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DEBAT-KOMMENTAR 
Dyrlægers mission og Abildgaard 
Kredsens vision 
Et	  udvalg	  af	  Abildgaard	  Kredsen	  bestå-‐	  ende	  af	  Flemming	  Møller,	  Vivi	  Bille-‐Han-‐	  sen,	  Jens	  Nielsen	  
og	  Jens	  Lauritz	  Larsen	  skriver:	  	  

Abildgaard	  Kredsen	  har	  nu	  eksisteret	  i	  ca.	  1⁄2	  år.	  Det	  første	  vi	  har	  taget	  hul	  på,	  er	  at	  få	  formuleret	  
et	  arbejdspapir,	  der	  beskriver	  dyrlægens	  funktion	  i	  samfundet.	  Overordnet	  har	  vi	  valgt	  at	  dele	  det	  
op	  i	  det,	  vi	  anser	  som	  dyrlægens	  mission,	  arbejdsområde,	  faglige	  grundlag	  og	  vores	  vision	  for	  
fremtiden.	  	  

Hvis	  læserne	  er	  uenige	  i	  dette	  debat-‐	  oplæg,	  eller	  vi	  skulle	  have	  glemt	  noget,	  håber	  vi,	  at	  I	  vil	  
kontakte	  os,	  så	  vi	  kan	  få	  det	  bedst	  mulige	  udgangspunkt	  for	  formulering	  af	  en	  konkret	  målsætning,	  
som	  vi	  senere	  vil	  offentliggøre.	  	  

En	  afgørende	  forudsætning	  i	  dette	  oplæg	  er,	  at	  autorisation	  som	  dyrlæge	  giver	  adgang	  til	  at	  
arbejde	  som	  dyrlæge	  i	  klinisk	  praksis.	  Her	  arbejder	  den	  praktiserende	  dyrlæge	  primært	  med	  
produktions-‐	  dyr	  og	  familiedyr	  som	  fx	  hunde,	  katte	  eller	  heste.	  I	  princippet	  er	  der	  dog	  ingen	  
begrænsninger	  for,	  hvilke	  dyrearter	  den	  praktiserende	  dyrlæge	  har	  pligt	  til	  at	  tage	  sig	  af.	  	  

Derudover	  er	  dyrlæger	  beskæftiget	  med	  kødkontrol	  og	  fødevaresikkerhed,	  veterinærkontrol,	  
forskning	  og	  undervisning	  mv.	  	  

	  

Hvad	  er	  dyrlægers	  mission?	  	  

At	  være	  alle	  dyrs	  læger	  og	  kunne	  diagnosticere,	  behandle	  og	  forebygge	  deres	  syg-‐	  domme.	  	  
At	  kunne	  varetage	  reproduktionskontrol	  og	  fødselshjælp	  hos	  alle	  dyrearter.	  	  
At	  sørge	  for,	  at	  dyr	  behandles	  og	  beskyttes	  efter	  reglerne	  i	  Dyreværnsloven.	  	  
At	  have	  viden	  om	  og	  kunne	  håndtere	  zoonoser,	  hvad	  enten	  det	  er	  en	  viral-‐,	  bakteriel-‐,	  fungal-‐,	  
parasitær-‐	  eller	  prionårsag.	  	  
At	  styre	  kontrollen	  med	  mildere	  og	  ondartede	  smitsomme	  sygdomme	  hos	  vore	  husdyr.	  	  
At	  have	  indsigt	  i	  og	  viden	  om	  alle	  forhold	  vedr.	  vore	  produktionsdyr,	  så	  der	  kan	  udøves	  relevant	  og	  
påkrævet	  kontrol.	  Herunder	  kontrol	  med	  antibiotikaresistente	  bakterier.	  
At	  kunne	  diagnosticere,	  vurdere	  og	  håndtere	  forgiftninger	  (»sprøjtemidler«	  og	  kemikalier,	  
tungmetaller,	  plantegifte,	  svampetoksiner	  og	  bakterielle	  toksiner)	  blandt	  vore	  husdyr	  samt	  i	  
levnedsmidler.	  	  
At	  have	  kendskab	  til	  fodring	  og	  avl	  af	  husdyr.	  
At	  veterinære	  forskere	  har	  indsigt	  i	  biomedicin,	  dyremodeller,	  celleassays,	  farmakologisk	  og	  
toksikologisk	  forskDVT	  16	  2014ning	  og	  udvikling,	  lægemiddelgodkendelse,	  kvalitetssikring	  mv.	  
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At	  deltage	  i	  og	  kvalificere	  den	  offentlige	  debat,	  der	  angår	  dyr,	  bl.a.	  når	  denne	  resulterer	  i	  
lovgivning	  som	  fx	  »Hundeloven«	  og	  Dyrevelfærdslove.	  
At	  foretage	  de	  rette	  etiske	  valg	  ved	  uhelbredelig	  cancer	  og	  meget	  smertevoldende	  sygdomme	  hos	  
dyr.	  
At	  bidrage	  til	  at	  uddanne	  kompetente	  kandidater	  ikke	  blot	  til	  diagnostik	  og	  behandling	  af	  danske	  
husdyr	  og	  i	  dansk	  husdyrproduktion,	  i	  administration,	  beredskab,	  undervisning	  og	  forskning,	  men	  
også	  som	  kvalificerede	  deltagere	  i	  internationalt	  arbejde.	  

