VETERINÆRMEDICINSK FORENING
DYRLÆGEVEJ 9
1870 FREDERIKSBERG C
E-MAIL: VMF@STUDMEDVET.DK
WWW.STUDMEDVET.DK

RSV-møde
RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende.
Torsdag d. 19/3 2015 kl.17.15 i lokale 1.15
Fremmødte: 35
Tilmeldt spisning: 40

1. Formalia – 17.15



Godkendelse af dagsorden: Godkendt
Godkendelse af referat fra sidste RSV-møde: Godkendt

2. Sekretariatet informerer – 17.15 – 17.20
 Formanden
o

Sekretariatet - siden sidst []:


Samarbejdssaftale med Science: Ingen plads i Sciencerådet, da det kun er for
science studerende og deres interesse. I stedet laves der en
samarbejdssamtale. Ingen plan for plads i Sciencerådet - det var oprindeligt et
krav, men hvad får vi ud af det? Hvis vi laver en samarbejdsaftale, så ved vi
præcis hvad vi får for pengene i stedet. De samarbejder godt med deres
fakultet, campus og forskellige foreninger. Ved at være i samarbejde med dem,
så vi har indflydelse på hvad der sker på campus (tidligere DSR-aktiviteter),
f.eks. flere fester. Der er stemning for at få en ud fra Sciencerådet. Susa er
blevet sat til at holde festerne efter DSR er lukket - AU vil trække på SUSAs
erfaringer, hvor AU kan bruge nogle af deres kontakter. AU ved ikke hvor de
helt præcis hører til, hvilket Sciencerådet bl.a. også er ved at hjælpe med. Der
sker ingen fusion mellem SUSA og AU.



Gratis kaffe fra VMF til alle VMF-studerende: Vi bliver bedre studerende - og
dog en fordel ved at VMF-medlem. De har det på Panum. Kaffe bliver stillet til
rådighed på skolen.
Foreløbige idéer:
1. Maskine som på Thorvaldensvej - så både kaffe og kakao. Nok lidt dyrere
end andre løsninger - og måske begrænsning til 1 kop pr dag. Den vil kunne
bruges hele tiden og der vil ikke behøves overvågning.
2. To store cilioner + 700 kr mælk om ugen + te. Bruges plastisk kopper.
Kaffen styres af husgruppen. Kan fås 10-17 i hverdagen. Så vil der være
nogle tilstede. Der kan købes kakao og andet ved siden. Man kan få alt det
kaffe man vil have, men man kan ikke få specielle ting. Hvor skal det være
henne? -Thorvaldensvej, Rådet. Der skal være køleskab til mælk. Hvilket
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tidsrum? - Først på dagen? Sidst på dagen? Hvordan sikre man det kun er
VMF-studerende som får det? Hvem skal stå for det? - En hel årgang kunne
stå for det, som en tradition, f.eks. 2. årgang, som har mange forelæsninger
på campus. Ulempen er at mange har forelæsninger andre steder i byen, så
det ville måske være bedst med ansvar på tværs af årgange.
3. Man kunne gøre det i samarbejde med foreningerne på Campus.
4. Man kunne f.eks. snakke med kantinen om at sænke priserne på kaffen i
kantinen ved visning af VMF-mærke. De mister jo alligevel kunderne.
5. A-vej kunne have åbnet og derved kunne man bruges deres lokale. Åbnet
f.eks. fra 12 hver dag. Vagter til betjening f.eks. - udvalg til kaffeordningen.
Det er ikke sikkert at AVF vil være der hver dag. De er en campus forening,
så de vil måske ikke kun åbne for VMF-medlemmer - kunne måske fungere
i samarbejde med de andre foreninger.
6. Kaffemaskiner rundt omkring på skolen, hvor der er et aflåst skab med
kaffe og diverse. Så skal man dog selv brygge kaffen.
7. Tårn i A-vejs gård kunne man eventuelt sætte en cilio med kaffe, som
kunne tages af hele dagen. Studekort kunne bruges til at komme ind i
gården og få kaffe.
Rigtig god idé! På Rådet kunne man få brugt sin tid, men på Thorvaldensvej kan
man ikke rigtig styre, hvem som tager af den.
Udvalg med Ane som boss: Skal samle idéer og få det lidt ud i verden. AnneMette, Simon, Camilla, Birgitte og Kamilla.


