V E T E R I N Æ R ME D I C I N S K F O R E N I N G
DYRLÆGEV EJ 9
1870 FREDERIKSBERG C
E-MAIL: VMF@STUDMEDVET.DK
WWW.STUDMEDVET.DK

RSV-møde
RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende.
Torsdag d. 07/12 2017 kl.17.15 i A2-70.03

Tilstede: 37
Referent: Cecilie Meldgaard Poulsen
1. Formalia – 17.15
 Godkendelse af dagsorden; RSV 2.0: Godkendt
 Godkendelse af referat fra sidste RSV-møde: Godkendt
2. Update fra SUND – 17.15 – 17.25
Møder i SUNDrådet
- Generalforsamling, formanden går af, der vælges ny til februar.
- Højere deltagelse end tidligere, alle pladser taget af sunddeltagere.
- Åbent studenterforum, alle kan deltage, kontakt Ameli.
- AMEE
- The Association for Medical Education in Europe. Denne organisation
laver bl.a. konferencer.
- Veterinærmedicin og tandlæger kan deltage, er ved at undersøge det
- Studenterhuset – skal det rives ned eller forbedres?
- Status om økonomi for SUND
- Ganske pæn, kører stille og roligt, der er lagt budget til 2020.
- KU strategi
- Forsat diskussion om hvordan KU strategi for uddannelsen skal gribes
an. Hans Henrik Saxild har fremlagt ind om åben debat (studenterrådet)
eller evt. fremsætning af en række pointer, som de i SUNDrådet kan
komme med udspil til.
- Studenterpuljen
- Uddelt slut oktober – uddelt kr. 203.191,00
- kr. 88.500,00 uddelt til veterinærmedicin
- Uddelt til bl.a. CALIS, smedie, LIFE kor, VMF Event,
årgangsfest, studentergrupper, loger samt rusturene fik
et engangsbeløb til dækning af tab v. rotter på loftet
3. Sekretariatet informerer – 17.25 – 18.00
Formanden
Sekretariatet - siden sidst [12. oktober 2017]:
Der er gang i flere forskellige ting – samarbejde med SCIENCE. Mødet der var aftalt blev aflyst
grundet for lav deltagelse fra SCIENCE. Vi synes samarbejdsaftalen er for dyr, og ønsker ikke at
betale 100.000 kr., det støttes der op om fra de andre faglige foreninger.
Nyt møde er aftalt d. 5. januar. Vi vil ikke ud af aftalen, det er bare for dyrt for os. De andre faglige
foreningers formænd synes ikke det skal gå ud over fællesskabet, de støtter op omkring vores
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beslutning og mener der kan findes en løsning for AU, RIK etc., således dette kan køre uden om
SCIENCE.
Statusmøde ved DDD – Der var besøg af en ny studenterforening under JA (SJUS) fra Århus. De har
ingen penge, men klarer events på andre måder (egenbetaling) – nu har de penge og er i tvivl om
hvordan de skal distribueres, så de vil gerne have hjælp med dette.
Meningsmåling om hospitalerne – kommer snart, der er lidt rettelser, men den er på vej.
Vagtbooking:
Der er nogle sidste rettelser fra hospitalernes side, og der ses ellers på hvor meget der skal laves
om.
Teambuilding for sekretariatet søndag d. 10. december.
Ridehuset kan ikke bruges lige nu; malingen er farlig, idet den danner giftige gasser v. brand. Der
må maks. være 30 derinde som det er nu. Vi arbejder på en løsning – vil det evt. være et billigere og
bedre alternativ at installere ordentlig aircondition i Gimle, så dette kan benyttes?
Forsikringer:
Vi har tre forsikringer: VMF gruppeulykkesforsikring hos CHUBB (for nyligt skiftet fra TRYG, er
bedre og billigere). Alle medlemmer af VMF har den uanset hvad, da den betales gennem VMFmedlemskabet. Den skal bruges hvis man kommer til skade.
Privatforsikringer ved TRYG. Man skal selv sørge for at tegne dem, og skal dermed også selv betale
dem. Skal bruges hvis man selv kommer til skade eller får stjålet eller ødelagt ting.
Praktikforsikring: Lidt problematisk at skaffe, skal dække v. praktik hos universiteter i udlandet
