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Dagens	Menu	

•  17:15	–	Velkommen!	
•  17:20	–	Internship	i	Canada	med	Merete	
•  17:50	–	KRUUSE	
•  Minipause	
•  18:05	–	Studiepause	i	Costa	Rica	med	Isabella	
•  18:40	–	Globalt	sabbatår	med	Ann	
•  19:00	–	Afslutning	
•  Pizza	fra	Studieudvalget!	



Internship		
Moore	Equine	Veterinary	Centre		

Calgary,	AB,	Canada	



Lidt	om	mig		

•  Merete	Møller-Jensen	
•  26	år		
•  6.	års	dyrlægestuderende		
•  Alternativ	hestedifferentiering		

•  Erhvervsprojekt	(iKeyVet)	+	Hannover	(TiHo)	

	



Hvorfor?	

•  Canadisk	statsborgerskab	
•  Vil	prøve	noget	andet	
•  Nye	udfordringer	
•  Externship	

	

•  Hvordan?	
•  Google		
•  https://www.avma.org	

	
	

	
	
	



Moore	Equine	Veterinary	Centre	

•  Heste	hospital		
•  North	side	(alment	hospital	+	udkørende)	

•  Henvisningshospital	(scintigrafi,	MRI)		
•  South	side	(reproduktion)	
•  Samarbejde	med	Calgary	University		

•  Diplomater		
•  Professorer	



Internship	
•  Juni	2019	-	Juli	2020		
•  4-5	interns	
•  Primær	funktion	à	ansvar	for	indlagte	patienter		

•  Rotationssystem	(1	uge	hvert	sted)	
•  Anæstesi,	ambulatorisk,	medicin,	kirurgi	

•  Undervisning	(Calgary	University)	
	

•  Arbejde	7:30-17:00		
•  Står	for	klinikken	efter	luk	+	weekender	

•  Primær/sekundær		
	

•  Timer	60-100	timer/ugen		
•  Løn	30.000	CA$	(150.000	kr)		

•  Logi	
•  arbejdstelefon		

•  Konference		
	
	

	



Internship	
•  Work	permission	
•  eTA	–	Electronic	Travel	Authorization	(indrejse	tilladelse)		
	
Vigtige	overvejelser	
•  God	ide	med	externship	
•  Nødvendigt	med	bil?	
•  Logi?	

•  Mulighed	for	at	bo	på	klinikken		
•  Finde	lejlighed	selv		

•  Dyrlæge/veterinærsygeplejerske?	
•  Formålet?	
•  Villige	til	at	lære	fra	sig?	
	









Tak for jeres opmærksomhed! 



KRUUSE-
UDVALGET 

https://www.facebook.com/kruuse.as/ 
https://www.facebook.com/kruuseudvalget/ 



Hvem er vi? 

■  Udvalg under VMF 

■  Frivillig videreformidling af veterinære artikler til dyrlægestuderende 

■  Tæt samarbejde med KRUUSE  
–  Modtager donationer i form af veterinærartikler 
–  Fx Vet Flex, engangssprøjter (m. og u. kanyler), venflons (mange 

størrelser), kraver, seler/liner, suturmaterialer, skalpelblade, 
blodprøveudstyr og meget, meget mere 

 



Hvor kan du finde os? 

Første dør på højre hånd, når man går ned i kælderen til garderoben for anatomi og 
hospitalet 



Hvad forventer vi af dig? 
■  Dyrlægestuderende 

–  Alle årgange er velkomne til at søge 

■  Kort, men fyldestgørende ansøgning 
–  Hvor skal du hen? 
–  Hvor længe skal du være afsted? 
–  Har stedet nogle specifikke ønsker til veterinære artikler? 

■  Rejsebeskrivelse ved rejsens afslutning 
–  Skal indeholde billeder (gerne af artiklerne i brug) 
–  Behøver ikke at være en ”tak” for donationerne; blot en beskrivelse af, hvad 

du har fået ud af din rejse, og hvad du har oplevet 



Hvordan søger du? 

