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Uppmaning till veterinära arbetsgivare:
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Därför ska du skicka dina anställda
på Veterinärkongressen

Veterinäryrket är ett akademiskt yrke i
ständig utveckling. Olikt läkarkåren har
veterinärer inte ett krav på löpande fortbildning under arbetslivets gång. Det är
vars och ens ansvar att hänga med i
branschens utveckling, att svara för sin
egen utveckling och inhämta ny information inom sitt arbetsområde.
I det veterinära yrkeslivet, liksom i
många andra branscher, är kontinuerlig
fortbildning av högsta vikt för att
utveckla och bibehålla kvaliteten i en
verksamhet. Dagens snabba informationssamhälle gör att man aldrig är färdigutbildad.
Arbetsgivare har ett stort ansvar att ge
sina anställda möjlighet att ta till sig ny

kunskap för att tillsammans med kolleger kunna förbättra verksamheten, oavsett om det gäller kliniskt eller administrativt arbete.
Förutom att kontinuerligt följa litteratur i relevanta ämnen är det viktigt att
långsiktigt följa kunskapsutvecklingen.
Att gå på kurser, konferenser och kongresser har flera fördelar då det är där
man förutom att inhämta ny kunskap
även kan träffa kolleger och har möjlighet att bredda sitt veterinära nätverk.
PLANERA FORTBILDNINGEN

För att få en bra struktur och en plan för
sin fort- och vidareutbildning kan man
kartlägga det kommande årets kurser,

föreläsningar och kongresser inom sitt
område. För att underlätta kunskapsinhämtningen bör man se till att ha
tillgång till och kunna följa relevanta
vetenskapliga skrifter/grupper. Anställda
veterinärer bör göra en tidsplan i samverkan med sin arbetsgivare om vilka
fortbildningsaktiviteter man vill gå på
under året och arbetsgivaren bör se till
att det finns förutsättningar för fortbildning. Det är en del av alla veterinärers
arbete.
Vi ses förhoppningsvis på Veterinärkongressen 2017!
SUSANNA STERNBERG LEWERIN
ordförande SVS

Veterinärkongressen 2017
9–10 november
Sveriges Lantbruksuniversitet
Ultuna, Uppsala
Kongressen arrangeras av Sveriges Veterinärförbund.
För mer information se www.svf.se/sv/Sallskapet/Veterinarkongressen.
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