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Kære Ulla Wever! 
 
Jeg er sikker på, at du har mere end nok at se til i denne tid. Ikke desto mindre 
mener jeg det berettiget og vigtigt at henlede din opmærksomhed på visse 
forhold og problemer vedrørende dyrlægeuddannelsen1, der nu - ved skæbnens 
lod nok snarere end som resultat af dit udtrykte ønske eller din specifikke indsigt 
2- er blevet et anliggende, som er kommet under dit ansvarsområde og dermed 
er  blevet underlagt din kontrol. 
  
Dyrlægeuddannelsen som helhed har nærmest altid været i krise, så det er der 
principielt ikke noget nyt i. Men den krise, området i øjeblikket gennemlever, må 
nærmest karakteriseres som “a perfect storm”3. Væsentlige faktorer i denne 
udvikling har bl.a. været følgende, omend de enkelte faktorers vægt ikke 
nødvendigvis reflekteres i den orden, de nævnes i nedenfor: 
 
1) Dyrlægernes tidlige og intense involvering i mikrobiologi, zoonoser, 

epidemiologi, hygiejne og miljøsikring. Områder, som måske lige så godt og 
med større ret og fornuft kunne have været varetaget af andre. Men grundet 
fremsynte og energiske veterinærer - hvoraf adskillige i første omgang var 
læger af uddannelse -, med den brede biologiske basis og den relativt 
rationelle og usentimentale tankegang og fremgangsmåde, som var og er 
dyrlægers privilegium i forhold til deres humane kolleger, blev det dyrlæger, 
der “satte sig på” og opdyrkede disse områder. Det betød imidlertid, at 
dyrlægeuddannelsen, der allerede for de kliniske fags vedkommende var 
under kraftigt expansionspress, blev mere og mere omfangsrig og resource-
krævende, så den i begyndelsen af tresserne, om ikke før, var blevet den 
bredeste biologiske uddannelse i Danmark (og den dyreste af samtlige 
uddannelser, måske bortset fra uddannelsen til jagerpilot). 

2) Landbrugets omstrukturering, rationalisering og affolkning med den 
tilhørende/ sideløbende politiske og økonomiske svækkelse. Alt dette har 
været kraftigt medvirkende til en gradvis, men ubønhørlig reduktion af de 
praktiserende dyrlægers involvering i klinisk dyrlægegerning, for så vidt land- 
eller som det nu hedder, produktionsdyrs-praksis - angår. Denne udvikling, 
som ikke er uden rationelt grundlag, men også i høj grad har været grundet i 
snævertsyn og kortsigtet tankegang hos landmændene og deres 
organisationer, er langt fra afsluttet. 

 
1 Specificeret i essay-form i appendix 1 
2 Om veterinærvæsenets oprindelse og tidlige historie kan man med fordel læse i en fascinerende artikel af 
Berhhard Bang i Maanedsskrift for Dyrlæger bd.XXXVI, 1924, s 113 - 152 
3 En situation, der i mange henseender minder om den, lægeuddanelsen stod i omkring begyndelsen af det 
tyvende århundrede. Jeg vedlægger en gammel artikel desangående (appendix2), som jeg tror du vil have 
fornøjelse af at læse – hvis du ikke allerede kender den. 



3) Den stigende (sub-)urbanisering af dyrlægepraksis med fokusering på 
patientgrupper, som jeg med Piet Hein in mente betegner som hygge- og 
hobbydyr: hunde, katte, selskabsfugle m.m. plus sportsheste. Navnlig for 
sportshestenes vedkommende er der tale om en favorisering, som ikke synes 
retfærdiggjort af hestens samfundsmæssige betydning og som ej heller tager 
dette arbejdsområdes mode- og konjunkturfølsomhed i rimelig betragtning 4. 