■  Skriv en mail med ansøgning til kruuse@studmedvet.dk 

■  Vi aftaler nærmere tidspunkt for afhentning af donationer herefter 

 

 

 

Vi glæder os til at høre fra dig! 



Midler fra SUND-puljen 

■  Bevilliget 2000 kr fra Studenterpuljen 

■  Pengene skal bruges til at renovere vores lager  



Sidst men ikke mindst…. 

■  Vi vil MEGET gerne have nye medlemmer i udvalget 
■  Find os på https://www.facebook.com/kruuseudvalget/ 
■  Skriv til os på kruuse@studmedvet.dk 
 
■  Fordele: 

–  Viden om veterinære artikler  
–  Samarbejde med KRUUSE 
–  Hyggelige møder med mad 
–  Adgang til materialer til studiebrug 





Costa	Rica	2018	

Isabella	Bartholdy,	årgang	‘16	



Hvorfor	rejse?	

•  Stress	
•  Vinterdepression		
•  Missede	eksamener	
•  Studievejledning	–	vejledt	til	at	holde	en	pause	
•  Trang	til	luftforandring	
	

•  Løsning:	Rejse	ud	i	en	længere	periode!	



Hvorfor	Costa	Rica?	
•  Første	rejse	alene	
•  Sprog	-	spansk	
•  Tidligere	rejser	dertil	
•  Forældre	i	landet	
•  Mange	wildlife	rescue	centre	



Wild	Sun	Rescue	Center	

•  Cabuya,	Nicoya	peninsula	
•  Relativt	nyt	rescue	center		

– Omkring	25	dyr	
– 3	managers,	ca.	12	frivillige	
– Frivillig	dyrlæge	på	stedet	(on/off)	

•  Modtager	de	fleste	landlevende	dyr	
•  Projekt	med	reintroduktion	af	arter	

– Scarlet	macaw,	edderkoppeaber,	etc…	





Budget	

•  Fly	tur/retur:	ca.	7000	kr	
•  Transport	til/fra	WS:	500	kr		
•  Madbudget	

–  500-1000	kr/mnd		
•  Lommepenge	

–  individuelt	
	
	

•  Frivilligopholdet	er	gratis	ved	min.	12	uger	på	WS.	
–  Depositum	på	300	dollars	betales	tilbage	ved	fuldendt	ophold.	
–  Mad	ikke	inkluderet,	men	mulighed	for	madplan	for	80	dollars/ugen	

•  Ved	ophold	kortere	tid		
–  625	$/uge	ved	2-4	uger	–	dvs.	4000	kr/ugen	
–  420	$/uge	ved	6-11	uger	–	dvs.	2700	kr/ugen	
–  Mad	inkluderet	3	gange	dagligt	6	dage	om	ugen	



WS	retningslinjer	
•  Rescue-rehabilitate-release	
•  Minimal	kontakt	med	dyrene	
•  Samarbejde	med	MINAE		
(Costa	Ricas	Naturstyrelse)	
	



Logi	



Arbejdsopgaver	



Fodring	











Aktivering	



Social	time	



Rengøring	



Medicinering	



Typisk	oral	eller	cutan	adm.	

Minimal	stress/håndtering	af	
dyrene 



Medicinske	indgreb	(ICU)	
•  Væskeregulering/oxygen	
•  Tarmskylninger	
•  Behandling	af	skader	
•  Varierer	efter	behov…	
	
	
	









Diverse	

•  Skiltemaling	+	-opsætning	
•  Strand	oprydninger	
•  Fundraising		



Veterinærfagligt	

•  Studerende	på	yngre	årgange	(bachelor)	vil	primært	kunne	
assistere	i	de	daglige	medicineringer	og	mindre	indgreb.		

•  Evt.	ansvar	for	obduktioner	
•  Ældre	studerende	(kandidat)	vil	kunne	have	mere	ansvar	for	
behandling	af	dyr	i	ICU.		





Dyr	

•  Brøleaber	
•  Capuchiner	
•  Rådyr	
•  Macaws	
•  Papegøjer	
•  Vaskebjørne	
•  Egern	
•  Pungrotter	
•  Etc..	















