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Lagen som har ställt till det

•  Den 1 januari 2010 infördes en lag om legitimation av 
djursjukskötare. 

•  För att bli legitimerad djursjukskötare krävs examen från 
SLU:s treåriga utbildning. 

•  Fram till den 1 januari 2014 kan en yrkesverksam 
sköterska söka om legitimation på övergångsregler 
under vissa förutsättningar. Bland annat krävs minst sex 
års yrkeserfarenhet.

Sköterskebrist

Bristen på djursjukskötare engagerar 
hela branschen. Många verksam-
hetschefer och chefsveterinärer är näst 
intill förtvivlade – andra uppger att de 
klarar situationen ganska bra. Men 
om ett år löper övergångsreglerna ut 
och då kan situationen bli ännu värre.

Så slår bristen på djursjukskötare: 

mer nattarbete
 och färre operationer

Stängda vårdplatser,
TEXT: IngrId KIndahl   

IllusTraTIon: SofIa WrangSjö
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Lagen om legitimerade 
djursjukskötare innebär i 
praktiken att ett stort antal 
sköterskor inte längre kan 

utföra samma arbetsuppgifter som 
tidigare. Det har i sin tur lett till stor 
brist på arbetskraft inom djursjuk-
vården. Läget förvärras av att SLU 
bara utbildar 40 legitimerade 
djursjukskötare per år, jämfört med 
100 platser på veterinärutbildningen. 

VeterinärMagazinet har talat 
med företrädare för ett tjugotal 
djursjukhus och veterinärkliniker 
för att höra vad bristen på djursjuk-
skötare har betytt för deras 
verksamhet. 

Av vår rundringning framgår att 
klinikerna i princip använder tre 
vägar för att lösa problemet:
1. Veterinärer och veterinärstuden-

ter får utföra sköterskornas 
uppgifter, framför allt vad gäller 
anestesi.

2. Scheman läggs så att legitime-
rade djursjukskötare framför allt 
används på jourtider. 

3. En legitimerad djursjukskötare 
får ansvaret för flera djurvårdare, 
som arbetar under hennes 
överinseende. 

Beror den uppkomna bristen på 
Jordbruksverket? 

– Legitimationen har införts 
eftersom det har stiftats en lag om 
det, och vi på Jordbruksverket har 
hand om detaljerna kring hur det 
ska gå till. Internt har vi diskuterat 
på vilket sätt införandet har genom-
förts, hur det har påverkat tillgången 
på legitimerade djursjukskötare. Det 
är svårt att säga vad som beror på 
vad, men det är fullt möjligt att 
övergångsperioden blev för kort. 

Här påpekar dock Lotta 
Ternström Hofverberg att övergångs-
periodens längd är definierad redan 
i förarbeten och i lagtext, och inte av 
Jordbruksverket.

Flera kliniker uppger att de tvingas dra 
ner på verksamheten. Hur ser du på 
det?: 

– Det har inte varit vår avsikt. Vi 
har också vidtagit en rad åtgärder 
för att underlätta. Även vi vill att det 
ska finnas tillräckligt med sköterskor. 
Vi gör vad vi kan för att verksamhe-
terna ändå ska kunna klaras. Till 
exempel har vi gjort undantag från 
behandlingsförbudet så att olegiti-
merade får ge intravenösa injektio-
ner fram till 2019. 

– Sedan tidigare finns undantag 
för intramuskulära och subkutana 
injektioner. Dessutom får veterinär- 
och djursjukskötarstudenter arbeta 
ungefär som legitimerade djursjuk-
skötare. Tidsgränsen för det har 
tagits bort, nu är detta tillstånd 
permanent. 

Kan man vänta sig beslut om förlängd 
övergångstid eller fler lättnader under 
2014?

– Det jag kan säga är att vi följer 
läget ute i verksamheterna. Jag kan 
inte säga att övergångstiden kommer 
att förlängas, men det är som sagt 
inte Jordbruksverket som har makt 
över övergångstidens längd. Vi 
lyssnar på alla grupper, men kan 
inte säga vad som kommer att ske. 

Sköterskor som är utbildade i andra 
nordiska länder – får de svensk 
legitimation? Hur kommer det sig att 
vissa från Danmark har fått sin 
legitimation, men sen blev det stopp?