(f.eks.: USA kræver der er forsikringer der dækker, hvis man ødelægger noget). DDD har ledt efter
et sted der vil dække, der er ingen der vil, da det er uklart hvad det vil koste og hvornår det skal
bruges. Alle praksisejere i DK under DDD skal have en forsikring der dækker hvis der skulle ske
noget i klinikken. Den er blevet udvidet, så den dækker nu også VMF medlemmer når vi er i
udlandet, og fungerer som en slags ansvarsforsikring. Dog skal man have tegnet privat
indboforsikring ved TRYG gennem DDD for at bruge denne praktikforsikring. Den dækker hvis
man ødelægger noget ved udlandsophold. Dækker også ved praktik hos klinikker (som ellers har
deres egen der dækker).
Næstformand
Update fra DDD
Der trækkes A-vej for DDD til foråret, vi håber de får en.
4. Update fra VSN (veterinært Studienævn) – 18.00 – 18.15
Der er plads til 180 på rotationerne om året; 200 har søgt denne gang. Ikke alle skal på alle
rotationer, det burde være muligt at få alle igennem i år. Den eneste flere har søgt er
akutmedicin – de er ved at oprette ekstrahold i mellemuger og påskeferie.
De studerende der startede kandidat i år og kører normal normeret tid bliver fordelt først,
herefter fordeles hold ved tilfældig lodtrækning ud fra deres ønske. Alle der skal på rotation
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kommer på rotation, nogen kommer dog først til efteråret, selvom de vil til foråret; de bliver
lidt forsinket.
Fordelingen vil, så snart den er lavet, blive offentliggjort, så folk ved hvornår de er meldt til.
Den forventes klar sidst i uge 3 eller starten af uge 4. Det er ikke muligt at bytte rotationer.
Folk på venteliste bliver fordelt ved tilfældig lodtrækning. Der vil dog også komme en
prioriteret venteliste. Takker man nej til tilbudt plads beholder man sin oprindelig rotation og
næste på ventelisten tilbydes pladsen.
Det er vigtigt dem på ventelisterne tjekker om de er kommet på rotation i foråret – så kan de
give besked om de er interesseret, så andre kan få pladsen, hvis folk takker nej.
Alle studerende der er tilmeldt fuld skema men ikke vil tage rotation til efteråret, skal melde
ud snarest muligt til administration. Pt. er der dispensationer til behandling. Dette er udsat til
ekstraordinært studiemøde (forsinket af barsel, sygdom etc.). Det er uvist hvordan udfaldet
bliver.
Årgangsrep fra ’13 og ’14 skal dele på Facebook, at alle der har søgt rotationer og mener de kan
få dispensation grundet barsel, sygdom etc. skal sende en ansøgning hurtigst muligt. Det er kun
modtagne dispensationer der bliver set på til det ekstraordinære møde; søger man ikke aktivt
kan man evt. ikke blive før prioriteret, hvis det går igennem. Det bliver ikke sendt ud som
studiebesked, de studerende må selv tage stilling til dispensationer.
Deadline for dispensation er i december – send senest 2. januar – ansøgningerne skal kunne nå
at blive behandlet før mødet. Afmeld/tilmeld, når alle inddelinger er lavet (efter listen kommer
ud). Dem der er startet i år mangler alle rotationer; de kommer på fuld rotationsforløb.
Man skal være tilmeldt begge MKR eksamener for at kunne komme til rotationerne først, det
har ikke betydning om man har bestået MKR. Fra næste år skal teoretiske eksamener dog være
bestået.
På nuværende tidspunkt er dette gældende i forbindelse med rotationerne:

Almen klinisk praksis
familiedyr
Almen klinisk praksis
Store husdyr
Praktisk
besætningsrådgivning
og kødkontrol
Akut medicin,
obstetrik, intensiv
terapi og klinisk
anæstesiologi
Veterinary Imaging
Veterinary Paraclinics

