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DEBAT – KOMMENTAR 

Vedrørende Veterinærskolen ved KU SUND 

 

Dr.med.vet. Steen Willadsen, Søborg, skriver: 

Inden for den sidste måned er der kommet to 

væsentlige officielle meldinger fra den danske 

veterinærskole ved KU SUND. Den første var, 

at skolen lige havde vundet en flot IO. plads på 

verdensranglisten for veterinærskoler (der er 

idag flere hundrede veterinærskoler i verden) l . 

Den anden melding var, at samme skole havde 

fået afslag på sin ansøgning til the American 

Veterinary Medical Association (AVMA) om 

akkreditering2 . Da vores veterinærskole har en 

bedre placering på verdensranglisten end 

størstedelen af de omkring 20 AVMA-

akkrediterede hjemlige amerikanske 

veterinærskoler3 , er det rent umiddelbart svært 

at forstå, hvordan den danske ansøgning kunne 

ende i papirkurven. Og skolens institutledere 

lagde da heller ikke skjul på deres skuffelse i 

fælleserklæringen om afslaget. Som menig 

dansker kunne man mene, at hvis en hel del 

veterinærskoler uden for USA, som nu fire 

canadiske, to britiske, den irske i Dublin, fire i 

Australien, den new zeelandske i Palmerston 

North, for ikke at tale om den vestindiske i 

Basseterre på St. Kitts alle er akkrediterede, så 

burde/må den danske bestemt også være 

kvalificeret. Med andre ord: Der må være tale 

om en misforståelse. 
Men der ikke er tale om een misforståelse. 

Der er tale om flere. Og de ligger på dansk 

side, ikke på nordamerikansk. 
Hvis man har fulgt lidt med i den 

møjsommelige og langstrakte 

ansøgningsprocedure, er ledelsens og andre 

involverede og berørtes skuffelse 
 

  
1 www.b.dk/nationalt/danske-universiteter-rykker-  
  op-paa-international-rangliste 
2 DDD Nyhedsbrev 26. april 2016 
3 https://www.avma.org/professionaldevelopment/ 
  education/accreditation/colleges: 

 
4 https://www.avma.org>colleges>pages 
5 sund.ku.dk>organization>dok>ledelse 
6 American Veterinary Medical Association 

Council On Education: Report of Evaluation, 

University of Copenhagen Faculty of Health and 

 Medical Sciences, School of Veterinary Medicine            
and  
 Animal Sciences, 2016 
7 QS world university rankings Wiki 

 

 

måske nok forståelig. Men dermed ikke være 

sagt, at den er berettiget. Det er den langt fra, i 

hvert fald ikke for ledelsens vedkommende. 

Tværtimod, afslaget var på forhånd givet, og 

skuffelsen derfor selvforskyldt — hvis den er 

ægte. For læser man betingelserne for AVMA-

akkreditering af veterinærskolerl ordentligt, vil 

man med det samme indse, at skolen ved KU 

SUND ikke opfylder en hovedbetingelse, 

nemlig denne (direkte citeret fra instruksen): 
»The chief executive officer or dean must 

be a veterinarian, and the officer(s) 

responsible for the professional, ethical, 

and academic affairs of the veterinary 

teaching hospital(s) must also be (a) 

veterinarian(s)«. 
Der er tale om et fundamentalt krav: Der er     

ikke noget at rafle om! Og kravets formål er 

klart og principielt helt rimeligt, nemlig at sikre 

fagligheden (igen direkte citeret fra instruksen): 
»Veterinary medicine is a unique, 

multidisciplinary health profession. 

Decisions affecting the education of 

veterinarians are best understood and 

administered by veterinarians«. 
Dekan Ulla Wewer er ikke uddannet som 

veterinær (hun er humanmediciner5). 
End of story! 

Den første misforståelse i Danmark — for så 

vidt AVMA-akkreditering angår — er således 

den, at man har forestillet sig, at AVMA ville 

være parat til at se gennem fingre med, at 

veterinærskolens leder ikke er veterinær. 

 Eller ---? 
Den anden, bagvedliggende, langt mere 

alvorlige — og smitsomme — misforståelse, 

er en, som er blevet dominerende i politisk 

toneangivende kredse i Danmark, først og 

fremmest på Christiansborg, og i den 

centraladministratoriske omegn, men også i 

stigende grad ved vores universiteter: At 

ledelse er en generel forretningsmæssig 

funktion, i forhold til hvilken konkret faglig 

viden, indsigt og erfaring inden for det 

pågældende område er noget helt sekundært, 

som let tilvejebringes via konsultering af 

underordnede eksperter eller eksterne 

konsulenter. Eller noget, som nemt klares ved 

hjælp af spin eller simpelt dekret. Enhver 

burde indse, at denne indstilling ikke er 

optimal i universitetssammenhæng, idet den 

jo, per definition, er fagligt uansvarlig! 

