Metamorfosen på KU SUND eller status omkring AVMA's
diskvalificering af den danske veterinæruddannelse.
Der er ingen tvivl om, at de veterinære ledere og de veterinærstuderende
på KU SUND søger at gøre tingene så godt som muligt efter de
foreliggende betingelser. Der mangler bare det, at de siger fra, når faglige
grænser overskrides.
AVMA's besøg gik fint ifølge en mail, der blev rundsendt 30/4 2015.
Meget hurtigt (19/5 2015) viste det sig, at det man kalder
"Veterinærskolen" ikke er veterinær ledet, idet "der ovenfra" meldtes ud
om besparelser på 24 mio. kr. Der fulgte senere trusler om lukning af de to
hospitaler (og dermed veterinæruddannelsen!).
Den 22. Marts kom artiklen i Berlingeren " Danske universiteter rykker op
på international rangliste", og her ligger veterinærerne på en 10. plads.
Denne "QS World University Ranking" er baseret på 6 indikatorer, som
ikke giver basis for en reel bedømmelse af veterinæruddannelsen. Derfor
tages den "med et gran salt" på "SUND" og af rektorkollegiets formand,
DTU's rektor.
Den 25. april 2016 meddeler de veterinære institutledere til de studerende
og ansatte "at AVMA's COE ikke finder, at vi opfylder kriterierne for
akkreditering”.
Det blev så kommenteret i DVT af Steen Willadsen og undertegnede, og
Torsten Lenbroch skrev med denne baggrund en artikel til Weekendavisen
(WA): Vi vil have fagligheden i højsædet.
Selvfølgelig var AVMA's afslag en stor skuffelse. Men i stedet for at gå i
tænkeboks og reflektere over status præsens, fremhævede man i et svar i
WA QS placeringen og andre akkrediteringer, der enten er forældet eller
foretaget af ikke veterinære specialister. De fremhævede yderligere, at
veterinæruddannelsen aldrig har været akkrediteret, men det var ikke
nødvendig, fordi den indtil 1992 (måske endda 2003) var veterinær ledet,
og man brugte dyrlæger fra Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole i
evalueringspaneler. Historikken er tilsyneladende ikke i højsædet på
"Veterinærskolen"!
"Veterinærskolen" ved SUND er ikke veterinær ledet og derfor ikke en
rigtig Veterinærskole, den udgør ca. 13% af SUND og er derfor ej heller et
veterinær fakultet. Derfor burde lederskabet have tænkt: Hvad gør vi så?
METAMORFOSEN på KU SUND.
I den meningsudveksling, jeg har studeret, gør de veterinære institutledere

meget ud af at fortælle, at "Forskningens kvalitet og kvantitet ved
Veterinærskolen på SUND er stærkere og større end nogensinde".
Nu er man jo blevet "sundhedsvidenskabelig" og ikke
"naturvidenskabelig", dvs, at spørgsmålet om relevans kan komme på tale,
fordi der ikke er midler til en specifik veterinær forskning.
Men har man mon målt på. impactfactor og citationer, som vi gjorde før
2003 (Universitetsreformen).
Vedrørende METAMORFOSEN!
"Vores gode uddannelseskvalitet er dokumenteret i eksterne evalueringer,
national og europæisk akkreditering mm".
Lektor Steen L. Hansen (SLH) har siden 2013 i kronikker, i TV og
Universitetsavisen (UA) fortalt ret specifikt om de veterinærstuderende.
Den sidste fra UA hedder:
"Den dummeste generation truer universiteterne". Han fremhæver heri, at
ledelsen slet ikke kender virkeligheden ude på uddannelserne.
SLH omtaler både Biofysik og Kemi og beretter, at fag med høje
dumpeprocenter er blevet gjort mindre og lettere, og man skal ikke
længere til eksamen, men i stedet aflevere nogle hjemmeopgaver.
" Jeg siger ikke, at der ikke længere uddannes gode dyrlæger, eller at der
ikke længere er gode studerende på uddannelserne". "Min pointe er, at
udviklingen overordnet set går i den gale retning. --- Og det vil på sigt
ramme kvaliteten af dyrlægerne". "Undervisningen bliver ganske enkelt
ikke taget alvorligt"
Hvis nogen har tid til at læse referaterne fra Studienævn V's møder er det
ganske klart, at alt tilpasses budgetter, og det er taxameterpengene, der
styrer udvikling og krav.
Man er efter en artikel af Henrik Dahl i WA: "Dumhedens cirkel", i gang
med at udrydde læring og det akademiske, og han tillader sig at
sammenligne det universitære lederskab med skarver, hvis bullshit er
ødelæggende for trivsel, læring og miljø.
Kritiske censorer og lærere er blevet "skolet", aflevering af opgaver afløser
eksamen, eksamensform ændres, pensum og sværhedsgrad ligeledes. Men
i den "Virkelighed", som kandidaterne konfronteres med, når de har
bestået eksamen, forventes viden og klare svar.
Det er imidlertid blevet en dyd på veterinæruddannelsen, at man ikke må
praktisere paratviden og udenadslære, men med almindelig kendskab til
veterinærfaglige aktiviteter i felten med konfrontationer med akutte
sygdomsudbrud, er det en bydende nødvendighed.
Der er ikke bare de basale fag, der "trynes". Veterinær Mikrobiologi er
halveret, Virologi forelæsninger doceres eksternt, og alt dette i en tid, hvor
smitstoffer er højaktuelle emner. Veterinary Public Health doceres
overvejende af ingeniører, og her har vi jo Zoonoserne, som for det
veterinære arbejdsfelt er centrale.

Andre kan fortælle om, hvordan faget Obstetrik & Gynækologi er blevet
behandlet.
Vi har fra Abildgaard Kredsen besvaret FVE's politikpapir, hvori der stilles
krav om forskning i alle centrale fag, men hvordan skal det kunne ske, når
både videnskabelig, teknisk hjælp samt ressourcer beskæres? Og man oven
i købet har valgt, at outsource Virologi?
UA skriver 31/8 2016: "KU-ansatte har lav tillid til deres ledere".
Halvdelen omtaler ikke KU positivt og de fleste vil ikke anbefale kolleger
at søge job på KU. Det betyder i realiteten store rekrutteringsproblemer, og
problemer med at fastholde dygtige medarbejdere.
Hvornår vil vore veterinære institutledere mon erkende, at de er inde på et
skråplan? Og hvornår vil DDD indse, at vi skal til at kæmpe for vort fag,
så vi når internationalt niveau og national respekt for vor indsats for
dyrene og fødevaresikkerheden?
Jeg har udeladt at omtale DTU Veterinærinstituttet, hvor udviklingen er
tilsvarende. Her burde veterinærmyndighederne i Fødevarestyrelsen være
vagthunde!
Med venlig hilsen.
Jens Laurits Larsen

