
	  

Djurbranschens	  yrkesnämnd,	  DYN,	  representerar	  arbetslivet	  och	  är	  ett	  nätverk	  för	  att	  bevaka	  
och	  driva	  gemensamma	  frågor,	  samt	  främja	  utbildning	  och	  rekrytering	  inom	  djurbranschen	  
utöver	  lantbruksdjur	  och	  häst.	  DYN	  företräder	  medlemsorganisationer	  inom	  zoofackhandel,	  
djurparker,	  djursjukvård,	  läkemedelsindustri,	  försäkringsbolag,	  avel	  och	  uppfödare,	  utbildnings-‐
organisationer,	  djurskydd	  och	  djurhem	  samt	  fackförbund,	  se	  www.djuryn.se	  

2015-‐06-‐25	  
INBJUDAN	  	  

Djurbranschens	  yrkesnämnd	  i	  samverkan	  med	  NCLASET,	  det	  nordiska	  konsortiet	  för	  försöksdjurs-‐
utbildning,	  inbjuder	  intresserade	  ”Naturbruk	  Djur(sjukvårds)-‐utbildare”	  till:	  

Dialogmöte	  nr.	  2	  kring	  yrkesutgång	  Djurtekniker,	  ”djurvårdare	  på	  utökad	  nivå,	  inriktning	  
forsknings-‐	  och	  försöksdjur”.	  Dialogmöte	  nr.	  1	  genomfördes	  2014-‐09-‐22.	  

Tid	   Torsdagen	  den	  15	  okt.	  2015	  kl.	  10.30	  –	  15.00.	  Kaffe	  +	  smörgås	  serveras	  från	  kl.	  10	  

Plats	   Karolinska	  Institutet	  Solna,	  Komparativ	  medicin,	  von	  Eulers	  väg	  4	  A,	  plan	  4,	  
seminarierum	  (Huset	  ligger	  rakt	  fram	  från	  KI:s	  huvudentré	  på	  Solnavägen.	  	  
Från	  Centralen:	  T-‐bana	  grön	  linje	  till	  S:t	  Eriksplan,	  utgång	  Torsgatan	  eller	  S:t	  Eriksplan,	  
sedan	  buss	  3	  till	  KI.	  	  	  	  	  	  Från	  Arlanda:	  Arlandas	  flygbuss	  stannar	  utanför	  KI	  på	  Solnavägen).	  

Målgrupp	   Gymnasiala	  utbildningsanordnare	  med	  intresse	  för	  yrkesutgång	  Djurtekniker,	  vilken	  
troligen	  utgår	  från	  yrkesutgång	  ”Djursjukvård”.	  	  
Skolverket	  och	  Jordbruksverket	  inbjuds	  också.	  

Syfte	   Dialog	  och	  erfarenhetsutbyte	  för	  att	  snarast	  inom	  NB	  Djur,	  djurvårdare	  inom	  djurens	  
hälso-‐	  och	  sjukvård	  på	  utökad	  nivå,	  erbjuda	  möjlighet	  till	  yrkesutgång	  djurtekniker	  för	  
arbete	  med	  forsknings-‐	  och	  försöksdjur.	  Det	  finns	  behov	  av	  en	  nationellt	  fastställd	  
kursplan	  (arbete	  pågår	  inom	  Skolverket),	  intresserade	  utbildningsanordnare	  över	  
landet,	  kvalitetssäkring	  av	  lärarkompetens,	  samt	  APL-‐platser	  i	  branschen.	  

Bakgrund	  
Sedan	  1	  januari	  2013	  krävs	  i	  Sverige	  att	  alla	  som	  arbetar	  med	  försöksdjur	  har	  genomgått	  erforderlig	  
utbildning	  innan	  djurförsök	  påbörjas,	  enligt	  Europaparlamentets	  och	  rådets	  direktiv	  2010/63/EU	  om	  
skydd	  av	  djur	  som	  används	  för	  vetenskapliga	  ändamål,	  vilket	  införlivats	  i	  svensk	  rätt,	  SJVFS	  2012:26,	  
saknummer	  L150.	  De	  nya	  reglerna	  för	  hantering	  av	  forsknings-‐	  och	  försöksdjur	  har	  gett	  upphov	  till	  
behov	  av	  en	  ny	  utbildning.	  	  Denna	  utbildning	  krävs	  enligt	  lag	  för	  att	  kunna	  arbeta	  som	  djurtekniker	  
för	  forsknings-‐	  och	  försöksdjur.	  Detta	  är	  en	  viktig	  yrkesgrupp.	  Inom	  t.ex.	  Karolinska	  Institutet	  arbetar	  
ca	  120	  försöksdjurstekniker.	  Innan	  Gy2011	  fanns	  en	  nationellt	  fastställd	  kursplan	  DJR1202,	  Djur	  för	  
forskningsändamål,	  200	  poäng	  (SKOLFS	  2000:29),	  vilken	  erbjöds	  av	  några	  NB-‐anordnare	  över	  landet,	  
i	  samverkan	  med	  branschen,	  med	  gott	  resultat.	  Hittills	  i	  Gy2011	  saknas	  en	  motsvarande	  kurs,	  vilket	  
branschen	  ser	  som	  en	  stor	  brist.	  Branschen,	  här	  representerad	  av	  NCLASET	  (i	  Sverige:	  Karolinska	  
Institutet,	  SLU,	  Göteborgs,	  Lunds,	  Stockholms,	  Umeå	  och	  Uppsala	  universitet,	  några	  branschföretag)	  
samt	  DYN,	  ser	  behov	  av	  att	  en	  yrkesutgång	  snarast	  skapas	  inom	  NB	  Djur,	  vilken	  uppfyller	  gällande	  
lagkrav.	  Det	  finns	  härvid	  behov	  av	  en	  nationellt	  fastställd	  kursplan	  för	  arbete	  med	  forsknings-‐	  och	  
försöksdjur,	  troligen	  med	  förkunskapskrav	  Sällskapsdjur	  1	  +	  2	  samt	  Djurens	  hälso-‐	  och	  sjukvård	  1	  +	  2.	  
Ett	  sådant	  kursplanearbete	  pågår	  inom	  Skolverket.	  

Programpunkter	  för	  dagen	  
Nulägesbeskrivning.	  Vad	  krävs	  för	  yrkesutgång	  Djurtekniker?	  Kompetens	  hos	  undervisande	  personal?	  
Information	  om	  konsortiets	  webbaserade	  utbildningsmoduler.	  Hur	  går	  vi	  vidare?	  

Varmt	  välkomna	  till	  dialogmötet	  den	  15	  oktober!	  	  NCLASET	  bjuder	  på	  fika	  och	  lunch.	  

Frågor	  samt	  OSA	  senast	  tisdag	  den	  15	  sept.	  2015	  inkl.	  anmälan	  av	  ev.	  specialkost	  till	  
maria.elinder@naturbruk.se	  ,	  	  
sekreterare	  i	  Djurbranschens	  Yrkesnämnd,	  tel.	  070	  –	  56	  87	  318	  

	  


