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Her følger en redegjørelse for noen av de 
viktigste sakene sentralstyret og sekretariatet 
i foreningen arbeidet med. Handlingsplanen 
for perioden 2017-2019, som ble lagt frem 
for representantskapsmøtet i november 2016 
og den utarbeidede fempunktplanen, utgjør 
rammeverket for prioriteringene i perioden.

Den norske veterinærforenings vedtekter 
beskriver foreningens hovedoppgaver slik:

§ 2. Formål

DNV skal
• fremme og ivareta medlemmenes 

økonomiske, faglige, kollegiale og sosiale 
interesser

• styrke og utvikle veterinærenes fagområder i 
samfunnet

• fremme og påvirke den veterinærmedisinske 
utdanning og forskning

• virke for en høy faglig og yrkesetisk standard 
blant foreningens medlemmer

• profilere veterinærstanden 

Disse punktene er retningsgivende for 
prioriteringer i det daglige arbeidet i sekretariatet 
og for alle de oppgavene som løses som en del 
av foreningens ordinære drift. Handlingsplanen 
legges til grunn for budsjettet og beskriver 
områder og temaer som anbefales viet 
oppmerksomhet i de aktuelle toårsperiodene. 
 
Arbeidet med intern og ekstern synlighet 
fortsatte i 2018. Sentralstyret ser synlighet som 
avgjørende for å oppnå større påvirkning og for 
å nå sine målsetninger. Veterinærforeningen er 
til for sine medlemmer. God kommunikasjon 
internt, åpenhet og transparens i hele 
organisasjonen til medlemmene er svært 
viktig. Veterinærforeningen skal fange opp og 
arbeide med de temaer som har betydning for 
medlemmene. Informasjonsflyt og samhandling 
er avgjørende i hele organisasjonen. Det skal 
tilstrebes at sentralforeningen skal delta på alle 

lokal- og særforeningsmøter. Jevnlige besøk 
hos medlemmer i forskjellige sektorer og 
deler av landet er en viktig del av kunnskapen 
sentralforeningen innhenter fra medlemmene. 
Økt synlighet eksternt skal fremme veterinær-
profesjonen og gi veterinærene en tydelig 
stemme og et positivt og profesjonelt omdømme 
i samfunnet. Synlighet generelt og deltagelse 
i samfunnsdebatten med en klar ekspertrolle, 
øker foreningens og veterinærenes innflytelse 
og påvirkningskraft. Fagpolitisk arbeid både 
langsiktig og kortsiktig er en viktig del av 
foreningens arbeid. 
 
Det er en klar prioritering for Veterinær-
foreningen å ha jevnlige møter med ledelse 
i Mattilsynet, NMBU Veterinærhøgskolen og 
Veterinærinstituttet i tillegg til i direktorater 
og departementer hvor foreningen har 
interesser. Det samme gjelder andre relevante 
organisasjoner. Veterinærforeningen er medlem 
av Akademikerne hvor deltagelse i styrer og 
komiteer prioriteres.  
 
Veterinærforeningen arbeider internasjonalt 
gjennom FVE, Federation of Veterinarians of 
Europe. Dette arbeidet er kort omtalt annet sted 
i årsrapporten. 

En plan med fem prioriterte områder ble 
vedtatt av sentralstyret for perioden 2017-2019. 
Noen viktige enkeltsaker er i tillegg nevnt i 
årsrapporten.

De fem hovedpunktene nevnt i tilfeldig 
rekkefølge: 
• Én helse/antibiotikaresistens
• Dyrevelferd
• Veterinærdekning og veterinærvakt
• Akvasektor
• Flytting av Veterinærhøgskolen, NMBU  

og Veterinærinstituttet

Torill Moseng 
president

Innledning
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Én helse/antibiotikaresistens
Veterinærers samfunnsoppdrag innebærer å 
sikre dyrehelse, folkehelse og derav én helse. 
Smitteberedskap, matsikkerhet og mattrygghet 
og riktig bruk av antibiotika er viktige deler av 
én helse. Friske dyr gir mindre medisinbruk 
og mindre risiko for antibiotikaresistens. 
Blant målsetningene har synliggjøring av at 
god dyrevelferd har en kostnad vært viktig 
i samfunnsdebatten, blant politikere og folk 
flest. I tillegg er det arbeidet for å synliggjøre 
veterinærenes viktige rolle for riktig og redusert 
bruk av antibiotika til dyr. Veterinærforeningen 
har bidratt til Mattilsynets obligatoriske 
e-læringskurs om antibiotikabruk for studenter 
som ble ferdigstilt dette året. 

En annen sak Veterinærforeningen har arbeidet 
lenge med er import av ukjente dyr til Norge, 
også kjent som «gatehundsaken». Landbruks- 
og matdepartementet ga Mattilsynet i 2017 i 
oppdrag å stramme inn regelverket for denne 
typen import. I juli 2018 ble endelig denne 
innstrammingen, som Veterinærforeningen har 
jobbet hardt for, iverksatt i regelverket. 
Veterinærforeningen deltok på den første 
Food system dialogue, matsystemdialogen i 
Norge, arrangert av Utenriksdepartementet 

og stiftelsen EAT. Veterinærforeningen har 
hatt møte med landbruks- og matministeren 
og deltatt på konferansen Mat og Landbruk 
der én helse, antibiotikabruk og resistens var 
tema. I tillegg er det jobbet med e-resepter 
for veterinær forskrivning. Saken fortsetter inn 
i 2019. E-resepter vil styrke sikkerheten ved 
forskrivning. 

Dyrevelferd

Veterinærer skal tale dyrenes sak og uttale seg 
på faglig grunnlag om dyrs velferd og helse. 
Dette innebærer å ha den nøytrale ekspertrollen 
hvor veterinæren skal være en del av løsningen 
innenfor forskjellig typer utfordringer i dyrehold. 
Veterinærforeningen har som mål å bidra til 
å bedre dyrevelferden for alle dyrearter. En 
konkret sak foreningen har arbeidet med over 
flere år er å forskriftsfeste veiledningsbesøk 
i alle matproduserende husdyrbesetninger.  
Kunnskapsutveksling vil styrke god dyrevelferd 
og kunne avdekke tidlige tegn på dårlig 
dyrevelferd og dyretragedier.   

Usunn avl av familiedyr som baserer seg 
mest på spesielt utseende og mindre på 
funksjon har utviklet seg negativt over mange 

Prioriterte områder 2017-2019
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år. Veterinærforeningen har arbeidet for å 
synliggjøre at dyrene påføres lidelse på grunn 
av usunn avl, og tatt til orde for ny forskrift 
for hundeavl og innkryssing av andre raser i 
de mest utsatte hunderasene. Andre tiltak er 
målrettet informasjon til mulige kjøpere av 
hund og katt om hvilke konsekvenser useriøs 
avl og omsetning kan få for de dyrene de 
kjøper. Reklamebransjen må ta ansvar for ikke å 
benytte dyr med alvorlige arvelige lidelser i sine 
kampanjer.

Havbruksnæringen

Veterinærforeningen arbeider for å styrke 
veterinærenes rolle i havbruksnæringen gjennom 
synliggjøring av veterinærenes kunnskap og 
kompetanse. Frisk fisk og trygg mat fra havet 
forutsetter veterinær kunnskap. Målet er å få 
flere veterinærer i havbruksnæringen og vi 
har jobbet med særlig vekt på studentene. 
På Veterinærforeningens karrieredager for 
kandidater og studenter har det vært viktig å 
belyse jobbmulighetene innenfor akvamedisin. 
Tillitsvalgtapparatet for akvaveterinærene må 
også styrkes.
 