4) Demografiske ændringer i dyrlægestanden. Der er vist få erhvervsgrupper, 
om nogen overhovedet, blandt dem med en højere uddannelse, der er 
undergået så drastiske demografiske ændringer som dyrlægestanden. I 
begyndelsen af tresserne udgjorde kvinder højest ti-femten procent af en 
årgang studerende på dyrlægeskolen. I dag udgør de over firs  procent. Det 
er nærmest kun rideklubberne i årene efter anden verdenskrig, der kunne 
udvise en lignende udvikling i balancen mellem kønnene. Hertil kommer, at 
mens flertallet af dyrlægestuderende tidligere kom fra, eller havde tilknytning 
til landet og husdyrbruget, er dette i langt ringere grad tilfældet i dag. 
Sidstnævnte forhold gør en kæmpeforskel i studieberedtheden, for så vidt de 
kliniske discipliner angår. Helt bortset fra, hvad man ellers kunne mene, er det 
vigtigt at gøre sig klart, at så drastiske ændringer ikke kan være uden 
virkninger, negative såvel som positive. Fremmest blandt de negative er 
svækkelse af den kliniske parathed og formåen, for så vidt 
produktionsdyrpraksis angår, og for nærværende - hvordan man end vender 
eller drejer det - dyrlægernes autoritet vis-à-vis landmændene.  

5) Kvalitativ forringelse af både den prækliniske og kliniske uddannelse af 
dyrlægestuderende5. I stedet for at søge de negative virkninger af de 
førnævnte demografiske forskydninger imødegået gennem grundigere og 
bedre undervisning og forberedelse, er man, for så vidt den kliniske 
uddannelse angår, med visse undtagelser, der angår de førnævnte hygge- og 
hobbydyr, gået den stik modsatte vej.  For det første er den prækliniske 
undervisning i såvel anatomi som fysiologi med tilhørende “hands-on” øvelser 
– for slet ikke at tale om zoologi, fysik og kemi -  skåret ned og presset 
sammen og eksamenskravene tilsvarende sænket til et latterligt, for ikke at 
sige uanstændigt niveau. Grundlæggende kliniske kurser er undergået 
lignende drastisk og gentagen nedprioritering og nedskæring. F.eks. 
introduceredes dyrlægestuderende tidligere til faget kirurgi dels via et kort 
kursus i Chirurgia minor, dels via et fire ugers intensivt kursus i Chirurgia major 
med to kursusdage per uge, hvor de studerende i hold på 8 mand (= 4 par) 
pr dyr,  opererede på levende køer og heste, som indkøbtes til formålet og 
aflivedes ved kursusdagens afslutning. Blandt de obligatoriske øvelser var 
eksplorativ laparotomi, “vomsnit”, resektion af tarmesegmenter, sener og 

 
4 Lad mig for en fuldstændigheds skyld til ovennævnte tilføje, at jeg fra barnsben har elsket heste, og hunde 
for den sags skyld, og kun nødtvunget har opgivet dem. 
5 “Kvalitativt” skal her forstås dels absolut i den forstand: at væsentlige emner og fagområder behandles 
overfladisk eller er helt sløjfes, dels relativt: at behandlingen af visse emner og fagområder ikke står mål 
med, hvad der er rimeligt på baggrund af vor nuværende viden og kunnen. 



øjne; amputation af hale, tunge, hove, horn og tæer, tandudtrækning, 
kastration og ovariektomi; tracheotomi, “strubepiber”- og 
“krybbebider”operation på hest; og afsluttende hver kursusdag, såkaldt 
“accidentelt” sår, som var alt andet end accidentelt, men intentionelt påført 
den anæstheserede “patient”, i en region, der var velforsynet med større kar, 
af den opsynshavende dyrlæge med den længste og skarpeste kniv, han 
havde til rådighed. Det var et bloddryppende og brutalt foretagende6. Men det 
havde en klar mission: at give de studerende grundlæggende og realistisk 
forberedelse til den efterfølgende undervisning i speciel kirurgi og kirurgisk 
klinik. Og missionen blev effektivt– og holdbart – opfyldt. Dermed være ikke 
sagt, at der ikke i dag kunne være et og andet ved et sådant kursus, der med 
fordel kunne ændres. Men at forestille sig, at et tilsvarende kompakt og 
realistisk scenarium kan skabes ved opsprætning og suturering af tøjdyr eller 
lignende velmente præmierede rabatløsninger, som det er ved at komme på 
mode, er simpelt hen at stikke hovedet - dybt - i sandet.  

