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Q5 Ønsker og forslag til forbedringer af Journalen
Answered: 110 Skipped: 232

NR. BESVARELSER DATO

1 Hvis det er økonomisk svært at lave et trykt blad kunne man korte ned på antallet af årlige
udgivelser.

10-03-2019 23:34

2 Måske mindre om isodyrlægen 10-03-2019 13:18

3 Vedr trykt blad - så kan der selvfølgelig være noget med prisen. Men hvis pris ikke er meget
afgørende så gerne trykt:)

10-03-2019 05:50

4 Det er dejligt når vores fagligt dygtige kollegaer deler deres special viden. 09-03-2019 18:42

5 Ingen pt 06-03-2019 06:58

6 Fint blad som er velegnet til online læsning 05-03-2019 08:23

7 Gerne mere fagligt 04-03-2019 18:52

8 Ingen 03-03-2019 21:36

9 Flere fagartikler og cases 03-03-2019 11:46

10 Keep up the good work :-) 01-03-2019 11:49

11 .. 01-03-2019 11:02

12 Det fungerer rigtig fint som det er for mit vedkommende 28-02-2019 19:31

13 X 28-02-2019 17:42

14 Ingen 28-02-2019 16:28

15 Den skal blive i sin fysiske form........ 28-02-2019 15:36

16 Keep up the good work 28-02-2019 10:50

17 Flere faglige indlæg 27-02-2019 22:31

18 Cases og praksis relevant info er fedt 27-02-2019 22:08

19 Flere faglige indlæg. Gerne spændende artikler fra andre "journaler" 27-02-2019 22:02

20 Mht pkt 1: "Læser hver gang" betyder i mit tilfælde at jeg altid skimmer det - i hvert fald
overskrifterne

27-02-2019 20:36

21 Flere små faglige indslag (med høj kvalitet) 27-02-2019 20:23

22 Nææ 27-02-2019 20:10

23 Jeg ville få læst det hvis der kom opslag via Facebook, men hvis det var via email ville jeg aldrig få
det læst. Måske man skulle overveje om det kunne lade sig gøre. Tænker mange har det på
samme måde �

27-02-2019 19:34

24 ? 27-02-2019 17:48

25 Jeg synes Journalen er god! Håber den fortsætter. 27-02-2019 17:36

26 Kun 10-12 eksemplarer om året 27-02-2019 14:57

27 Det ville være okay for mig at Journalen ikke bliver trykt, jeg ville læse den alligevel. :-) 27-02-2019 14:26

28 Jeg foretrækker den trykt, for så får jeg den læst i frokostpausen, men jeg synes også det skal
være en afvejning af prisen. jeg ved det er dyrt at lave, og jeg kan godt undvære det på tryk og få
det elektronisk uden jeg går helt i baglås

27-02-2019 14:22

29 Man kunne måske istedet bruge pengene på at forbedre DVT. 27-02-2019 14:20

30 Flere faglige artikler - gerne serier ligesom den om gnavere 27-02-2019 14:13
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31 Bare en ide. Vi er alle (tror jeg) lidt stolte af vores klinik/hospital, og vi er også lidt nysgerrige efter
at se, hvordan andre har det. Kunne man lave en serie "Månedens dyreklinik / hospital"

27-02-2019 13:04

32 At flere, jeg selv inklusive, blev bedre til at levere materiale/cases 27-02-2019 09:16

33 Flere dagligdags-relaterede cases eller protokoller til smådyrspraksis ville få mig til at læse det
mere :)

27-02-2019 09:16

34 Ingen. Jeg synes Journalen er én af de store medlemsfordele ved at være med i DDD og
Faggruppe Familiedyr :-)

27-02-2019 09:12

35 Flere faglige artikler, tak 27-02-2019 08:52

36 Login kunne være NemID 27-02-2019 08:37

37 Faglige temaer som dækkes over flere magasiner 27-02-2019 07:06

38 Det er fint i nuværende udformning 27-02-2019 06:41

39 Kunne godt være mere “populært” stof nye tiltag fra en klinik, nye måder at håndtere sociale
medier, osv. Det hele bliver lidt tørt og fra bestyrelsen og ud og ikke den anden vej...