MKR Store dyr
Kursus attest
Eksamen
X

MKR Små dyr
Kursus attest
Eksamen
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X
X
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Det er pt. ikke muligt at starte på differentieringen inden rotationerne er afsluttet, der arbejdes
dog på at tillade studerende, som har bestået de faglige basisgivende rotationer, at kunne
starte på differentieringen inden alle rotationer er overstået. Det bliver afgjort til næste
studienævnsmøde som ligger midt i januar. De kursusansvarlige for differentieringerne er
inviteret – skulle ændringen blive lavet, vil den være gældende derfra. Skulle den ikke blive
lavet, er det hermed gældende for alle følgende år.
Hvis man vil på en klinisk differentiering skal man have haft almen klinisk praksis og
akutmedicin Vil man starte på differentiering til foråret er det ikke muligt at komme ind på
hest eller smådyr, da disse er fyldt.
Dispensation for tidlig start af differentieringen sendes inden starten af januar: uge 1, evt.
tidligt uge 2 senest.
Hvis man ønsker at tage differentiering i besætningssundhed, biomedicin eller onehealth til
forårssemesteret kan man søge dispensation, såfremt man mener at have bestået nødvendige
forudsætningskrav.
Ændringen gælder kun dem der søger dispensation – man skal godkendes af studienævnet,
hvis denne metode åbnes. Dem der mangler en rotation, og ikke mener den er relevant for det
man vil på, kan sende denne dispensation. Ansøgningerne bruges i argumentation til at få
denne ændring igennem.
Til årgang ’15 og fremad (dem der begynder kandidat sommer 18 og fremefter)
- Nu skal man have bestået eksamener for rotationer. To rotationer kan tages
uden at have bestået begge MKR eksamener (imaging og paraklinik). Fuld
rotation kan ikke tages, hvis man mangler et fag. Man kan tage halv rotation
(rotation A eller C).
- Reeksamen i MKR ligger mellem blok 3 og 4 (i år ligger den i august, den rykkes
tilbage til mellem blok 3 og 4).
-

Det anbefales at studerende der mangler eksamen i MKR holder blok 3
fri for at læse op til denne.

- Man ved ikke om man har bestået MKR før man er startet (gælder ’15).
5. Nyt fra Akademisk Råd – 18.15 – 18.25
Præsentation af kvalitet i Ph.D uddannelsen.
Serviceeftersyn af økonomi og regnskabsområdet.
Der blev gennemgået KU’s økonomiafdeling på alle fakulteter og vurderet hvor god
administration er.
Økonomi:
-

Orientering om kvartalsopfølgning for tredje kvartal i 2017 og for 2018.

Budget for 2018:
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-

Spørgsmål til klinikbevilling

-

Penge til uddannelse når vi gennemføre kurser. OI (Odontologisk Institut) og IKV (Institut
for Klinisk Veterinærmedicin) får særbevillinger til klinikdrift. Vi ønsker flere penge –
samlet får vi det ikke, dog ser det lidt sådan ud, da OI flytter lidt rundt på deres.
SUND får ikke de penge de er berettiget til, men må få dem andre steder og flytte dem
rundt. Esben har på den baggrund fået lavet et møde med fakultetschef; mødet bliver nok
d. 21. december.
Forsøg på at få flyttet på pengene internt, da KU skal revidere budgetmodellen – der kan
være noget af hente der.
KU har taget en ny opsparingsmodel der betyder, at har man en omsætning på 100 mio.,
skal man have en opsparing på bankbogen/som nyindkøbt inventar, svarende til 7,5 %.
Ikke så godt for veterinærinstitutterne; de har ikke så mange penge i banken. IKV skulle
have 11, IVH skulle have 15; de har hhv. 8,6 og 7,8.
Begrundelsen for denne procent er, at man skal have en ”stødpude” fremadrettet.
Fordel: KU giver reglerne på fakultetsniveau (hvor opsparingen skal være). Så længe SUND
har 7,5 % opsparet i gennemsnit, vil det ikke have store følger for dekanen; dog skal
institutterne på SUND gerne bære byrden nogenlunde ligeligt. Nogle institutter har flere
penge end hvad de havde behøvet.
Hospitalerne er en underskudsforretning – hvordan skal vi kunne lave ens større
opsparing? IVH har det største problem; de har ellers en god økonomi.

