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Fagdyrlæge godkendt af Den Danske Dyrlægeforening 
 

 

Fagdyrlægegodkendelse findes for tiden på følgende områder: 

• Fagdyrlæge vedr, svineproduktion og svinesygdomme 

• Fagdyrlæge vedr. kvægproduktion og kvægsygdomme 

• Fagdyrlæge vedr, sygdomme hos hunde og katte 

• Fagdyrlæge vedr. sygdomme hos heste 

• Fagdyrlæge i levnedsmiddel- og miljøhygiejne 

• Fagdyrlæge vedr. pelsdyrproduktion og pelsdyrsygdomme 

 

Godkendelse gives normalt på baggrund af et dokumenteret uddannelsesforløb afsluttet med et 
godkendt hoved projekt. I særlige tilfælde kan godkendelse gives på baggrund af et individuelt 
uddannelsesforløb, der niveau- og indholdsmæssigt svarer til fagdyrlægeuddannelsen. 

Der vil i disse tilfælde kunne stilles krav om at gennemføre aktiviteter, der er indeholdt i 
fagdyrlægeuddannelserne fx afholdelse af forelæsning eller seminar. 

Godkendelse gives efter afsluttet uddannelse for en periode på 5 år, hvorefter der atter må søges om 
godkendelse. Det vil her være afgørende: 

1. At ansøgeren fortsat i sin hovedbeskæftigelse har kontakt med og indsigt i det pågældende 
område og udøver sin beskæftigelse på et fagligt højt niveau. 

2. At ansøgeren kan dokumentere ajourføring og videreudvikling på det pågældende område ved 
kursus- deltagelse, udformning af faglige artikler, foredrag og andre faglige aktiviteter. 

Der udstedes særligt bevis til fagdyrlægen med angivelse af godkendelsestidspunkt og varighed for 
godkendelsen. 
 
Fagdyrlægegodkendelsen tildeles af bedømmelsesudvalg nedsat af Den Danske Dyrlægeforenings 
hovedbestyrelse. Der udpeges bedømmelsesudvalg for hvert enkelt område. Bedømmelsesudvalgene 
består af tre medlemmer:  

1. DDD’s hovedbestyrelse udpeger det ene medlem, som indgår i alle bedømmelsesudvalg og sikrer 
et ensartet niveau i bedømmelserne.  

2. Ét medlem udpeges af fagdyrlægeforeningen på det pågældende område (såfremt en sådan 
forening ikke findes udpeger DDD’s hovedbestyrelse et fagkyndigt medlem).  

3. En af kursuslederne for det igangværende eller sidst afholdte fagdyrlægekursus på området er 
bedømmelsesudvalgets tredje medlem.  

 
DDD Kursus varetager sekretariatsopgaverne for bedømmelsesudvalgene. Udgifter til godkendelsen 
(honorar, rejseudgifter m.v.) afholdes - når denne foretages i forbindelse med afslutningen af et kursus - 
over kursusgebyret. 
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Fagdyrlægeuddannelserne. 

Der er etableret fem uddannelser: 

1. Fagdyrlægeuddannelsen vedr, svineproduktion og svinesygdomme 

2. Fagdyrlægeuddannelsen vedr. kvægproduktion og kvægsygdomme 

3. Fagdyrlægeuddannelsen vedr, sygdomme hos hunde og katte 

4. Fagdyrlægeuddannelsen i levnedsmiddel- og miljøhygiejne 

5. Fagdyrlægeuddannelsen vedr. sygdomme hos heste 

 

Fagdyrlægeuddannelserne administreres af DDD Kursus, som udpeger uddannelsesledelse og 
tilrettelægger forløbet i tæt samarbejde med denne og kursisterne. 
 
Formålet med disse uddannelser er: 

• At sikre fagdyrlægen en fastlagt efteruddannelse til opnåelse af et højt niveau på det pågældende 
område. 

• At sætte fagdyrlægen i stand til at tilegne sig og vurdere viden fra forsknings- og ud 
viklingsarbejde på det pågældende område. 

• At sætte fagdyrlægen i stand til at deltage i planlægnings- og udviklingsarbejde på det pågældende 
område. 

