
66

Suomen Eläinlääkärilehti 2012, 118, 2

Hur orkar övervaknings-
veterinärerna i arbetslivet 

Djurens välfärd väcker hos människor starka känslor och anses i vårt samhälle vara 
en viktig angelägenhet. Enligt forskning intresserar produktionsdjurens levnadsför-
hållanden konsumenterna och djurskyddsfallen får spaltutrymme i tidningarna. För 
transparensen och tillförlitlighetens skull bör kvaliteten och mängden resurser i 
övervakningsarbetet tillgodoses. I kommunerna har man i en ökande mängd inrät-
tat tjänster för övervakningsveterinärer men tillsvidare ligger övervakningsansvaret 
i många kommuner ännu på praktikerveterinären. Det lönar sig att utnyttja den 
finansiering staten erbjuder så länge den ännu står till buds. Den kommande kom-
munreformen torde medföra nya utmaningar men å andra sidan kanske också nya 
möjligheter till att regionalt anställa övervakningsveterinärer.

Djurskyddsarbetet har en utmanade psykisk sida och därför bör man värna om att 
övervakningsveterinärernas tjänster blir bestående och eftertraktansvärda. Med tillfreds-
ställelse har jag lagt märke till att Veterinärförbundet uppskattar vårt arbete och vill 
stöda oss i hur vi orkar i arbetslivet. Vid några tillfällen har förbundet samlat ihop 
övervakningsveterinärerna för att dryfta gemensamma utbildningsbehov, och framför 
allt för att bilda nätverk. Förbundet planerar att arrangera utbildningsdagar kommande 
vår. Veterinärhygienikerföreningen har även identifierat övervakningsveterinärerna som 
en naturlig del av sin medlemskår. Stödet av kolleger är en central komponent i att 
orka i arbetslivet. För att våra nätverk skall bli stadiga och permanenta strukturer 
behövs också vår egen aktivitet. I kommunerna bör arbetsomgivningen utformas så 
att de stöder en trivsam daglig arbetsmiljö och -gemenskap 

Övervakningsveterinärernas mångsidiga arbetsbild är en följd av att man har ut-
nyttjat vår högklassiga utbildning samt vårt mångsidiga professionell kunnande och 
därtill satsat på ork i arbetslivet. Övervakningen av primärproduktionen och livs-
medelsövervakningen sitter väl i arbetsbilden och medför en uppskattad variation till 
djurskyddsövervakningen. Trots att det primära övervakningsarbetet är omfattande är 
det också skäl att rikta resurser till preventivt arbete och till att upprätthålla myndig-
hetsnätverk. Veterinären har en central roll i handläggningen av djurskyddsfall, allt 
från att fallet uppdagas till en möjlig dom i rätten. Framgång i detta förutsätter ett 
fungerande samarbete med polisen och åklagarmyndigheten. Samarbete med andra 
myndigheter, såsom med socialen, hälsovården, miljöhälsovården och byggnationsö-
vervakningen, lönar sig också. Därtill är det skäl att skapa kontakter med frivilliga 
djurskyddsorganisationer.

Evira har påbörjat en utbildning av övervakningsveterinärer, Den består av fyra 
korta avsnitt. I det första avsnittet (från praktiker till tjänsteman) ges bl a viktig 
grundläggande information om administrativa förfaranden och om att fungera som 
tjänsteman. Praktikosta virkamieheksi -osassa käsiteltiin muun muassa tärkeää peru-
sasiaa hallinnollisista menettelyistä ja virkamiehen toiminnasta. Man hade hos över-
vakningsveterinärerna upptäckt ett klart utbildningsbehov angående administrativa 
förfaringssätt och Evira svarade på detta behov. För att utveckla det egna kunnandet 
och den egna yrkeskunskapen behövs också andra, mera långt gående, möjligheter. 
Jag framför en önskan att man inom fakulteten skulle begrunda möjligheten att spe-
cialisera sig på övervakningsarbete. Specialveterinär i övervakning kunde i framtiden 
vara en uppskattad professionell.

Jag ställer stora hopp på den revision av djurskyddslagstiftningen som för tillfäl-
let är under arbete. Inom övervakningen behöver vi fungerande och snabbare samt 
effektivare redskap än vi nu har, vi måste veta vem som bär kostnaderna och vem 
ansvarar för att ordna skötseln samt klart uttalade krav som är inriktade på djurens 
välfärd. Ministeriet har tillhandahållit goda möjligheter att inverka på revisionens 
innehåll och arbetet fortgår. 
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