Nye møbler til VMF’s nye kontor: Flyttedag på Rådet: Afholdt lokaledeling - vi
får Mødelokale 2 i stedet. Der er ret småt i det nuværende lokale. Der skal
bruges nye møbler til lokalet - godkendt af RSV. Det skal være et rart sted at
være med lidt mere luft. Det kan bruges mere som kontor og mødelokale.
Mødelokale 2 flyttes til printerrummet (forende af gangen) -> printerne flyttes
til ”hyggekrogen” (sofaområdet), så de er mere tilgængelige. Ingen
modargumenter - på næste RSV bliver det fremvist, hvilke møbler der er blevet
købt.



Billederne som tidligere blev taget skal sendes ud på RSV-mail.

3. Update fra SUND – 17.20 – 17.25
- Møde tirsdag d. 24/3 kl 17.30 på Rådet (ændres ved mange tilmeldte):
Oplæg omkring studenterforum, som uddeler studenterpuljen
(ansøgningsfrist sidst i april). Uddeler 250.000 kr. I SUND sidder der
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repræsentanter fra SUNDs studeretninger - de deler erfaringer og drøfter
problemer, da de handler meget forskelligt på de forskellige studier. Jo flere
fremmødte, som ikke er repræsentanter, jo mere dynamisk bliver mødet.
- Studenterpuljen: Line L undersøger lidt mere om de forskellige puljer til det
næste RSV-møde, så det er muligt at få et overblik.
4. Update fra VSN (veterinært Studienævn) - 17.25 – 17.40
- Bonusordning: Ændringerne er at man fremover kan få 0,01 for praktik i
mellemugen og 0,03 for praktik i kliniskpraksis i 3 sammenhængende uger.
Bonusordningerne bliver lagt ud. Ingen bonus ved 1 uge i sommerferien. Der
er andre uger end mellemuger - her fås heller ingen point. Man kan gøre det
lige så meget man vil, men der kan maks ganges med 1,15. Gælder dog kun
ved studering på nomineret tid - kan bruges til ansøgning på
differentieringen.
- Trivsel: Det er blevet taget videre og blevet ført i referatet. Den er blevet
offentliggjort og sendt ud til alle på RSV-mailen.
- Rapport om tilfredshed om uddannelsens kvalitet er blevet lavet - gjort ud
fra den gamle studieordning. Punkterne er som følgende:
Bedre til at styre komplekse og uforudsigelige problemer: Vi er ikke gode
nok til at styre foderstanden hos produktionsdyr og heste og kuld. Kunne
man bruge husdyrvidenskaben som en samarbejdspartner i stedet? Det er
godt at kunne det når man kommer ud - så mere samarbejde mellem de to
studieretninger. Det er et krav at man skal kunne noget om foder - det
vurderes ved hver grøn journal. Man har det meget gennem studiet om
ernæring - man skal bare se tilbage i sine noter (helt fag om ernæring).
Meget af det der læres i ernæring kan ikke bruges i praksis - det skal gøres
mere anvendeligt i praksis - måske mere om besætningsrådgivning.
Arrangement om ernæring for kandidater d. 18/3 - gav god indsigt i hvordan
det kan bruges i praksis. Nogle fik ikke så meget ud af selve ernæringskurset.
Der kunne laves et arrangement en aften, hvor de studerende kunne
komme og få en bedre indsigt i det som et tillæg til selve ernæringskurset.
Skal blive bedre til røntgen og billeddiagnostik: Der er kursus nu, så intet
problem.
Bedre til udskrivning af recepter i henhold til lovgivningen: Lovgivningen er
svær at undervise i, da den konstant ændrer sig - man bliver nødt til selv at
læse op på det. Det er svært at lave en fuldudnyttet undervisning - i stedet
3