Veterinærforeningen har fulgt opp Mattilsynets 
tilsynskampanje overfor fiskehelsepersonell 
og gitt uttalelser om rapporten og bistått 
medlemmer. Det er viktig å synliggjøre 
dilemmaene som oppstår i krysspresset 
mellom dyrevelferd og økonomi og at det 
faglige må være avgjørende i beslutningene 
som tas. Et annet formål har vært å øke antall 
spesialistkandidater innenfor akvamedisin. 
Veterinærforeningen har tatt til orde for en 
e-plattform/kunnskapsplattform innenfor 
akvanæringen. Foreningen har påpekt hvor 
viktig betydelig mer forskning er i denne 
sektoren.  

Det er gjort et godt stykke arbeid for å 
synliggjøre utfordringene ved at veterinærene 
etter dyrehelspersonelloven skal ivareta både 
dyrehelse, forsvarlig dyrevelferd, trygg mat og 
miljøhensyn.
 
Veterinærforeningen deltok med innlegg 
på Kontalis Produktivitetskonferanse med 
overskriften «Biologi eller børs». Her ble 
det lagt vekt på at dyrevelferd kommer 
først, noe som gir bedre økonomi for 
næringen. Veterinærforeningen deltok på 
Fiskevelferdseminaret i regi av Mattilsynet på 
Litteraturhuset i Oslo.  

Veterinærvakt

Den lovpålagte kommunale Veterinærvakten 
er avgjørende for dyrevelferden i hele landet. 
Tilfredsstillende veterinærdekning skal sikre at 
dyr får akutt hjelp. Dette er uavhengig av hvilken 
art, tidspunkt på døgnet og/eller hvor i landet 
dyret befinner seg. Målet er å sikre og styrke 
den eksisterende kommunale veterinærvakten 
for alle dyr og fortsette dialog og samhandling 
med LMD. Veterinærforeningen ser det som 
nødvendig og viktig å formidle informasjon 
om plikten kommunene har til å organisere 
veterinærvakt i hele landet. Det ble lagt en plan 
om å skaffe en oversikt over vakt i alle Norges 
kommuner og å oppdatere oversikter vi allerede 
har i administrasjonen.  
  
Et stort arbeid er nedlagt for å få økt det 
kommunale stimuleringstilskuddet og synliggjøre 
at veterinærtilgjengelighet er en forutsetning for 
at alle dyr får hjelp døgnet rundt i hele landet. 
Det er laget innspill til statsbudsjettet og avholdt 
møter med beslutningstakere og pressen. Det var 
en stor lettelse da det fremlagte statsbudsjettet 
viste at stimuleringstilskuddet ble økt med 30 
millioner kroner for 2019. Samtidig var 750 000 
kroner satt av til Svalbardregionen. 
 
Nødnummer for dyr
Et stort bank- og forsikringsselskap forsøkte via 
sin markedsføringspartner å lansere et felles 
nasjonalt «nødnummer» som eiere kunne  
ringe for å få akutt hjelp til sitt dyr. Veterinær-
foreningen startet umiddelbart å informere 
dyreeiere, politikere og selskapet som 
promoterte nødnummerordningen om at 
Norge allerede har en velfungerende lovpålagt 
veterinærvakt for alle dyr i hele landet. Etter 
noen måneder kunne vi konstatere at selskapet 
forsøkte å overdra ansvaret for drift av nummeret 
til andre aktører. Dette lyktes ikke og nummeret 
er ikke lenger i drift. 

Veterinærvakten er svært kostnadseffektiv, 
og sports- og familiedyr gir mange steder 
det nødvendige næringsgrunnlaget for at 
produksjonsdyr har tilgang til veterinærtjenester. 
Likevel er det en utfordring med rekruttering 
av veterinærer i enkelte vaktregioner. En av 
løsningene sammen med økt stimuleringstilskudd 
i næringsfattige områder, kan være at veterinærer 
får flere kommunale oppgaver enn vakt 
og eventuelt ansettelse i deltidsstillinger i 
kommunen som et alternativ. 
Veterinærforeningens tillitsvalgte og 
administrasjonen har kontinuerlig arbeidet med 
veiledning og deltatt på møter med medlemmer 
og politikere for å bistå medlemmene best 
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mulig. DNV–N, vårt forhandlingsutvalg for 
næringsdrivende, har bidratt mye i dette 
arbeidet.  

Det er gjennomført en opplæringsdag for 
lokalforeninger om vaktsaken for å kunne 
arbeide bredt med vaktsaken i alle regioner i 
landet. Flere møter er avholdt med Bondelaget, 
Landbruksdirektoratet og kommunesektorens 
organisasjon KS. 

Flytting av Veterinærhøgskolen, NMBU  
og Veterinærinstituttet til Ås

Veterinærforeningen følger prosessen nøye 
og i samhandling med ledelse, tillitsvalgte, 
det enkelte medlem og de ansvarlige i 
flytteprosessen både på Veterinærinstituttet og 
NMBU Veterinærhøgskolen. Det er avgjørende 
å følge og sikre medlemmenes rettigheter, 
arbeidsvilkår og miljø i flytteprosessen. Arbeidet 
har medført å styrke Veterinærforeningens 
rolle og lage en videre plan sammen med de 
tillitsvalgte. Veterinærforeningen profilerte det 
veterinærmedisinske fakultetet på NMBU i 
høstmøtet med ledelsen på NMBU. Rapporten 
om pasientgrunnlaget og det forberedende 
arbeidet ved flytting skal det arbeides 
videre med. I 2018 ble det vedtatt å utsette 
flytteprosessen til 2020. 

Vi uttalte følgende i saken: 
 «Veterinærforeningen ser med fordel på at det nå 
har blitt fastsatt en ny dato for flytting, etter en tid 
med usikkerhet rundt forsinkelser i prosjektet. Dette 
gir bedre tid til planlegging og reduserer risikoen for 
at det oppstår kritiske forsinkelser i siste fase.  Det er 
viktig at myndighetene ser behovet for bevilgning av 
nye friske midler til å dekke kostnader i forbindelse 
med forsinkelsen slik at kvaliteten ikke reduseres. 
Utdanningen av våre fremtidige veterinærer må 
holde høy kvalitet og EAEVE-akkrediteringen må 
sikres.»

Veterinærforeningen har etter avgjørelsen 
om utsettelse hatt jevnlig kontakt og møter 
med ledelsen på Veterinærhøgskolen og 
Veterinærinstituttet der flytteprosessen og 
de menneskelige, praktiske, teknologiske, 
økonomiske og arbeidsmiljømessige 
utfordringene har vært tema. Et av de viktigste 
politiske momentene Veterinærforeningen 
har jobbet med i denne saken er å følge opp 
Stortingets bestemmelse om at de nye 20 
studieplassene vil komme på plass fra studiestart 
2020.

 

Andre enkeltsaker med prioritet 

Nedenfor følger en opplisting av noen av 
enkeltsakene som har vært prioritert.
• forskriftsfestede veiledningsbesøk for alle dyr 

i matproduksjon 
• obligatorisk ID-merking av kjæledyr, 

inkludert reptiler som er lovlige i Norge
• villsvinsaken
• usunn avl, forskriftsregulering av avl på hund
• dyrevelferd og svinenæringen/svinefilmen
• e-resepter
• veterinærers mentale helse
• oppdatering av standpunktpapirer

Internasjonalt arbeid 

Veterinærforeningen har tidligere besluttet å 
kanalisere sitt internasjonale arbeid til aktiv 
innsats i den europeiske veterinærføderasjonen, 
FVE, Federation of Veterinarians of Europe.  
FVE, som representerer over 300 000 veterinærer 
i 38 europeiske land, består av et hovedstyre og 
fire underseksjoner. God norsk tilstedeværelse 
i styrene er viktig for påvirkning inn i 
organisasjonen. Torill Moseng er generalsekretær 
i UEVP. Ole-Herman Tronerud er Secretary 
General i EASVO. Ellef Blakstad er Treasurer 
i EVERI. Ole Arne Alvseike, Marie Modal og 
Trond Braseth er norske delegater i henholdsvis 
UEVH og UEVP. Delegatene er valgt inn av sine 
særforeninger i Veterinærforeningen som deres 
representanter. 

