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Årsmelding for Hestepraktiserende Veterinærers Forening året 2018.
Styrets sammensetning
Styret for året 2018 har bestått av Eli Hendrickson (men fast vara Ragnhild Sølberg har stilt
på møtene), Sigurdur Sigurdurdsson og Jan Olav Berget (leder). Varamedlemmer til styret
har vært Ragnhild Sølberg, Silje Rosenberg og Ingunn Risnes Hellings. Desisor har vært Ole
Einar Sem. Valgkomité har bestått av Svein Bakke (leder), Lars Stokke og Celine Kongsli
H e m be rg.
Antall medlemmer
Medlemstall i HVF inkludert studenter og pensjonister de siste 5 årene:
2014: 175
2015: 177
2016: 194 fordelt på 69 menn og 125 kvinner
2017: 191 fordelt på 67 menn og 124 kvinner
2018: 202, 138 kvinner og 64 menn. på 67 menn og 124 kvinner

Styremøter
HVF har i 2018 hatt tre skypemøter og ett styreseminar over to dager i tillegg til årsmøtet.
Styreseminaret ble holdt i Farsund med deltagelse av både generalsekretær, president og
fagveterinær i tillegg til styret og varamedlemmer. Årsmøtet for 2017 ble holdt i forbindelse
med NEVC 2018.
7.3.18 Telefon møte
20.6.18 Telefonmøte
21-22.8. 18 Styreseminar Farsund
18.10.18 Telefon møte
16.11.18 Årsmøte

Annen møtedeltagelse
FEEVA årsmøte ble holdt i Basel 25.4.18. Svein Bakke og Sigurdur Sigurdsson deltok fra
Norge.
DNVs Tenketank ble avholdt 27-28 august 2018. Tema var «Felles kamp for felles mål med
medier som middel». HVF skrev innlegg med tittel «Hvor er spesialistene?» som belyste
behovet for god kompetanse blant hesteveterinærene i Norge. Dette ble bearbeidet i tråd
med det som ble forelest under «Tenketanken 2018».
BEVA Presidents Meeting ble holdt i Birmingham 14.9.18. Jan Olav Berget deltok fra Norge.
Kurs
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Nordic Equine Veterinary Conference 8-11 Februar 2018 i Bergen ble en storslått suksess
med 251 deltagere fra 13 ulike land. Programkomiteen bestod av Svein Bakke (Leder) Eli
Hendrickson, Sigurdur Sigurdsson, Constanze Fintl og Man C. Lyngholt fra Norge. I tillegg var
Minna Viitanen fra Finland, Karin Holm Forsstrøm og Lena Malmgren fra Sverige, Sigriôur
Björnsdöttir fra Island og Mette UldahI fra Danmark med i programkomiteen. Konferansen
ble innledet med FEEVA årsmøte onsdag og deretter holdt to parallelle forelesningsserier
over to dager. Den ble avsluttet med gjennomgang og diskusjon av dokumenter og rutiner
rundt kjøp-/salgundersøkelser rundt om i Norden og Europa. Hovedtemaene som ble
gjennomgått var respirasjonslidelser, tannhelse, halthetsvurderinger og diagnostikk,
oftalmologi, metabolske sykdommer, laminitt og sykdommer med økende prevalens
(emerging diseases).
Neste NEVC er planlagt i Finland i 2021.
HVFs høstkurs

Bestod av programkomiteen Svein Bakke og Ingunn Risnes Hellings. Kurset ble holdt på
Gardermoen 16-17 november. Det ble rekordoppslutning med 124 deltagere. Vi vil takke
alle for oppmøtet! Tema var <(Nedsatt prestasjon hos våre sportshester». Det var en bred
gjennomgang av både medisinske og kirurgiske lidelser som spiller inn på hestens
prestasjon.
Dokumenter og skjema
Attestene for undersøkelse ved kjøp/salg og ved nytegning og endring av forsikring, samt
forslag til kjøpekontrakt, ble endelig godkjent etter at advokatfirmaet Bull hadde gått
gjennom den juridiske siden av dokumentene. Dokumentene ble publisert under «Skjemaer
og nyttig informasjon» på www.vetnett.no/hvf.
Forsikringsattesten ble oversatt til engelsk og publisert samme sted.
Faglige anbefaling
Dokumentet «Faglig anbefaling for innledende kolikkundersøkelse» ble ferdigstilt
gjennomgått og godkjent. Dokumentet er publisert under «Skjemaer og nyttig informasjon»
på www.vetnett.no/hvf.
Andre faglige anbefalinger som tidligere er utarbeidet er oppdatert etter ny mai og publisert
under samme fane.
Politiske standpunkt
Tidligere standpunktpapirer er oppdatert etter ny mai for slike og pubiisert under «Hva
mener DNV?» på www.vetnett.no/hva-mener-dnv.
Sal mon el la utbruddet
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I forbindelse med salmonellautbruddet på Hesteklinikken NMBU Veterinærhøgskolen var
HVF/DNV representanter involvert i daglige dialogmøter med Mattilsynet,
Veterinærinstituttet, sportsorganisasjonene og næringen. Utbruddet har vært en stor
belastning for hesteklinikken, deres ansatte og i tillegg klinikkene rundt. HVF har forsøkt å
være en pådriver for at Mattilsynet skulle ta ansvar, komme med oppdatert informasjon ut
til publikum og være et bindeledd for å opplyse våre medlemmer om situasjonen og
hvordan den burde håndteres. Det har vært en vanskelig periode for mange, men slike
situasjoner med alvorlige smittsomme sykdommer kan bli en stadig større del av vår
hverdag og vi må innarbeide rutiner for at informasjonsflyten og rutinene skal bli så gode
som mulig.
Takstundersøkelse

