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2017-10-20 

OBS: INSTÄLLD FORTBILDNING FORSKNINGSDJUR 30-31 okt. 2017 !! 

MEN: Naturbruksgymnasier med kurserna Djurvård inom djurens hälso- och sjukvård 1 och 2, 
som är intresserade av att erbjuda kursen/ yrkesutgången Djur för forskningsändamål inom ett till 
två år ombeds att snarast kontakta Emma Vodoti emma.vodoti@ki.se  för dialog kring konkret 
handlingsplan för er skola!  

Djurbranschens yrkesnämnd i samverkan med det nordiska konsortiet för utbildning och träning i 
försöksdjursvetenskap NCLASET inbjuder intresserade ”Naturbruk Djur/Djursjukvård-utbildare” till: 

Två dagar idéutbyte och verktygslådor för att komma igång:  
Yrkesutgång Arbete med forskningsdjur (djurtekniker) 

Tid Mån. 30 okt. kl. 10.00 -16.30 samt tis. 31 okt. kl. 09.00 – 15.30 (senast), 2017. 

Målgrupp Gymnasiala och eftergymnasiala utbildningsanordnare med intresse för yrkesutgång 
Djurtekniker: presumtivt undervisande personal, samt skolledning 

Mål Att använda en verktygslåda och skapa en färdig handlingsplan som stöd för varje 
skolas arbete, liksom en grund för kompetensbedömning av lärare i ämnet. 

Syfte Dialog med, och fortbildning av, NB-skolor med yrkesutgång Djursjukvård och/eller 
Forskningsdjur, med syfte att fler skolor över landet kommer att erbjuda yrkesutgången 
arbete med forskningsdjur. Hur kan flera NB-skolor, i samverkan med branschen, 
utbilda för arbete som djurtekniker, för att uppfylla gällande lagkrav och branschbehov?  

Bakgrund Sedan 1 januari 2013 krävs i Sverige att alla som arbetar med försöksdjur i alla 
sammanhang har genomgått erforderlig utbildning innan djurförsök påbörjas (SJVFS 
2012:26, L150 samt 2010/63/EU). Detta berör direkt yrkesgruppen djurvårdare som 
sköter forsknings- och försöksdjur. Branschens rekryteringsbehov är minst 60 
djurtekniker per år. Efter branschens önskemål har Skolverket i maj 2016 fastställt en 
ny kurs (och eget ämne), Djur för forskningsändamål, 200 poäng.  

Kostnad Kostnadsfri fortbildning inkl. fika samt luncher.  
Var och en står för ev. resa och boende. 

Anmälan  Senast 19/10 inkl. ev. specialkost till maria.elinder@naturbruk.se ,  
sekreterare i Djurbranschens Yrkesnämnd, tel. 070 – 56 87 318. 

Plats Karolinska Institutet i Solna, Komparativ Medicin, von Eulers väg 4 A, Konferensrum plan 4.  
 

 
Programpunkter för fortbildningsdagarna 30/10-31/10, se följande sidor! 
Programmet har utformats i samverkan mellan Djurbranschens Yrkesnämnd, Det nordiska konsortiet 
för utbildning  och träningi försöksdjursvetenskap samt några naturbruksgymnasier som redan har, 
respektive är intresserade av att starta, yrkesutgång mot Djurtekniker inom naturbruksprogrammet. 

http://www.djuryn.se/
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Branschdagarna för NB-lärare mån 30 okt- tis 31 okt 2017  

OBS – inställt möte!!! 

Utgångspunkt: Enkätstudien kring skolors enskilda behov för att kunna 
börja med det nya ämnet Djur för forskningsändamål 

__________________________________________________________ 
 
Huvudföredragare 
Maria Elinder (ME)       - diskussionsledare med utgångspunkt från branschen 
Emma Vodoti (EV)  - lärandemål i simuleringar, verktygslådor, Arbetsmiljöverket 
Åsa Holmberg (ÅH)  - praktisk utbildning med och utan djur – exempel från Jällaskolan 
Sofia Alfredsson (SA)  - att träna med djur utan etiskt tillstånd (August Kobb skolan, pilot 
    för nya ämnet som e-läromedel) 
Cecilia Broddling (CB) - Djurhuschef på Karolinska sjukhuset, KS 
Viveka Hillegaart (VH) - Senior 3R officer på Komparativ Medicin, KI 
 

__________________________________________________________ 

Program måndag 30 oktober 2017 – inställt möte! 