I juni 2018 ble FVEs generalforsamling holdt i 
Bergen. Det er første gang dette arrangementet 
legges til Norge. Erna Solberg åpnet hoved-
forsamlingen med en videohilsen til alle 
delegatene. Viktige saker på generalforsamlingen 
var antibiotikaresistens, nytt standpunktpapir 
om Ecinococcus multiocularis, etterutdanning, 
insekt som proteinkilde, dyrevelferd og én helse. 
Norske innslag var veterinærenes arbeid innenfor 
havbruksnæringen ved Ole Kristian Kaurstad og 
hvordan Norge arbeider tverrfaglig med én helse 
ved Line Vold.
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Styret

Styret i DNV-A har i 2018 bestått av:

Leder Helene Seljenes Dalum Statens Legemiddelverk

Nestleder Kamilla Tragethon Evidensia

Styremedlem Aoife Westgård Aqua Kompetanse AS

Styremedlem Hege Brun-Hansen NMBU

Styremedlem Lars-Erik Rondestveit Mattilsynet

Varamedlem Sol Høgset Veterinærinstituttet

Varamedlem Knut Ingolf Dragset Tine

Varamedlem Ingeborg Slettebø Wathne Mattilsynet

Helene Seljenes Dalum ble valgt til leder på 
Generalforsamlingen i Lofoten 4. juni 2018.

Viktige saker som har vært til behandling er:

Hovedavtale i privat sektor

Arbeidet med en hovedavtale i privat sektor 
har vært en prioritert oppgave i 2017. En 
hovedavtale er avgjørende for mulighetene til 
å få et gjennomgående system med tillitsvalgte 
i sektoren. Hovedavtalen ble innført i 
forhandlinger med NHO i 2018 med virkning fra 
01.01.19.

Tillitsvalgte i privat sektor

Det har gjennom året vært arbeidet mye 
med å få på plass et tillitsvalgtsystem for 
klinikksektoren. Kjededannelsene gjør det 
noe enklere å få til bærekraftige systemer i 
disse virksomhetene. Utfordringene er større 
i frittstående klinikker. I tillegg har det vært 
arbeidet med å få tillitsvalgte i privat sektor, 
inkludert akvanæringen. Det har også vært 
arbeidet mye med å heve pensjonen i mange 
klinikker og i akvasektor, og arbeidet har gitt 
gode resultater.

Stipendiater

Det har vært arbeidet med å nå stipendiater med 
informasjon om lønn- og arbeidsbetingelser, og 

å skape et felles miljø for stipendiatene. Arbeidet 
er ikke ferdigstilt. 

Lønnsundersøkelser

Lønnsundersøkelser er gjennomført for følgende 
sektorer:
• Smådyrsektoren

Pensjon

Pensjon har hatt økende interesse blant 
medlemmene. DNV-A har ved flere tillitsvalgt-
kurs inkludert foredrag om pensjon. Arbeidet 
med ny offentlig tjenestepensjon er gjennomført 
med en påslagsmodell som resultat. Christian 
Tengs og Mette Rød Fredriksen representerte 
Veterinærforeningen i dette arbeidet. DNV-A har 
også levert en høring til Akademikerne i deres 
arbeid med regjeringens forslag til endringer. 

Kurs

Gjennomføring av tillitsvalgtkurs er en viktig 
oppgave for DNV-A. Med de utfordringer som 
veterinærene står overfor, ser DNV-A hvor 
viktig det er at vi har dyktige og kompetente 
tillitsvalgte. Vi har derfor valgt å trappe opp 
kursaktiviteten. Vi påvirker i første rekke 
gjennom våre tillitsvalgte, og det er derfor 
nødvendig at våre tillitsvalgte har gode 
basiskunnskaper og ser hva som bør gjøres til 
det beste for våre medlemmer. I statlig sektor 

Forhandlingsutvalg for ansatte  
veterinærer (dnv-a) 
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finansieres kurs av øremerkede OU-midler som 
ikke belaster Veterinærforeningens budsjett. 
Det er derfor ikke primært økonomien, men 
interessen hos medlemmene, kapasiteten 
i sekretariatet og blant de tillitsvalgte som 
begrenser gjennomføringen av egne kurs.

Behovet for kompetanse om lønn- og 
arbeidsbetingelser og juridisk kompetanse om 
regel-/avtaleverk er helt nødvendig for å få 
til en god lønnsutvikling og for å skape gode 
arbeidsplasser. I 2018 ble følgende kurs avholdt:

• Grunnkurs for statlige tillitsvalgte (sammen 
med flere andre primærorganisasjoner)

• Tillitsvalgtkurs under Veterinærdagene 2018 
• Forhandlingskurs på Gotland (sammen med 

flere andre primærorganisasjoner)
• Lønnspolitisk strategiseminar
• Grunnkurs for tillitsvalgte i privat sektor
• Tillitsvalgtkurs i kommunikasjon og 

påvirkning
• Akademikerkurs for Legemiddelverket til 

Tallinn
• Seminar for Veterinærhøgskolen og 

Veterinærinstituttet i forbindelse med 
flytteprosessen. 

• Kurs for Akademikertillitsvalgte i Mattilsynet  
i regi av Naturviterne

• I tillegg kommer lønns- og tariffkurs 
i kommunal og statlig sektor i regi av 
Akademikerne samt Akademikernes 
omstillingskurs.

Akademikerne - Stat

Vår representant i Akademikerne - Stat har vært 
Helene Seljenes Dalum frem til 2019. Hun ble 
valgt til nestleder på slutten av året, og Bjørnar 
W. Jakobsen overtok som representant. Han 
var vara frem til dette. De store foreningene har 
flertallet av stemmene, men som representanter 
for en av de mindre foreningene opplever vi 
allikevel å bli hørt. Hoveddelen av arbeidet 
i Akademikerne – Stat dreier seg om arbeid 
knyttet til å få gjennomslag for et nytt 
lønnssystem i staten der bare rammene for 
lønnsoppgjøret avsettes sentralt, mens generelle 
tillegg, gruppejusteringer og individuelle tillegg 
håndteres av den enkelte statlige virksomhet 
gjennom kollektive lokale forhandlinger. 
En prioritert oppgave for DNV-A i denne 
sammenheng er å ivareta våre medlemmer 
i universitets- og høyskolesektoren som er 
innplassert i lønnsstiger, med tanke på at det nå 
er to hovedtariffavtaler i staten. Pensjon har også 
vært hovedtema.

Akademikerne - Privat

Veterinærforeningen har vært representert i 
samarbeidsutvalget Akademikerne – privat ved 
Mette Rød Fredriksen. Hovedsakene har vært:
Samarbeidsutvalget legger møtene til tid i 
forkant av Akademikernes styremøter for å 
kunne komme med synspunkter på saker som 
tas opp der. Leder av samarbeidsutvalget møter 
i styremøtene hvor hun har tale og forslagsrett. 
Utvalgsleder og utvalget har blant annet kommet 
med innspill til Akademikerne/Akademikernes 
styre i følgende saker; lovendring vedørende 
«særlig uavhengig stilling», problemstillinger 
knyttet til samarbeid knyttet til tariffavtaler, 
varslingsrutiner ved trakassering og annen 
utilbørlig adferd. 

