
Kursus i syn og skøn for hestedyrlæger 
Kurset er for hestedyrlæger, der ønsker at kvalificere sig til at kunne arbejde med 

syn- og skønssager. 

Tid og sted 

• 28. marts 2023 kl. 8.00 til 17.00

• Hotel Severin, Skovsvinget 25, 5500 Middelfart

Program 

Tid Overskrift Forslag til indhold Indlæg ved 

8.00 Registrering/kaffe 

8.30 Velkommen/præsentation Oplæg til dagens program/mentor 
ordning 

Johanne Cæsar 
Juul, FH 
bestyrelse 

8.45 Fra reklamation til 
domsafsigelse 

• Indhentning af erklæringer

• Stævning

• Udarbejdelse af syn og
skønstema

• Udpegning af syn og skønsmand

• Syn og skønsmandens opgave

• Selve retssagen
o Afhjelmning
o Honorering

• Domsafsigelse

• Ankeinstanser

• Voldgift, byretten, landsretten,
højesteret

• Hvilke procedurer skal en syn og
skønsmand følge, hvis denne
ønsker supplerende
undersøgelser feks i form af
MRI/CT?

Advokat 
Pernille 
Skinnerup 

10.00 Faggruppe Heste 
udpegning 

Hvornår? 
Hvem beslutter, hvordan og hvorfor? 

Johanne Cæsar 
Juul, FH 
bestyrelse 

10.20 Pause Kaffe og kage 

10.45 Indledende procedurer ved 
syn og skøn 

• Habilitetsundersøgelse
o Klienter, kollegaer,

konkurrenter

• Udarbejdelse af honorarforslag

• Indkaldelse til syn og skøn

• Ansvarsfraskrivelse

• Indhentning af journalmateriale

• Indhentning af billedmateriale

• Klinik/hospital kontra
opstaldningssted

Peter Busk, HS 
Hestepraksis 



• Håndtering af 
parterne/advokater/andre 
dyrlæger 

11.35 Syn og skønsforretningen • Hvilke undersøgelser 

• Syn og skøn over flere dage 

• Eksterne rådgivende personer 
o Beridere 
o Second opinion MRI, CT 
o Henvisning andre 

diagnostiske 
undersøgelser MRI, CT, 
artroskopi 

o Hvilke procedurer følger 
man som syn og 
skøsmand, når der skal 
peges på eksterne 
rådgivende personer 
eller kollegaer 

Nicolai Jarløv, 
Hørsholm 
Hestepraksis 

12.30 Frokost Frokost  

13.15 Udarbejdelse af syn og 
skønsrapport 

• Opbygning af rapporten 

• Detaljeringsgrad 

• Forståelse af spørgsmål/svar 

• Tilbagedatering 
o Billedmateriale 
o Givne forudsætninger 

• Sandsynlighedsbegreber 

• Hvordan håndteres kollegialitet 

• Veterinære fejl kontra variation 

Johanne Cæsar 
Juul 
FH bestyrelse 

14.15 Afhjelmning af syn og 
skønsrapport 

• Afhjelmning af syn og 
skønsrapport 

• Generelle vidneafgivelser kontra 
sagkyndig 

• Hvad skal man svare på? 

• Retningslinjer for honorering – 
ikke eksakte priser 

Peter Busk, HS 
hestepraksis 

14.45 Pause Kaffe, forfriskninger  

15.00 Input fra Advokat  • Forsikringens håndtering ved 
o Stævning 
o Procesvarslet 

Advokat 
Pernille 
Nordskov, Top 
Danmark 

15.30-17.00 Paneldiskussion • Spørgsmål fra deltagere 

• Diskussion af cases 
 

Peter Busk, 
Nicolai Jarløv, 
Johanne Cæsar 
Juul 

17.00 Tak for i dag! Obs. mentorlister/evaluering tidsramme 
for opfølgningskurser. 

Johanne Cæsar 
Juul, FH 
bestyrelse 

 
 




