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Tværfaglig efteruddannelse af fremtidens kvægrådgivere  

Fremtidens kvægrådgiver skal mestre komplekse problemstillinger på større bedrifter. Nøglen til succes 

er høj faglighed i kombination med evnen til at arbejde tværfagligt; kompetence til at drive en proces, 

hvor aktører fra forskellige faggrupper arbejder sammen imod et konkret mål, er således essentielt.  

På den fælles efteruddannelse for kvægkonsulenter og kvægdyrlæger kan du videreudvikle både din 

faglige indsigt og dine rådgiverkompetencer, så du bliver en attraktiv nøglerådgiver for fremtidens 

mælkeproducenter. Forløbet er en del af en unik uddannelsesmatrix, hvor forskellige uddannelsesforløb 

og faggrupper integreres. Sammen arbejder vi frem mod at skabe fremtidens kvægrådgivning. Feltet af 

deltagere består af  

● Kvægkonsulenter og fagdyrlægekursister  

● Projektbesætninger, som er inviteret til at deltage af deres bank. Besætningsarbejdet foregår i 

disse besætninger i et meget tæt samarbejde med besætningernes sædvanlige rådgivere 

● Flere store banker, der er interesserede i at sætte deres præg på fremtidens kvægrådgivning 

● Aarhus og Københavns Universitet, Arla, Viking, DC, SEGES og flere andre interessenter 

● Ph.d.-studerende og specialdyrlægestuderende med kvægrelaterede emneområder 

Hvad lærer du på uddannelsen?  

Uddannelsen er et integreret forløb for kvægkonsulenter og veterinærer. Indenfor de klassiske 

discipliner for de respektive konsulent- og veterinærfaglige emner bliver du opdateres på den 

grundlæggende og udvidede faglige viden, mens du undervejs lærer alt det andet, der sætter dig i spil 

som en vigtig aktør i fremtidens kvægrådgivning. Du vil opleve et nyskabende integreret tværfagligt 

læringsmiljø, som vil udfordre dig og dine medkursister med fokus på økonomi, motivationsstrukturer 

og praksisnær faglig rådgivning. Du bliver således under uddannelsen en del af et stærkt tværfagligt 

netværk, som du vil drage nytte af både under og efter uddannelsen. Det hele afvikles i et kursusforløb 

med fokus på gensidig læring. Figuren illustrerer hovedelementer i uddannelsens mål og indhold: 
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Uddannelsen giver dig metoder og værktøjer til og kompetencer i 

 

 At arbejde problem- og løsningsorienteret med aktuelle faglige problemstillinger, herunder 

samspillet mellem produktion, fodring, sundhed, reproduktion og velfærd 

 At arbejde tværfagligt og helhedsorienteret i samarbejde med andre rådgivere og banker samt at 

få gruppedynamik til at blomstre 

 At få indsigt i hvilken type rådgiver du er, og hvilke muligheder det bibringer 

 At frembringe motivation og handlekraft; du får gennem teori, workshop og cases oparbejdet 

færdigheder i motivationsfremmende kommunikation, således at du brænder bedre igennem i 

din daglige rådgivning og får viden og handlingsplaner sat bedst muligt i spil på bedriften 

 At indsamle, håndtere, analysere samt tolke data og sammenfatte resultaterne i konkrete 

handlingsplaner og opfølgning her 

 At definere det økonomiske perspektiv i handlingsplaner og målsætninger både på den korte 

bane og i den langsigtede besætningsstrategi  

 At arbejde med evidensbaseret faglighed i fremtidens kvægbesætninger 

 At udarbejde, dokumentere, implementere og evaluere interventioner på tværs af besætninger i 

et selvvalgt fagligt emne, hvor du herigennem får mulighed for at specialisere dig (fx klove- og 

lemmer, yversundhed, fuldfoderstrategier, kalvefodring- og håndtering).  