– Det är olika hur vi får god-
känna legitimationerna. Det styrs av 
EU-lagstiftningen och inte av oss. 
Enligt EU-lagen får vi inte ge 
förhandsbesked. Dessutom kan 
utbildningar i andra länder ändras 
– plötsligt lever de inte upp till 
kraven. 

Vad tror du om tillgången på legitime
rade djursjuksköterskor på sikt? 

– Långsiktigt vill vi se att det 
finns tillräckligt med sköterskor. Prio 
ett är att inte kompromissa om 
legitimationen för djursjukskötarna 
– om det inte är absolut nödvändigt. 
De behöver stöd. En annan sak är att 
veterinärerna ju inte har några 
begränsningar i sin legitimation, så 
de kan utföra många arbetsuppgifter 
som sköterskor utför i dag. Vi har ju 
ett begynnande överskott på 
veterinärer. 

Jordbruksverket har fått 
stark kritik för sitt sätt att 
implementera legitima-
tionen för djursjukskötare. 
Här svarar Jordbruks-
verkets Lotta Ternström 
Hofverberg på kritiken. 



Det är inte vårt fel

Lotta Ternström Hofverberg
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Sköterskebrist

arbeta på och schemaplane-
ringen är minst sagt en 
utmaning.

Hon får medhåll av de flesta 

VeterinärMagazinet talat med. 
Som arbetsgivare är det svårt att 
kräva att de legitimerade enbart 
ska jobba natt, trots att det är då 
de behövs som allra bäst. Den 
stora efterfrågan gör också i 
princip att alla kan välja en 
arbetsgivare som erbjuder 
bekväma arbetstider. 

TIll SaKen hör ocKSå att 
djursjukskötaryrket domineras av 
unga kvinnor. När de går på 

föräldraledighet blir situationen 
än svårare – att hitta vikarier är 
omöjligt.

Men alla är inte lika oroliga. 
– Jag oroar mig inte för 

framtiden, eftersom det går att få 
tag i veterinärer, säger till 
exempel Johan Bromée, ägare till 
Östersunds Djursjukhus. 

Man han pekar också på 
nackdelarna. Det handlar 
framför allt om att undervis-
ningen i anestesi tycks ha 
minskat i veterinärutbildningen, 
och unga veterinärer måste 
lotsas in i uppgiften att söva. 

– Men det går bra. De lär sig 
snabbt, säger Johan Bromée.

Alla vi har talat med önskar 
att antalet utbildningsplatser till 
djursjukskötarprogrammet blir 
fler än i dag. Att utbilda mindre 
än hälften så många sköterskor 
som veterinärer anses huvudlöst 
med tanke på att en veterinär 

VeterinärMagazinet: Är du medveten 
om de problem som branschen just nu 
dras med på grund av bristen på 
legitimerade djursjukskötare?

Eskil Erlandsson: Ja, jag är 
mycket medveten om hur det ser ut 
i dag. Jag och mina medarbetare 
följer utvecklingen noggrant.

En utredning i frågan, kallad 
Sibyllautredningen, har överlämnats 

till landsbygdsdepartementet. Är det 
ett aktivt dokument, det vill säga 
arbetar någon med det för 
närvarande?

– Ja, rapporten är under bered-
ning på departementet.  I regle-
ringsbrevet har vi gett SLU i 
uppdrag att redovisa hur de 
hanterar Jordbruksverkets analys av 
situationen gällande legitimerade 
djursjukskötare. Uppdraget ska 

redovisas till regeringskansliet 
(landsbygdsdepartementet) senast 
den 2 maj 2014. 

Har regeringen planer på att anslå 
mer medel till SLU, så att utbildningen 
kan utökas till de 60 platser/år som 
SLU anser att man kan gå upp till?

– Det är en fråga som hör till 
arbetet med den kommande 
budgeten.

oaVSeTT VIlKen Väg man väljer, 
så blir jobbet gjort. Men många 
är ändå mycket oroade av 
situationen, både nu och i 
framtiden. En av dem är Karin 
Ronander, verksamhetschef på 
Albano och ordförande i Svensk 
Djursjukvård:

– Läget är jättebesvärligt. 
Även om alla hos oss som har 
kunnat ta sin legitimation också 
har gjort det, saknar vi sköter-
skor. Det är otroligt svårt att 
hitta folk. Och arbetsmiljön för 
dem vi har är ett jättebekymmer. 

