DDD, 16‐06‐22
Den Danske Dyrlægeforenings politikpapir om veterinæruddannelsen
Den Danske Dyrlægeforening (DDD) støtter op om den europæiske dyrlægeforenings (FVE)
politikpapir:
Adopted version FVE GA 22 Nov 2014 Policy paper on veterinary education
Federation of Veterinarians of Europe – FVE dateret d. 22‐11‐2014 (vedlagt som bilag)
…og supplerer med dette papir særlige forhold for den danske veterinæruddannelse.
Formål og mål med uddannelsen:
Veterinæruddannelsen skal til stadighed være en enhedsuddannelse, som er
autorisationsgivende for alle, der gennemfører uddannelsesforløbet. Uddannelsen skal rettes
mod at give de rigtige kompetencer, der sikrer, at man ved ansættelse efter endt
kandidateksamen kan opnå og fungere som dyrlæge. DDD ønsker endvidere, at dyrlægen
gennem de opnåede kompetencer kan varetage andre erhverv indenfor beslægtede områder,
fx life science.
Kandidaten skal have kliniske og patologiske‐anatomiske kompetencer, der gør det muligt at
stille diagnoser, iværksætte behandling og vurdere velfærd og sundhed på både enkeltdyr og
på besætningsniveau. Endvidere skal kandidaten have faglige, mikrobiologiske og kliniske
kompetencer indenfor særligt zoonotiske sygdomme og one health.
Kandidaten skal være bredt funderet i biologiske mekanismer, som gør det muligt at indgå i
en bred vifte af stillinger indenfor det biomedicinske samt fødevare relatererede område.
Kandidaten skal opnå almene akademiske kompetencer indenfor evnen til selvstændigt at
erhverve sig ny viden, dataindsamling og vurdering.
Kandidaten skal have kompetencer indenfor formidling af fagligt stof til både lægmand og
fagkolleger, således at det sikres, at kandidatens viden omsættes til værdier for dyr og
mennesker.
Uddannelsens opbygning:
Uddannelsen er opbygget i en bachelor‐ og kandidatdel, samt ekspertiser (f.eks. ledelse) og
det skulle være muligt, at bacheloren kan indgå i andre relevante kandidatuddannelser end
den veterinærmedicinske. Det skal dog sikres, at kun studerende med en bachelor i
veterinærmedicin optages på kandidatuddannelsen i veterinærmedicin, og kun kandidater
med både veterinærmedicinsk bachelor‐ og kandidatuddannelse opnå autorisation som
dyrlæge.
DDD mener, at veterinæruddannelsen med fordel kan tilbydes forskellige andre
studieretninger i en del af studiet, som imødekommer de erhvervsmæssige muligheder, som
dyrlæger bliver beskæftiget med efter endt uddannelse. Veterinæruddannelsen skal sikre, at
kandidaten kan opnå autorisation som dyrlæge uanset studieretning.
Kvalitetssikring af uddannelsen:
Uddannelsen skal kvalitetssikres og kvalitetsudvikles gennem løbende evalueringer af
anerkendte organisationer. Uddannelsen skal kunne akkrediteres af internationalt
anerkendte organisationer, fx EAEVE (European Association of Establishment for Veterinary
Education) og AVMA (American Veterinary Medical Association).

