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I  Uppbyggnaden av yrkesexamen för seminolog och 
  examensdelarna 
 
 
 
Yrkesexamen för seminolog 

 

Obligatoriska examensdelar 

1. Seminering av produktionsdjur 
2. Kundservice vid seminering 

Valbara examensdelar, av vilka examinanden väljer en 

3. Hantering av seminbeställningar 
4. Försäljningsarbete inom seminbranschen 

5. Embryoöverföring 
6. Fertilitetsrådgivning angående produktionsdjur 

7. Avelsrådgivning angående mjölkboskap 
8. Arbete som handledande seminolog 

9. Examensdel ur en annan yrkesexamen  
 

Yrkesexamen för seminolog består av två obligatoriska och en valfri examensdel. Delarna 
5, 6 och 8 kan avläggas efter att de obligatoriska examensdelarna avlagts. I examensbety-
get anges vilken djurart/vilka djurarter som använts i examensdelarna Seminering av 
produktionsdjur och Embryoöverföring.  
 
II   Kraven på yrkesskicklighet i yrkesexamen för seminolog 
  och grunderna för bedömningen 
 
Kraven på yrkesskicklighet i examensdelen anger vad examinanden ska kunna när han el-
ler hon avlägger examensdelen. Under rubriken Visande av yrkesskicklighet beskrivs på 
vilket sätt examinanden ska visa sin yrkesskicklighet. Yrkesskickligheten som visas vid 
examenstillfället ska bedömas utifrån kriterierna för godkänd prestation. Examinandens 
yrkesskicklighet ska bedömas av företrädare för arbetsgivare, arbetstagare och lärare som 
har god yrkeskompetens inom examensområdet.  
 
 
1   Seminering av produktionsdjur 
 
Krav på yrkesskicklighet 
Examinanden kan 
 ta hand om sina arbetsredskap 
 förbereda semineringen 
 seminera ett djur 
 utvärdera och utveckla sitt arbete. 
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Visande av yrkesskicklighet 
 
Examinanden visar sin yrkesskicklighet genom att utföra beställda arbeten under ett 
gårdsbesök och genom märkningssemineringar och undersökningar av äggstockarna på 
levande nötkreatur. Till arbetsuppgifterna hör att ta hand om arbetsredskapen, planera 
dagens arbeten enligt arbetslistan, seminera djur, utföra dräktighetsundersökningar, 
underhålla redskapen och registrera uppgifter. Examinanden visar sin yrkesskicklighet 
genom att seminera de djur han eller hon valt (minst en djurart): nötkreatur, svin, får eller 
get. Till den del yrkesskickligheten inte går att visa i praktiska arbetsuppgifter, kan den 
kompletteras på andra sätt.  
 
Kriterierna för godkänd prestation enligt kraven på yrkesskicklighet 

Examinanden tar hand om sina arbetsredskap. 
 

Daglig skötsel och 
underhåll av arbets-
redskapen som 
används vid 
seminering 
 
 
 
 
 
Användning av 
övriga arbetsredskap 
 

Examinanden  
• ser till att redskapen som behövs vid semineringen fungerar, är 

rena, räcker till och förvaras enligt anvisningarna 
• ser till att redskapen som behövs vid lagring och hantering av 

sperma fungerar, är rena, räcker till och förvaras enligt 
anvisningarna 

• beaktar arbetssäkerheten vid hantering av flytande kväve 
• beställer spermadoser utgående från åtgång och med hänsyn till 

djurarten 
• ser till att spermabehållaren och lagerförteckningen stämmer 

överens 
 

• underhåller och använder arbetsbilen enligt anvisningarna 
• använder dator och kringutrustning enligt anvisningarna 
• använder telefon och navigeringsutrustning enligt anvisningarna 
• använder lämpliga arbetskläder.  

Examinanden förbereder semineringen. 
Planering av 
seminering 
 
 

Examinanden  
• tar emot arbeten enligt organisationens instruktioner och med 

beaktande av djurarten 
• ger vid behov kunden råd om arrangemangen i anslutning till 

semineringen enligt organisationens instruktioner och med 
hänsyn till djurarten 

• planerar arbetsuppgifterna enligt prioritet 
• tar vid planering av dagens arbeten hänsyn till önskemål 

angående besökstidpunkt 
• beaktar kundernas övriga specialönskemål 
• tar vid planering av dagens arbete i beaktande förhandsuppgifter 

om djuren som ska semineras 
• skaffar de spermadoser som fattas 
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Val och hantering av 
sperma 

• transporterar och förvarar sperma på det sätt som krävs för att 
spermierna ska överleva 

• väljer spermados enligt avelsplanen eller kundens avelsmål med 
beaktande av ärftlighetslagar och etiken i fråga om djuravel 

• hanterar spermadosen med rätt teknik för att garantera dess 
livsduglighet. 