27-02-2019 01:02

40 Elsker den i papirformt, men kn godt se, at det er en dyr form. Så gerne on-line med med ink i
mail, så jeg blivver husket på, at der er ny på gaden ;-)

26-02-2019 23:52

41 Nej 26-02-2019 22:20

42 - 26-02-2019 21:54

43 Det er fint 26-02-2019 20:51

44 Godt med cases der kommer godt rundt om emner. 26-02-2019 20:47

45 Flere fagartikel,sum ups fra aktuelle studier 26-02-2019 20:46

46 Ok hvis det fremover bliver nyhedsbrev i mail, når økonomien er presset 26-02-2019 20:43

47 Set ud fra hvor mange penge der bliver brugt på et trykt medie, er jeg af den overbevisning, at vi
skal bevæge os videre ind i dette årtusind og lave en online version :-)

26-02-2019 20:24

48 Teoretisk set betyder formen ikke noget for mig, men jeg ved dog også af erfaring, at elektronisk
version kan være for nem at "gemme til senere" og aldrig få læst. Hvis det giver stor økonomisk
gevinst for foreningen, synes jeg dog elektronisk bør overvejes (tager også mindre plads på
boghylden, når man er sådan en der gerne vil gemme dem.. ). Jeg ville dog være ked af, hvis
Journalen helt ophørte at udgives.

26-02-2019 20:18

49 Jeg synes den er super god!:) 26-02-2019 20:10

50 Jeg kan godt undvære den trykte udgave. Flere korte nyhedsbreve i stedet, Evt med links til
uddybende artikler

26-02-2019 20:09

51 At jeg/vi var bedre til at indsende case storys. 26-02-2019 19:57

52 Det er godt som det allerede er 26-02-2019 19:53

53 Meget gerne flere faglige artikler 26-02-2019 19:49

54 - 26-02-2019 19:46

55 Flere faglige artikler 26-02-2019 19:22

56 Ser ikke behov for seperat blad. Kunne være i DVT 26-02-2019 19:04

57 Ingen 26-02-2019 18:51

58 Brug ressourcerne på at forbedre det faglige niveau i smådyrsdelen af DVT 26-02-2019 18:29

59 Ingen, lige umiddelbart 26-02-2019 16:43

60 Mit eneste forslag til et andet Journal er kun form. Lad os spare på papiret og lægge det online
eller i en mail til medlemmer.

26-02-2019 16:28

61 Kunne komme lidt sjældnere hvis som trykt blad 26-02-2019 16:22

62 Drop den trykte version, nøjes med online link 26-02-2019 15:56

63 Jeg er godt tilfreds 26-02-2019 15:53

6 / 8

Journalen - Faggruppe Familiedyrs medlemsblad



64 - 26-02-2019 15:34

65 Kunne evt udsendes som en del af eller i stedet for hvert 4. nummer af dvt 26-02-2019 15:34

66 Flere cases 26-02-2019 15:30

67 Journalen må kunne indarbejdes i Sct. Måske som nogle faste sider 5-6 gange om året. De faglige
artikler kan vel bare bringes på linje med alle andre artikler.

26-02-2019 14:57

68 Mere fagligt indhold, gerne sorteret i organsystemer og kontinuerligt tilgengæligt på nettet 26-02-2019 14:54

69 drybere faglige artikler end blot referater fra kongresser 26-02-2019 14:40

70 Som enmands praksis er faglig viden altid værdsat. 26-02-2019 14:39

71 ingen 26-02-2019 14:30

72 Jeg synes Journalen er rigtig god og et vigtigt redskab til kommunikation i faggruppen. Jeg synes
vi skal lægge pres på medicinalindustrien for at annoncere i bladet - de annoncerer en masse
andre steder, men ikke i vores - deres kunders fagblad!