Utvalget har fulgt opp prosess, endringer og 
utvekslet erfaring med foreningenes arbeid 
knyttet til «særlig uavhengige stillinger» 
kombinert med beredskapsvakt, arbeid med 
organisasjonsgrad, håndtering av medlemmer 
som er i konflikt, lovfesting av adgang til 
permittering og GDPR. Det har også blitt 
initiert samarbeid når det gjelder å få på plass 
tariffavtaler der foreningene har få medlemmer 
– blant annet i Finanssektoren og i virksomheter 
organisert i Abelia/NHO. 

Det er igangsatt arbeid for å få gjennomført 
en felles medlemsundersøkelse om bruk av 
konkurranseklausuler.

Det er fast post på møtene at hver forening tar 
opp aktuelle saker fra sin forening som har felles 
interesse for andre foreninger. Dette er svært 
nyttig, da foreningene kan utveksle erfaringer 
og/eller kan diskutere problemstillinger.

Akademikerne – Kommune

Veterinærforeningen har et tyvetalls 
heltidsansatte i kommunale/fylkeskommunale 
virksomheter. Forhandlingssjefen representerer 
foreningen i Akademikerne – Kommune, 
og utfører selv eller gir råd under lokale 
forhandlinger til våre lokaltillitsvalgte i sektoren. 
De lokale forhandlingene for heltidsansatte 
i kommunene ble utført av sekretariatet og 
resulterte i lønnstillegg på fra 2,8 til 4 % i tillegg, 
med rundt 3,2 % i gjennomsnitt. 

Vi ser at veterinær kompetanse er ettertraktet i 
kommunene. Miljørettet helsevern er et område 
som flere veterinærer bør søke stilling innen.
Deltidsansatte medlemmer som ellers er 
næringsdrivende er registrert under DNV-N. Det 
samme gjelder de med kommunale tilskudd.
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Sentralt lønnsarbeid

Privat sektor

Det er gjennomført sentrale forhandlinger 
mellom DNV og NHO-MD om inngåelse av ny 
Hovedavtale, en rammeavtale.

Bakgrunnen for dette var at det hadde en stund 
vært behov for å skifte til en avtale som kunne 
brukes i alle våre virksomheter i NHO-området, 
og ikke bare i klinikksektor. Lønnsveksten i 
frontfaget var på 2,8 %, og det var ventet at 
de fleste klinikkene skulle gjennomføre lokale 
forhandlinger med dette som utgangspunkt. 
Resultater fra lokale forhandlinger var mange 
steder godt, da flere klinikker viser til gode 
resultater. Mange klinikker bedret også 
pensjonsprosenten dette året.

I februar ble det sendt ut en spørreundersøkelse 
med vekt på lønnsforhold til alle medlemmer 
som er ansatt i klinikksektor. Svarprosenten 
er bedret siden forrige undersøkelse, og 
tallene viser en positiv utvikling for enkelte 
aldersgrupper. Utviklingen i begynnerlønn for 
veterinær ansatt i dyreklinikker er også positiv. 
Startlønningene ser ut til å ha en noe raskere 
vekst enn generell lønnsutvikling.

Ellers ser vi at det er en tydelig sammenheng 
mellom grad av etterutdanning og lønnsnivå. 
DNV-A synes det er gledelig at det lønner seg å 
satse på etterutdanning.

Statlig sektor

2018 var et hovedoppgjør i staten. Dette betyr 
at de tekstlige deler av tariffavtalen var til 
behandling og oppgjøret dreide seg derfor 
om økonomi og endringer i tariffavtalene. 
Akademikerne og Veterinærforeningen ser at vår 
tariffavtale er god, og sikrer medlemmene en 
god lønnsvekst etter intensjonen.

Resultatet ble at hele den økonomiske rammen 
skal fordeles etter kollektive lokale forhandlinger 
i den enkelte virksomhet. Rammene ble 
avviklet og man gikk inn for lønnsstiger for 
Akademikerne istedenfor lønnsrammer.

Enkeltvirksomheter

Mattilsynet

Mattilsynet har gjennom året besluttet å redusere 
antall kontorer. Reduksjonen gjennomføres 
som innsparingstiltak og fordi man i framtiden 

tenker at det skal arbeides på måter som ikke 
er like avhengig av nærhet til tilsynsobjektene 
(dokumenttilsyn, forenklede tilsyn og 
innhenting/sammenstilling av data). For flere 
av de kontorstedene som skal legges ned, viser 
beregninger at det ikke er sikkert at en har et 
potensial for økonomiske besparelser. Flere 
av nedleggelsene vil gjennomføres på tross av 
dette. De tillitsvalgte har gjennom prosessene 
vært tydelige på at vi ikke synes det er riktig 
å gjennomføre kontornedleggelser hvis det 
ikke som et minimum kan vises til en troverdig 
økonomisk besparelse. De tillitsvalgte har også 
pekt på at det er for stor risiko knyttet til å 
nedlegge kontorer basert på en tenkt fremtidig 
endring av arbeidsmetoder.

Mattilsynets nye lønnspolitikk ble ferdig-
forhandlet tidlig på året. De tillitsvalgte under 
akademikerparaplyen er i hovedsak godt 
fornøyd med resultatet, men konstaterer at en 
blant annet ikke fikk gjennomslag for utlysing av 
stillinger med «lønn etter avtale». Lønnspolitikken 
er foreløpig også for svak når det gjelder 
reelle karriereveier, særlig på hovedkontoret. 
Det er enighet om å jobbe videre med dette. 
Som et ledd i arbeidet med lønnspolitikken er 
skjemaene for medarbeider- og lønnssamtalene 
modernisert.

Mattilsynet gjennomførte i 2018 en 
omdømmeundersøkelse blant studenter og 
nyutdannede veterinærer og fiskehelsebiologer 
med tanke på hvordan etaten ble oppfattet 
som arbeidsgiver. Undersøkelsen viser at de 
aller fleste har god kunnskap til Mattilsynets 
rolle og funksjon, men dårligere kunnskap 
om hvordan Mattilsynet jobber og hvilke 
muligheter som finnes for medarbeidere med 
fagbakgrunn. Omdømmeundersøkelsen vil 
danne utgangspunkt for et mer strategisk arbeid 
for å tiltrekke søkere innen fiskehelse og enkelte 
andre veterinære områder.

Region Stor-Oslo har siden 2015 prøvd ut en 
blanding av faglig og geografisk organisering 
(hybridmodell). Modellen ble evaluert i 2018. 
Evalueringen viser at selv om Stor-Oslo leverer 
gode resultater, kan ikke disse relateres til å 
være en konsekvens/resultat av organiseringen. 
Andre forhold som dedikerte ansatte, kultur 
og ledelse har trolig større betydning enn 
organisasjonsmodell. Den nye modellen fungerer 
allikevel svært dårlig for Grensekontrollstasjonen 
ved Oslo Lufthavn som har mistet sin tidligere 
relasjon til gode fagmiljø innen dyrehelse og 
-velferd. De ansatte opplever seg både faglig 
og sosialt isolert i forsøksmodellen og det blir 
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en utfordring for de tillitsvalgte å overbevise 
arbeidsgiver om at modellen må justeres slik at 
den også kan ivareta grensekontrollens behov.

Det ble i 2018 startet et arbeid med aktive 
oppsigelser i region Nord. Oppsigelsene 
angikk i denne omgang ikke medlemmer av 
Veterinærforeningen, men det kan ikke utelukkes 
at også veterinærer vil bli aktuelle på et senere 
tidspunkt. Begrunnelsen for oppsigelsene er 
bortfall av oppgaver og sviktende økonomi. 
Drøftingene i forkant avdekket at de tillitsvalgte 
og arbeidsgiver er prinsipielt uenige om 
begrunnelsen knyttet til økonomi som grunnlag 
for oppsigelse. De tillitsvalgte mener at siden 
Mattilsynet er én virksomhet må en budsjettsvikt 
angå hele Mattilsynet dersom den skal benyttes 
som begrunnelse for oppsigelser. Arbeidsgiver 
mener på sin side at det er tilstrekkelig at 
det er økonomisk underdekning i en region 
alene. I tillegg til dette mener de tillitsvalgte at 
arbeidsgivers argumentasjon knyttet til «bortfall 
av oppgaver» ikke er holdbar da flere av de 
konkrete oppgavene i realiteten overføres til 
andre ansatte.

