
 

Bilaga 1 till utbildningsplan för specialistkompetens inom specifika ämnesområden, 
hundens och kattens sjukdomar  

Specificerade kunskapskrav inom dermatologi  
Ämne  
Huvudämnet dermatologi inkluderar tillämpliga delar inom randområdena bakteriologi, 
bilddiagnostik, cytologi, endokrinologi, farmakologi, immunologi, invärtesmedicin, mykologi, 
onkologi, parasitologi, patologi och virologi.  

 
Målbeskrivning för specialistkompetens inom dermatologi för hund och katt.  
Aspiranten ska visa en god klinisk och teoretisk kunskap i ämnet dermatologi med 
randområden enligt specifikation under ”Specificerade kunskapskrav inom 
dermatologi”.  

Under utbildningstiden ska aspiranten utföra eller medverka vid hudutredningar inkluderande 
undersökningar och diagnostiska provtagningar samt bedöma resultaten och utarbeta 
behandlingsplaner.  

Vid undersökning skall följande punkter beaktas/självständigt utföras 
a. anamnes 
b. klinisk undersökning 
c. praktiskt genomförande och tolkning av relevanta diagnostiska 
tekniker inkluderande prover för direktmikroskopering, cytologiprover, otoskopering, 
öronspolning, hudbiopsering, Wood´s lampa, odlingsprover, intradermaltester, diaskopi  
d. tolkning av relevanta externa prover/undersökningar (t ex hematologi, biokemi, 
antikroppstester, hormonella tester, gentester, histopatologi, bilddiagnostik). 
 
Aspiranten ska efter avslutad utbildning 
• Vara väl förtrogen med terminologi och vetenskaplig utveckling inom dermatologi 
• Vara väl förtrogen med hudens embryonala utveckling, anatomi, histologi, immunologi och 
fysiologi. 
• Vara väl förtrogen med allmänna sjukdomstillstånd som kan ge upphov till kliniska tecken i 
huden. 
• Kunna självständigt utreda, diagnosticera och utarbeta behandlingsplan för dermatologiska fall. 
 
 
Aspiranten ska 
• Förstå och kunna redogöra för de patofysiologiska mekanismer som ger upphov till olika 
hudsjukdomar 
• Förstå och kunna redogöra för farmakologiska aspekter av läkemedel inom dermatologi 
• Vara mycket väl förtrogen med gällande veterinära policydokument, i synnerhet gällande 
svensk antibiotikapolicy 
• Vara väl förtrogen med djurskyddslagsstiftningen  
• Vara väl förtrogen med gällande lagstiftning och författningar som rör veterinär verksamhet 

 
Aspiranten dokumenterar sin tjänstgöring veckovis i en aktivitetsförteckning. 
Aktivitetsförteckningen skall inkludera klinisk verksamhet inklusive deltagande i kliniska ronder, 



tidskriftsklubbar, kurser/möten/kongresser, presentationer samt publikationer utförda under 
tidsperioden. 

 

Kurser/konferenser  

Aspiranten ska under utbildningstiden delta i minst sex kurser, vetenskapliga möten och/eller 
kongresser inom ämnesområdet. Kurser ska godkännas av ESK.  

 

Presentationer 

Aspiranten ska hålla minst två presentationer inom ämnesområdet på nationella eller 
internationella vetenskapliga möten. Enkla fallpresentationer godkänns inte. 

 

Litteratur  

Separat bilaga tillhandahålls av ESK 
 

Fallbeskrivningar 

Fyra fallbeskrivningar krävs, varav minst två ska skrivas på engelska. 

De fyra olika fallen skall omfatta sinsemellan olika diagnoser. Fallen skall väljas med avsikt att 
reflektera aspirantens breda kunskap inom ämnesområdet. Fallen skall väljas för att belysa 
aspirantens självständiga förmåga att utreda, diagnosticera och behandla patienter inom 
ämnesområdet.  

Examination  
Aspiranten är berättigad att examineras efter godkänd ansökan enligt krav i denna bilaga samt i 
den övergripande utbildningsplanen. Examinationen omfattar teoretiska delar, där såväl enkla 
som mer komplicerade frågeställningar och kortsvarsfrågor, MCQ och bildsekvens kan ingå. 
Praktiska moment kan förekomma.  