Marie Jury, vice vd på Väsby 
Djursjukhus, lyfter bland annat 
fram den ansträngda 
arbetssituationen: 

– De sköterskor som går på 
övergångsreglerna eller är 
legitimerade går in i väggen eller 
väljer att byta yrke på grund av 
för mycket arbete. Vi försöker 
konstant lägga om sättet att 

Vi har inte alla vårdplatser 
öppna, och vissa dagar 

tvingas vi dra ner på operationer.
 Karin ronanDer, aLBano DjUrSjUKhUS

Eskil Erlandsson, 
landsbygdsminister:
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Fotnot: Jordbruksverkets Sibyllautredning blev klar 2013. En av slutsatserna är att bristen på legitimerade djur 
sjukskötare kommer att öka ”språngartat” till 2015 och att att antalet utbildningsplatser därför måste öka till 90. 

följer
utvecklingen noggrant





Eskil Erlandsson
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I dag antas 40 personer varje år 
till djursjukskötarutbildningen. 
Anser du att antalet är 
optimalt?

– För marknadens del 
behövs enligt uppgift fler, så 
där är det uppenbarligen inte 
optimalt. Men i dagsläget är 
det vad SLU:s och 
VH-fakulteten får finansie-
ring till från regeringen. Vi 
skulle kunna utbilda fler, 
cirka 60 per år. Men det 
förutsätter att vi får resurser 
som täcker den kostnaden. 
Jag befarar att om det 
beslutas om utökat antal 
platser, skjuts det ändå inte 
till tillräcklig finansiering, och 
då går det ut över kvaliteten i 
utbildningen. 

Varför klarar ni inte att utbilda 
fler än 60 per år?

– Det är med hänsyn till 
lokaler, labbutrustning och så 
vidare. Dessutom ser jag 
arbetsmarknadsmässiga 
problem med en dramatisk 
ökning. Efter bara några år 
med stora kullar skulle 
marknaden vara mättad och 
djursjukskötare skulle börja 
bli arbetslösa. Då skulle 
antalet utbildningsplatser 
behöva minska igen. En 
sådan bergochdalbana är inte 
bra.

Hur tycker du då man ska lösa 
bristen?

– En större antagning 
hjälper ju inte branschens 

akuta problem – det får ju 
ingen effekt förrän om flera 
år. Ändringen av behörig-
hetslagstiftningen som trädde 
i kraft vid årsskiftet är en 
viktig åtgärd som får mycket 
snabbare effekt. Enligt mina 
kontakter med branschen 
mildrar det problemen.

Finns det fler åtgärder?
– Jag tror vi behöver en 

uppdelning liknande den i 
humanvården med under-
sköterskor som utför en hel 
del uppgifter, och legitime-
rade sjuksköterskor som 
avdelningschefer och ansva-
riga. Om man gör en sådan 
uppdelning inom djursjuk-
vården kan antalet sköterskor 
räcka till. 

– Jag tror aldrig det var 
meningen att legitimerade 
djursjukskötare skulle utföra 
precis alla handgrepp själva. 
Med de nya dispenserna 
lindras problemen redan nu 
och om vi får fler utbild-
ningsplatser kan det få effekt 
om några år.

  
Har SLU något ansvar att 
anpassa utbildningsvolymen 
till arbetsmarknadens behov?

– SLU får anslag och 
uppdrag från regeringen till 
utbildning och kan alltså inte 
öka antagningen utan att 
regeringen beslutar och 
anvisar medel till det. Ytterst 
är det alltså regeringen som 
har det ansvaret. 
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Det utbildas för få legi-
timerade djursjukskö-
tare, menar branschen. 
Då måste regeringen 
skjuta till mer pengar, 
svarar Karin Östens-
son, dekanus på VH-
fakulteten, Ultuna. 

SLU:
pengarVi måste få mer



Karin Östensson
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Sköterskebrist

Stockholmsområdet hjälps vi åt 
att hitta platser, säger Karin 
Ronander på Albano.

På Strömsholm ställer 

vakanserna till med stora 
problem.