• At sætte fagdyrlægen i stand til at formidle ny viden og kunnen på det pågældende område 
skriftligt og mundtligt 

• At sætte fagdyrlægen i stand til at udøve erhvervet på det pågældende område i 
overensstemmelse med områdets aktuelle faglige krav. 

 
Optagelse på fagdyrlægeuddannelsen sker efter opslag. Ansøgere skal for at blive optaget på og være 
tilmeldt uddannelsen være medlem af Den Danske Dyrlægeforening. Dyrlæger fra andre lande, skal 
kunne dokumentere medlemskab af deres nationale dyrlægeforening. Ansøgere skal desuden kunne 
dokumentere, at de har været beskæftiget på det pågældende område (mindst 50% af arbejdstiden) i 
mindst 3 år, og at de gennem efteruddannelse har søgt at opnå et højere fagligt niveau end 
grunduddannelsen. Det er endvidere en forudsætning, at ansøgeren forsat under uddannelsen er 
beskæftiget på det pågældende område. 
 
Såfremt der til et kursus melder sig flere optagelsesberettigede end der er plads til, udvælges deltagerne 
efter faldende anciennitet. De optagelsesberettigede, der herved ikke optages, garanteres optagelse på 
næste kursus. 
 
Fagdyrlægeuddannelsen forløber normalt over en 2-årig periode med skiftevis samlet undervisning af 
holdet, individuelle hjemmeopgaver af praktisk og teoretisk art samt projektarbejde. Omfanget af 
undervisning i samling udgør fra 4-8 uger. Hjemmeopgaverne og projektarbejdet har til formål at træne 
den enkelte kursist, men indgår også emnemæssigt i kurset. Der fastsættes derfor præcise terminer for 
opgavernes/projektets udarbejdelse og krav om en kvalitet, der sikrer at de er egnede som 
undervisnings- og orienteringsmateriale for hele kursusholdet. 
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Uddannelsernes struktur og indhold ajourføres løbende, hvorfor kursusindholdet vil variere fra hold til 
hold. Det forudsættes, at der i den specielle efteruddannelse af fagdyrlæger, der er en forudsætning for 
fornyet godkendelse, tages højde for de ændringer i indhold, der sker i den grundlæggende uddannelse. 
 
Hovedprojektets emne aftales med uddannelseslederen. Kravet til projektet er, at det skal indeholde 
egne observationer, der sammenholdes med litteraturen på området og udarbejdes i en form, der vil 
kunne accepteres af et videnskabeligt fagligt tidsskrift. Indholdsmæssigt bør hovedprojektet beskæftige 
sig med en eller flere problemstillinger, der er nært knyttede til det daglige arbejde på det pågældende 
område. Undtagelsesvis kan et hovedprojekt uden egne observationer godkendes, men kun i tilfælde, 
hvor specielle forhold har bevirket, at det har været umuligt at opfylde dette krav. Der skal i sådanne 
tilfælde redegøres for, hvorfor hovedprojektet ikke inde holder egne observationer.  
 
Der kan for den enkelte uddannelse med DDD Kursus aftales en anden uddannelsesstruktur og 
bedømmelsesform. 
 
Det forventes, at kursisten deltager i hele kursusforløbet og af uddannelsesledelsen og sit hold får 
godkendt samtlige opgaver undervejs. Er dette ikke tilfældet, vil kursisten normalt ikke kunne opnå 
godkendelse. 
 
Godkendelse foretages af bedømmelsesudvalget, som 

1. kan vælge direkte at godkende ansøgeren som fagdyrlæge,  

2. kan kræve en revision af hovedprojektet som en forudsætning for godkendelse eller  

3. kan nægte godkendelse.  

 
Ansøgere kan indbringe bedømmelsesudvalgets afgørelse for DDD’s hovedbestyrelse. 
 
 
 
Fornyelse af godkendelse som fagdyrlæge 

Fagdyrlægegodkendelser gælder for en 5-årig periode. Dette gælder både ved førstegangsgodkendelse og 
ved fornyelse af godkendelsen. Ca. 4 mdr. før udløbet af en godkendelsesperiode udsender DDD Kursus 
besked til de pågældende fagdyrlæger om, at det er tid at søge om regodkendelse. Der oplyses om 
ansøgningsfrister og hvilke elementer, der danner grundlag for bedømmelsen.  
 