VETERINÆRMEDICINSK FORENING
DYRLÆGEVEJ 9
1870 FREDERIKSBERG C
E-MAIL: VMF@STUDMEDVET.DK
WWW.STUDMEDVET.DK

undervis i hvordan man kan finde loven (gøres dog i Retsmedicin) eller
løbende undervisning i det.
Ikke gode nok til at sterilisering af hunhunde (ikke nok praksis undervisning):
I Event laves der et arrangement med netop det, da dyrlægen, som foreslog
det, også synes der er mangelfuld undervisning i det. Kurset kommer til at
koste 500-1000 kr., da det vil være et heldagskursus, hvor man får lov til at
gå i dybden med det - det bliver levende dyr fra internater, da der er
dyrlægeovervågning konstant. Det burde indgå i undervisningen - der er
snakket med Hans Henrik. Man når kun at steriliseret en han- og et hundyr.
Man er 8-9 personer om 5-6 dyr - derved får man ikke lov til at fuldføre en
hel operation. Flere dyr i perioder, hvor man kunne lave rotationer. Hvis
man kunne få steriliseret katte billigere på hospitalet kunne man eventuelt
få flere kunder - og derved større mulighed for at få lov at gennemfør en hel
operation selv. På hospitalet er der kun 1 om morgen og 1 eftermiddag hvis der er mistanke om en lidelse, så får de studerende lov at se på i stedet.
Godt der er fokus på det - men godt initiativ fra Event. Både stordyr og
smådyrs hospitalet går begge i minus, derfor fås der ikke flere dyr. Derfor
godt med et kursus, da det er en investering i ens uddannelse og fremtid.
Kurset kunne blive kvalitetssikret.
Bedre til at eksprotiv laborativ: Det er en basal kirurgisk teknik, så måske
kunne Event lave endnu et arrangement. Udfordring med det bæredygtige
fremtid. Det bliver nok svære at lave dette arrangement, da kattene ikke
ligefrem får en fordel ud af det. Det kunne indopereres i andre indgreb
under f.eks. Kirurgisk teknik, så får man lidt mere træning i det.
Dårlige til almen rådgivning og planlægning af programmer for smådyr og
stordyr: Blive bedre til at snakke med folk - bedre til fremtidstænkning. Det
bliver nedprioriteret i uddannelsen. I Event har vi arrangeret i
kommunikationsaften, som tidligere har haft arrangementer i DDD: Han har
sat sig ind i stor og småkliniker - det bliver det helt grundlæggende for
service og kommunikation (hvordan kommunikationen skal foregå). Der
burde laves et kursus generelt. I et smådyrskursus med Karoline Beck, hvor
der holdes to oplæg om kommunikation - man får intet ud af det. I stedet få
en ud, som underviser præcis i kommunikation og service - en som har
serviceperspektiv og ikke dyrlægeperspektiv. Man kan desværre misse
Event-eventer, så det skal impliceres i studiet. Det er kommet mere fokus på
det i undervisningen, men ikke nok. På smådyrshospitalet får man lov til at
kommunikere med ejerne.
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Foretage nødvendige besætningsbegrænsninger og indberetninger af
sygdomme (fik ikke helt fat i hele punktet): Der har været en del om det på
studiet - en hel forelæsning om vigtige zoonoser. Det er måske blevet
forbedret inden for de sidste 4 år. Det er svært at for helt nye dyrlæger at
stå med det i forhold til en dyrlæge, som har arbejdet med det i 20 år. Det
kommer med erfaring - det er anderledes, når man står med en stor
besætning. Der sker en vidensdeling efter uddannelsen er færdig.
Den er baseret på hvad nyuddannede dyrlæger og deres arbejdskollegaer,
som har arbejdet længe som dyrlæger synes.
5. Undervisningsudvalg og øvrige udvalg informerer – 17.40 – 18.00


Smediefesten: Ansøgning om midler til selvstændiggørelsen af festen: Søger tilskud til
ølvogn (3995 kr.) og lyskæder (cirka 20.000 kr. - de dyreste, kan godt være det bliver
mindre). Ølvognen er essentiel, da de bruger den til at fragte ting rundt mellem
Ridebanen og Plænen - de kan låne A-vejs i år, men ellers ikke fremover. Andre
foreninger kan låne, når Smediefesten ikke afholdes. Lyskæderne har de tidligere lånt
andre steder, men de må ikke efter i år. Andre kan låne lyskæder, hvis de får brug for
det. Det er for at fremtidssikre Smediefesten og så andre kan låne dem i løbet af året.
Har et dårligt økonomisk ry, men det er blevet vendt. IVSA har tidligere lånt pengene,
men det er betalt tilbage. Der er blevet strammet rigtig meget op. Der er søgt penge
via sponsorater, Konservative studerende, Studenterpuljen og andre steder. Ikke hos
de andre foreninger, da de mener det er en dyrlægefest - de prøver at få dem til at
komme til festen.
Det kommer andre til gode - så det er ikke kun til Smediefesten, men resten af året kan
det bruges af andre som ligger under VMF.
De kan få råd til det på sigt, men de kan ikke nå at spare det op til i år. De søger fordi
det ikke er lagt ind i budgettet i forvejen.
Der ses på regnskab.
Engangsbeløb på 24.000 kr.  Vedtaget