Examinanden seminerar ett djur. 
Seminering 
 
 

Examinanden  
• uppträder lugnt i ladugården 
• handleder assistenten så att semineringen kan utföras tekniskt 

korrekt och tryggt 
• bedömer djurets brunst och befruktningsduglighet och 

kommenterar sina observationer 
• seminerar det brunstiga, befruktningsdugliga djuret med rätt 

seminteknik 
• beaktar hur djurets välbefinnande påverkar fertiliteten 
• ger akt på avvikelser i fortplantningsorganen och hänvisar vid 

behov djuret till veterinär för undersökning 
• hanterar djuret utan att orsaka det smärta eller framkalla rädsla 
• arbetar hygieniskt  
• följer lagstiftningen om djurskydd och djursjukdomar 

 
Underhåll av 
redskap efter 
semineringen 
 

• rengör seminutrustningen och skyddsutrustningen efter 
semineringen enligt instruktionerna 

• ser till att arbetsredskapen är i funktionsdugligt skick. 

Registrering av 
uppgifter 

• för in de genomförda åtgärderna i kundens bokföring enligt 
instruktionerna 

• registrerar åtgärderna i aktörens databas 
• registrerar eventuella andra uppgifter som enligt instruktionerna 

ska bokföras i aktörens databas. 

Examinanden utvärderar och utvecklar sitt arbete. 
Utvärdering och 
utveckling av 
färdigheterna i 
seminering 
 
 

Examinanden  
• uppnår i sitt arbete med seminering av nötkreatur på gårdar ett 

kvalitetsmässigt godtagbart resultat (60 dagars icke-omlöpnings-
procenten minst 50 % på basis av minst 100 förstasemineringar) 

• reagerar om icke-omlöpningsprocenten sjunker genom att 
granska sina arbetssätt och arbetsredskap 

• tar aktivt i bruk nya godkända arbetssätt och –redskap 
 

Utveckling av 
förmågan att 
undersöka dräktighet 

• undersöker dräktigheten (hos nötkreatur och svin) rektalt eller 
med hjälpmedel och utvecklar vid behov sitt arbete 

• utvärderar och utvecklar förmågan att observera olika tecken på 
dräktighet. 
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2   Kundservice vid seminering 
 
Krav på yrkesskicklighet 
Examinanden kan 
 hantera kundservicesituationer under gårdsbesök 
 sköta och upprätthålla kundrelationer. 
 
Visande av yrkesskicklighet 
Examinanden visar sin yrkesskicklighet genom att utföra beställda arbeten på gårdar. Till 
arbetsuppgifterna hör att ta sig till gården, arbeta på gården och betjäna kunden i samband 
med semineringen. Till den del yrkesskickligheten inte går att visa i praktiska arbetsupp-
gifter, kan den kompletteras på andra sätt.  
 
Kriterierna för godkänd prestation enligt kraven på yrkesskicklighet 
 

Examinanden hanterar kundservicesituationer under gårdsbesök. 
Arbete på gården 
 

Examinanden  
• meddelar gården om sin ankomst i tillräckligt god tid 
• kör lugnt in på gården och parkerar bilen tryggt 
• tar på ett vänligt sätt reda på vilken skyddsutrustning som 

finns att tillgå och hur den ska användas 
• iakttar hygienkraven och förebygger spridning av 

djursjukdomar 
Kundorienterad 
kommunikation 
 

• marknadsför branschens produkter och tjänster med 
beaktande av rättsliga begränsningar 

• betjänar kunden på ett interaktivt och professionellt sätt och 
beaktar betydelsen av verbal och icke-verbal kommunikation 
samt eventuella kulturella skillnader 

• inhämtar under diskussionen med kunden kunskap om 
gårdens specifika behov 

• handlar flexibelt och vänligt i utmanande situationer 
• arbetar enligt principerna för god kundservice och iakttar 

tystnadsplikt 
Att följa lagar och 
anvisningar 
 

• följer i sitt kundarbete gällande lagstiftning samt andra 
bestämmelser och anvisningar inom branschen 

• följer organisationens verksamhetsprinciper och anvisningar 
om kundservice 

• beaktar yrkesetiska krav. 
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Examinanden kan sköta och upprätthålla kundrelationer. 
Insamling och behandling 
av kundrespons 
 

Examinanden  
• tar emot kundrespons och förmedlar den till organisationen 
• behandlar responsen och drar nytta av den i organisationens 

verksamhet och det egna arbetet 
• utvärderar och utvecklar kvaliteten på sitt arbete och 

kundnöjdheten enligt organisationens kvalitets- och 
resultatmål 

• utvecklar sina arbetssätt utgående från responsen 
 

Insamling av uppgifter till 
kunden 
 

• samlar och upprätthåller för eget bruk anvisningar som 
behövs i kundservicen 

• tar reda på uppgifter om djurens härstamning och 
avelsvärden som kunden behöver 

• använder i sitt arbete informationshanteringssystem enligt 
organisationens verksamhetsprinciper 

• hänvisar vid behov kunden till rätt specialist. 
 
 
3   Hantering av seminbeställningar 
 
Krav på yrkesskicklighet 
 
Examinanden kan 
 ta emot arbetsbeställningar 
 hantera arbetsbeställningar 
 arbeta som medlem i arbetsgemenskapen. 
 
Visande av yrkesskicklighet 
Examinanderna visar sin yrkesskicklighet genom att arbeta med arbetsfördelning. Till 
arbetsuppgifterna hör att ta emot och hantera arbetsbeställninar. Till den del yrkesskick-
ligheten inte går att visa i praktiska arbetsuppgifter, kan den kompletteras på andra sätt.  
 