Der etableres af DDD Kursus en rykkerprocedure for at sikre at alle, der kan forventes godkendt, 
indsender ansøgning herom, ligesom DDD Kursus ved modtagelse af ansøgningerne sikrer, at disse er 
udformet på en måde, som gør det muligt at foretage bedømmelsen. 
 
Der opkræves et gebyr for regodkendelsen. Gebyret dækker omkostninger i forbindelse med 
regodkendelsen. 
 
Bedømmelsesudvalgets afgørelse vil normalt foreligge før udløbet af godkendelsesperioden. I forbindelse 
med udvalgets behandling af ansøgningerne herunder indhentning af yderligere oplysninger, kan der dog 
forløbe længere tid.  
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Udvalget  

1. kan godkende umiddelbart,  

2. kan godkende for en kortere periode med krav om at ansøgeren forbedrer sit faglige niveau i 
denne periode som forudsætning for fortsat godkendelse eller  

3. udvalget kan afslå at forny godkendelsen.  

 
Bedømmelsesudvalgets afgørelser under 2. og 3. er motiverede.  

Bedømmelsesudvalgets afgørelser kan af ansøgeren indbringes for DDD’s hovedbestyrelse. 
 
 
 
Regler for fornyet godkendelse 

Kravene er: 

1. at ansøgeren i den nærmeste forudgående godkendelsesperiode har beskæftiget sig med 
veterinært arbejde på et niveau, der er i overensstemmelse med status som fagdyrlæge. 

2. hvis kravet under 1) bedømmes som opfyldt - endvidere at ansøgeren har holdt sin specialviden 
på området ajour og bidraget til den faglige udvikling på området. 

 
Det forudsættes desuden, at ansøgeren er medlem af Den Danske Dyrlægeforening (for fagdyrlæger fra 
andre lande, kræves medlemskab af deres nationale dyrlægeforening). 

 
Ad 1. Beskrivelse af erhvervsudøvelse. 

Det er væsentligt for at kunne foretage bedømmelsen, at beskrivelsen af ansøgerens daglige arbejde er 
sådan, at det er muligt, at fastslå om betingelserne for at kunne blive regodkendt er opfyldt. Oplysninger 
skal derfor være så fyldestgørende, at de giver baggrund for at vurdere om erhvervsudøvelsen sker på 
fagdyrlægeniveau. Ansøgningen skal derfor ikke blot indeholde oplysninger om ansættelse eller 
praksisudøvelse, men beskrive ansøgerens placering i arbejdet, daglige funktioner, strukturen på 
arbejdsstedet mv., således at det godtgøres, at hovedbeskæftigelsen ligger indenfor det pågældende 
fagdyrlægeområde.  
 
Der er i samarbejde med fagdyrlægeforeningerne udarbejdet områdespecifikke skemaer, der kan 
anvendes i beskrivelse af erhvervsudøvelse. De er et bud på en systematisk opstilling af oplysninger, som 
bør indgå i ansøgningen. Ansøgere, der er beskæftiget på andre områder, bør anføre tilsvarende 
oplysninger. 

 
Ad 2. Ajourføring af faglige kompetencer og involvering i fagligt udviklingsarbejde  

Det kræves at ansøgeren i den foregående 5-års periode aktivt har søgt at udvikle sin viden og kunnen 
på området og aktivt har bidraget til udvikling og formidling på området. Denne del af ansøgningen er 
operationaliseret i et pointsystem, hvor man i 5-årsperioden skal opnå minimum 200 point inden for to 
forskellige grupperinger, der begge er relateret til fagområdet. Der er udarbejdet et skema til opgørelse 
af de veterinærfaglige aktiviteter. Det anbefales løbende at notere aktiviteter ind i skemaet. 
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1. Deltagelse i formaliseret læring 
Dette omfatter deltagelse i uddannelsesforløb, kurser, konferencer, kongresser, årsmøder, 
e-læringskurser, seminarer, netværks- og erfa-møder samt studieophold og studierejser. De 
forskellige læringsaktiviteter pointsættes forskelligt afhængig af omfang. Der skal mindst 
kunne dokumenteres 100 point, svarende til ca. 20 dages læring inden for denne gruppe. 