Event
o For alt holde alle opdateret, så er der nogle slides ved hvert RSV-møde.
o Arrangementer i foråret:
- 4. marts: Sirius arrangement
5
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- 26. marts: Prøvespot
- 28. april: Anæstesi arrangement med en læge og dyrlæge (Carsten Grøndal)
i samarbejde med medicinerne med sandwich.
- 6. maj: Kommunikationsaften
- 18. maj: Sutur. Øvning på grise.
o Arrangementer i efteråret:
- Sterilisationsarrangement, Linkedin, Den Blå Planet, Sirius, Rundvisning på
smådyrshospitalet, Karriereraften, Rundvisning i haverne og Skills lab.
- Gerne et arrangement med rundvisning på stordyrshospitalet. Gratis
rundvisning d. 25. april fra 8-14.
o Idéer til events: Rundvisning på Zoologisk Museum (også arrangeret af Science,
som er åbnet for alle studerende).
o Sterilisationskursus: Dyrlæge Thomas Evans har kontaktet dem grundet
manglende kirurgisk erfaring. De får lov at sterilisere og får videomateriale
med hjem, så de kan se det igen. Planlægningen begynder d. 27. marts. Hvis
kandidatstuderende hjælper, så er de garanteret en plads på kurset.
o Skills lab med Rikke Langebæk: Skills lab bliver ikke brugt særligt meget. Vil
gerne åbne det op, så man kan bruge det bedre. Der ansøges ved
Studenterpuljen om frikøbing af Rikke og andet.
o Førstehjælp til RSV’ere: Man går mange mennesker samme sted, så det kunne
være meget rart at kunne. Rusturerne gør det for deres ambulancevagter. Det
er gratis for noget af SUND. Stemning for at videre arbejde med idéen.


Akademisk Råd: Bonnie er blevet næstformand. Mødes med dekanen for at finde
ud af, hvad strategien skal være næste år. Veterinærmedicinstuderende føler sig
ikke inkluderet i SUND, så der skal sættes mere fokus på det nye SUND med os.
Akademisk Råd vil afholde et møde på smådyrs hospitalet, så de kan huske os lidt
bedre. Mødet vil omhandle veterinærmedicinstuderende og vores bæredygtige
fremtid.



Saly’s hest: Først møde afholdt. Undervisningsprisen på 30.000 kr. og et navneskilt
med det på uddeles her. Alle professorer, som er videnskabelige, kan indstilles. Det
er forelæseren med de bedst begrundede indstillinger, som vinder prisen. Der
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kommer mere information om det på RSV-mailen, fb og andre steder. Er for alle
forskellige undervisere - ikke institutdelt.


Medlemspuljen: Mødes afholdes i næste uge for at få uddelt penge.



UVU for produktionsdyr og heste: God tone fra studerende - rigtig godt!



Galla: Har fået rigtig mange sponsorater.

6. Status yngste årgang – 18.00 – 18.10


Årgang ’14: Mange problemer med løbende eksammen - svarende var rykket rundt
ved aflevering, så mange var dumpet. Har kontaktet kursusansvarlig, så der er
opmærksomhed på problemet.

7. Up-coming fra øvrige årgangs rep. – 18.10 – 18.25


Årgang ’10: Ingen til stede.



Årgang ’11: Ingen årgangsrepræsentanter - er ved at finde rotationsansvarlige.
Mathilde Poulsen er ny årgangsrepræsentant.



Årgang ’12: Går godt. Klage over eksammen - har sendt det til VMF. Bonnie sender
den videre til undervisningsudvalget. Forelæsning i Besætnings og folkesundhed
blev aflyst, hvor den blev lagt sammen - de skulle have i alt 6 timer, men det blev til
en e-learning forelæsning af tre stks på 20 minutter i stedet. Må de godt fjerne en
helt forelæsning? - Råd fra RSV: Evaluer det. Informer kursusansvarlig om
underviseren.



Årgang ’13: Går meget godt. Ingen ændringer siden sidst. Basal farma: Havde to
øvelseshjælpere, så der var ikke nok hjælpelærere til alle studerende. Der var dog
indlagt to ekstra cases ind, hvor der var flere hjælpelærere tilstede. Der var oplagt
videoer omkring det svære stof. Der er lagt meget e-learing op.

8. Eventuelt – 18.25 – 18.40


Kantine: Udvalget er blevet bedre, men de får udsolgt rigtig hurtigt. De lukker kl 15,
men har ikke mad dertil. De har dog ofte udsolgt omkring 12.30. Ris og ros kan
skrives til f.eks. Sciencerådets kantineudvalg. Forskellige automater på campus må
gerne opdateres eller forbedres, da der ikke er noget efter kl 15.



Poster til sit bachelorprojekt: Skriv til Bonnie, hvis nogle har posters (plakater) fra
et tidligere bachelorprojekt - det skal bruges til AVMA.
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Input mangler folk til at fortælle om deres bachelorprojekt. Skal bruges til INPUT
d. 24. september.

9. Fælles spisning – 18.40
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