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Dr.med.vet. Jens Laurits Larsen, Abild
gaardkredsen.dk, skriver: 

	
Den bibelske association. Så	gik	Jesus	ind	
på	tempelpladsen,	og	han	jog	alle	ud,	som	
købte	og	solgte	der	osv.,	og	han	sagde	til	
dem	»Mit	hus	skal	kaldes	et	bedehus.	Men	
I	gør	det	til	en	røverkule«	(Mattæus	21,	
12-17).

Historien	om	vore	universiteter.	Indtil	
Universitetsreformen	2003	med	dens	
efterfølgende	fusioner	i	2007	var	vore	
universiteter	Danmarks	templer	for	
»videnskab,	viden	og	ekspertise«.	De	var	
ansvarlige	for	den	akademiske	sjæl	og	
ånd,	der	indpodede	fordybelse,	læring,	
indsigt,	overblik	og	respekt	for	fagene	og	
fagligheden.	De	gav	undervisning	op	til	
»højeste	videnskabelige	niveau«.	Præste-
skabet	var	professorer,	lektorer	og	
adjunkter,	som	blev	støttet	af	en	loyal	
teknisk	stab	af	medarbejdere	og	en	dygtig	
administration.

Fra	2003	blev	vore	universiteter	
befængt	med	en	alvorlig	lidelse	kaldet	
»lederskab«.	Den	medførte	en	nedvurde-
ring,	fortrængning	og	degradering	af	
præsteskabets	dyder	og	indførte	discipli-
nerne	magt,	styring,	fyring	(kaldet	tilpas-
ning)	og	kontrol.	Den	gjorde	kål	på	det	
akademiske,	fjernede	vigtige	frihedsgra-
der,	herunder	ytringsfrihed,	samt	den	for-
jættede	tillid	-	det	kit,	der	skabte	et	lykke-
ligt	folk.	Et	dansk	nationalt	kit,	der	fases	
ud	i	disse	år.	Kontrollen	ramte	især	præ-
steskabet,	som	skulle	skaffe	egne	forsk-
ningsmidler	og	skrive	utallige	artikler,	
mens	studenterne	skulle	»bæres«	igennem	
med	uudtalte	krav	om	ændringer	i	studiers	
stofindhold,	deres	omfang	samt	eksamen-
skrav,	så	taxameteruret	tikkede.	Alt	skulle	
justeres	til	»lederskabets«	løbende	tilpas-
ninger.

Hvorfor denne henvendelse?	Dine	
udmeldinger	i	december	2017	var	meget	
fremsynede,	lovende	og	positive	i	min	
optik.	At	»belønne	uddannelser,	der	har	
kvalitet,	og	hvor	den	studerende	kommer	i	
arbejde«.	Universiteternes	»lederskab«	
havde	efter	2003	meget	travlt	med	at	
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uddannelses og forskningsminister

oprette	nye	studier.	Var	det	på	bekostning	
af	de	klassiske	og	nødvendige	studier,	og	
var	de	egentlig	nødvendige?	I	din	analyse	
burde	nok	indgå	»sundhedsuddannel-
serne«	(læger,	tandlæger,	dyrlæger	og	
farmaceuter),	som	på	mange	måder	har	
indbygget	»håndværk«.	Det	kræver	bety-
delig	flere	ressourcer	pr.	student	end	mere	
teoretiske	uddannelser.	Har	»lederskabet«	
fattet	det?	Det	har	været	en	generel	ned-
tur	for	de	tre	sidstnævnte	uddannelser	at	
komme	under	Københavns	Universitet	
(KU).	For	alle	disse	uddannelser	blev	
udsat	for	flere	ulyksalige	»tilpasninger«,	
og	det	kan	i	yderste	konsekvens	få	betyd-
ning	for	levende	væsners	liv	samt	deres	ve	
og	vel.

Clement	havde	i	december	et	debatpro-
gram,	hvor	en	student	fra	KU	fortalte	om	
besparelsernes	negative	virkning	på	
uddannelserne,	og	han	påpegede	de	pro-
blematiske	2	%-årlige	krav	om	rationalise-
ringer.	Han	fik	et	prompte	svar	fra	en	
V-politiker,	der	nævnte	beløb	bevilliget	til	
universiteterne,	og	at	det	burde	være	
muligt	at	finde	2	%	på	de	store	budgetter.	
Virkeligheden	er,	at	de	2	%	ofte	kun	kan	
opnås	ved	fyringer!	