Desuden fostrer den, som vi har set og løbende 

er vidner til, på den ene side opgivenhed og 

passivitet, på den anden nepotisme, servilitet 

og opportunisme af højst tvivlsom art. 
AVMA gør ret i - som et minimum - at 

insistere på veterinære ledere af 

veterinærskoler. Den Danske Dyrlægeforening 

burde gøre det samme! 
Det ville langt fra være tilstrækkeligt i den 

nuværende bedrøvelige situation på det 

veterinære område som helhed, men det ville 

være et væsentligt skridt i den rigtige retning! 
Uanset ovenstående, vil nogle nok mene, at 

der trods alt er grund til at lykønske 

dyrlægeskolen ved KU for resultatet af AVMA-

evalueringen6 For bortset fra ledelsesstrukturen, 

og et par »detaljer« om hhv. træning i kirurgi og 

sektion, var der nærmest ikke noget at komme 

efter, og undervejs var der ros i tilgift. Nu 

opererer AVMA fornuftigvis ud fra, hvad de 

betragter som minimumskrav, som ikke 

nødvendigvis er sammenfaldende med vores i 

Danmark, endnu mindre med flere eksterne 

censorers og veterinærers, for så vidt de 

forskellige aspekter og fagområder angår, 

herunder mit eget. Men OK. 
Og AVMA-evalueringen er noget mere værd 

end »10. pladsen på verdensranglisten«. For 

AVMA-kriterierne er fagligt, filosofisk og 

samfundsmæssigt velfunderede. Evalueringen 

er på en gang vidtfavnende og detaljeret. Og 

den er foretaget af kyndige og erfarne folk, hvis 

observationsevner, dømmekraft og 

professionelle integritet og uvildighed i forhold 

til opgaven man burde kunne have tillid til. Så 

med mindre man mener, at det ikke er tilfældet, 

eller at de er blevet ført bag lyset, må man 

respektere deres bedømmelse - så langt den 

rækker. 
10-pladsen på verdensranglisten er derimod 

af tvivlsom relevans og proveniens. Den er 

baseret på langt mere snævre, arbitrære 

kriterier, når det drejer sig om kvaliteten af 

veterinæruddannelser7 Bullshit, med andre 

ord, om end ikke i enhver sammenhæng,

http://www.b.dk/nationalt/danske-universiteter-rykker-%20%20%20op-paa-international-rangliste
http://www.b.dk/nationalt/danske-universiteter-rykker-%20%20%20op-paa-international-rangliste
https://www.avma.org/professionaldevelopment/%0b%20%20education/accreditation/colleges:
https://www.avma.org/professionaldevelopment/%0b%20%20education/accreditation/colleges:
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så i hvert fald i den herværende. For den siger 

nærmest intet om uddannelsen som sådan. 

Denne verdensrangliste er opstillet af 

Quacqerelli Symonds (QS)8 , et privat 

rådgivningsfirma, i samarbejde med Elsevier9, 

et privat forlag, der fortrinsvis beskæftiger sig 

med publicering af medicinske og 

naturvidenskabelige tidsskrifter og bøger. 

Disse to firmaer er blandt de globale ledere, 

når talen er om formidling og evaluering af 

forskningsresultater inden for de 

naturvidenskabelige forskningsområder. Deres 

respektive roller her kunne med nogen ret 

sammenlignes med dem, der indtages af hhv. 

the Dow Jones Industrial Average og the New 

York Stock Exchange i den globale 

markedsøkonomi. De imødekommer reelle 

behov for information, herunder information i 

mere overskuelig og letfordøjelig form, 

8 Quacqerelli Symonds Wiki 
10 Elsevier Wiki 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

som gør det nemmere for ikke 

specialister, bl.a. regeringer og central-

administratoriske ledere at træffe 

beslutninger, der involverer faktorer 

og/eller områder, de i realiteten ikke ved 

ret meget om og heller ikke har 

forudsætninger for eller tid til at sætte sig 

ind i. Herved får disse firmaer og andre 

lignende imidlertid langt større politisk og 

akademisk indflydelse, end de burde have. 

Tænk fx på folketingsflertallets 

Bibliometriske Universitet. 

Men hvad man end mener om 

AVMAevaluering og QS-ratings, så er det 

først og fremmest i Danmark, at den 

danske veterinærskole burde bestræbe sig 

på at vinde anerkendelse. Ved at holde op 

med at pjanke og flirte og i stedet 

koncentrere sig om sin primære opgave: At 

uddanne kandidater, der er veludrustede til 

at identificere og takle veterinære opgaver 

og problemer, aktuelle så vel som 

fremtidige, i dansk sammenhæng. For her  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

har veterinærerne på centrale, livsvigtige 

områder de sidste 10-20 år tabt både terræn 

og autoritet, først og fremmest inden for 

husdyrbruget og fødevareproduktionen. 

Det er til skade for både dyr og mennesker. 
Alligevel fortsætter udviklingen. 

Hverken politikerne eller dansk landbrugs 

ledere synes at begribe, hvilken fatal 

misforståelse det er at marginalisere og 

degradere veterinærerne. Veterinærskolen 

kan ikke sige sig fri for ansvar. Ej heller 

kan den Danske Dyrlægeforening! 
Begge har snorket grundigt i timen. Hvad 

der er brug for nu, er en bred fremadrettet 

debat mellem alle interessenter om, hvad 

veterinærernes opgaver og ansvar i vort 

samfund skal være, og hvorledes dette 

effektivt afspejles i grunduddannelsen. 

Med andre ord: Fremtidens veterinær- 

skole  