Valg:
Rebecca er valgt, Esben er suppleant. Valget er vigtigt internt mellem studenterforeninger.
VMF har en rimelig styrke; når vi møder op, har vi noget at flytte med internt i
studenterpolitik.
Akademisk råd: 1 kandidat (Esben). Der er 1 veterinær, 3 medicinere og 1 farma
Institutråd: Bliver nedlagt; de der blev valgt til GF er valgt for kort periode.
Valg for studienævn: Fire opstillet fra os, alle er valgt ind, der er valgt ved fredsvalg.
6. Rus-køer anmoder om redistribuering af midler, uddelt på GF 2017, til en koordinator
tur – 18.25 – 18.35
Det er ikke en anmodning om redistribuering af de midler, som blev uddelt på GF 2017.
Ruskøerne vil gerne anmode om at budgettere til fælles koordinatortur til foråret. Denne tur
skal bruges til planlægning af prærus samt de overordnede strukturer for selve rusturen. De
har pengene på fælleskontoen, og skal bare bruge VMFs tilladelse til at bruge dem. Pengene
skal bl.a. gå til leje af sommerhuset (de planlægger at bruge kr. 3.000,00; kr. 1.000,00 fra hver
rustur). Pengene på fælleskontoen er bl.a. sponsoreret fra SUND – de er i tvivl om hvor
pengene helt specifikt kommer fra, da det er fra flere forskellige sponsorater. Fælleskontoen
fungerer som en buffer til fællesudgifter for rusturene. Pengene er et overskud der har været
på kontoen. Normalt er denne sommerhustur en egenbetaling – de vil nu gerne vide, om de må
budgettere på rustursregnskaberne med kr. 1.000,00 pr. rustur.
Dette tages op til afstemning – det er vedtaget.
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7. Fællesspisning – 18.35 – 18.55
8. Undervisningsudvalg og øvrige udvalg informerer – 18.55 – 19.25
Undervisningsudvalg
IKV
To møder. Der blev snakket om tonen på hospitalerne. Der laves en undersøgelse i VMF – IKV vil gerne
høre svaret derfra. Amalie Mouritzen skriver til rotationsansvarlige og ser om man kan få eksempler
på specifikke situationer derfra. Der opfordres til at kontakte de kursusansvarlige. Man skal gå til dem
og fortælle om problemerne, da de er ærgerlige over dette og vil gøre noget ved det. Man kan også gå
til VMF eller nogen fra undervisningsudvalget, da de er bekymrede over dette problem. Der støttes op
om undersøgelsen og der sendes nogle punkter til undersøgelsen.
Pladser på differentieringer:
Forslag til det mest retfærdige når differentieringer er fyldt.
Det hænder at studerende der er optaget på en fyldt differentiering (f.eks. hest), tidligere har sendt en
ansøgning om alternativ differentiering. Hvis denne ansøgning godkendes, afmelder de pladsen på den
fyldte differentiering. Dette kan ske efter deadline for tilmelding, hvorfor pladsen på den ellers fyldte
differentiering går tabt.
Tidligere er pladsen blevet givet til internationale studerende, men hvis de heller ikke tager den, kan
man så finde en retfærdig måde at give den til en anden studerende? Skal der oprettes en venteliste?
Det vil blive taget op igen til RSV i januar eller efterfølgende møde.
Evaluering:
Flere skal evaluere – der er ikke nok der gør det. Kursusansvarlige vil også have personlige
kommentarer. De ryger dog ikke videre til institutterne. Det nye evalueringssystem er ikke ret godt.
Kunne kommentarer sendes direkte til undervisningsudvalget fremfor de kursusansvarlige?
IVH
Møde i fredags. Regler omkring billeder og optagelser i undervisning. Klare regler skal udmeldes ift.
hvad man må og ikke må samt konsekvens – så der ikke er tvivl om det.