R	og	V	vil	indsætte	permanente	bakte-
rievismænd.	En	glimrende	ide,	men	hvad	
er	en	bakterievismand?	I	artiklen:	»Om	at	
leve	med	en	permanent	udfordring:	Anti-
biotikaresistens«	(DVT	08/2017)	kan	man	
få	et	indtryk	af,	hvad	en	bakterievismand	
skal	kunne.		

Nobelpristagere:	Jens	Christian	Skou	
har	meget	klart	udtrykt:	»For	megen	sty-
ring	truer	grundforskningen«,	og	han	
mener,	at	netop	forskningsfrihed	og	
mulighed	for	fordybelse	er	kernen.	De	
samme	kendsgerninger	udtrykker	James	
D.	Watson	i	sin	bog	»The	Double	Helix«	
(1968).	Sammen	med	englænderen	Fran-
cis	Crick	beskrev	han	DNA’s	struktur.	
Forskningsfriheden	gav	Nobelpriser!

Veterinærstudiet blev ofre for universi
tetsreformen.	Lektor	Steen	L.	Hansen	har	i	
flere	artikler	og	kronikker	beskrevet,	hvor-
dan	de	veterinærstuderendes	kvaliteter	er	
udviklet	gennem	25	år.	De	185	veterinær-

studerende,	der	optages	på	studiet,	burde	
være	blomsten	af	årets	studenter.	For	20	
år	siden	dumpede	ca.	10	%	i	Steen	L.	Han-
sens	fag	biofysik.	Han	siger,	»at	90	%	af	
de	studerende	i	dag	ville	dumpe,	hvis	de	
var	blevet	stillet	de	samme	spørgsmål,	
som	for	20	år	siden«.	Vore	unge	er	selvføl-
gelig	ikke	dumme!	Men	den	nationale	
uddannelsesstrategi	går	ud	på,	at	vi	alle	er	
lige	kloge.	Det	starter	i	Folkeskolen.	
Udviklingen	fortsætter	i	gymnasiet	og	er	
nået	til	universiteterne	–	og	med	politiker-
nes	velsignelse!

Hvordan	kan	det	være,	at	vore	dygtige	
sportsfolk	skal	og	kan	matche	internatio-
nalt	niveau,	mens	vore	studenter	ikke	må?	
Ingen	i	sportens	verden	siger	»Nu	må	du	
endelig	ikke	løbe	alt	for	hurtigt,	så	bliver	
de	andre	kede	af	det«.	Hvis	man	vil	være	
læge,	tandlæge,	dyrlæge	eller	farmaceut,	
er	der	nogle	basale	fag	som	matematik,	
fysik,	kemi,	biologi	og	latin,	man	skal	
kunne,	og	de	bør	startes	i	gymnasiet,	og	
det	burde	være	muligt	at	designe	en	linje	
hertil.	For	de	nævnte	faggrupper	er	parat-
viden	og	mundtlig	eksamen	vigtig,	fordi	
de	i	deres	virke	ideligt	skal	kunne	formu-
lere	sig	og	manglende	paratviden	kan	få	
alvorlige	konsekvenser	(meningitissagen).	

Bakterievismænd har	vi	haft	mange	af	
ved	Statens	Serum	Institut,	ved	hospitaler	
og	på	de	veterinære	institutioner.	»Leder-
skabets«	krav	om	masseproduktion	af	
artikler	har	selektivt	synliggjort	den	gren	
af	bakteriologien,	der	har	med	»det	mole-
kylære«	og	resistens	at	gøre.	Netop	fordi	
metoderne	gør	det	let	at	producere	og	få	
accepteret	artiklen.	Løsningerne	som	
WHO	og	Nordisk	Ministerråd	var	inde	på	i	
2017	er	beskrevet	i	artiklen	»Om	at	leve	
med	en	permanent	udfordring:	Antibioti-
karesistens«.	Vi	skal	med	andre	ord	have	
»bredspektrede«	bakterievismænd,	der	
straks	kan	registrere	og	agere	på	nye	til-
kommende	smitstoffer,	resistente	eller	ej.	
Der	florerer	nu	bakterielle	smitstoffer	hos	
folk	og	fæ,	som	i	høj	grad	burde	bekymre.

