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Handlingsplan AVF 2020
Overordnede mål for AVFs virksomhet:
I. Å skape et faglig og sosialt fellesskap for veterinærer med akvakultur som arbeidsfelt.
II. Å markedsføre havbruksnæringen som arbeidsplass ovenfor veterinærer og
veterinærstudenter.
III. Å bidra til at akvaveterinærene er godt kvalifiserte til å utføre de arbeidsoppgaver
som havbruksnæringa og samfunnet forøvrig ønsker vi skal utføre.
IV. Å bruke og utvikle veterinær kompetanse for å fremme god fiskehelse, fiskevelferd og
miljøhensyn.
V. Bidra til en positiv utvikling med tanke på medisinbruk og resistensutvikling
VI. Å skape engasjement rundt og påvirke viktige og relevante beslutningsprosesser som
berører vår egen yrkesgruppe, fiskehelsen, fiskevelferden og havbruksnæringa.

1)

Administrasjon, økonomi, medlemspleie
•

I samarbeid med DNVs sentralstyre, jobbe for å kanalisere sentrale midler til vår
særforening.

•

Profilere AVF aktivt overfor studentene for å rekruttere nye medlemmer

•

Arbeide for at alle veterinærer som har et yrke relevant for AVF, er medlemmer
av foreningen.

•

Styret oppfordrer medlemmene til å åpne for hospitering slik at kontakt mellom
studenter og praktiserende akvaveterinærer styrkes, samt kartlegger hvem av
medlemmene som kan legge til rette for hospiteringsordninger.

•

Arrangere minimum ett medlemsmøte årlig.

2)

Fagsektor – etter- og videreutdanning samt faglige spørsmål
Etter- og videreutdanning
•

Bidra til at medlemmene holder seg faglig oppdatert i forhold til Fiskehelse- og
velferdsutfordringer i oppdrettsnæringen.

•

Legge til rette for et moderne og tidsriktig etter- og videreutdanningstilbud for
akvaveterinærer. I samarbeid med fagutvalg akvakultur vil vi jobbe for å øke
interessen for spesialisering i Akvamedisin blant medlemmene. Bidra aktivt til
fagutvalgets arbeid med å etablere spesialistordningen som et europeisk
akkreditert etterutdanningsprogram

•

Arrangere to kurs per år som er relevant for våre medlemmer og
fiskehelsebiologer/ andre interesserte. Kursene skal aktivt markedsføres også
blant andre aktuelle yrkesgrupper. Kurs kan arrangeres i samarbeid med Tekna
havbruk og fiskehelse eller andre fagmiljøer.

•

AVF bekoster styremedlemmenes deltagelse på foreningens egne kurs.

Faglige spørsmål
•

Bidra til bedre fiskevelferd gjennom klare holdninger og fokus på dette temaet
både internt i foreningen og i det enkelte medlems utadrettede virksomhet.

•

Bidra til at medlemmer oppdateres på fagrelevante forskriftsendringer.

•

Bidra til oppdatering på fagrelevant forskning.

•

Arbeide for at akvaveterinærenes medisinforvaltning er holdbar både faglig,
miljømessig, yrkesetisk og juridisk.

•

Sørge for at medlemmene informeres om plikten til å varsle Legemiddelverket om
uønsket eller manglende medikamenteffekt, og samarbeide med
Legemiddelverket om informasjon og praktiske rutiner for slik varsling.

•

Jobbe proaktivt og sette søkelys på nye problemstillinger i oppdrettsnæringen,
både innen fiskehelse, fiskevelferd og hygieniske problemstillinger generelt,
herunder transport av akvatiske organismer.

3)

Forhandlingssektor – (Samarbeid med Dnv-A og Dnv-N)
•

Ta initiativ overfor DNV-A og DNV-N for å få på plass gode ordninger m.h.t. lønnsog arbeidsvilkår for medlemmer ansatt i private fiskehelsetjenester,
oppdrettsselskaper og annen offentlig eller privat virksomhet og informere
medlemmene om dette.

•

I samarbeid med DNV-A og DNV-N arbeide for at AVFs medlemmer får nødvendig
støtte i saker hvor de utsettes for utilbørlig press fra oppdragsgivere eller
arbeidsgivere.

4)

Informasjon – tidsskrift, internett og pressekontakt
•

Styrets arbeid skal være åpent og tilgjengelig for innsyn fra medlemmene.
Foreningens hjemmesider, mail og sosiale medier skal være bindeledd mellom
styret og medlemmene.

•

AVFs medlemmer oppfordres til å skrive innlegg i sosiale medier, i NVT og andre
aktuelle fagtidsskrifter. Det er medlemmenes kollektive ansvar at det kommer inn
stoff fra akvaveterinærene, både faglig, fagpolitisk og organisatorisk.

•

Bidra til at relevante kurs fra alternative kursarrangører blir presentert for
medlemmene (facebookgrupper, hjemmesider og NVT).

•

Sakslister og referater i tilknytning til Styremøter skal legges ut på lukket del av
vetnett.no. I høringssaker kan styret etter vurdering sende høringene til
medlemmene pr. E-post.

•

Styret søker samarbeid med Tekna Havbruk og Fiskehelse om høringssaker av
felles interesse

•

Samarbeide med DNV om aktuelle mediesaker av betydning for medlemmene og
som synliggjør arbeidet til akvaveterinærene.

5)

Relasjoner til andre utvalg, organisasjoner mv.
•

Styrke samarbeidet med oppdretternes organisasjoner og Tekna Havbruk og
Fiskehelse i faglige spørsmål.

•

Videreføre regelmessig og generell kontakt med andre organisasjoner og
foreninger innen havbruk.

•

Delta på relevante møter og arrangementer etter kapasitet og økonomi.
Styret forespør medlemmer om å stille på møter som foreningens representanter
hvis ingen fra styret har anledning til å delta.

•

Benytte aktuelle formelle og uformelle fora i Mattilsynets aktivt til å fremme AVFs
synspunkter og arbeide for et tettere samarbeid med Mattilsynet.

