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Fortbildningen kräver ryggrad
Veterinärförbundets nya utbildningspolitiska utskott påbörjade sitt arbete i början 
av året. Mandatet är att uppfölja och hålla framme fortbildnings- och specialise-
ringsangelägenheter, följa med att veterinärutbildningen följer samhällets behov 
samt ta ställning till antalet studenter samt studiematerial. Därtill utreder utskottet 
möjligheten att grunda ett kunskapsregister samt ge ut god medicinsk praxis 
rekommendationer. 

Veterinärernas grundutbildning och fortsatta utbildning planeras i första hand 
vid veterinärmedicinska fakulteten. Därtill behövs experter för att dra upp riktlin-
jer och planera veterinärernas fortbildning. Det är en utmärkt sak att förbundets 
representanter i utbildningsutskottet får delta i de arbetsgrupper på fakulteten 
som utvecklar grundutbildningen och den fortsatta utbildningen. Förbundet har 
en representant i arbetsgruppen för fortbildning, i gruppen för studentrekrytering 
och i fakultetsrådet. Veterinärförbundet kan påverka veterinärstudierna från första 
början samt vara med och planera en långsiktig och planerad samt koordinerad 
fortbildning som motsvarar arbetslivets vardagliga krav och individens behov.

Det är livligt på veterinärernas fortbildningsfront, föreningarna anordnar årli-
gen sina egna högklassiga utbildningsdagar, Finlands veterinärförbund anordnar 
de årligen återkommande Veterinärdagarn, Fennovet anordnar sina evenemang 
och läkemedelsindustrin sina utbildningsevenemang. Det har varit en utmaning 
att allt har varit ickekoordinerat: ingen följer upp eller planerar helhetsmässigt 
utbildningsevenemangen och deras innehåll, evenemangens upprepning och 
kontinuitet som en helhet. Vid fakulteten grundade man efter årtal av paus 
en fortbildningsarbetsgrupp med uppgift att koordinera den fortbildning som 
är riktad till veterinärer. Koordineringen betjänar också dem som håller på att 
specialisera sig. Veterinärerna i specialiseringsutbildning tar en del av sin specia-
listexamen via fortbildningen. Då är det speciellt viktigt att den som specialiserar 
sig kan planera sin utbildning t o m långt in i framtiden. Inom fortbildningen 
produceras med en speciell överenskommen frekvens återkommande planenliga 
fortbildningsevenemang inom alla verksamhetsområden. För att undvika på var-
andra gående utbildning planerar utbildningsutbjudarna tillsammans vem under 
årets lopp producerar vilken sorts utbildning.

Fortbildningens mål är att systematiskt fördjupa kunskapen på den bas grund-
utbildningen utgör. Yrkeskårens mångsidiga arbetsuppgifter utgör därvidlag en 
utmaning. Ett utbildningsutbud behövs inom praktiken, inom övervakningen och 
inom forskningen. Inom praktiken behöver man åtminstone upprätthålla sina 
kunskaper angående produktionsdjurens, hästarnas och smådjurens sjukdomar 
för att inte tala om att utveckla kunskaperna. Målet är avsevärt omfattande: att 
under hela arbetsbanan tillhandahålla varje enskild veterinär med en lämplig 
utbildning som utvecklar yrkeskunskapen, under på förhand överenskomna 
intervaller. Det behövs utbildning endast för att hålla sig a jour.

Det utbildningspolitiska utskottet har påbörjat sin verksamhet med buller och 
bång: medlemmarna företräder veterinärmedicinska fakulteten, Evira, veterinä-
rerna inom den kommunala och privata sektorn samt aktiebolaget Fennovet. Det 
bereder de uttalanden och ställningstaganden Veterinärförbundet ger i ärenden 
som handhas av veterinärmedicinska fakulteten, av Akava samt av den europeiska 
veterinärorganisationen d v s FVE. Utskottet har också tagit ställning till tjäns-
tebehörighetskraven för veterinärer från andra EU-länder än Finland. Utskottets 
mest omfattande uppgift är att delta i koordineringen av fortbildningen och för 
sin del se till att fortbildningen är förankrad i vetenskaplig kunskap och att den 
är opartisk och oavhängig. Till detta arbete har vi i utskottet lyckats spänna för 
utomordentliga experter.
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