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Målet är noll olyckor! 
Det övergripande temat för Veterinärdagarna i början av december är veterinä-
rens skydd. Även i övrigt bjuds det på aktuell information.

Samtliga föreläsningsavsnitt innehåller föreläsningar som särskilt berör åhö-
rarna, informationsinslag om arbetssäkerhet och synpunkter på förebyggande av 
särskilda risker som ingår i veterinärarbetet. Ett verktygspaket om arbetssäker-
hetsfrågor erbjuds för veterinärchefer. Den bärande tanken vid planeringen av 
helheten var att det även ska gå att glida runt lite bland avsnitten. Information 
om säkert arbete kan under dagarna skaffas från olika perspektiv genom att 
välja presentationer kring temat i olika salar.

När det gäller utvecklingen av säkerhet i arbetet ligger fokus på oss själva. 
Utbildningsutskottet är övertygat om att både veterinärernas attityder och viljan 
och förmågan att utveckla arbetssäkerhetsläget härrör från aktuell vetenskaplig 
och framför allt praktiknära information. Allt detta erbjuder vi på Veterinärda-
garna om en dryg månad.

Ett övergripande tema för dagarna är fortfarande något nytt och fräscht 
på Veterinärdagarnas program. Nu är det andra gången som avsnitten har ett 
genomgripande tema. Utbildningsutskottet kan med stolthet – och även lite 
spänning – presentera ett par andra reformer som vi kommer att få uppleva i 
framtiden: affärsavsnittet ska även innehålla teman som ofta förknippas med 
arbetslivet. Vartannat år är avsnittet mer omfattande och pågår hela dagen, och 
vartannat år ordnas det som ett halvdagsprogram. I fortsättningen kommer av-
snittet Vetenskaplig forskning att alternera med affärsverksamhetsavsnittet som 
hel- och halvdagsprogram.  

Det tidigare köttkontrollavsnittet ersätts av ett avsnitt som heter Från åkern 
till bordet. Perspektivet har utvidgats så att det förutom slakteriet nu omfattar 
primärproduktion och förädling av samtliga animaliska livsmedel. I övrigt står 
sig dagarnas traditioner: i år har vi fyra utländska föreläsare från den absoluta 
spetsen inom sina respektive områden, och aktuell och ny information har 
valts som teman. 

Utöver att Veterinärdagarna fortfarande är det viktigaste fortbildningseve-
nemanget för veterinärer, är det också årets viktigaste sociala tillställning som 
förenar veterinärer. Var annars kan man samtidigt fördjupa sin yrkeskompetens, 
träffa kollegor specialiserade inom samma område samt studiekompisar som 
verkar inom helt andra sektorer? Att byta tankar med kollegor, kanske över en 
kopp kaffe eller på Orions traditionella cocktailparty, är särskilt viktigt under 
dessa ekonomiskt osäkra tider. 

… och sedan en åsnebrygga: när ni diskuterar med arbetsgivaren om att delta 
i utbildningarna, gäller det att komma ihåg att veterinärerna har en lagstadgad 
skyldighet att se till att de upprätthåller sin yrkeskompetens genom att delta i 
kompletterande utbildning, och arbetsgivaren har en lagstadgad skyldighet att 
skapa förutsättningar för detta. 

Veterinärkåren har alltid gett mycket feedback på Veterinärdagarnas innehåll 
och önskemål om teman för kommande år. Feedbacken har varit mycket vär-
defull för utbildningsutskottet. Feedbacken har drivit planeringen av teman och 
avsnittsreformen för de kommande dagarna. Berätta för oss hur vi har lyckats 
och hur dagarna borde utvecklas i fortsättningen. Vi behöver också förslag till 
övergripande teman för dagarna. På detta sätt kan vi tillsammans göra årets 
höjdpunkt ännu bättre.

Vi ses igen på Veterinärdagarna! 
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