Arbejdsområde	  -‐	  Som	  udgangspunkt	  er	  dyrlægens	  arbejdsområde	  alle	  dyr,	  kun	  undtaget	  
mennesker.	  Inden	  for	  dette	  meget	  varierede	  område	  skal	  dyrlægen	  kunne	  beskrive,	  håndtere,	  
undersøge,	  mærke,	  diagnosticere,	  behandle,	  vaccinere	  og	  tage	  prøver	  af	  dyr.	  Dyrlægen	  skal	  også	  
aflive	  dyr	  på	  baggrund	  af	  etiske	  overvejelser.	  Disse	  opgaver	  kan	  alene	  udføres	  med	  baggrund	  i	  et	  
bredt	  spektrum	  af	  veterinær	  viden,	  som	  alene	  ved	  en	  velkoncerteret	  proces	  fører	  til	  en	  kompetent	  
handling.	  Politiske	  hensyn	  kan	  aldrig	  være	  udgangspunktet	  for	  dyrlægens	  mission	  og	  virke.	  Den	  må	  
alene	  baseres	  på	  faglig	  kompetence.	  

Hvor	  kommer	  fagligheden	  fra?	  -‐	  Fagligheden	  kommer	  fra	  en	  bred,	  integreret	  forskningsbaseret	  
undervisning.	  Veterinæruddannelsen	  er	  en	  »handlingsuddannelse«	  med	  mange	  praktiske	  øvelser,	  
kurser	  og	  hospitalsfunktioner,	  som	  er	  indlejret	  i	  og	  finansieret	  af	  uddannelsen	  (lægerne	  har	  
Universitetshospitalerne).	  Det	  er	  et	  forholdsvis	  lille	  fagområde,	  der	  til	  gengæld	  står	  for	  varetagelse	  
af	  et	  meget	  bredt	  aktivitetsspektrum	  og	  et	  meget	  stort	  antal	  dyrs	  liv	  og	  levned,	  herunder	  at	  
dyrene	  forlader	  denne	  verden	  med	  mindst	  mulig	  smerte	  og	  angst.	  
Den	  veterinære	  studieplan	  er	  opbygget	  af	  prækliniske,	  parakliniske,	  hygiejniske	  og	  kliniske	  fag.	  
Hvert	  fag	  bør	  være	  identificerbart,	  så	  udenforstående	  nøjagtigt	  kan	  finde	  frem	  til	  den	  faglige	  
ekspert,	  man	  søger.	  For	  at	  leve	  op	  til	  vores	  mission	  skal	  undervisningen	  gives	  til	  højeste	  
videnskabelige	  niveau.	  Dertil	  kræves	  en	  studieplan,	  der	  giver	  tid	  til	  fordybelse	  i	  stoffet	  og	  tid	  til	  
forståelse	  og	  læring.	  Det	  nødvendiggør	  selvfølgelig	  dygtige	  lærerkræfter	  til	  en	  kontinuerlig,	  stabil	  
og	  pædagogisk	  dosering	  af	  fagene.	  Samtidigt	  skal	  der	  permanent	  være	  rekrutteringsgrundlag	  og	  
muligheder	  til	  professorater	  og	  lektorater.	  Et	  godt	  arbejdsklima,	  sikkerhed	  i	  jobbet,	  respekt	  for	  
faglig	  viden	  samt	  indflydelse	  er	  bydende	  nødvendig	  for	  god	  undervisning	  og	  forskning.	  
Men	  i	  »mission«	  indgår	  også,	  at	  studieplanen	  er	  komponeret	  på	  en	  måde,	  hvorved	  der	  opnås	  
synergi,	  integration,	  sammenhæng	  og	  overblik	  over	  stoffet.	  Det	  medfører	  i	  sig	  selv	  motivering	  og	  
tilfredshed.	  
Eksamensformen	  skal	  sikre,	  at	  kandidaten	  har	  tilegnet	  sig	  den	  faglige	  selvtillid,	  der	  gør	  dem	  i	  stand	  
til	  at	  skelne	  mellem	  væsentlige	  og	  uvæsentlige	  forhold,	  og	  på	  den	  baggrund	  træffe	  selvstændige	  
beslutninger.	  

