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Veterinärer blir behöriga 
i utvecklingsländer

 
Många veterinärer har i sin barndom drömt om att likt Herriot ströva på 
hedarna i ett idylliskt landsortslandskap och på ett heroiskt sätt sköta om 
alla traktens djur. Många har också föreställt sig själva på savannen i Afrika 
under den gassande solen som rådgivare i kreatursvård, opererande hundar 
och behandlande vilda djur.

Förvånansvärt många finska veterinärer har arbetat i utvecklingsländer, 
en del har t o m trivts där i åratal. Sedan år 2001 har Duodecim jämte sam-
arbetspartners anordnat kursen Global Health. Med finns läkare, tandläkare 
och veterinärer från Finland, Chile, Nepal, Filippinerna och Tanzania. Till 
kursen väljs varje år en veterinär och en veterinärstudent från Finland. IPAN 
eller India Project for Animals and Nature som påbörjade sin verksamhet 
år 1997 erbjuder också möjligheter till praktik möjligheter till att bekanta 
sig med verksamheten. Som projektkoordinator fungerar en finsk veterinär. 
Under senaste år har en del av veterinärstudenterna i slutet av studietiden 
besökt Indien för att bekanta sig med arbetet och sålunda skaffa sig värdefull 
lärdom. Verksamheten behöver flera veterinärer för att handleda studenterna. 
Utomlands anordnas bl a kurser i tropiska sjukdomar som det lönar sig att 
dra nytta av. I Finland planeras även en nätkurs som blir en del av kursen 
Global Health, men tillgänglig för alla.

År 2008 grundades samarbetsorganisationen för utvecklingsarbete, Suomen 
Eläinlääkäreiden Kehitysyhteistyöjärjestö dvs, SEK ry, som befrämjar veteri-
närers färdigheter i utvecklingssamarbete och verkställandet av utvecklings-
projekt. SEK och fakulteten organiserar samarbete med Tanzanias Sokoine 
universitet. 

Förhoppningsvis ökar veterinärernas möjligheter att arbeta i utvecklings-
länder. En del av kurserna i utvecklingsarbete som riktas till läkare lämpar 
sig också för veterinärer. I framtiden får vi förhoppningsvis egna kurser för 
veterinärer och för studerande permanent verksamhet som motsvarar IPAN. 
En inriktning för specialisering kunde vara veterinärmedicin i utvecklingslän-
der eller katastrofområden, eventuellt i mindre omfattning än de nuvarande 
specialiseringsinriktningarna.  

Medel riktade till Finlands utvecklingsarbete väcker många åsikter, spe-
ciellt i dessa valtider. Det är skäl att minnas att utvecklingsarbetet gynnar 
förutom mottagarlandet också Finland. Smittosamma sjukdomar står redan 
för våra dörrar och förr eller senare stiger de in utan att knacka. Om vi 
i Finland besitter erfarenheter av mera ovanliga sjukdomars kliniska bild 
kan vi också misstänka förekomsten av ovanligare diagnoser. Att arbeta 
i utvecklingsländer lär veterinärer att fungera i primitiva förhållanden, ha 
kreativa problemlösningar och stå ut med tryck. Finland har hittills på grund 
av sitt läge undkommit svåra naturkatastrofer. Sådana kan drabba också 
oss och få besitter beredskap till att fungera och sakkunskap att fungera i 
katastrofomständigheter. 

När vi på bred front tillsamman med fakulteten, studenterna, SEK, Vete-
rinärförbundet och Eviran ökar på veterinärernas utvecklingssamarbete för-
bättrar vi förhållanden för djur och människor i utvecklingsländerna och till 
Finland får vi en grupp stenhårda proffs som är många erfarenheter rikare. 

Den brännande solen på savannen vinner alltid polarnatten!
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