Mattilsynet etablerte i 2018 en webbasert 
mulighet for å klage blant annet på inspektører 
og saksbehandlere i de tilfeller man ikke er 
fornøyd med hvordan disse fremstår eller 
oppfører seg. Denne kanalen etableres etter 
påtrykk fra Landbruks- og matdepartementet 
og kommer i tillegg til alle andre kanaler 
offentligheten har til å klage på Mattilsynets 
medarbeidere (brev, e-post til postmottaket, 
telefon og personlig oppmøte). De tillitsvalgte 
har gitt uttrykk for at en slik webbasert kanal er 
unødvendig, administrativt tungvint og oppleves 
som et stigma og en ekstrabelastning for de 
ansatte. Arbeidsgiver mener allikevel at tiltaket er 
godt da det gir arbeidsgiver større muligheter til 
å håndtere slike klager likt og til å følge opp de 
ansatte som får slike klager mot seg.

Lønnsforhandlingene i Mattilsynet resulterte i 
et generelt tillegg til alle på 1,35 % pr. 1. mai. 
De resterende 1,45 % pr. 1. mai ble benyttet til 
prestasjonsbaserte individuelle tillegg basert på 
vurderingskriteriene i lønnspolitikken. Ut fra en 
tanke om at nærmeste leder er den som best 
kan vurdere individuelle prestasjoner ble mye 
av fordelingen av de 1,45 % i år overlatt til disse. 
Nærmeste leder gjør disse vurderingene sammen 
med medarbeiderne basert på medarbeider- 
og lønnssamtalene og den ordinære daglige 
medarbeiderdialogen. Opplegget er sterkt 
ressursbesparende sammenliknet med 
tradisjonelle individuelle forhandlinger mellom 

direktør og tillitsvalgt og gir Mattilsynet 
muligheter til å bruke mer penger til lønn. 
Bruken av særskilte forhandlinger (253) økte 
betydelig i Mattilsynet i 2018.

Mattilsynet har initiert et prosjekt med utprøving 
av LEAN-ledelse i region Øst. Foreløpige 
resultater oppleves å være gode.

NMBU Veterinærhøgskolen

Det nye Veterinærbygget på ÅS ser ut til å bli 
ferdig slik at innflytting kan skje sommeren 2020. 
Det er imidlertid vesentlig at det blir tid nok til 
å utføre virksomhetstester før innflytting. Det 
arrangeres omvisninger for Veterinærhøgskolens 
ansatte i de nye lokalene og alle er oppfordret til 
å bli med.

Det er fortsatt uklart hvor mange som velger å 
fortsette å jobbe på Ås.

Byggeprosessen blir fortsatt fortløpende 
presentert på følgende internett-side: http://
www.nmbu.no/campusas#zoom=15&lat=59.6663
8&lon=10.77213&layers=TTBTT

Samarbeidet mellom akademikertillitsvalgte 
på NMBU har fungert godt. Det har også 
vært et godt samarbeid mellom de ulike 
organisasjonene. Veterinærforeningen har 
innehatt nestledervervet for Akademikerne 
NMBU siden august 2016 (Hege Brun-Hansen).

Det ble avholdt 2.5.3 forhandlinger (Vår/høst 
2018) og 2.5.1 forhandlinger (høst 2018) med et 
brukbart resultat for våre medlemmer.

Veterinærinstituttet

I begynnelsen av 2018 fortsatte arbeidet med å 
revidere den lokale lønnspolitikken, noe som 
har vært mer utfordrende enn forventet, og vi 
kom ikke i mål i år heller. Dette skyldes delvis 
at andre viktige saker tok mye tid. Det ble 
foretatt en evaluering av omorganiseringen fra 
januar 2017, og resultatet fra denne evalueringen 
viste at det fortsatt var behov for justeringer av 
organisasjonen. Det ble derfor utarbeidet en ny 
omstillingsavtale hvor ny organisasjonsmodell 
i hovedsak skulle følge de prinsippene som 
ble lagt til grunn for avdelingsinndelingen 
ved omorganiseringen i 2016/17, men med en 
vesentlig endring i samarbeidet mellom de ulike 
regionale enhetene, og mellom de regionale 
enhetene og enheten i Oslo. Justeringen av 
organisasjonsmodellen trer i kraft fra januar 2019 
uten nedbemanning. 
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Det var og er fortsatt stor aktivitet i forbindelse 
med den planlagte flyttingen til Ås i 2020, 
mye arbeid er blitt lagt ned i ulike prosjekter. 
Personalreglementet ble revidert i år, og det ble 
arbeidet med nye varslingsrutiner i forbindelse 
med ulike former for trakassering. Under de 
lokale forhandlingene høsten 2018 var det 
enighet blant akademikerorganisasjonene om å 
gi alle et generelt tillegg på 1,35 % og resten til 
forhandling for enkeltpersoner.

Statens legemiddelverk

Per desember 2018 er det 16 veterinærer som 
jobber på Legemiddelverket. 15 av disse er 
medlemmer i Den norske veterinærforening. 
Samtlige er ansatt i fast stilling. Veterinærene er 
innplassert i stillingskodene forsker 1108, forsker 
1109, rådgiver, seniorrådgiver (I, II og III), 
seksjonssjef/enhetsleder og fagdirektør.

Det ble holdt lokale 2.5.1- forhandlinger. Det ble 
avtalt et lokalt generelt tillegg for alle tilknyttet 
Akademikernes Hovedtariffavtale på 1,5 % (ut 
fra den enkeltes årslønn). Det ble forhandlet for 
alle som var ansatt per 1. mai 2018. I henhold 
til lokal lønnspolitikk blir de som nylig har 
fått lønnsøkning (f.eks. i 2.5.5 – revurdering 
innen 12 mnd. ved nyansettelse, og 2.5.3 – 
særlige forhandlinger) ikke prioritert i de lokale 
forhandlingene. Resultatet fra forhandlingene 
(ekskl. ovennevnte gruppe) lå i snitt på 3,8 % 
lønnsøkning, altså omtrent én prosent høyere 
enn det som var den økonomiske rammen 
for årets lønnsoppgjør i staten. Vi ser altså 
tydelige effekter på overgang til nytt lønns- og 
forhandlingssystem. Hvis vi ser tariffperioden 
2016-2018 som helhet, har våre medlemmer hatt 
en lønnsvekst i tariffperioden på 8,6 % (prisvekst 
i samme periode 4,7 %).  

Det ble avholdt to 2.5.3-forhandlinger, med totalt 
seks innsendte krav fra våre medlemmer. Ett av 
kravene ble delvis innvilget. Det har tradisjonelt 
sett vært veldig vanskelig å få gjennomslag i 
2.5.3-forhandlinger på Legemiddelverket.

Også i år arrangerte Akademikerne ved 
Legemiddelverket et seminar for tillitsvalgte. 
Seminaret ble avholdt for åttende gang, 
og fant sted i Tallinn over tre dager i april. 
Seminaret ble ledet av Akademikernes leder 
ved Legemiddelverket, Knud Torjesen, 
Veterinærforeningen, og i tillegg var vi 
representert ved Fredrik F. Venold. En av 
flere foredragsholdere var Christian Tengs 
fra Veterinærforeningen sentralt. Temaer 
var: evaluering av ny organisasjon ved 

Legemiddelverket, revisjon av lokal lønnspolitikk 
og årets hovedforhandlinger. Det planlegges et 
tilsvarende seminar i 2019.