Kriterierna för godkänd prestation enligt kraven på yrkesskicklighet 

Examinanden tar emot arbetsbeställningar. 
Mottagning av beställningar 
 

Examinanden  
• tar i bruk organisationens arbetsfördelningssystem enligt 

instruktionerna 
• registrerar noggrant de arbetsbeställningar som han eller 

hon tar emot 
• beaktar kundernas specialönskemål 
• vägleder och ger kunden råd om tjänster och produkter 

som organisationen erbjuder 
• kontrollerar att arbetsbeställningen är korrekt 
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Kommunikations vid 
mottagning av beställningar 
 

• svarar i telefon på ett kundorienterat sätt och presenterar 
sitt företag och sig själv 

• betjänar kunden tydligt och vänligt per telefon 
• tar hänsyn till kundens och gårdens specifika behov 
• uppmanar vid behov kunden att vända sig till en specialist 

eller förmedlar en begäran om kontakt 
• kommunicerar på ett flexibelt, interaktivt och lyhört sätt 
• tar på ett naturligt sätt emot kundrespons och behandlar 

den enligt organisationens anvisningar. 

Examinanden hanterar arbetsbeställningar.  
 Examinanden  

• utför uppgifter i anslutning till arbetsfördelning utgående 
från arbetsbeställningar 

• följer gällande arbetslagstiftning, branschens kollektivavtal 
samt bestämmelser och föreskrifter som gäller den egna 
branschen 

• förstår vilka uppgifter som kräver specialkompetens och 
beslutar vem som ska utföra dem. 

Examinanden arbetar som medlem i arbetsgemenskapen. 
 Examinanden  

• samverkar aktivt och interaktivt med andra som sköter 
arbetsfördelning i arbetsgemenskapen 

• handlar i enlighet med de etiska principerna inom bransch-
en och på det sätt som det egna ansvarsområdet och 
arbetsuppgiften förutsätter 

• samarbetar med interna och externa intressentgrupper 
• främjar för egen del organisationens kvalitetsmål. 
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4   Försäljningsarbete inom seminbranschen 
 
Krav på yrkesskicklighet 
 
Examinanden kan 
 förbereda en försäljningssituation 
 genomföra försäljning 
 arbeta som medlem i arbetsgemenskapen 
 utvärdera och utveckla försäljningsarbetet. 
 
Visande av yrkesskicklighet 
Examinanden visar sin yrkesskicklighet genom att sälja produkter och tjänster inom 
seminbranschen. Till arbetsuppgifterna hör att planera och utföra försäljningsarbete. Till 
den del yrkesskickligheten inte går att visa i praktiska arbetsuppgifter, kan den 
kompletteras på andra sätt.  
 
Kriterierna för godkänd prestation enligt kraven på yrkesskicklighet 
 

Examinanden förbereder en försäljningssituation.  
Engagemang i 
organisationens 
marknadsföringsarbete 
 

Examinanden  
• handlar enligt organisationens affärsidé, koncept och 

värderingar 
• utnyttjar organisationens framgångsfaktorer och 

intressentrelationer i sitt arbete 
• följer lagar, föreskrifter och rekommendationer som gäller 

branschen 
• engagerar sig i organisationens mål och verksamhetsplaner 

 
Målinriktat och 
planmässigt arbete 
 

• planerar försäljningssituationer utifrån befintliga och 
eventuella framtida kundgruppers behov och förväntningar 

• planerar sitt arbete och försäljningen utgående från uppgifter 
om kunderna, marknaden och konkurrenterna 

• planerar sitt försäljningsarbete med beaktande av faktorer 
som medför variationer i efterfrågan på produkter och 
tjänster 

• förutser vid planeringen av försäljningsarbetet de variationer i 
efterfrågan som kampanjer och säsongvariationer medför 

• planerar på eget initiativ sitt försäljningsarbete och ställer upp 
realistiska mål för det 

• sammanställer det marknadsföringsmaterial som behövs i det 
egna försäljningsarbetet 

• använder organisationens informationshanteringssystem för 
att planera försäljningssituationerna 
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Hantering av 
leveransprocessen 

• beställer produkter med hjälp av företagets ordersystem 
• tar emot produkter och material 
• lagrar produkterna och materialen på rätt sätt. 

Examinanden genomför försäljning.  
Kundrelationer 
 
 

Examinanden  
• sköter och utvecklar kundrelationer enligt organisationens 

praxis och sin egen befattningsbeskrivning 
• utnyttjar samarbetsnätverk i sitt arbete 
• vidarebefordrar information och erfarenheter om kunderna 

till organisationen och samarbetsnätverken 
• sköter kundrelationerna enligt lagstiftningen inom branschen, 

organisationens anvisningar och yrkesetiska principer 
• ser för egen del till att servicekedjan fungerar 

 
Försäljning 
 

• följer lagstiftningen som berör den egna branschen och 
försäljning 

• ger kunden råd om användningen av produkt- och 
servicehelheter 

• motiverar vid behov på ett naturligt sätt för kunden det 
produktsortiment som erbjuds 

• kombinerar den egna organisationens produkter och tjänster 
till en mångsidig lösning som uppfyller kundens behov och 
utvecklar kundrelationerna 

• hjälper kunden att fatta ett köpbeslut och avslutar köpet 
• försäkrar sig om att den sålda produkten eller tjänsten har 

levererats enligt avtalet 
 

Kommunikation i 
försäljningsarbete 

• kommunicerar på ett flexibelt, interaktivt och lyhört sätt i 
konkreta kundservice- och försäljningssituationer 

• betjänar kunder på ett tydligt och vänligt sätt 
• tar hänsyn till kundens och gårdens specifika behov 
• tar emot kundrespons på ett naturligt sätt. 

