
Frågor till branschen



Vilken kompetens anser ni att lärare som undervisar i Djurens hälso- och sjukvård behöver?

Hur tänker branschen kring tillgängligheten av APL-platser?

Våra elever ska enligt de nya examensmålet kunna använda digitalteknik som används i branschen. Vad är det?

Frågor till branschen

Skicka med till Nationella programrådet

Yrkesutgången Djurvårdare på utökad nivå inom djurens hälso- och sjukvård behöver ändras. 
Heter nu istället nivå två. 



Examensmål för Naturbruksprogrammet
Yrkesprogram
Arbete med djur

Hållbar utveckling

Innovativt tänkande, 
entreprenörskap och 
företagsamhet

Globalt perspektiv
Internationellt 
samarbete

Lagar och regler
Arbetsmiljöfrågor
Förebygga 
arbetsskador 
Främja god hälsa

Ta initiativ
Lösa problem

Planera och 
genomföra 
arbetsuppgifter

Bedöma 
arbetsresultatet 
utifrån kvalitet, 
effektivitet och 
miljötänkande.

Använda 
digitalteknik som 
används inom 
branschen

Ta ställning till 
etiska frågor

Utveckla praktiska 
färdigheter som 
kopplas till förståelse 
och reflektion

Kommunikation
samarbetsförmåga

Söka, sovra 
och 
bearbeta 
information 

APL
Yrkeskunskaper
Yrkeskultur
Yrkesidentitet
Yrkesgemenskap



Examensmål för Naturbruksprogrammet inriktning Djur

Djur och djurs beteende 
och behov

Samspel djur-människa

Arbeta yrkesmässigt 
utifrån ett 
vetenskapligt synsätt

Sköta djuranläggningar

God djurhållning



Djurens hälso- och sjukvård – omvårdnadsarbete med sjuka och friska djur

Sjukdomslära
Sjukdomar och 
förebyggande åtgärder

Zonooser

Behandlingsmetoder Farmakologi- verkningsmekanismer och
användning av mediciner

Veterinärmedicinsk 
utrustning
Veterinärmedicinska 
termer och begrepp

Hygien och smittskydd

Eftervård i samband 
med operationer

Etik



Djurens hälso- och sjukvård – omvårdnadsarbete med sjuka och friska djur

Arbetsuppgifter
Hantering av rädda och 
osäkra djur 

Bemötande av djur och   
djurägare

Diagnostiska metoder Assistera veterinär och djursjukskötare

Vård av skadade och 
sjuka djur-
bandagering, pälsvård, 
sårvård.

Administrativa rutiner

Provtagning- urinprov 
och träckprov Rehabiliterings

träning

Ställa iordning 
burar och rum

Hygienrutiner

Skötsel, rengöring, förpackning 
och sterilisering av instrument

Rapportera och dokumentera djurs 
hälsotillstånd 



Djurens hälso- och sjukvård – omvårdnadsarbete med sjuka och friska djur

Arbetsmiljö, säkerhetsfrågor, lagar och andra bestämmelser

Ergonomi och arbetsmiljö och säkerhet

Djurförsäkringar

Lagar och andra regler

Organisationer inom djursjukvården

Tystnadsplikt och etiska regler


