsvarande kunskaper. En handledare ska inte ansvara för 

mer än två aspiranter. Är en aspirant tjänstledig/föräldraledig under längre period har 

handledaren rätt att åta sig en ny aspirant.    

Biträdande handledare kan, med dokumenterad erfarenhet rörande utbildningens 

teoretiska del, t.ex. vetenskapligt skrivsätt, litteratursökning, muntlig framställan, vid 

behov utses av handledaren. Aspiranten ska meddela ESK-häst namnet på den 

biträdande handledaren. 

Handledaren ansvarar för att;  

• Bestämma sidoutbildningens innehåll i samråd med den aspiranten och med hänsyn 

till aspirantens tidigare kompetens och erfarenhet.  

• Handleda och stötta aspiranten under hela utbildningen och i alla dess moment. 

• Intyga fullgjord tjänstgöring. 

• Utfärda handledarutlåtande. 

Se vidare Riktlinjer för handledare utfärdad av SVS 

 

Examination  

Efter genomförd utbildning vanligen senast tio år efter påbörjad utbildning ska 

aspiranten genomgå en examination. Sådan anordnas av ESK-häst högst en gång 

årligen. Vid examinationen prövas aspirantens kunskaper och färdigheter.  

Innan aspiranten får genomgå examination ska denne redovisa dokumentation över de 

olika utbildningsmomenten till ESK-häst och få dessa godkända. Dokumentationen ska 

omfatta tjänstgöringsintyg, kursintyg, handledarutlåtande samt ett vetenskapligt arbete.  

Examinationen består av en skriftlig och en muntlig del i enlighet med de redovisade 

kunskapskraven i denna utbildningsplan och dess bilagor.  
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Veterinär som har genomgått en specialistutbildning i annat land får tillkännage 

specialistkompetens, först efter att ha genomgått examination anordnad av SVS, 

alternativt att den genomgångna utbildningen gett likvärdiga kunskaper som den 

svenska utbildningen. Ansökan om bedömning ska skickas till Jordbruksverket. 

SVS har rätt att ta ut en administrativ avgift av aspiranten i samband med utbildning 

och examination.  

Se vidare Riktlinjer för examination utfärdad av SVS 

 

Tillgodoräknande  

Upp till ett år av basutbildningen får ersättas av den dubbla tiden tjänstgöring som 

fullgjorts innan specialistutbildningen påbörjats. Detta gäller under förutsättning att 

tjänstgöringen har genomförts under handledning av godkänd handledare vid en 

godkänd utbildningsplats eller vid tjänstgöringsplats i annat land som är likvärdig.  

Tillgodoräknande av sidoutbildning åligger ESK-häst att bedöma. Tillgodoräknande 

kan göras upp till 3 år innan det att aspiranten blev antagen till utbildningen. 

I övriga tillgodoräknande eller dispensärenden kontaktas Jordbruksverket som, efter 

samråd med SVS, beslutar i ärendet.    

Finansiering 

Aspiranten ansvarar själv för finansieringen av utbildningen. SVS har rätt att ta ut en 

administrativ avgift av aspiranten i samband med utbildning och examination. 

Jordbruksverket har rätt att enligt Förordning (2009:1386) om verksamhet inom 

djurens hälso- och sjukvård 7 kap. 1 § ta ut en avgift för prövning av ansökan om 

godkännande av specialistkompetens. 

 

Intyg och specialisttitel  

Det åligger SVS att utfärdar ett intyg om genomförd utbildning och godkänd 

examination efter godkänd examination. I intyget anges datum för examinationen, 

namn, personnummer samt inom vilket område aspiranten genomgått 

specialistkompetensutbildning. Kopia på intyget skickas till Jordbruksverket.  

Veterinär som har intyg på genomgången specialistutbildning får, efter ansökan till 

Jordbruksverket, tillkännage specialistkompetens. Ansökan om specialisttitel skall 

göras på särskild blankett till Jordbruksverket.     

 