Examinanden arbetar som medlem i arbetsgemenskapen.  
 
 

Examinanden  
• är ansvarsfull, flexibel och kan samarbeta som medlem i 

arbetsgemenskapen 
• är en aktiv och interaktiv medlem i försäljningsgruppen 
• handlar i enlighet med de etiska principerna inom branschen 

och på det sätt som det egna ansvarsområdet och 
arbetsuppgiften förutsätter 

• samarbetar med intressentgrupperna 
• främjar för egen del organisationens kvalitetsmål. 
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Examinanden utvärderar och utvecklar försäljningsarbetet.  
 Examinanden  

• samlar aktivt in resultat och respons om sitt marknadsförings- 
och försäljningsarbete 

• utvärderar resultatet av arbetet och identifierar utvecklings-
områden. 

 
 
5   Embryoöverföring 
 
Krav på yrkesskicklighet 
 
Examinanden kan 
 förbereda embryospolning och -överföring 
 assistera veterinären vid embryospolningen och i laboratoriearbetet 
 sköta logistiken för embryona 
 överföra ett embryo 
 sköta kundrelationer och marknadsföra embryon och embryoöverföringstjänster 
 utvärdera och utveckla sitt arbete. 
 
Visande av yrkesskicklighet 
Examinanden visar sin yrkesskicklighet genom att under ett gårdsbesök utföra arbeten i 
anslutning till embryoöverföring. Till arbetsuppgifterna hör att förbereda embryospol-
ningen och -överföringen, assistera vid embryospolningen och laboratorieundersökningen 
samt överföra embryot och sköta logistiken för embryot. Examinanden ska assistera vid 
minst en embryospolning och överföra minst ett embryo. Till den del yrkesskickligheten 
inte går att visa i praktiska arbetsuppgifter, kan den kompletteras på andra sätt.  
 
Kriterierna för godkänd prestation enligt kraven på yrkesskicklighet 
 

Examinanden förbereder embryospolning och -överföring. 
Planering av 
embryospolning och -
överföring 
 

Examinanden  
• tar emot en beställning av embryoöverföring och kontrollerar 

överföringsdagen och vid behov tillgången på embryon 
• hjälper kunden att ställa i ordning platsen för 

embryospolningen 
• upplyser kunden om kraven angående platsen för laboratorie-

undersökning av embryot 
• hjälper kunden att inrätta en trygg plats för embryoöverför-

ingen och föreslår vid behov ändringar 
• ställer i ordning spolningsutrustningen enligt veterinärens 

anvisningar 
• ställer i ordning instrumenten som används vid embryo-

överföringen 



16 

Kontroll av djuren som 
ska spolas och 
mottagardjuren 
 

• undersöker hur djuret som ska spolas reagerar på 
superovulationsbehandling 

• undersöker utgående från djurets hälsa och konditionsklass 
hur djuret lämpar sig som mottagare av embryo 

• drar på basis av gulkroppen i djurets äggstockar slutsatser om 
huruvida djuret kan godkännas som mottagare av embryo  

• hanterar djuret utan att orsaka det smärta eller framkalla 
rädsla 

• följer anvisningar om arbetssäkerhet och hygien. 

Examinanden assisterar veterinären vid embryospolningen och i laboratoriearbetet. 
Assistans vid spolning 
 
 

Examinanden  
• övervakar hygienen och säkerheten i samband med 

spolningen 
• förbereder djuret som ska spolas genom att rengöra det och 

bedöva det enligt veterinärens anvisningar  
• placerar redskapen som används vid spolningen på ett 

lämpligt arbetsavstånd vid spolningsplatsen 
• tar hand om redskapen som används vid spolningen enligt 

veterinärens anvisningar 
• ger vid behov mera bedövningsmedel enligt veterinärens 

anvisningar 
• ger kunden råd om hanteringen av djuret 

 
Assistans vid 
laboratorieundersökning 

• hjälper till att inrätta ett laboratorium för 
embryoundersökning på gården enligt behov 

• assisterar vid sökningen och behandlingen av embryon 
• hjälper veterinären att förpacka och frysa ner embryona och 

vid behov med registreringen 
• iakttar god hygien 
• sköter om förvaringen av bedövningsmedel och gör sig av 

med nålarna enligt anvisningarna.  