Plats: Karolinska Institutet i Solna, Komparativ Medicin, von Eulers väg 4 A, konferensrum plan 4. 

 

TID 
(ca) 

Föredragare Innehåll + frågor och diskussion! 

10.00-
10.30 

ANKOMST Kaffe, te och smörgås 

10.30-
11.00 

VH 
3R - Vad är det? 
NB-skolornas viktiga roll! 

11.00-
11.30 

EV 
Agenda - Sammanfattning av enkätstudien 
Verktygslådan - Målet med dagarna 

11.30- 
12.00 

CB 
APL i verkliga arbetslivet – resurser, logistik, handledning 

och krav 

12.00- 
13.00 

LUNCH 
Matig sallad med bröd 
Kaffe, te 

13.15- 
14.15 

EV 
WORKSHOP för alla deltagare: Hantering, fixering, 
injicering och burbyte – simuleringar på lab., utan djur 

14.30-
14.45 

FIKA Kaffe, te och kaka 

14.45-
15.30 

ÅH 
Att träna med och utan djur – måste man ha ett etiskt 
tillstånd? Exempel från verkliga livet på Jällaskolan. 

15.30- 
16.00 

SA 
Att utbilda i försöksdjursvetenskap utan etiskt tillstånd. 
Exempel från verkliga livet på August Kobb gymnasiet. 

16.00- 
16.30 

Romina Fornes Min forskning och hur vi tränar färdigheter med råtta! 

http://www.djuryn.se/
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Program tisdag 31 oktober 2017 – inställt möte! 

Plats: Karolinska Institutet i Solna, Komparativ Medicin, von Eulers väg 4 A, konferensrum plan 4. 

 

TID 
(ca) 

Föredragare Innehåll + frågor och diskussion! 

9.00-
9.15 

ANKOMST Kaffe, te 

9.15- 
9.45 
 

Öppen diskussion 
Återkoppling från gårdagen 

- Reflektioner kring simulering och examinering 
- Förutsedda problem? 

9.45-
10.30 

ÅH & EV  
 

APL 
- Är kortare APL-perioder än 3 veckor möjligt? 
- Vilken kapacitet har Jälla för andras APL-elever – 

period och antal. 
- Vilka universitet och branscher ställer upp? 
- APL utomlands 
- Arbetsmiljöverket  

Öppen diskussion 

10.30-
11.00 

EV 
Branschen utanför universiteten – Sverige och Europa 

- Anställning 
Utbildningskrav - Jämförbarhet 

10.45- 
11.30 

EV & ÅH Uppstart, assistans, arvoden – Bransch/Skola; Skola/Skola 

11.45-
13.00 

LUNCH Lunchrestaurang Jöns Jacob, Solna Campus (bokat bord) 

13.00-
14.30 

ME 

NU SKA VI ANVÄNDA VERKTYGSLÅDAN! 
Grupparbete för NB-skolorna. Deltagare från 
branschen/enskilda deltagare delar upp sig i varsin 
skolgrupp. Handlingsplan för varje skola, i tid och behov. 

14.30-
14.45 

FIKA Kaffe och kaka 

14.45-
15.30 

ME 

Presentation av handlingsplanen för de andra grupperna (5 
min+5 min frågor per grupp).  
Sammanfattning och hemläxa till branschen – vår 
gemensamma handlingsplan!  

 

Frågor samt anmälan senast 19/10 inkl. ev. specialkost till  
Maria Elinder   maria.elinder@naturbruk.se ,   tel. 070 – 56 87 318 
sekreterare i Djurbranschens Yrkesnämnd 

 

http://www.djuryn.se/
mailto:maria.elinder@naturbruk.se