Nobelpriser: Jens	Christian	Skou	og	
James	D.	Watson	tydeliggør,	at	»leder-
skab«,	som	de	danske	universiteter	plages	 >
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af,	er	gift	for	den	frie	forskning,	og	dan-
ske	filosoffer	er	helt	enige:	»Filosoffer:	
Kontrol	kvæler	den	danske	tillid«	(Viden-
skab.dk,	Charlotte	Price	8.	januar	2018).	
Jette	E.	Kristiansens	pionerforskning	i	
non-antibiotika	startede	i	1975,	disputats	
(dr.med.)	i	1990	fra	KU,	og	samme	år	
holdtes:	»The	International	Conference	of	
Antimicrobial	Activities	of	Non-antibio-
tics«.	Verdens	første	på	dette	felt.	Den	
førte	til	oprettelsen	af	International	
Society	of	Non-Antibiotics	(ISN).	Burde	
en	sådan	indsats	belønnes?	Og	hvem	
tager	initiativet	i	så	fald?

Non-antibiotika	kan	reversere	resistens	
til	følsomhed.	Den	enkle	forklaring:	Ved	
at	blokere	de	cellepumper,	hvormed	resi-
stente	bakterier	skiller	sig	af	med	antibio-
tika,	bliver	de	følsomme	igen.	Illustreret	i	
DR-dokumentaren:	»Kampen	mod	super-
bakterierne«		(11.	februar	2018).	
Non-antibiotika	kunne	redde	mange	af	
dem,	der	i	dag	dør	af	resistente	infektio-

BRAVECTO: SPOT-ON, OPLØSNING, TIL KATTE.  
Aktivt stof: Fluralaner 280 mg/ml. Indehaver af 
markedsføringstilladelsen: Intervet International B.V. 
Indikationer: Til behandling af flåt- og loppeangreb hos 
katte. Dette veterinærlægemiddel er et systemisk in-
sekticid og acaricid, der har øjeblikkelig og vedvarende 
dræbende effekt på lopper (Ctenocephalides felis) og 
flåter (Ixodes ricinus) i 12 uger. Lopper og flåter skal 
sætte sig på værten og starte fødeindtag, før de 
udsættes for det aktive stof. Produktet kan anvendes 
som del af en behandlingsstrategi til kontrol af loppebe-
tinget allergisk dermatitis (flea allergy dermatitis, FAD). 
Kontraindikationer: Må ikke anvendes i tilfælde af 
overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et 
eller flere af hjælpestofferne. Særlige advarsler: Para-
sitten skal have startet fødeindtag hos værten, før den 
udsættes for fluralaner; derfor kan risikoen for sygdom-
me overført fra parasitter ikke udelukkes. Særlige for-
sigtighedsregler vedrørende brug til dyr: Der skal 
træffes passende foranstaltninger for at undgå, at  
produktet kommer i kontakt med dyrets øjne. Må ikke 
anvendes direkte på beskadiget hud. På grund af  
manglende data bør dette veterinærlæge middel ikke 
anvendes til killinger under 11 uger og/eller katte, der 
vejer mindre end 1,2 kg. Produktet bør ikke administre-
res hyppigere end med 8 ugers mellemrum, da sikker-
heden ved kortere intervaller ikke er blevet testet. 
Dette produkt er beregnet til topikal anvendelse og må 
ikke administreres oralt. Tillad ikke nyligt behandlede 
dyr at slikke på hinanden. Særlige forsigtighedsregler 
for personer, som indgiver lægemidlet til dyr: Dette 
produkt er skadeligt, hvis det indtages. Opbevar pro-
duktet i den originale emballage indtil brug for at undgå, 
at børn får direkte adgang til produktet. Den brugte  
pipette skal smides ud med det samme. I tilfælde af  
indgift ved hændeligt uheld skal der straks søges læge-
hjælp, og indlægssedlen eller etiketten bør vises til  
lægen. Dette produkt og den våde hud på et nyligt be-
handlet dyr kan forårsage lettere irritation af hud og/
eller øjne. Undgå kontakt med huden og/eller øjnene, 
herunder også at føre hånden op til øjet. Spis, drik og 
ryg ikke samtidig med at dette produkt håndteres. 
Berør ikke applikationsstedet, og sørg for, at børn ikke 
berører applikationsstedet, før det er tørt. Det anbe-
fales derfor at behandle dyret om aftenen. Den dag, 
dyret behandles, bør det ikke sove i samme seng som 
dets ejer, især ikke hos børn. Vask hænder og evt. an-
dre hudområder, der har været i kontakt med produktet, 
grundigt med vand og sæbe straks efter anvendelse.  
I tilfælde af at produktet kommer i øjnene, skylles øje-
blikkeligt med rigelige mængder vand. Produktet er  
letantændeligt. Må ikke opbevares i nærheden af 
varme, gnister, åben ild eller anden antændingskilde. 
Det aktive stof i produktet er stærkt lipofilt og bindes  
til huden; det kan også bindes til overflader efter spild 
af produktet. Derfor anbefales følgende forholdsregler: 
Brug egnede handsker ved håndtering, eller når pro-
duktet påføres på hunde og katte. I tilfælde af spild på 
overflader såsom bord eller gulv fjernes det spildte  
produkt med et stykke køkkenrulle, og området 
rengøres med rengøringsmiddel. Lad ikke behandlede 
dyr komme i kontakt med ubehandlede dyr, før 
påføringsstedet er tørt. Bivirkninger: Almindeligt ob-
serverede bivirkninger i kliniske studier var milde og 
forbigående hudreaktioner på applikationsstedet (2,2 % 
af behandlede katte), såsom erytem og pruritus eller  
alopeci. Følgende andre symptomer er observeret kort 
efter påføring: apati, tremor og anoreksi (0,9 % af be-
handlede katte) eller opkastning og hypersalivation  
(0,4 % af behandlede katte). Drægtighed og lakta-
tion: Sikkerheden af veterinærlægemidlet under dræg-
tighed og diegivning er ikke fastlagt. Må kun anvendes 
i overensstemmelse med den ansvarlige dyrlæges 
vurdering af risk-benefit-forholdet. Dosering og ind-
givelsesvej: Til spot-on anvendelse. Dosis beregnes i 
forhold til kattens vægt, idet der gives 40-94 mg flura-
laner/kg kropsvægt. Overdosering: Der blev hos kill-
inger i alderen 11-13 uger og med en vægt på 1,2-1,5 kg 
ikke observeret bivirkninger efter topikal administration 
af op til 5 gange den højeste anbefalede dosis (93 mg, 
279 mg og 465 mg fluralaner/kg kropsvægt) ved tre  
lejligheder med kortere interval end anbefalet (8 ugers 
interval). Oral optagelse af produktet ved den højeste 
anbefalede dosis på 93 mg fluralaner/kg kropsvægt  
tolereredes godt hos katte bortset fra nogle selvbe-
grænsende tilfælde af savlen og hoste eller opkastning 
umiddelbart efter påføring. Udlevering: B. Pakninger 
og priser: 1 pipette à 112,5 mg, 250 mg, 500 mg.  
Se dags aktuelle priser på www.medicinpriser.dk.