Legemiddelverket omorganiserte og flyttet 
til nye lokaler i begynnelsen av 2017. Også 
i 2018 var hovedvekten på omorganisering 
og utfordringer knyttet til ny arbeidshverdag. 
Dette har involvert mange av de ansatte og 
fagforeningsrepresentantene. Styret i 2018 har 
bestått av leder Helene Seljenes Dalum, og tre 
nestledere: Knud Torjesen, Fredrik F. Venold 
og Marianne Solsvik. Knud Torjesen har i store 
deler av 2018 vært konstituert enhetsleder, og 
derfor hatt permisjon fra tillitsvervet. Helene 
Seljenes Dalum har i 2018 vært styreleder for 
forhandlingsutvalget for ansatte veterinærer 
sentralt i Veterinærforeningen (DNV-A), i tillegg 
til å være Veterinærforeningens representant i 
Akademikerne Stat. I desember 2018 ble Dalum 
valgt som nestleder i Akademikerne Stat. DNV 
har et godt forhold til ledelsen og de andre 
organisasjonene ved Legemiddelverket, og 
opplever at arbeidsplassen gir rom for tillitsvalgte 
til å utføre verv, både internt i organisasjonen og 
eksternt.

Folkehelseinstituttet

Folkehelseinstituttet (FHI) har fortsatt prosessen 
med innsparinger og nedbemanninger i 2018. 
Omorganisering og effektivisering har gitt en 
reduksjonen på 42 ansatte og 17 avdelinger/
seksjoner. Ingen veterinærer har blitt sagt opp. 
Det har vært en krevende budsjettsituasjon. 

Ved utgangen av 2018 var 22 veterinærer 
ved FHI medlemmer i Veterinærforeningen. 
Veterinærene har kodene rådgiver, seniorrådgiver, 
forsker 1109, forsker 1110 og avdelingsdirektør. 
Samarbeidet mellom alle akademikerforeningene 
er bra. Veterinærforeningen har et godt forhold 
til ledelsen og de andre organisasjonene.
Det har blitt avholdt tre 2.5.3 forhandlinger 
gjennom året. Veterinærforeningen hadde inne 
flere krav fra sine medlemmer og fikk gode 
resultater. I årets 2.5.1-forhandling fikk vi godt 
gjennomslag for våre krav.
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Styrets sammensetning

Kirsti Bjørndal, leder
Dan Åge Øyen, nestleder
Lars Tessem, styremedlem
Jon Olav Prøsch, styremedlem
Natalie Omvik, styremedlem
På styremøtet 18. september ønsket leder Kirsti 
Bjørndal å trekke seg.
Dan Åge Øyen tok over som leder og Kirsti 
Bjørndal tok over som nestleder.

Styremøter

Det er avholdt fem styremøter. 

Økonomi

DNV-N har ikke eget budsjett. I 2018 brukte 
DNV-N kr. 349.316,20

Forhandlinger med GENO

DNV-N har vært representert med nestleder 
Dan Åge Øyen, styremedlem Jon Olav Prøsch 
og sekretær Christian Tengs i forhandlingene 
med GENO. DNV-N kom til enighet med GENO 
angående honoreringen for semin og kjøring for 
2018 i første møte.

I samarbeidsutvalget med GENO er det avholdt 
ett møte, og i GENO-utvalget har Dan Åge Øyen 
(nestleder), Jon Olav Prøsch (styremedlem) 
samt Christian Tengs (organisasjon- og 
forhandlingssjef i DNV) deltatt. Jon Olav Prøsch 
deltok på årsmøtet til Geno.

Vaktsaken

Landbruksdirektoratet hadde en gjennomgang 
av vaktområdene med fylkesmennene i 
forbindelse med at en del kommuner slår seg 
sammen i 2020. Det ble arrangert møte med 
lokalforeningene om vakta, og lokalforeningene 
hadde spørsmålet ute på høring. Det var få 
ønsker om å endre på vaktområdene. Det ble 
avholdt møte med Landbruksdirektoratet.

Stimuleringstilskudd

Det ble bevilget 30 millioner kroner ekstra til 
stimuleringstilskudd etter stor innsats fra mange 

aktører. DNV-N berømmer spesielt Presidentens 
innsats på dette området.
DNV var i møte med Landbruksdirektoratet om 
fordeling av midlene som kommunene kan søke 
om for å bedre veterinærdekningen.
 

Skyssrefusjon

Det har vært avholdt møte med Bondelaget for 
å påvirke at det i jordbruksforhandlingene blir 
økning i satsene. Det var en god dialog med 
dem om viktigheten av at ordningen tilføres mer 
midler. 

Akademikerne-N (A-N)

DNV-N har vært representert med sekretær 
Christian Tengs og styremedlem Jon Olav Prøsch 
i A-N. Veterinærforeningens jurist, Mette Rød 
Fredriksen ble i 2017 valgt til Leder av A-N. Det 
avholdes normalt fire styremøter årlig og på 
hvert møte er «nytt fra foreningene» et vesentlig 
punkt på sakslisten.  

A-N jobber med politiske saker som angår 
næringsdrivende yrkesutøvere. 

Forholdet til NHO Mat & Drikke (NHO MD)

Det har i beregningsperiodene ikke vært 
avholdt møter mellom DNV-N og NHO Mat 
& Drikke (NHO MD). DNV-N erfarer at NHO 
MD er en god samarbeidspartner, som ivaretar 
de veterinære virksomheter sin interesse med 
henblikk på arbeidsgiverspørsmål og tvister i 
arbeidsforhold. DNV-N og NHO MD arrangerte 
tre modulkurs i løpet av året for ledere i 
økonomi og best mulig drift. Kursene får gode 
tilbakemeldinger og passer for alle veterinærer, 
og DNV-N og NHO Mat & Drikke planlegger å 
arrangere tilsvarende kurs hvert år.

Takstundersøkelse
Det har i beretningsperioden ikke vært 
gjennomført en takstundersøkelse blant 
praktiserende dyrleger, da dette ble gjort 
i 2017. Resultatene er publisert i Norsk 
veterinærtidsskrift. DNV-N vil gjennomføre 
takstundersøkelser og kontinuerlig revidere 
spørsmålene for å få de mest riktige svar 

Forhandlingsutvalg for nærings-
drivende veterinærer (DNV-N)
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ved behov. DNV-N anser det som viktig 
med gjentakende takstundersøkelser og 
publisering av resultatene i tidsskriftet slik at de 
næringsdrivende medlemmer kan optimalisere 
sin fakturering og dermed inntjening. Dette er 
viktig for en bedre inntjening og dermed lønn i 
smådyrsektoren samt bedre næringsinntekt for 
praktiserende dyrleger.

Spørreundersøkelse om vakta

Det er gjennomført en spørreundersøkelse om 
deltakelse i vakta og vaktbelastning.
Resultatet er publisert i Veterinærtidsskriftet.

Informasjon

DNV-N har lagt vekt på informasjon i 
beretningsperioden. Det er blant annet produsert 
informasjon til nyhets-epost og publisering 
av styrereferat etter digital godkjenning 
gjennom beretningsperioden. Alle referater 
fra styremøtene er fortløpende publisert på 
foreningens hjemmeside. DNV-N har også 
hjulpet næringsdrivende medlemmer lokalt 
med konflikter, inntjening, vaktbemanning, 
inseminering og andre spørsmål.