– Vi saknar nu 14 djursjuk-
skötare med legitimation eller 
C15. De mest kompetenta och 
specialiserade måste därför 
bemanna akutpassen på nätter 
och helger, säger Maria Källberg, 
sjukhuschef på Specialist-
djursjukhuset Strömsholm. 

– De täta jourpassen och 
stressen sliter hårt, det är en 
enorm brist på kompetenta 
sköterskor under dagtid. Vi har 
tvingats dra ner på operationer 
och mottagningslistor. Vi har 
ständiga krismöten om hur 
nästa schema ska gå ihop. Läget 
är katastrofalt, säger hon.

Björn Lindevall, klinikchef 

Valla Djursjukhus, – som om 
han avvisar måste hänvisa till 
Strömsholm – har samma 
bekymmer. 

– Vi prioriterar jourverksam-
heten, eftersom vi är den enda 
större smådjursenheten i 
Östergötland. Men då måste vi 
dra ner på dagpassen, vilket inte 
är bra. Om vi avvisar patienter 
finns ingen annan som kan ta 
emot, eftersom alla sitter i 
samma båt. 

En ytterligare konsekvens av 
sköterskebristen är att planerad 
expansion läggs på is. 

– I ett annat läge hade vi 
övervägt ökade öppettider. Men 
det går inte som skötersketill-
gången ser ut i nuläget, säger 
Marie Jury på Väsby 
Djursjukhus. 

– Vi hade tänkt utöka 
kvällsöppettiderna, men nu går 
inte det. Vi har också byggt ut 
kliniken med 500 kvm och hade 
tänkt anställa veterinärer – som 
ju finns att få tag i. Men det är 
ingen mening om man inte kan 
anställa sköterskor, säger Björn 
Lindevall på Valla Djursjukhus. 

deSSa TVå uTTalanden visar 
att sköterskebristen nu också 
börjar drabba veterinärer på ett 
annat sätt: Arbetsmarknaden 
expanderar långsammare i ett 
läge där det börjar råda över-
skott på veterinärer. 

Samtidigt är det viktigt att 
påpeka att flera kliniker 
VeterinärMagazinet har talat 
med inte har någon sköterske-
brist för närvarande. 

– Vi är lyckligt lottade och 
har god tillgång på personal 
– just nu. Men jag vet att andra 
har det svårt och vi kan också 
drabbas precis när som helst, 
säger till exempel Karin Nordén, 
vd för Lunds djursjukhus. 

– Trots att vi konstant söker 
nya sköterskor har vi ingen kris. 
Vi har stöttat vår personal till 
att ta sin legitimation. Jag står 
även rustad för nästa årsskifte, 
säger Elisabeth Folkesdotter 
Pekkari, vd på Djursjukhuset 
Gammelstad.

På Jordbruksverket är man 
medveten om de problem som 
har uppstått inom 

behöver mellan 1,2 och 2 
sköterskor för att kunna utföra 
sitt jobb. 

Så här säger till exempel 
Christina von Dorrien, vd för 
Blå Stjärnans djursjukhus i 
Göteborg: 

– Jag har tidigare jobbat 
som studierektor på Chalmers, 
och där fick vi ständigt försöka 
svara mot arbetsmarknadens 
behov. Jag tycker det är konstigt 
att man ställer legitimations-
krav, men inte dimensionerar 
utbildningen efter behoven. Jag 
vet inte om SLU har gjort en 
felaktig analys eller om de har 
struntat i att göra någon. Det 
antal som nu legitimeras per år 
räcker inte ens till Göteborg 
– vi skulle kunna svälja det 
dubbla. 

SKöTerSKebrISTen får 
Många konsekvenser. Flera 
kliniker och djursjukhus medger 
exempelvis att de tvingas dra ner 
på viss verksamhet.

– Vi har inte alla vårdplatser 
öppna, och vissa dagar tvingas 
vi dra ner på operationer. Men 
vi avvisar inga patienter, 
absolut inte. Inom 

Under VeterinärMagazinets rundringning bland kliniker och djursjukhus 
framkom en hel rad förslag till hur sköterskekrisen kan lösas. Här är listan: 

1. Utbilda fler legitimerade djursjukskötare.  
2. Utbilda fler legitimerade djursjukskötare.  
3. Utbilda fler legitimerade djursjukskötare.  
4. Förläng övergångstiden bortom den 1 januari 2015. 
5. Tillåt den som arbetat i professionen i 20-30 år att fortsätta på 

övergångsregler utan examination fram till pensionen.
6. Skapa ett system liknande humanvårdens undersköterska/sjuksköterska. 

