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Vedrørende bevilling til drift af dyrehospitaler til dyrlægeuddannelsen 

En væsentlig forudsætning for uddannelse af dyrlæger er en god undervisning på hospitaler for familiedyr og stordyr. 

Denne undervisning foretages i dag på KU Sunds hospitaler, hhv. familiedyrshospitalet på Frederiksberg Campus og 

stordyrshospitalet i Tåstrup. 

KU Sund står i øjeblikket i en alvorlig økonomisk situation, hvor der søges efter besparelser på klinikundervisningen. 

Driften af hospitalerne kan ikke løbe rundt i sig selv, så der anvendes forsknings og undervisningsmidler til drift af 

hospitalerne.  Der har tidligere været en separat bevilling til drift af klinikkerne; men den er faldet væk ved tidligere 

reformer af taxameterprincippet.  

Klinisk undervisning kræver undervisning i små hold, så omkostningen til undervisning er dyr i forhold til anden 

undervisning i store auditorier. Samtidig er det nødvendigt med et tilstrækkeligt stort, og skiftende, patientmateriale, så 

de studerende får de rette evner tillært under uddannelsen. 

Det kan aldrig forventes, at hospitalsdriften kommer til at løbe rundt i sig selv. I andre lande har man erkendt dette, og 

tildeler derfor klinikbevillinger separat for at kunne opretholde undervisningen. I Danmark kan det heller ikke 

forventes, at hospitalerne kan løbe rundt af sig selv i et kommercielt marked.  

Antallet af dyrlægestuderende pr. årgang er øget fra ca. 145 studerende indtil 2005 og herefter har optaget været ca. 185 

studerende pr. årgang. Det er studerende der går gennem studiet med en meget høj gennemførselsprocent, og de gør det 

på normeret tid. De første år på studiet, bachelordelen, er forholdsmæssigt de billigste, da en stor del af undervisningen 

her foregår på traditionel vis ved auditorieundervisning i store hold. På kandidatdelen ændres undervisningen for en 

større del til holdundervisning i mindre hold. Det er forudsætningen for at kunne indlære den nødvendige kliniske 

undervisning. Det kan kun gøres på den måde. På grund af meroptaget har en forholdsmæssig stor del af de studerende 

været på bachelordelen; men de sidste år har man haft den korrekte sammensætning af studerende på alle årgange, og 

dermed en større del på de omkostningstunge dele af studiet. Derfor rammer det økonomien på nuværende tidspunkt. 

Den Danske Dyrlægeforening opfordrer hermed ministrene til at indføre en særlig hospitalsbevilling til drift af 

hospitalerne for hhv. familiedyr og stordyr. Undervisningen på hospitalerne er nødvendig for at kunne kalde sig dyrlæge 

efter endt uddannelse. 
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