Det ble skrevet en artikkel i NVT der resultatene fra undersøkelsen ble kommentert og
belyst. Ny takstundersØkelse med revidert versjon er planlagt i 2019.
Kastrasjon spørreundersøkelse

Etter henvendelse fra Arne Holm i «Travhestens Vern» om kastrering av hester ble det
besluttet å utarbeide en spørreundersøkelse blant våre medlemmer som skal kartlegge
antall kastrasjoner, prosedyrer som benyttes og komplikasjonsrate. Denne ble jobbet med
gjennom året og planlegges utsendt våren 2019.
Media og syn lighet.

De siste årene har det blitt mer søkelys på at veterinærene må være synlige i media og
samfunnet generelt. Det er viktig at vi påtar oss en ekspertrolle i ulike sammenhenger og
saker, og det er viktig å bruke de verktøy som vi har tilgjengelig med tanke på media blant
annet. Hver særforening har derfor en medieansvarlig, ofte leder. For HVF har Svein Bakke
blitt spurt om å være medieansvarlig og takket ja til denne oppgaven.
Internettsider

HVF bruker nå veterinærforeningens hjemmeside for publikasjon av relevante dokumenter
og informasjon som ligger til HVF. Plattformen er under revisjon og endring. Inntil ny
nettløsning er klar for DNV som helhet brukes den etablerte nettsiden www.vetnett.no/hvf.
Det legge også ut relevant informasjon og linker på facebooksiden «Praksisadministrasjon
for hestepraktiserende veterinærer» når det er aktuelt. Da legges det ut fra hver enkelt
privatperson sin profil.
Hest som produksjonsdyr og VETREG

Det har over lengre tid vært tilbakemeldinger om at veterinærene får lite tilbake når det
gjelder rapportert medisinbruk. I den forbindelse ble Mattilsynet tilskrevet for å få en
redegjørelse for hva man skal kunne forvente av statistikk og når man skal forvente det. Ved
å rapportere medisinbruk forventer vi at dataene brukes og at vi selv kan få oversikt over
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eget medisinbruk sammenlignet med gjennomsnittsdata fra region eller nasjonalt.
Mattilsynet har gitt sitt tilsvar og arbeider med et statistikkprogram for å bearbeide data. De
anslår at vii løpet av 2019 skal kunne få noen resultater.
Høringssvar forskriftsendring
HVF har gitt sitt høringssvar til endring av «Forskrift om varsel og melding om sjukdom hos
dyr». Vi påpekte der at dersom MRSA blir klassifisert som B-sykdom må konsekvensene av
dette utredes, og især prosedyrene som skal følges når det gjelder oppfølging av personale,
sanering, og praktisering av Øvrige restriksjoner.
Terapianbefalinger om bruk av antibiotika til hest
Det jobbes med å ferdigstille terapianbefalingene om bruk av antibiotika til hest. Det er et
stadig større ønske og forventning fra samfunnet om å redusere antibiotikabruk til et
minimum for å begrense resistensutviklingen. Ved å utarbeide terapianbefalinger basert på
vitenskapelig dokumentasjon er det er godt virkemiddel for å opplyse og veilede
praktiserende veterinærer til å endre sin praksis i tråd med ny kunnskap.
Spesialisering
Det er et sterkt behov får å gripe tak i den norske spesialistutdannelsen som har hatt svært
få kandidater siste 10 årene og ingen nye spesialister uteksaminert siste 10 år. Det er et
ønske fra HVF at fagruppen samles og jobber mot en revidering sammen med fagveterinær i
DNV slik at ordningen blir attraktiv og vi kan få nye hestespesialister i Norge.
TU D-sertifiseringa av hesteki inikker
Fagveterinær i DNV jobber videre med å utvikle ordningen for hesteklinikker og evt
ambulatorisk praksis. Man kan se for seg tre ulike nivåer fra ((hospital» til ambulatorisk
praksis.
2018 har vært et givende år med mye positivisme fra medlemmene og god oppslutning på
kursene som ble arrangert. Til tross for at det er et stort tilbud av ulike kurs i Europa og
internasjonalt viser dette at det er behov for at norske hesteveterinærer kan samles til faglig
og sosialt samvær for å skape gode relasjoner, nettverk og trygghet blant kollegaer på norsk
jord.
Styret takker dere for innspill og bidrag. Det er dere som er HVF! Vi jobber mot et stadig
bedre fellesskap og gode relasjoner kollegaer imellom.
Med vennlig hilsen

Jan Olav Berget (leder)

Sigurdur Sigurdsson

Ragnhild Sølbe g
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