Examinanden sköter logistiken för embryona. 
 Examinanden  

• upprätthåller och använder aktörens databas över embryon i 
sitt arbete 

• beställer embryon från centrallagret enligt kundernas begäran 
• transporterar embryona som tagits tillvara vid spolningen till 

sitt lager och levererar dem vid behov vidare 
• ser till att sålda embryon levereras till rätt område enligt 

kundens önskemål och ändrar ägaren till embryot i databasen 
över embryon 

• informerar enligt behov olika parter om åtgärder i anslutning 
till transporten av embryot. 
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Examinanden överför ett embryo. 
Embryoöverföring 
 

Examinanden 
• tinar upp det frysta embryot på rätt sätt  
• transporterar och förvarar embryon på det sätt som krävs för 

att de ska överleva 
• väljer rätt embryo 
• hanterar embryot med rätt teknik för att det ska överleva 
• uppträder lugnt i ladugården 
• handleder assistenten så att embryoöverföringen kan utföras 

tekniskt korrekt och tryggt med hänsyn till djurets 
välbefinnande 

• bedömer behovet av epiduralbedövning enligt veterinärens 
anvisningar och utför den vid behov  

• överför embryot med rätt teknik 
• iakttar god hygien vid embryoöverföringen 

 
Registrering av uppgifter 
 

• registrerar embryoöverföringen i kundens bokföring 
• antecknar epiduralbedömningen i kundens bokföring över 

djurens medicinering 
• för bok över bedövningarna och rapporterar dem på lämpligt 

sätt till den veterinär som ansvarar för spolningsgruppen 
• antecknar och registrerar alla åtgärder i aktörens databas över 

embryon enligt instruktionerna. 

Examinanden sköter kundrelationer och marknadsför embryon och 
embryoöverföringstjänster. 
Uppbyggnad av 
kundrelationer 

Examinanden  
• marknadsför aktivt tjänster i anslutning till embryoöverföring 
• deltar i planeringen, inledandet och genomförandet av en 

kampanj som främjar embryoöverföring 
 

Marknadsföring av 
embryon och embryo-
överföringstjänster 

• bjuder ut och köper för en kunds räkning embryon som finns 
i försäljningslistan över embryon 

• marknadsför framgångsrikt embryospolningar och embryon 
• börjar saluföra nya embryon enligt organisationens 

verksamhetsprinciper 
• antecknar och registrerar åtgärderna i aktörens databas enligt 

instruktionerna. 

Examinanden utvärderar och utvecklar sitt arbete. 
Utveckling av förmågan 
att överföra embryon 
 

Examinanden  
• uppnår i sitt arbete med embryoöverföring på gårdar ett 

kvalitetsmässigt godtagbart resultat (60 dagars icke-
omlöpningsprocenten 45 % på basis av minst 40 
embryoöverföringar)  
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• reagerar om icke-omlöpningsprocenten sjunker genom att 
granska sina arbetssätt och arbetsredskap 

• tar aktivt i bruk nya godkända arbetssätt och -redskap 
 

Utvärdering av den egna 
yrkesskickligheten 
 

• utvärderar realistiskt sina styrkor och utmaningar i fråga om 
den yrkesmässiga utvecklingen 

• följer aktivt med den nationella och internationella 
utvecklingen inom området. 

 
 
6   Fertilitetsrådgivning angående produktionsdjur 
 
Krav på yrkesskicklighet 
 
Examinanden kan 
 bedöma fertilitetssituationen hos produktionsdjuren på en gård  
 upplysa kunden om frågor i anslutning till djurens fertilitet  
 utreda djurens fertilitetssituation och vid behov hänvisa dem till veterinär 
 marknadsföra fertilitetsrådgivningstjänster 
 utvärdera och utveckla sina färdigheter i fertilitetsrådgivning. 
 
Visande av yrkesskicklighet  
Examinanden visar sin yrkesskicklighet genom att under ett gårdsbesök ge fertilitetsråd-
givning angående produktionsdjur. Till arbetsuppgifterna hör att bedöma och ge råd 
angående produktionsdjurens fertilitetssituation, utföra dräktighetsundersökningar och 
andra undersökningar som behövs samt att registrera resultaten och observationerna. Till 
den del yrkesskickligheten inte går att visa i praktiska arbetsuppgifter, kan den 
kompletteras på andra sätt.  
 
Kriterierna för godkänd prestation enligt kraven på yrkesskicklighet 
 

  

Examinanden bedömer fertilitetssituationen hos produktionsdjuren på en gård. 
 Examinanden  

• tolkar fertilitetsindikatorer och rapporter av hälsokontroller och 
kan utgående från dem bedöma fertilitetssituationen hos 
produktionsdjuren på gården 

• granskar hur brunstkontrollen fungerar och bedömer djurens 
förhållanden 

• bedömer om utfodringen är korrekt 
• bedömer sambandet mellan djurens hälsotillstånd och 

fertiliteten. 
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Examinanden upplyser kunden om frågor i anslutning till djurens fertilitet. 
 Examinanden  

• instruerar om brunstkontroll 
• instruerar om användningen av hjälpmedel för brunstkontroll 
• ger vid behov utifrån sina observationer på ett interaktivt sätt 

kunden råd om hur djurens förhållanden, utfodringen och 
hälsotillståndet kunde förbättras 

• hänvisar vid behov kunden till en specialist. 

Examinanden utreder djurens fertilitetssituation och hänvisar vid behov dem till veterinär. 
Förberedelse av 
undersökning 

Examinanden  
• tar i kundens bokföring och/eller den egna databasen reda på 

vilka djur som behöver undersökas 
• gör upp en arbetslista för bokföring av fynden 
• följer instruktionerna om arbetssäkerhet och hygien och 

beaktar de yrkesetiska kraven  
• hjälper kunden att förbereda undersökningen av djuren med 

beaktande av säkerhetsaspekter 
 

Undersökning av djur 
 

• uppträder lugnt i ladugården 
• handleder assistenten så att undersökningarna kan utföras 

tryggt 
• undersöker dräktigheten rektalt och/eller med hjälpmedel  
• undersöker djurens äggstocksfunktion och instruerar kunden 

om fortsatta åtgärder 
 

Registrering av uppgifter • antecknar tydligt fynden och förhållningsregler för varje 
enskilt djur i en för ändamålet avsedd blankett eller på 
motsvarande sätt 

• antecknar tydligt resultatet av dräktighetsundersökningen i 
aktörens databas och i kundens bokföring 

• informerar kunden om resultatet och förhållningsreglerna. 

