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Programnämnden för utbildning inom 
veterinärmedicin och husdjursvetenskap 

 

Bilaga 1 till Utbildningsplan för djursjukskötare – 
kandidatprogram 
Denna bilaga är fastställd av Nämnden för utbildning på grund- och avancerad 
nivå vid Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap den 7 juni 2010, 
att gälla fr.o.m. läsåret 2010/2011. 

Möjlighet till fortsatta studier 
Den student som har fullgjort utbildningen på djursjukskötare – kandidatprogram 
med avlagd kandidatexamen uppfyller särskild behörighet för fortsatta studier på 
bland annat följande utbildningsprogram vid SLU eller andra högskolor och 
universitet: 

• Animal Science – Master’s programme, 120 credits 
• Master i infektionsbiologi 
• Master i utbildning och undervisning 



Utbildningsplan för djursjukskötare - kandidatprogram 
 

2(2) 
 

Bilaga 2 till Utbildningsplan för djursjukskötare – 
kandidatprogram 
Denna bilaga är fastställd av Nämnden för utbildning på grund- och avancerad 
nivå vid Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap den 3 oktober 
2013, att gälla för läsåret 2014/2015. 

Kurser som ges i djursjukskötare – kandidatprogram läsåret 
2014/2015 
Kurser som inte är markerade som valbara är obligatoriska 

År 1 
DO0064 Introduktion djuromvårdnad, 6 hp 
DO0059 Husdjurens anatomi och fysiologi, 10 hp 
DO0060 Grundläggande sjukdomslära och farmakologi, 7 hp 
DO0065 Vårdhygien 1, 4 hp 
DO0062 Näringslära, 3 hp 
DO0066 Djuromvårdnad vid sjukdomstillstånd 1, 15 hp 
DO0057 Etologi, grundläggande kurs, 3,5 hp 
DO0056 Djurhållning, djurhantering och genetik, 4 hp 
DO0058 Tillämpad djurhållning och djurhantering, 7,5 hp 

År 2 
DO0067 Djuromvårdnad vid sjukdomstillstånd 2, 10 hp  
DO0079 Rehabilitering 1, 8 hp 
DO0061 Etologi inom djuromvårdnad, 4,5 hp 
DO0055 Praktisk försöksdesign och databearbetning i djuromvårdnad, 7,5 hp 
DO0068 Anestesiologi 1, 9 hp 
DO0069 Vårdhygien 2, 3 hp  
DO0070 Kommunikation och rådgivning inom djuromvårdnad, 3 hp 
DO0073 Sjukvårdslära och verksamhetsförlagd utbildning 1, 15 hp 

År 3 
DO0074 Sjukvårdslära och verksamhetsförlagd utbildning 2, 15 hp 
DO0071 Djuromvårdnad vid sjukdomstillstånd 3, 5 hp 
DO0072 Rehabilitering inom djuromvårdnad, 10 hp (valbar) 
DO0063 Nutrition inom djuromvårdnad 10 hp (valbar) 
DO0075 Vårdhygien 3, 5 hp 
DO0077 Anestesiologi 2, 5 hp 
DO0076 Kommunikativ kompetens och rådgivning inom djuromvårdnad, 5 hp (valbar) 
DO0078 Arbetsledning inom djursjukvård 5 hp (valbar) 
EX0796 Examensarbete i djuromvårdnad, 15 hp 
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