DNVs sentralstyre

DNV-N er observatør i sentralstyret. Leder Kirsti 
Bjørndal eller nestleder Dan Åge Øyen har 
deltatt på de fysiske møtene og telefonmøtene.
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Hovedstyret

Hovedstyret i Veterinærforeningens studenter har 
i 2016/2017 hatt følgende sammensetning:

• Leder: Audun Kreyberg Husby (klubb Kosice)
• Nestleder: Mari Mjelde (klubb Oslo)
• Økonomiansvarlig: Emma Elizabeth Wright 

(klubb Oslo)
• Styremedlem: Julie Biti Teigmo (klubb Oslo)
• Styremedlem: Marte Mørk (klubb Wroclaw)
• Styremedlem: Victoria Hille (klubb Budapest)
• Styremedlem: Kristin Erdal (klubb Bodø/

Kosice)
• Vara: Benedicte Garmann-Johnsen (klubb 

Oslo)
• Vara: Andrea Brenden (Klubb Budapest)

Hovedstyret har hatt 3 styremøter i 2017 med 
sittende styre og en total på 7 styremøter i løpet 
av kalenderåret 2017. Av disse er 6 på Skype og 
1 fysisk møte. I 2018 har styret så langt hatt 6 
styremøter, hvorav 2 har vært fysiske styremøter 
og de resterende 4 styremøtene har vært via 
Skype.

Hovedstyret har deltatt på de fleste av 
sentralstyrets møter i perioden og var også 
representert ved Veterinærdagene 2018. 
Hovedstyret og hovedstyret i samarbeid med 
klubbledere har skrevet spalter til de fleste av 
utgavene av Norsk veterinærtidsskrift (NVT). Det 
planlegges også å delta på Veterinærforeningens 
Tenketank 2018, som arrangeres 27.-28. august.

Hovedstyret gjennomførte også en intern 
opplæring med avtroppende og påtroppende 
styre, for å gjøre overgangen til nytt styre 
enklere, og for å hindre at viktig kunnskap 
og erfaringer blir borte med avtroppende 
styremedlemmer. Styreseminaret ble startet i 
fjor og ser ut til å være en nyttig og nødvendig 
opplæring for det nye styret. Dette vil også bli 
gjennomført i år.

Av andre konkrete saker hovedstyret har holdt 
på med, kan det nevnes psykisk helse og 
midlertidig lisens som viktige temaer.
Hovedstyret arrangerer også i år Veterinære 
karrieredager (tidligere kandidatdager). Det 
ble gjort store forandringer på programmet til 
fjorårets arrangement, og vi har valgt å følge 
dette i de store linjene, med noen endringer 
i innhold og foredragsholdere for å holde 
innholdet nytt og oppdatert for deltakerne.

Hovedstyret har de siste årene hatt fokus på 
å være mer synlige og lettere tilgjengelige 
for medlemmene våre, og har derfor hatt 
økt fokus på sosiale medier og eksponering. 
Facebooksiden har blitt brukt til å formidle 
informasjon om arrangementer og saker som 
er viktige for oss. Instagramprofilen har våknet 
til live, og blir flittig brukt under arrangementer 
eller større begivenheter. Dette har blant annet 
blitt brukt til å lage et infoskriv om studentenes 
muligheter til medlemskap i særforeningene, 
etter ønske fra både særforeningene selv 
og DNV/DNV-S. Det ble også arrangert en 
vervekampanje, hvor det ble trukket en vinner 
blant utenlandsstudentene samt en fra Oslo, og 
hvor vinneren fikk et Bose headset i premie. 

Det er også ønskelig, og planlagt, at dette blir 
satt mer fokus på i fremtiden. 

Dnvs studentforening (dnv-s)
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Hovedstyret har også bestilt opp nye klær med 
DNV-logo. Disse ble klare sent i vår og salget 
starter på Karrieredagene 2018 16/7-18. Det har 
blitt bestilt opp nye hettegensere, samt t-skjorter 
i forskjellige farger.

Hovedstyret har i år også valgt å fokusere på 
en enklere og bedre kommunikasjon innad 
i organisasjonen, både på tvers av klubbene, 
internt og mellom hovedstyret og klubbene. Det 
har da blitt satt et spesielt fokus på å inkludere 
studenter på tvers av lokalklubbene (særlig i 
utlandet) i forbindelse med klubbseminar, samt 
få bedre kommunikasjon og kontaktnett mellom 
studentene i Oslo og utlandet. Internasjonalt 
Fagseminar 2018, som ble arrangert i Brno, 
var her et naturlig knutepunkt. Det ble holdt 
konkurranser med utlodning av billetter og 
hyppig promotert for å øke andelen studenter 
fra Oslo som deltar, noe som viste seg å være 
vellykket.

Hovedstyret har i år også fått til et samarbeid 
med administratorene av Klinisk Smådyrforum, 
som nå gjør det mulig for studenter som er 
medlem i DNV-S å bli medlem på siden. Det 
jobbes også med å få tilsvarende avtaler med 
liknende sider. Hovedstyret ser stor nytte av at 
våre medlemmer får tilgang til disse plattformene 
og ønsker derfor også å fortsette dette 
samarbeidet.

Det er også satt i gang et samarbeid med AVF for 
å gjøre det enklere for lokalklubbene å arrangere 
temakvelder/seminar relatert til akvanæringen.

Organisasjon

Hovedstyret har også hatt fokus på å 
implementere de nye vedtektene som ble vedtatt 
i fjor, og synes disse så langt har fungert bra. 
Årets styre har også, for første gang, valgt  
en fungerende valgkomité bestående av 
hovedstyremedlemmene Audun Kreyberg 
Husby, Marte Mørk og Julie Biti Teigmo som vil 
presentere forslag til innstilling av nytt styre ved 
generalforsamlingen.    

Medlemmer og klubbene

DNV-S har hatt følgende aktive klubber, med 
følgende antall medlemmer (pr. 02.08.18):

• Klubb Oslo  313 medlemmer
• Klubb Budapest 90 medlemmer
• Klubb Kosice 72 medlemmer
• Klubb Bodø  43 medlemmer
• Klubb Wroclaw 32 medlemmer

• Klubb Brno  32 medlemmer
• Klubb Warszawa 12 medlemmer

I tillegg har vi hatt kontakt med 
enkeltmedlemmer på studiesteder i England, 
Perugia (Italia), i Nederland (Utrecht), i Danmark 
og i Sverige (totalt 10 medlemmer). 

Hovedstyrets primære oppgave er å bidra til 
sterke lokalklubber slik at organisasjonen er 
tilgjengelig og synlig for medlemmene våre der 
de er. Tiltak hovedstyret har gjort for å jobbe for 
dette er:

Alle hovedstyremedlemmene har hatt 
oppfølgingsansvar for en eller flere klubber, som 
innebærer jevnlig kontakt med klubblederen 
og å videreformidle informasjon om klubbene 
til resten av hovedstyret. Vi har også brukt 
klubblederforumet på Facebook til tosidig 
kontakt mellom klubber og hovedstyret.

Alle klubbledere ble også i år invitert til en 
klubbledersamling i forkant av Karrieredagene 
som en del av forberedelsen til lederrollen lokalt.
Veiledning i økonomistyring av klubbene. Det 
har blitt utarbeidet en kvitteringsmal slik at 
det skal bli enklere å få refusjon for utgifter 
klubbene har hatt. Informasjon har blitt gitt på 
klubblederforum i forbindelse med tildeling 
av budsjettmidler, som også er en egen del på 
Klubbledersamlingen.

Hovedstyret har også hatt som mål å styrke 
samarbeidet og kontakten klubbene seg 
imellom, et av tiltakene for dette har vært å få 
flere fra klubb Oslo med på det internasjonale 
fagseminaret som er en fin møteplass for 
veterinærstudenter fra alle studiestedene. 
Kampanjen var vellykket, og interessen og 
oppmøtet fra klubb Oslo-medlemmene var stor!