Examinanden marknadsför fertilitetsrådgivningstjänster. 
Marknadsföring av 
fertilitetsrådgiv-
ningstjänster 
 
 

Examinanden  
• informerar kunden på ett lämpligt sätt om fertilitetsrådgiv-

ningstjänsterna 
• bildar nätverk och samarbetar enligt behov med 

intressentgrupper inom husdjursskötsel 
• behärskar och marknadsför rådgivningstjänster inom 

husdjursskötsel 
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7   Avelsrådgivning angående mjölkboskap 
 
Krav på yrkesskicklighet 
 
Examinanden kan 
 bedöma avelsmålen för boskap 
 marknadsföra djurmaterial 
 utarbeta en avelsplan 
 utvärdera och utveckla sina färdigheter i avelsrådgivning. 
 
Visande av yrkesskicklighet  
Examinanden visar sin yrkesskicklighet genom att under ett gårdsbesök ge avelsrådgiv-
ning angående mjölkboskap. Till arbetsuppgifterna hör att ta reda på avelsmålen, göra en 
exteriörbedömning, marknadsföra djurmaterial och utarbeta en avelsplan. Till den del 
yrkesskickligheten inte går att visa i praktiska arbetsuppgifter, kan den kompletteras på 
andra sätt.  
 
Kriterierna för godkänd prestation enligt kraven på yrkesskicklighet 
 

Examinanden bedömer avelsmålen för boskap.  
Utredning av avelsmål 
 

Examinanden  
• sätter sig in i basuppgifterna om gården och skriver vid 

behov på förhand ut en arbetslista 
• bekantar sig med djuren i ladugården tillsammans med 

kunden för att få ytterligare information 
• följer instruktionerna om arbetssäkerhet och hygien och 

beaktar de yrkesetiska kraven 
• tar på ett interaktivt sätt reda på avelsmålen för boskapen 

  

Kundrelationer 
 

• ser till att tjänsten är regelbunden genom att avtala om 
följande besök enligt gårdens behov 

• förmedlar vid behov inbokade rådgivningsbesök till andra 
fertilitetsrådgivare 
 

Användning av informa-
tionshanteringssystem 

• söker behövlig information i olika informationssystem 
• använder i sitt arbete informationshanteringssystem enligt 

organisationens verksamhetsprinciper. 

Examinanden utvärderar och utvecklar sina färdigheter i fertilitetsrådgivning. 
 Examinanden  

• följer upp hur målen för fertilitetsrådgivningen uppnås och 
resultatet av rådgivningen 

• planerar utgående från resultatet vilka åtgärder som behöver 
vidtas och hur de egna färdigheterna kan utvecklas. 



21 

Stambokföring och 
exteriörbedömning 
 

• stambokför de överenskomna djuren enligt 
stamboksreglementet eller hänvisar djurägaren till en 
officiell stambokförare 

• gör en exteriörbedömning av ett djur enligt gällande 
standard 
 

Genomiskt prov • tar ett genomiskt prov enligt givna anvisningar 
• förvarar och sänder provet enligt givna anvisningar. 

Examinanden marknadsför djurmaterial.  
Marknadsföring av 
djurmaterial 
 

Examinanden  
• saluför levande djur enligt gällande förmedlingsvillkor 
• saluför embryon enligt gällande förmedlingsvillkor 
• söker kundorienterat lämpliga djur och embryon samt 

lämplig sperma 
• marknadsför embryospolningar och ger råd om valet av 

mottagare 
 

Anskaffning av 
tjurmoderkandidater och 
tjurar för seminering 
 

• beaktar gällande krav på tjurmoderkandidater 
• föreslår enligt behov tjurmoderkandidater till 

tjurmoderregistret 
• föreslår enligt behov tjurkalvar för seminering 
• undersöker på rätt sätt exteriören på en reserverad tjurkalv 

och tjurmoder 
 

Användning av 
informationshanteringssystem 

• tar i olika informationssystem reda på uppgifter som 
kunden behöver 

• använder i sitt arbete informationshanteringssystem enligt 
organisationens verksamhetsprinciper. 

Examinanden utarbetar en avelsplan.  
 Examinanden 

• gör upp en individspecifik parningsplan enligt djurägarens 
behov och med beaktande av ärftlighetslagar och etiken i 
fråga om djuravel samt djurens hälsa och välbefinnande  

• informerar djurägaren om den färdiga avelsplanen 
• kommer överens om uppdateringen av avelsplanen 
• ser till att regelbundet kontakta gårdarna. 

Examinanden utvärderar och utvecklar sina färdigheter i avelsrådgivning.  
 