Fritid	
•  En	fridag	om	ugen	
•  Kun	halve	dage	med	arbejde	
•  Muligheder	i	området;	MZ,	ST,	turist	attraktioner,	
Cabo	Blanco,	Cabuya	

•  Pool,	bålaftener	
•  Fester,	sjove	tiltag	med	frivillige	
•  Undervisning	i	yoga,	spansk,	surfing,	poi	(tilkøb)	















Spørgsmål?	



10	måneder		
4	lande		

3	kontinenter	
≈	47.000kr	



Plan	
•  Tage	ét	år	fri	fra	studiet	mellem	bachelor	og	kandidat	–	træk	vejret!	
	

•  Juni-November:	Deltid/fuldtidsarbejde	+	bachelor	+	flytte	
	

•  November-August:	Ud	på	eventyr	+	indsamle	erfaring!	
	-	Frivilligt	arbejde	
	-	Dyr	(men	ikke	for	dyrt)	
	-	Længerevarende	ophold	
	-	Relevant/spændende	
	-	Rigtig	gerne	wildlife	

	
•  Google,	workaway.com,	volunteer4africa.org,	kontakter,	lignende…	



Rejseplan	

• November-December:	Spanien	(Workaway)	
• December-Februar:	Sydafrika	(DIY	wild)	
•  Februar-April:	Tanzania	(ZAASO)	
• April-August:	Canada	(Aspen	Valley	Wildlife	Sanctuary)	
	



Indtægter	

• Opsparing:	ca.	45.000kr	
•  Feriepenge	og	overskydende	skat:	ca.	2.000kr	
•  (ingen	SU)	
	



Udgifter	
• Vaccinationer:	ca.	5.000	kr	(venligt	betalt	af	far	-	rabies,	typhus,	gul	feber,	malariaprofylakse,	
difteri,	hep	A+B)	

• Rejseforsikring:	7.400kr	(inkl.	opgradering	betalt	af	overbeskyttende	far,	ca.	2.000kr)	
•  Flybiletter:	i	alt	ca.	16.000kr	(København-Malaga,	Malaga-Johannesburg,	Johannesburg-
Nelspruit/Kruger,	Nelspruit/Kruger-Johannesburg,	Johannesburg-Stone	Town,	Stone	Town-Toronto,	
Toronto-København)	

•  Spanien:	Gratis	(mad	+	logi	inkl.)	
• DIY	Wild:	3.400kr	(logi)	+	Safari	4	dage	ca.	1.600kr	
•  Zanzibar:	12.000kr	(logi)	
• Canada:	Gratis	(logi)	
•  I	alt:	40.400kr	(dvs.	ca.	7000	til	overs	til	mad	+	det	løse)	
	
	



• Kort	om	IVSA	Danmark	
• Kommende	arrangementer	
•  Exchanges	

Afslutning	/v	IVSA	



IVSA	Danmark	



Kommende	arrangementer	

4-5.	Maj	2019	



•  27.	marts	→	03.	April	
	

•  7	Danskere	
	

• Både	fagligt	og	social	
	

• Og	MASSERE	af	sjov	

Exchanges	-	Budapest	



Exchanges	–	Budapest	



•  Standing	Committee	on	One-Health	
	 	 		(SCOH)	

https://www.facebook.com/thescoh/		
	
	

•  	Standing	Committee	on	Veterinary	Education	
	 	 	(SCoVE)	

https://www.facebook.com/thescove/		

IVSA	Global	–	Kommittéer	



•  Standing	Committee	on	Wellness	
	 	 		(SCoW)	

https://www.facebook.com/ivsawellness/		
	
	

•  	Standing	Committee	on	Animal	Welfare	
	 	 	(SCAW)	

https://www.facebook.com/animalwelfareivsa		

IVSA	Global	–	Kommittéer	



IVSA	Global	–	Symposium	
South	Korea	
•  14.	→	22.	januar	
	

•  5	danskere	/	~130	deltagere	





IVSA	Global	–	
Kongres,	Kroatien	
	

•  22.	juli	→	02.	august		
	

	

•  Mindst	150	deltagere		



Tak	for	i	dag	–	Mad!	