Alltså djurvårdare med rätt att utföra flera arbetsuppgifter än i dag under 
överinseende av en legitimerad djursjukskötare. 

7. Ge möjlighet för sköterskor att specialisera sig på ett djurslag. 
8. Godkänn fler utländska djursjukskötarutbildningar. 
9. Förenkla för humansköterskor att bli godkända. De skulle kunna utbildas 

inom ramen för djursjukhusets verksamhet. 
10.  Skapa distansutbildning till leg djursjukskötare. 

Så vill branschen  
lösa krisen 

Det är konstigt att man 
ställer legitimationskrav, 

men inte dimensionerar utbild-
ningen efter behoven.
 ChriStina von Dorrien, BLå Stjärnan
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Sköterskebrist

Maria Lundvall, generalsekreterare 
för branschorganisationen Svensk 
Djursjukvård, är bestämd:

– En förlängning av övergångs-
reglerna är det enda sättet att få 
upp antalet anställningsbara 
djursjukskötare. Vi kommer att 
driva frågan stenhårt under 2014, 
säger hon. 

Enligt Maria Lundvall skulle en 
förlängning utöka antalet sköter-
skor med arbetslivserfarenhet som 
ges möjlighet att ansöka om 
legitimation. Men i dagens akuta 
läge är teknikaliteterna mindre 
viktiga, menar hon: 

– Vi bryr oss egentligen inte om 

hur det sker, bara det kommer fram 
fler kompetenta djursjukskötare 
under de närmaste åren. 

Hon har förståelse för argumen-
tet att olika slag av lättnader kan 
urholka legitimationen.

– Men nu har vi hamnat fel och 
något måste göras, säger hon. 

Tidigare i processen har Svensk 
Djursjukvård drivit samtliga förslag 
som har framkommit under 
VeterinärMagazinets rundringning. 
Men nu har man släppt flera av de 
ursprungliga kraven och fokuserar i 
stället helt på att få till stånd fler 
utbildningsplatser och en förlängd 
övergångstid. 

djursjukvårdsbranschen, och 
man har också beslutat om en 
del undantag från det så kallade 
behandlingsförbudet. Ett 

exempel är att olegitimerad 
personal fram till 2019 har rätt 
att ge intravenösa injektioner. 

InSTällnIngen TIll denna 
lättnadsregel är kluven i bran-
schen. De kritiska menar att den 
är ett slag i luften, eftersom man 
inte kan låta outbildad personal 
ge injektioner, och de erfarna 
som kan sedan tidigare ändå får 
fortsätta göra det under det här 
året. 

– Det är ingen jättebra 
lösning, säger Åsa Rising, 
chefveterinär smådjurskliniken 
UDS. Det är inte bara de erfarna 
som får rätten, utan även många 
oerfarna. Det här urholkar 
legitimationen. Till dispensen 
bör läggas ett krav på dokumen-
terad kunskap om hur den 
typen av injektioner ska 

hanteras.
Hon menar att ska man ha 

en legitimation, ska den inte 
kunna ifrågasättas. Där får hon 
medhåll från de allra flesta 
VeterinärMagazinet har talat 
med. 

Ingen säger sig vara emot 
införandet av legitimationen i 
sig, och alla vill stötta den på 
bästa sätt. Men givet de få 
utbildningsplatserna och de 
svaga förhoppningarna om att 
Jordbruksverket ska gå med på 
att förlänga övergångstiden, är 
det nästan ingen som ser något 
ljus i tunneln vad gäller till-
gången på legitimerade djur-
sjukskötare.  



Trots att vi konstant söker 
nya sköterskor har vi ingen 

kris. Jag står även rustad för 
nästa årsskifte.
 eLiSaBeth FoLKeSDotter PeKKari,  

DjUrSjUKhUSet gammeLStaD

Svensk Djursjukvård:

På Svensk 
Djursjukvård ser 
man bara en väg ur 
den akuta krisen. 
Övergångsreglerna 
måste förlängas. 

Förläng
övergångstiden!


