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En klinisk forskning av hög klass 
är en gynnar alla 

 
Klinisk forskning är en vetenskapsgren, som formar den kunskap grundforsk-
ningen producerar till evidensbaserad behandlingspraktik. Veterinärmedicinska 
fakulteten vid Helsingfors universitet är det enda forskningsinstitutet i vårt 
land som utför oberoende klinisk veterinärmedicinsk forskning. De kostna-
der som forskningsarbetet förorsakar betalas delvis av utomstående tilläggs-
finansiering som inte kommer från universitetet. Våra viktigaste nationella 
finansiärer satsar på grundforskning. Social- och hälsovårdsministeriet riktar 
öronmärkta EVO-pengar till klinisk medicinsk forskning. Den veterinärmedi-
cinska kliniska forskningen har ingen motsvarande riktad finansiering, trots 
att jord- och skogsbruksministeriet har givit medel till forskningsprojekt om 
produktionsdjurs hälsa och välmående. 

Forskningsarbete och doktorandutbildning hänger ihop på ett väsentligt 
sätt. Det mesta av forskningsarbetet utförs av doktorander. Sedan år 2010 
har utbildningen av kliniska forskare koncentrerats till Doktorandprogrammet 
för djurens välfärd, ANIWEL. Doktorandprogrammet får finansiering till sina 
löpande utgifter och till sju doktoranders löneutgifter av Finlands Akademi. 
Programmet erbjuder en strukturerad utbildning för doktoranden. Förutom 
en regelbunden handledning får edukanderna ett kursutbud som de önskar 
sig, stöd för resekostnader, uppföljning av hur studierna framskrider samt ett 
stöd av gelikar.

Doktorandprogrammet ANIWEL omfattar för tillfället nästan 60 edukander. 
Majoriteten av dem utexamineras som doktorer med klinisk forskning som 
specialområde. Gruppen inkluderar också enstaka fortsättningsstudenter från 
andra inriktningar, biologer, samhällsvetare och studenter i juridik. Deras 
forskningsområden är intimt förknippade med djurens välmående och djurens 
betydelse i samhället. Vid det årliga höstseminariet för ANIWEL presenterade 
doktoranderna sina aktuella forskningsresultat. I den gemensamma diskus-
sionen blandades olika branschers synpunkter på ett enastående sätt. 

En nationell klinisk forskning är absolut av nöden. Vi måste själva skapa 
en sådan behandlingspraxis för djuren som överensstämmer med vår kultur 
och värdegrund. Den finska djurstammens arvsfaktorer och övriga specialom-
ständigheter beaktas bäst om finska djuren deltar i forskningen. Helsingfors 
universitet har visat sin uppskattning genom, att utse den kliniska forskningen 
som ett tyngdpunktsområde inom sin forskning.

Internationaliseringen utgör doktorandutbildningens mest brännande ut-
maning. ANIWEL studenternas utbildning omfattar minst ett besök hos en 
utländsk forskningsgrupp. De nordiska ländernas gemensamma virtuella 
universitet NOVA stöder både ekonomiskt och genom att anordna kurser för 
doktoranderna samt deras deltagande i kurserna. Den kursformade utbildning 
som NOVA finansierar utgör en viktig del av de veterinärmedicinska dok-
torandernas teoretiska studier. Under dessa kurser uppstår också forskarnas 
personliga kontakter till de övriga veterinärmedicinska fakulteter som ligger 
i vår närhet. 

Forskning och utbildning som baseras på den är en av universitetets huvud-
uppgifter. Högklassig klinisk forskning garanterar de bästa förutsättningarna 
för god klinisk undervisning. Förutom studenterna och yrkeskåren drar djuren 
och deras ägare också nytta av den. 

Friska djur är hela samhällets fördel. 
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