 

Examinanden  
• följer upp hur målen för avelsrådgivningen uppnås och 

resultatet av rådgivningen 
• planerar utgående från resultatet vilka åtgärder som 

behöver vidtas och hur de egna färdigheterna kan 
utvecklas. 
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8   Arbete som handledande seminolog 
 
Krav på yrkesskicklighet 
 
Examinanden kan 
 introducera en blivande seminolog 
 handleda en blivande seminolog 
 utveckla sitt arbete som handledande seminolog. 

 
Visande av yrkesskicklighet  
Examinanden visar sin yrkesskicklighet genom att under ett gårdsbesök introducera och 
handleda en blivande seminolog. Till arbetsuppgifterna hör att planera introduktionen och 
handledningen, att introducera och handleda samt att ge respons till den studerande. Till 
den del yrkesskickligheten inte går att visa i praktiska arbetsuppgifter, kan den komplet-
teras på andra sätt.  
 
Kriterierna för godkänd prestation enligt kraven på yrkesskicklighet 
 

Examinanden introducerar en blivande seminolog.  
Introduktion i olika 
arbetsmoment 
 

Examinanden  
• introducerar den studerande i organisationens arbetsprocesser 

och den studerandes arbetsuppgifter 
• följer gällande instruktioner och bruksanvisningar vid 

introduktionen 
• beaktar gällande kvalitetskriterier vid introduktionen 
• introducerar den studerande i organisationens miljöpolicy och 

avfallshantering 
• introducerar den studerande i organisationen och arbetsetiken 
• introducerar den studerande i de program som används 
• introducerar den studerande i användningen av lämpliga 

arbetskläder 
 

Introduktion i smidigt 
och tryggt arbete 
 

• introducerar den studerande i frågor som gäller arbetssäkerhet, 
tystnadsplikt, hur man rör sig på gården, dataskydd, eventuella 
hotfulla situationer, arbetshygien, renlighet och förebyggande 
av smittsamma djursjukdomar 

• instruerar den studerande att följa arbetarskyddsföreskrifter 
och att använda lämplig skyddsutrustning 

• uppmuntrar den studerande att hålla en professionell attityd 
och att engagera sig i arbetet 

• uppmuntrar den studerande att ta egna initiativ och att arbeta 
självständigt. 
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Examinanden handleder en blivande seminolog.  
Planering och 
genomförande av 
handledning 
 
 

Examinanden  
• kartlägger den studerandes kunnande och handleder den 

studerande utgående från hans eller hennes arbetsförmåga 
• tillämpar mångsidigt sin yrkesskicklighet vid handledningen 
• väljer en handledningsmetod som lämpar sig för situationen 
• uppträder naturligt tillsammans med den studerande 
• kan bemöta och handleda studerande i olika åldrar 
• arbetar systematiskt och framgångsrikt 

 
Handledning i 
kundservice 
 

• instruerar den studerande att i sitt kundarbete följa gällande 
lagstiftning samt andra bestämmelser och anvisningar inom 
branschen 

• instruerar den studerande att beakta gårdens behov 
• ingriper vid behov om den studerande handlar oetiskt 
• instruerar den studerande att identifiera oetisk verksamhet 
• behärskar sina känslor vid mötet med en krävande kund eller 

studerande 
• handlar naturligt i kommunikationssituationer och på det sätt 

som situationen kräver 
• bidrar för egen del till ett motiverande och gott arbetsklimat 
• arbetar på ett lugnt och förtroendeingivande sätt 

 
Att stödja den 
studerande 
 

• lyssnar aktivt, stödjer och visar empati när den studerande 
lyckas eller misslyckas 

• handlar flexibelt och ändrar vid behov sitt arbetssätt och sina 
planer enligt den studerandes behov 

• bemöter den studerande jämlikt 
 

Att uppmuntra lärande 
och utveckling 
 

• uppmuntrar den studerande att delta i utveckling och 
beslutsfattande som berör det egna arbetet 

• ger den studerande ansvar och litar på honom eller henne 
• uppmuntrar den studerande att aktivt ställa frågor, söka 

information, lära sig nya saker, experimentera, ifrågasätta och 
anpassa sig till förändringar 

• vägleder och uppmuntrar den studerande att utvärdera sin 
utveckling 

• följer med den studerandes utveckling och ger respons på ett 
konstruktivt sätt. 
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Examinanden utvecklar sitt arbete som handledande seminolog.  
Utveckling av det egna 
arbetet 
 

Examinanden 
• följer med utvecklingen inom den egna branschen och 

förmedlar ny kunskap till arbetsplatsen 
• ger akt på kvaliteten på de egna arbetsprocesserna och vidtar 

behövliga åtgärder 
• tar aktivt i bruk den informationsteknik och de program som 

används inom branschen 
 

Utvärdering och 
utveckling av förmågan 
att introducera och 
handleda 
 

• ber den studerande om respons på sin handledning och 
använder responsen för att utveckla sitt handledningsarbete 

• bedömer hur introduktions- och handledningsarbetet lyckats 
ur det egna, kundens och arbetsplatsens perspektiv och ändrar 
sina arbetssätt utifrån responsen 

• utvärderar sin förmåga att planera, handleda och utbilda och 
tar ansvar för att upprätthålla och utveckla sina färdigheter. 