 
2. Deltagelse i udadvendte aktiviteter og fagligt udviklingsarbejde.  

Dette omfatter forberedelse og afholdelse af undervisning, foredrag og mødeindlæg for 
dyrlæger og andre faggrupper, udarbejdelse af artikler, bøger og andet formidlingsmateriale, 
planlægning af kurser, konferencer og møder samt deltagelse i forskning- og 
udviklingsprojekter og i bestyrelses- og udvalgsarbejde. De forskellige aktiviteter 
pointsættes forskelligt afhængig af omfang og type. Der skal mindst dokumenteres 50 point 
inden for denne gruppe. 

 
 
Følgende pointværdien kan benyttes som vejledning: 
 

Gruppe 1 (mindst 100 point): 

Deltagelse i undervisnings-/studieaktiviteter pr. dag 
(≥ 5 timers undervisning/studieaktivitet) 

5 point  

Deltagelse i undervisnings-/studieaktiviteter pr. time 1 point 

Beståede ECTS-givende kurser  20 point pr. ECTS-point 

Point for deltagelse i netværks-/erfa-møder, studieophold, studierejser og lignende læringsaktiviteter 
forudsætter, at aktiviteten kan dokumenteres i form af møde-/rejsebeskrivelser og programmer. 

Gruppe 2 (mindst 50 point): 

Pointkategori 10-25 point 

Originale veterinærfaglige artikler, review artikler, bidrag til lærebøger o.l. 25 point pr. artikel/bidrag 

Andre veterinærfaglige artikler og bidrag til bøger 15 point pr. artikel/bidrag 

Forberedelse og afholdelse af undervisning, foredrag og konference- 
indlæg for dyrlæger eller andre faggrupper. 
Hel undervisningsdag (≥ 5 timers undervisning) 

25 point 

Deltagelse i forsknings- og udviklingsprojekter  
(forudsætter skriftligt dokumentationsmateriale) 

5-10 point afhængig af omfang 

Pointkategori 3-5 point 

Veterinærfaglige artikler i andre medier: 
Hjemmesider, nyhedsbreve, brevkasser, pjecer/foldere, 
lokale presse, andet klientrettet materiale 

5 point pr. artikel/bidrag 
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Forberedelse og afholdelse af undervisning, foredrag og konference- 
indlæg for dyrlæger eller andre faggrupper. 

5 point pr. forelæsnings- 
undervisningstime 

Forberedelse af og fremlæggelse for dyrlæger eller andre faggrupper  
af cases, analyser, besætnings- og statusrapporter mv., f.eks. på 
erfa-møder (forudsætter skriftligt dokumentationsmateriale) 

3 point pr. indlæg 

Deltagelse i forsknings- og udviklingsprojekter 
(forudsætter skriftligt dokumentationsmateriale) 

5-10 point afhængig af omfang 

Deltagelse i relevant bestyrelses- og udvalgsarbejde 5 point pr. år. 

Deltagelse i planlægning og afholdelse af kurser/konferencer/møder  
for dyrlæger og andre faggrupper 

3 point pr. arrangement 

Deltagelse i planlægning og afholdelse af klientrettede arrangementer 3 point pr. arrangement 

 

Ansøgeren skal selv angive pointværdierne i ansøgningsskemaet. Hvis disse afviger fra de vejledende, skal 
der anføres en begrundelse for dette.  

Hvis den samlede pointsum er under 200 eller hvis pointsummen i en gruppe er mindre end krævet, skal 
der i ansøgningen argumentere for, hvorfor betingelserne for regodkendelse alligevel skal betragtes som 
opfyldte. 

Bedømmelsesudvalget kan kræve dokumentation for de indsendte oplysninger og foretager en 
selvstændig bedømmelse af pointansættelsen for de forskellige aktiviteter. 

Dyrlæger, der er tidligere har været godkendte som fagdyrlæger, men ikke kontinuerligt har sikret sig 
fornyet godkendelse, kan generhverve godkendelsen efter en individuel bedømmelse. De må på 
tilsvarende måde som andre redegøre for at deres arbejde foregår på fagdyrlægeniveau og har gjort 
dette i en tre års periode forud for ansøgningstidspunktet. Desuden vil der typisk kræves, at de indenfor 
de sidste tre år har erhvervet mindst 160 point, hvoraf 40 point skal ligge indenfor gruppe 2. 
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