 At formidle faglig viden gennem skriftlige og mundtlige fremlæggelser 

 At etablere, udbygge og vedligeholde et fagligt netværk til kollegaer i både konsulent- og 

dyrlægebranchen og i den øvrige branche omkring kvægbedrifterne 

 

Undervisningsform, indhold og tidsforbrug  
 

Kurset består af 3 hovedbestanddele: Kursussamlinger, tværfaglige problemorienterede besætnings-

analyser samt fordybelse i et fagligt tema. De obligatoriske kursussamlinger udgør ca. 30 kursusdage for 

kvægdyrlægerne fordelt over 2½ år (september 2017 til forår 2020).  

Hver kursussamling har et fagligt tema, der efterfølges af en dybdeborende besætningsanalyse i en 

projektbesætning. Her skal du og din tværfaglige gruppe identificere og diskutere konkrete besætnings-

problemer. I skal sammen udarbejde en tværfaglig problem- og løsningsfokuseret skriftlig analyse for at 

sikre forankring af gruppens opnåede kompetencer. Analyserne skal indeholde faglige, økonomiske og 

procesmæssige overvejelser og perspektiver. Samarbejdet med besætningsejer samt besætningens 

tilknyttede rådgivere er essentielt i denne læringsproces.  

Derudover indgår du i en tema/projektgruppe, hvor I specialiserer jer i et (næsten) selvvalgt fagligt 

emne. I arbejder på tværs af de besætninger, der er tilknyttet uddannelsesforløbet, og I får her en unik 

mulighed for at udarbejde, dokumentere, implementere og evaluere interventioner indenfor jeres faglige 

emne (fx klove- og lemmer, yversundhed, fuldfoderstrategier, kalvefodring- og håndtering).  

Undervisningsformen er baseret på, at du som kursist selv er med til at søge og bearbejde den 

evidensbaserede litteratur, der skal bruges til at dygtiggøre dig og løse de stillede opgaver. Det betyder, 

at du i vid udstrækning selv bestemmer dit ambitionsniveau og dermed hvor meget tid, du vil investere i 

uddannelsen.  
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Forløbet afsluttes med en eksamen bestående af en skriftlig besætningsanalyse, der forsvares ved en 

mundtlig eksamen.  

Efter endt uddannelse og godkendt eksamensprojekt/bestået eksamen får du som dyrlæge mulighed for 

at benytte titlen Fagdyrlæge vedr. kvægproduktion og kvægsygdomme. 

Hvorfor er deltagelse vigtig for din virksomhed? 

At tilbyde deltagelse på dette tværfaglige efteruddannelsesforløb til en eller flere medarbejdere sender et 

klart signal om, at din virksomhed satser på kernemedarbejdere og ønsker at være en synlig aktør i 

udviklingen af fremtidens kvægrådgivning. Deltagelse giver desuden adgang til en opkvalificering af 

alle kollegaer i virksomheden, når den erhvervede faglige viden og forståelse for samarbejde og 

teamdynamik benyttes i dagligdagen.   

Uddannelsen er bygget op omkring tværfagligt samarbejde mellem kvægkonsulenter, kvægdyrlæger og 

bankerne samt at forløse det fælles potentiale for fremtidig forretningsudvikling i tværfaglig rådgivning. 

Hertil kommer, at deltagelse i kurset giver adgang til et stort netværk af fagpersoner også i 

forskningsmiljøet, som bidrager til at udfordre vores viden med fokus på at skabe merværdi for vores 

kunder.  

Tilmelding 

Hvis du er interesseret i at tilmelde dig uddannelsen, skal du skrive en kort ansøgning med 

levnedsbeskrivelse og motivation for at melde dig til kurset. Send ansøgningen senest 1. august 2017 til 

Gert Van Hauen, DDD Kursus, på mail gaj@fsek.dk  

Pris for deltagelse er 139.000 kr. + moms. Betalingen deles over 3 regnskabsår. 
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