 
 
9   Examensdel ur en annan yrkesexamen 
 
Examinanden kan i yrkesexamen för seminolog inkludera en examensdel ur någon av 
följande yrkesexamina: 
− Yrkesexamen i försäljning 
− Yrkesexamen för företagare 
− Yrkesexamen för skötsel av och omsorg om produktionsdjur  
 
Betyget över den avlagda examensdelen utfärdas alltid av den examenskommission som 
ansvarar för ifrågavarande examen, varefter examenskommissionen som ansvarar för 
yrkesexamen för seminolog på basis av betyget erkänner examensdelen som en del av 
yrkesexamen för seminolog. Namnet på examensdelen anges i examensbetyget i samma 
form som i den examen den är tagen ur. 
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Bilaga.  
Beskrivning av examen (ingår inte i föreskriften) 
 
Yrkesexamen för seminolog 
Examensgrunderna träder i kraft 1.9.2014 
 
Uppbyggnaden av examen 
Yrkesexamen för seminolog består av två obligatoriska och en valbar examensdel. De 
obligatoriska examensdelarna är Seminering av produktionsdjur och Kundservice vid 
seminering. De valbara examensdelarna är Hantering av seminbeställningar, Försäljnings-
arbete inom seminbranschen, Embryoöverföring, Fertilitetsrådgivning angående produk-
tionsdjur, Avelsrådgivning angående mjölkboskap och Arbete som handledande semino-
log. Examinanden kan som valbar del även välja en examensdel ur en annan bestämd 
yrkesexamen. Examensdelarna Embryoöverföring, Fertilitetsrådgivning angående produk-
tionsdjur och Arbete som handledande seminolog kan avläggas först efter att de obliga-
toriska examensdelarna avlagts. 
 
Yrkesskicklighet som examen ger 
De som har avlagt yrkesexamen för seminolog kan arbeta självständigt med seminering 
och utföra arbeten som kunderna beställt. De kan enligt den inriktning de valt seminera 
nötkreatur, svin, får och/eller getter, undersöka dräktigheten hos nötkreatur och svin 
samt utföra andra rektalundersökningar på nötkreatur. De känner till djurs beteende så att 
de kan hantera djur på det sätt som yrket som seminolog förutsätter och kan arbeta tryggt 
med djur. De kan fastställa i vilket stadium av brunstcykeln ett djur befinner sig i, rätt 
semineringstidpunkt och dräktighet. De som har avlagt examen kan arbeta enligt hygien-
kraven och förebygga spridning av djursjukdomar. De väljer rätta och ergonomiska ar-
betssätt för att upprätthålla arbetsförmågan. De som avlagt examen behärskar principerna 
för kundservice och kan betjäna kunder på ett interaktivt sätt samt marknadsföra bran-
schens produkter och tjänster. De kan i sitt arbete använda informationsteknik och infor-
mationshanteringssystem inom branschen. De kan arbeta enligt gällande lagstiftning inom 
branschen, andra bestämmelser och anvisningar samt yrkesetiska krav. De kan observera 
och utveckla det egna arbetets kvalitet och lönsamhet. Personer som har avlagt yrkesexa-
men för seminolog kan fördjupa sina färdigheter i hantering av arbetsbeställningar, för-
säljningsarbete, embryoöverföring, fertilitets- eller avelsrådgivning eller arbete som hand-
ledande seminolog. 
 
Arbetsuppgifter för vilka examen ger kompetens 
De som har avlagt yrkesexamen för seminolog kan arbeta som anställd i företag inom 
seminbranschen eller som företagare. De seminerar nötkreatur, svin, får och/eller getter 
enligt den inriktning de valt. De som inriktat sig på seminering av nötkreatur eller svin 
utför dräktighetsundersökningar och andra rektalundersökningar. De kan också specia-
lisera sig på att assistera vid embryoöverföringar och embryospolningar på gårdarna, på 
försäljningsarbete, avels- eller fertilitetsrådgivning eller på arbete som handledande 
seminolog. 
 
Beviljaren av examensbetyg, namn och titel 
Examensbetyget utfärdas av en examenskommission som tillsatts av Utbildningsstyrelsen. 
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Nationell/regional myndighet som beslutar om examen 
  
Undervisnings- och kulturministeriet 
Utbildningsstyrelsen, centralt ämbetsverk som lyder under undervisnings- och 
kulturministeriet 
 
Examensnivå (nationell eller internationell) 
ISCED 3 
 
Vitsordsskala/Krav på godkända prestationer 
Godkänd/underkänd 
 
Behörighet för fortsatta studier 
Examen ger behörighet för högskolestudier. 
 
Rättslig grund 
Lag om yrkesinriktad vuxenutbildning 631/1998, förordning om yrkesinriktad 
vuxenutbildning 812/1998 
 
Examensbetyg kan enligt lagstiftningen fås på följande sätt 
Examen avläggs vid examenstillfällen, där examinanden visar den yrkesskicklighet som 
förutsätts i examensgrunderna som fastställts av Utbildningsstyrelsen. Vid behov anord-
nas utbildning som förbereder för examen. Utbildningsanordnaren sörjer för den per-
sonliga tillämpningen vid ansökan till en fristående examen och utbildning som förbe-
reder för den, vid avläggandet av examen och vid förvärvandet av behövlig yrkes-
skicklighet. 
 
Krav på grundutbildning 
Examen kan avläggas oavsett hur yrkesskickligheten har förvärvats. Inga formella 
utbildningskrav ställs på den som deltar i examen. 
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