6) Udviklingen på dyrebeskyttelsens område. Ovennævnte ændringer i den 
kliniske træning og andre filosofisk eller økonomisk baserede tiltag på 
undervisningsområdet har været kraftigt understøttet af udviklingen på 
dyrebeskyttelsesområdet. Ændringer på dette område var hårdt tiltrængte; 
men de har foreløbig så langt fra har ført til at dyrene har fået det bedre, 
endsige tåleligt, specielt hvis talen er om produktionsdyrene, bl. a. på grund 
af udviklingen i øvrigt: rationalisering af produktionsdyrsektorerne, 
centralisering af slagterier og markeder, ændringer på eksportområdet. 
Snarere har den været ledsaget af yderligere begrebsforvirring, polarisering 
og overregulation.  

7) Ændrede praksisformer. Tidligere arbejdede dyrlægen typisk i 
enkeltmandspraksis kraftigt støttet af sin kone og resten af kernefamilien evt. 
med én,  i undtagelsestilfælde  et par assistenter, hvis ægtefæller og familier 
også med selvfølgelighed inddroges i telefonpasning mm.. Konkurrencen med 
nabodyrlæger var mærkbar og ikke sjældent hård og decideret ukollegial. At 
være dyrlæge i landpraksis var fysisk krævende og, som det synes set med 
vore dages øjne, unødigt, stressskabende. Nu om dage er forskellige former 
for gruppepraxis med  tilhørende klinik eller hospital og en mere eller mindre 
klar intramural specialisering normen. Hovedvægten er igen på hygge og 
hobbydyrene, der kan “bære” de kraftigt stigende omkostninger. Det er en 
udvikling, som har gjort dyrlægegerningen langt mere menneskelig og 
overkommelig, med rimelige arbejdstider, og- forhold i øvrigt.  For så vidt må 
den derfor hilses velkommen. Men det er mere end tvivlsomt, om den har 
styrket det akutte beredskab, for så vidt produktionsdyrsektoren som helhed 
angår, for slet ikke at tale om den hjælp, der gives til det enkelte syge eller 
nødstedte dyr.   Dyrlægernes arbejde med produktionsdyrene er reduceret 
kraftigt og domineres nu af rådgivning og kontrol på besætningsplan, mens 

 
6 Lad mig minde om, at præcisionsskytter fra hæren i samme periode og inden for hørevidde af de 
dyrlægestuderendes øvelsessal “forberedte” svin, som brugtes til træning af feltkirurger. 



den enkelte patient i stigende grad er overladt til ejeren og hans eller hendes 
medhjælpere, hvis kliniske blik og indsigt i de fleste tilfælde er mildt sagt 
mangelfuldt og ofte(st) yderligere sløvet af tilvænning til et suboptimalt miljø 
og dets konkrete følger.  

8) Afveterinærisering af den strategiske veterinære kontrol og det veterinære 
beredskab. Mens den veterinære kontrol på slagterier, markeder mm. tidligere 
varetoges af dyrlæger, hvoraf en anselig del var erfarne klinikere med år, ja i 
mange tilfælde årtier, i landpraksis på bagen, er dette arbejdsområde i 
stigende grad overgået til andre med ringere uddannelse og snævrere 
erfaringsgrundlag. Vigtigheden af at have erfarne årvågne klinikere i forreste 
række på slagterier og markeder og i import- og  eksportsammenhæng er 
gang på gang blevet demonstreret både herhjemme og i udlandet. I takt med 
den generelle  og systemiske svækkelse af det kliniske beredskab på 
besætningsplan såvel som i andre henseender, bliver det mere og mere 
afgørende, om det “omgærdende” system er forsvarligt og effektivt bemandet 
med veluddannede, erfarne og årvågne klinikere7, og at systemet styrker 
snarere end svækker sin lydhørhed over for samme. Men hvor skal de komme 
fra?  
 
Ærede Dekan, svaret er dit!  
 
 
 
Vedlagt: 
 
1. Er professorer overflødige? 
 
2. Medical Schools of The Future. 
 
3. Clinical Science in Action. 
 

 
7 Jeg kan ikke bare mig for at henlede din opmærksomhed på relevansen af klinisk årvågenhed og 
videnskabelig opbakning af samme ved henvisning til appendix 3. At det trods resolut og massiv indsats 
ikke i første omgang lykkedes at standse lavinen i det omhandlede tilfælde, maner ikke til opgivelse, men 
til fastholdelse af intentionen og  til fornyede anstrengelser.  


