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Uddannelses- og Forskningsministeriet 
Slotsholmsgade 10 
1015 København K 
Att.: Forsknings- og Uddannelsesminister Esben Lunde Larsen 

Behov for særligt kliniktaxameter til tandlæge- og dyrlægeuddannelsen  
 

Kære Esben Lunde Larsen 

 

Først og fremmest velkommen på posten som uddannelses- og forskningsminister. 

Fri forskning i verdensklasse og talentudvikling til fremtidens arbejdsmarked er en 

dansk mærkesag. Vi glæder os til et godt samarbejde for at udvikle universiteternes 

bidrag til viden og vækst i samfundet.    

 

På vegne af Københavns Universitet (KU) og Aarhus Universitet (AU) ønsker vi at 

henlede din opmærksomhed på et forslag om at indføre et særligt kliniktaxameter til 

tandlæge- og dyrlægeuddannelsen. KU og AU har senest rettet henvendelse til Styrel-

sen for Videregående Uddannelser om uddannelsesinstitutionernes klinikdrift i no-

vember 2014, i forbindelse med den omkostningsanalyse af uddannelser, der blev ud-

ført af Deloitte på daværende tidspunkt. 

 

Uddannelse af tandlæger udbydes både af KU og AU, mens dyrlægeuddannelsen kun 

udbydes af KU. Begge uddannelser forudsætter, at kommende kandidater deltager i 

praktiske trænings- og undervisningsforløb under klinikophold.  Undervisningen fo-

regår på KU’s og AU’s tandlægehospitaler og på KU’s to dyrehospitaler for hhv. fami-

liedyr og produktionsdyr. Det vil sige, at KU og AU som forudsætning for uddannelse 

af tandlæger og dyrlæger selv varetager hospitalsdrift, mens den kliniske undervis-

ning på medicinuddannelsen foregår i regi af regionerne.  

 

Begge uddannelser er stærkt underfinansierede, hvorfor både KU og AU i stigende 

omfang har set sig nødsagede til at subsidiere tandlæge- og dyrlægeuddannelserne 
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med forskningsbevillinger.  Den situation er uholdbar i længden og reducerer insti-

tutternes forskningsmæssige konkurrenceevne. I forvejen har såvel den odontologi-

ske som den veterinære forskning generelt vanskeligt ved at tiltrække ekstern finan-

siering i konkurrence med andre forskningsområder. Det er en situation, som ikke 

blot gælder i DK, men også kan genkendes i vores nabolande. KU og AU blev for flere 

år tilbage tildelt særlige øremærkede ’klinikbevillinger’ til driften af hhv. tandlæge-

hospitalerne og dyrehospitalerne. Disse øremærkede bevillinger er imidlertid blevet 

nedlagt ved tidligere taxameterreformer. 

 

De faglige brancheorganisationer, hvis medlemmer aftager vores kandidater, har ud-

trykt stor bekymring over udviklingen. Landbrug & Fødevarer anser eksempelvis 

forskning og uddannelse inden for veterinærmedicin, herunder dyrevelfærd og føde-

varesikkerhed, som en vigtig forudsætning for Danmarks eksport af kvalitetsfødeva-

rer.  

 

I vores forslag til en løsningsmodel kan vi henvise til erfaringer fra udlandet, hvor fle-

re lande har indført særlige finansieringsmodeller til uddannelser med klinisk under-

visning. Eksempelvis i England og Norge har man indført et særligt kliniktaxameter 

for medicin-, tandlæge- og dyrlægeuddannelser.  

 

Med denne henvendelse, som vi fremsender efter aftale med vores rektorer, håber vi 

at kunne indlede en dialog om udviklingen og om mulige løsningsforslag. 

 

 

 

Med venlig hilsen, 

 

Dekan Ulla Wewer   Dekan Allan Flyvbjerg 

 

 

 

Kopi til: 

 

Nils Agerhus og rektorerne på KU og AU 