26-02-2019 14:18

73 Stort set det eneste veterinærfaglige blad jeg læser, men det er jeg til gengæld også meget glad
for 

26-02-2019 14:14

74 Godt tilfreds 26-02-2019 14:05

75 Jeg mener at det trykte medie er væsentligt og indbyder mere til at blive læst/taget alvorligt end
online men for mange nok en gammeldags (alderssvarende) holdning

26-02-2019 14:04

76 Journalen som trykt blad, men som del af DVT 26-02-2019 13:43

77 Ikke rigtig 26-02-2019 13:35

78 Flere små artikler med behandlingstips o.lign. 26-02-2019 13:29

79 Ved godt prisen er høj - men ved ikke hvor høj..... 26-02-2019 13:24

80 mere faglige indlæg 26-02-2019 13:14

81 Ingen. Jeg finder det fint afstemt 26-02-2019 13:11

82 Jeg forstår godt hvis der tvivles på den trykte udgave af journalen. Men jeg holder meget af det
fysiske blad.

26-02-2019 13:00

83 Hvis det er biligere er det fint med online 26-02-2019 12:58

84 Meget gerne online i stedet for :) med tiden kan det blive et fantastisk opslags medie hvor vi kan
finde tidl cases/artikler så vi har dem lige ved hånden. Hjemme os mig hober bladene sig op og
bliver smidt ud når de fylder for meget. Hvilket er ærgeligt fordi der er mange guldkorn som ryger
lige i skralderen! Brug trykomkostningerne til at lave en super hjemmeside i stedet for. Så vil der
også være mulighed for at uploade videoer/lydfiler med information! Håber i kan nuancere det :)

26-02-2019 12:53

85 Ingen 26-02-2019 12:49

86 Godt som det er. En "Fidusspalte" , som jeg engang fik i DVT kunne måske være en god ide. Der
kn man fortælle om lavtekniske løsninger på praktiske problemer.

26-02-2019 12:47

87 Artikler om og interviews med personale på andre klinikker om indretning af venteværelse etc.
Tiltag til kattevenlig klinik, sådan opbevarer vi vores instrumenter, skoper etc.

26-02-2019 12:40

88 Flere faglige artikler. Artikler om arbejdsmiljø/stress/trivsel. 26-02-2019 12:18

89 Flere faglige cases, små artikler 26-02-2019 12:11

90 Tryk den dog i Dansk Veterinær Tidsskrift, det må være billigere. 26-02-2019 12:08

91 - 26-02-2019 12:06

92 Ingen 26-02-2019 12:01

93 Falder altid i søvn til fjernsyn læser derfor f.eks journalen 26-02-2019 11:59

94 Både online og e-mail 26-02-2019 11:57

95 Jeg er super glad for bladet! 26-02-2019 11:57

96 Flere informationer om kurser i England og USA 26-02-2019 11:53
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97 Jeg kunne af økonomiske årsager være fristet til at få det som et nyhedsbrev/læse det på en
hjemneside (Fx med link fra en lukket fb side)

26-02-2019 11:49

98 Fokus på lovændringer, faglige anbefalinger, ny forskning 26-02-2019 11:48

99 Flere cases/faglige artikler 26-02-2019 11:47

100 Umiddelbart ingen 26-02-2019 11:45

101 Mangler fingeren på pulsen 26-02-2019 11:39

102 Jeg er glad for et trykt blad (så får jeg det læst), men det kunne være et alternativ at få Journalen
som et nyhedsbrev i en mail

26-02-2019 11:31

103 Flere faglitterære artikler 26-02-2019 11:26

104 Tak! 26-02-2019 11:25

105 Mere fagligt stof som kan bruges i hverdagen 26-02-2019 11:24

106 ? 26-02-2019 11:24

107 Tænker DDD og faggrupper burde kommunikere med medlemmerne via en app istedet 26-02-2019 11:24

108 er ret glad for journalen 26-02-2019 11:23

109 Synes det er fint som det er:-) 26-02-2019 11:21

110 Nedlæg den 26-02-2019 11:19
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