Vores	  vision	  	  
	  
1. At	  få	  etableret	  en	  Veterinærskole	  ledet	  af	  veterinærer	  og	  med	  eget	  budget,	  så	  
dyrlægeuddannelsen	  kan	  blive	  styrket.	  

2. At	  få	  integreret	  de	  veterinære	  institutioner	  med	  det	  veterinære	  beredskab,	  så	  man	  igen	  kan	  
udnytte	  de	  faglige	  synergier	  og	  potentialer	  bedst	  muligt,	  og	  dermed	  styrke	  beredskabet.	  

3. At	  få	  ændret	  studiestrukturen,	  så	  der	  bliver	  plads	  til	  fordybelse,	  og	  fagene	  bliver	  integreret	  i	  en	  
samlet	  bedømmelse.	  Og	  at	  fagene	  bliver	  integreret	  af	  hensyn	  til	  forståelse	  og	  sammenhænge.	  
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4. At	  udnytte	  denne	  integrering	  til	  strukturændringer	  og	  opprioritering	  af	  fag	  som	  Virologi,	  
Immunologi,	  Klinisk	  Mikrobiologi,	  Parasitologi,	  Farmakologi	  og	  Hygiejne.	  Dette	  er	  yderst	  
påkrævet	  med	  den	  betydning,	  infektionssygdomme,	  herunder	  zoonoserne,	  har	  og	  vil	  få	  i	  al	  
fremtid.	  Men	  også	  fordi	  disse	  fag	  i	  kombination	  med	  Forsøgsdyrskundskab	  kan	  bane	  vej	  for	  
mange	  samfundsvigtige	  job.	  

5. At	  få	  politikerne	  til	  at	  indse	  rationalet	  i	  at	  skabe	  et	  stærkt	  funktionelt	  veterinærvæsen	  med	  
opbygning	  af	  et	  organ,	  der	  drager	  omsorg	  for	  indhold,	  omfang	  og	  sammenhæng	  i	  hele	  det	  
veterinære	  område.	  Dette	  er	  nødvendigt	  for	  fortsat	  at	  sikre	  den	  bedste	  fødevaresikkerhed	  og	  
dyrevelfærd.	  Med	  Danmarks	  store	  ekspertise	  i	  animalsk	  produktion,	  har	  denne	  indsats	  ikke	  kun	  
holdningsmæssig,	  men	  også	  stor	  økonomisk	  betydning.	  

6. At	  få	  skabt	  bedre	  vilkår	  for	  vore	  universitetsansatte	  kolleger.	  Respekt	  for	  viden,	  format,	  faglig	  
ekspertise	  og	  ytringsfrihed	  er	  forudsætning	  for	  den	  kreativitet,	  der	  skaber	  internationale	  
resultater	  og	  sikrer	  rekrutteringen	  af	  talentfulde	  forskere.	  

7. At	  få	  præciseret	  dyrlægernes	  primære	  rolle	  i	  forbindelse	  med	  pan-‐,	  epi-‐	  og	  enzootier,	  da	  de	  har	  
den	  relevante	  viden,	  ekspertise	  og	  de	  relevante	  redskaber.	  

Henvendelse	  til	  Abildgaard	  Kredsen	  kan	  rettes	  til	  Karl	  Vestergaard-‐Nielsen,	  telefon	  75	  77	  24	  
84/mobil	  20	  98	  75	  89	  eller	  e-‐mail:	  kvn@vetadvice.dk	  