Holdinddeling: system så de hold man har første år fortsætter så langt som muligt.
Aspiri – i stedet for dette ville det være godt med noget fra underviserne op til eksamener.
Instistutråd
IKV
Ikke til stede.
IVH
Ikke til stede.
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9. Status yngste årgang – 19.25 – 19.35
Går godt, har haft en del problemer med skabene til AF, nogle er helt op til 5 om at dele et skab,
men det begynder så småt at blive løst tror vi. Et hold er lige blevet færdige, så der er lidt flere
ledige skabe på nuværende tidspunkt; dog må der huskes på, at der hele tiden oprettes hold,
hvormed der vil være et nyt behov for skabe.
10. Up-coming fra øvrige årgangsrep. – 19.35 – 19.50
Årgang ’12:
Ikke til stede
Årgang ’13:
Frustrerede studerende grundet rotationerne. Administrative problemer med resultater, der
var IT fejl, men resultaterne er kommet nu.
Stordyrsrotationen: god evaluering med Nynne efter sidste møde – opfordrer andre
rotationsansvarlige til at gøre noget ud af det. Godt der tages hånd om det. Der skrives ud til de
studerende, at der skal gøres noget ved det.
Årgang ’14:
En del MKR. Der er nogenlunde styr på det nu. Haft forelæsere der ikke vidste hvor de skulle
være, byttet rundt på lokaler, der blev flyttet rundt på forelæsning (underviser kom da de
fleste var gået, der er dog fundet ny dato til denne forelæsning). Lidt kaos, men det bliver løst.
Årgang ’15:
Går fint, problemer med datoer der ikke har passet, det burde der være styr på nu.
Bachelorprojekt aften – dog burde der evt. laves en ny, da der var nogle problemer. Tiderne for
bachelor forsvar bliver ikke kortere, de skal stadig holde samme oplægslængde som før. Det
gælder først fra næste år, at tiden bliver kortere. Det er 15 min. pt., man kan se
eksamensfremgang i kursusbeskrivelse.
Sent eksamenssvar. Resultater for BKT små husdyr blev udsat grundet travlhed fra dem der
skal rette det. Det blev udsat 14 dage – 1 uge fra fristen blev det udsat yderligere grundet
sygdom fra censor – dette er efter tilmeldingsperioden for reeksamen, hvor tilmelding også er
udsat nu.
Årgang ’16:
Sker ikke så meget, problemer med lokaler, mikrofon har manglet/ikke virket. Hvis den ikke er
der skal man ringe til nogen, som kan gøre noget på et tidspunkt. Der er brugt lang tid på at
ordne dette. Ellers pt. rimelig roligt for nu.
11. Eventuelt – 19.50 – 20.05
VMF Event har ændret mail, man skal dog stadig kontakte dem via event@studmedvet.dk.
Hvis andre udvalg vælger at ændre mails, skal de stadig kontaktes via. deres studmedvet mail.
Der kommer sure beskeder til Event – der har været mange events på det seneste og der
kommer en del flere til at kunne lave events. Mange events er antalsbegrænset; man skal være
hurtig nogle gange. Mange vil høre hvorfor der er begrænset med pladser, problemer med
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ventelister osv. træls tendens vi håber der ikke fortsætter. Sig til årgangene at Event prøver at
lave events til alle, men nogle ting er der begrænset plads.
Undersøgelse om studiejob for veterinære fra DDD: 50 % svarprocent, DDD er tilfreds.
Til rusvejlederne: kontaktperson Hanne ved DDD spørger om det har interesse at der
informeres omkring DDD til alle vejledere (vent evt. til de nye vejledere er kommet).

-

Burde besluttes af køerne.

-

Vejledning så instruktørerne ved hvad de skal sige til russerne.
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