Specialister
Inom AniCura arbetar ett stort antal veterinärer med specialistkompetens inom
såväl djurslag- som ämnesområde på nationell och internationell nivå.
På nationell nivå skiljer sig specialistutbildningarna åt mellan de olika länder AniCura är verksam i.

Internationella specialister och specialområden
Diplomate
Internationell specialistkompetens inom ett ämnesområde, t.ex. bilddiagnostik, neurologi,
eller kirurgi. Veterinären genomgår en omfattande europeisk eller amerikansk specialistutbildning
som avslutas med examination inom det specifika ämnesområdet. Under tiden för utbildningen
kallas veterinären för Resident.

Resident
Resident är en veterinär som genomgår en internationell utbildning under handledning på tre till
fem år i syfte att bli Diplomate inom ett specifikt ämnesområde. Detta är en kliniskt orienterad
utbildning som ger en hög kompetens inom ett specifikt område. Utbildningen innefattar en del
egen forskning med publicering av vetenskapliga artiklar. Utbildningen avslutas med en
omfattande examen. Efter avklarad examen erhåller Residenten Diplomate-status inom sitt
specialistområde.

Master
Europeiska masterprogram är fördjupande vidareutbildningar som erbjuds vid en handfull
institutioner, inklusive European School of Advanced Veterinary Studies (ESAVS) vid Luxemburgs
Universitet samt veterinärutbildningen vid Köpenhamns Universitet.

Auktoriserad ögonlysare
Samnordisk utbildning i diagnostik av ärftligt betingade ögonsjukdomar hos hund och katt.
Veterinär som är auktoriserad att diagnostisera ärftliga ögonsjukdomar hos hund och katt. En
gemensam kommitté, Nordic Eye Examination Committee (NEEC), ansvarar för examination och
utbildningsprogrammets faktainnehåll. Efter genomgången utbildning och examination erhålls
titeln auktoriserad ögonlysare.

Professor
En akademisk titel för en person som uppnått den högsta lärartjänsten inom universitet och
högskola. Typiskt någon som är ansvarig för forskning och forskarutbildning inom ett specifikt
område.

Docent
En docent är en vetenskapligt och pedagogiskt mycket skicklig person som efter sin
doktorsexamen forskat ytterligare cirka fyra till sex år, undervisat inom akademin samt publicerat
sin forskning i en stor mängd vetenskapliga artiklar. En docentansökan godkänns av ett
universitetets docentnämnd och särskilt utsedda sakkunniga.

Veterinärmedicine doktor
Akademisk titel för doktor i veterinärmedicin. Veterinär som genomgått en fyra- till femårig
forskarutbildning som avslutas med en disputation.

Svenska specialister och specialområden
Specialist inom specifikt ämnesområde, hund och katt, Steg 2
En svensk ämnesspecialisering som sker efter genomgången djurslagsspecialisering. Innebär tre
års handledd utbildning, bredvid eller delvis bredvid en Steg 2-specialist på ett godkänt
djursjukhus eller klinik. Innebär bland annat publikation baserad på egen forskning. Kräver
organiserad utbildning inom specifikt ämnesområde samt examination genom Sveriges
Veterinärmedicinska Sällskap. Jordbruksverket auktoriserar. Denna utbildningsnivå kallas även för
”Steg 2”.

Specialistkompetens sjukdomar hos hund och katt, Steg 1
En svensk djurslagsspecialisering med en minst treårig organiserad klinisk vidareutbildning efter
veterinärexamen. För att få examineras krävs ett godkänt skriftligt examensarbete, som ska hålla
hög kvalitet och vara resultat av forskningsstudie eller litteraturöversikt. Examination genom
Sveriges Veterinärmedicinska Sällskap. Jordbruksverket auktoriserar. Denna utbildningsnivå kallas
även för ”Steg 1”.

AI-kompetens
Artificiell insemination (reproduktion). Svensk vidareutbildning i regi av Sveriges
lantbruksuniversitet. Utbildningen genomförs vart femte år och avslutas med såväl teoretisk som
praktisk examen. Auktorisation genom Jordbruksverket.

Norska specialister
Specialist i smådyrsykdommer - hund og katt
Norsk djurslagsspecialisering. För att kunna examineras krävs att veterinären genomgår ett
omfattande och flerårigt utbildningsprogram fastställt av Den Norske Veterinærforening. Slutgiltig
auktorisering som specialistveterinär ges av Landbruksdepartementet genom Mattilsynet efter
rekommendation från DNVs utvalskommittée för specialister. För att behålla titeln krävs
kontinuerlig vidareutbildning samt framtagande och publicering av vetenskapliga artiklar.

Danska specialister och specialområden
Specialdyrlæge – specialist inom ett specifikt ämnesområde
Dansk ämnesspecialisering inom ämnesområden såsom dermatologi, onkologi, oftalmologi etc.
Innebär bland annat publikation baserad på egen forskning och kräver organiserad utbildning
inom specifikt ämnesområde samt examination genom Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og
Fiskeri. Den teoretiska grunden för en Master kompletteras med ett stort antal dokumenterade
fall för att få specialisttiteln.

Fagdyrlæge
Dansk djurslagsspecialisering med en minst tvåårig organiserad vidareutbildning inom exempelvis
sjukdomar hos hund och katt. Utbildningen genomförs i regi av Den Danske Dyrlægeforening och
består av teoretisk utbildning, hemuppgifter samt färdigställande av ett projektarbete.

Tyska specialister
I Tyskland varierar bestämmelserna kring specialisering mellan olika Bundesländer. En gemensam
examen är den för Fachtierarzt. Denna titel är vanligtvis uppnådd efter tre till fem års arbete på
en klinik auktoriserad för undervisning, samt godkänd tentamensskrivning. För att bibehålla sin
titel som Fachtierarzt måste dessa veterinärer ha ett högre antal CPD timmar än vanliga
veterinärer.
För att komplettera titeln som Fachtierarzt kan specialistveterinärer kan skaffa
en Gebietsbezeichnunginom exempelvis kirurgi, internmedicin, smådjur eller reptiler. Detta för att
ytterligare kvalificera titeln som Fachtierarzt.
Vidare kan specialistveterinärer inom vissa områden förvärva en Zusatzbezeichnung, vilken kan fås
oberoende av veterinärens Fachtierarzt-status. Detta är vanligt inom områden som dermatologi,
oftalmologi och kardiologi.

Nederländerna
I Nederländerna finns en nationell specialiststruktur för veterinärer, titeln erhålls genom
specialisering via den europeiska specialistutbildningen till Diplomate.