Produktresumeerne er forkortet, men kan gratis  
bestilles hos:  
MSD Animal Health, Havneholmen 25, 1561 Køben-
havn V, eller hentes på www.ema.europa.eu.

 12 uger for Ctenocephalides felis og Ixodes ricinus  
 hos hund og kat.

  12 uger for Rhipicephalus sanguineus hos hund,  
 når spot-on anvendes.

  8 uger for Rhipicephalus sanguineus hos hund,  
 når tyggetablet anvendes.

 12 uger for Dermacentor reticulatus (spot-on og  
 tyggetablet) og Dermacentor variabilis (tyggetablet)  
 hos hund.

*

ner,	og	hvis	vi	havde	handlet	mere	end	at	
bekymre	os,	kunne	dansk	medicinalindu-
stri	have	været	i	førertrøjen.	Den	har	
andre	så	taget	på!

Slutbemærkninger.	Salamimetoden	har	
de	sidste	15	år	diskvalificeret	visse	danske	
uddannelsers	internationale	niveau.	Dine	
kvalitetskrav	må	implementeres	hurtigst	
muligt,	og	der	må	ryddes	op	i	templerne	-	
især	i	»lederskabets«	rolle!	Danmark	bør	
have	et	Veterinær	Fakultet	(Veterinær-
skole),	som	alle	lande,	vi	kan	sammenligne	
os	med,	har.	Ikke	13	%	af	KU	SUND	–	alt	
iberegnet!	Spørgsmål:	Lå	der	en	under-
håndsaftale	i	Folketinget	om,	at	det	dan-
ske	veterinærområde	skulle	neddrosles,	
eller	er	det	sket	ved	embedsmændenes	
egenhændige	initiativ?	Hvad	kan	den	
danske	befolkning	kræve,	når	man	går	til	
dyrlæge	med	et	elsket	medlem	af	familien	
–	hund	og	kat	især?	Ja	»All	Creatures	
Great	and	Small«?	Jeg	er	selvfølgelig	klar	
til	at	uddybe	de	enkelte	punkter.	