Aktivitet i klubbene

Aktiviteten i klubbene er generelt høy, og det 
arrangeres både faglige og sosiale arrangementer 
for medlemmene våre på de ulike studiestedene. 
Alle arrangementer blir ikke ramset opp her, 
men her kommer noen eksempler:

• Temakveld: Painface på hest, Klubb 
Wroclaw

• Temakveld: Reise med dyr, Klubb Budapest
• Temakveld: Eksotiske dyr, Klubb Kosice
• Debatt om etisk hundeavl, Klubb Oslo
• Tur til Kosice for veterinærstudentene i 

Bodø
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Internasjonalt fagseminar 2.-4. mars 2018

Årets Internasjonale Fagseminar ble avholdt i 
Brno, Tsjekkia, og var, i år igjen, en stor suksess. 
Temaet for dette seminaret var indremedisin 
og ble arrangert i et samarbeid mellom 
klubbene Brno, Kosice, Budapest, Wroclaw 
og Warszawa, i tillegg til et økende bidrag fra 
Klubb Oslo. De hadde samlet sammen gode 
foredragsholdere som holdt lærerike foredrag 
om ulike emner under temaet. Seminaret ble 
holdt på et hotell, og deltakere fra nesten alle 

klubbene var representert. I tillegg til det faglige 
var det selvfølgelig mye sosialt og mange gode 
muligheter til å bli kjent med nye fremtidige 
kollegaer. Seminaret hadde 150 deltakere, hvor 
alle billettene var holdt av innen 2 minutter og 
offisielt utsolgt innen 8 minutter etter at de ble 
lagt ut for salg for medlemmer. Nytt av året var 
at foredragene ble delt opp i 2 grupper avhengig 
av hvor langt i studiet man hadde kommet, noe 
vi har mottatt flere gode tilbakemeldinger på og 
som også kan være aktuelt for senere seminarer.
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Styret i DNV-P har i 2018 bestått av:
• Styreleder Odd Magnus Knævelsrud
• Nestleder Ola Moxness 
• Styremedlem Aslak Hagland
• Styremedlem Liv Marit Rørvik
• Varamedlem Helge Njøsen
• Varamedlem Maria Melstokkå

Valgkomite i DNV-P har i 2018 bestått av:
• Bjørn Lium, leder 
• Roar Ektvedt, medlem 
• Tore Kjeldahl Hekneby, medlem 
• Magnhild Jensen, varamedlem
• Ola Nyberg, varamedlem

• Sekretær: Christian Tengs

Det ble avholdt fire styremøter i 2018 (9. 
februar, 19. juni, 9. oktober og 27. november) og 
behandlet 31 saker, blant annet stort møte om 
mulig etterbruk på Adamstuen, mentorordningen 
for veterinærstudenter/veterinærer, samarbeid 
med andre pensjonistorganisasjoner, Veterinær-
dagene 2019, fordeling av styrehonorar 
og informasjon fra sentralstyremøtene. 
Varamedlemmene møtte fast på styremøtene i 
DNV-P. 

Styreleder deltok som observatør på alle ti 
sentralstyremøtene i DNV i løpet av året. 
Styreleder og nestleder møtte for DNV-P på 
DNVs representantskapsmøte 29.-30. november 
2018.

Dnvs pensjonistforening (dnv-p) 
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Etter årsmøtet i Oslo, 23. oktober 2018 har styret følgende sammensetning:

Leder Kristian Hoel

Styremedlemmer Ola Magnus Lømo, Ole-Herman Tronerud, Antonia Christiansen,  
Eystein Skjerve

Varamedlemmer Gunvor Nagel Gravning, Marit Forbord, Anja Fyksen Lillehaug

Desisorer Ole Aamodt og Odd Ivar Berget

Valgkomité Ida Mathiesen (leder), Ole Alvseike, Guro Myhrene 

Før årsmøtet i Oslo, hadde styret følgende sammensetning

Leder Kristian Hoel

Styremedlemmer Ida Mathisen, Ola Magnus Lømo, Ole-Herman Tronerud,  
Antonia Christiansen

Varamedlemmer Jorunn Vormeland Dalen, Marit Forbord, Anja Fyksen Lillehaug

Desisorer Ole Aamodt og Odd Ivar Berget

Valgkomité Ole Alvseike, Truls Nesbakken, Erik Wahl (leder)

Forening for veterinær  
samfunnsmedisin (fvs) 

Administrasjonen har fungert som sekretariat for 
FVS, ved Ellef Blakstad. Bjørnar W. Jakobsen har 
representert sentralstyret i styret. 

Regnskapet føres av Veterinærforeningens 
økonomiseksjon og revideres av foreningens 
statsautoriserte revisor, Grant Thornton Revisjon 
AS.

Pr. 31/12-2018 hadde FVS 201 medlemmer, 
mot 183 året før. Av disse er 28 pensjonister. 
FVS hadde ved årsskiftet to æresmedlemmer: 
Atle Ørbeck Sørheim og professor Magne 
Yndestad. I beretningsåret er ett medlem gått 
bort. Foreningen har ett innbudt medlem, Tore 
Høyem. Foreningen har 19 studentmedlemmer. 
Av FVS’ medlemmer er 50 fritatt for å betale 
kontingent.

Styret har i beretningsåret avholdt syv styremøter, 
og behandlet 36 saker.

Foreningens virksomhet er ikke av en slik art at 
den forurenser det ytre miljøet.

ARBEID I STYRET I 2018 jfr. handlingsplan 

Etterutdanning og kompetanseutvikling
Styret har i løpet av året arbeidet aktivt for å 
heve kompetansen til veterinærer som jobber 
med mattrygghet, dyrehelse og dyrevelferd innen 
offentlig og privat sektor. Etterutdanningskursene 
har hatt tilfredsstillende respons, både når det 
gjelder antall deltakere og tilbakemeldinger i 
etterkant av kurset. 

På Veterinærdagene i Bergen var FVS-seksjonen 
delvis felles med AVF og PVF, delvis med 
PVF og delvis alene. Disse seksjonene 
samlet 93 deltakere. Tema for kursene var: 
«Veterinærenes rolle med å ivareta miljøhensyn» 
og «Klimaendringer og utfordringer for norsk 
dyrehelse og husdyrproduksjon».

Høstkurset ble holdt på Adamstua i 23. oktober 
med tema: «Fagledelse, lederutdanning for 
veterinærer som leder veterinærer»

Det var 25 deltakere påmeldt, i tillegg til 
forelesere og arrangører. 
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Rekruttering av veterinærer til stillinger 
innen veterinær samfunnsmedisin

DNV arrangerte karrieredager for 
veterinærstudenter høsten 2018. Leder i FVS 
holdt foredrag.

Rekruttering av medlemmer til foreningen

Det var enighet på årsmøtet om at alle studenter 
sømløst skal rekrutteres inn i særforeningen. Det 
skal være enkelt på nettsiden å melde seg inn, 
og kunne sjekke medlemskap på Min side. En 
har i 2018 fortsatt med å verve nye medlemmer i 
forbindelse med avvikling av kursene. Imidlertid 
er en stor del av medlemsmassen i foreningen 
relativt nær pensjonsalder, hvilket gjenspeiles i 
en økende andel pensjonistmedlemmer. Dette 
vil gi større utfordringer om å rekruttere nye 
medlemmer i tiden fremover for å beholde 
andelen yrkesaktive medlemmer på dagens nivå. 

Profilering, bevisstgjøring og informasjon

Økonomi

Årets resultat med 16 492 kroner i overskudd, 
mot et budsjettert overskudd på 1 500 kroner, 
må sies å være bra. Kontingent for 2019 er 
uforandret med kr 600.
Regnskapet er basert på fortsatt drift.

Internasjonalt arbeid

Ole Alvseike er DNV/FVS’ representant i UEVH, 
som er hygiene/samfunnsmedisinforeningen i 
den europeiske veterinærforeningen, FVE.

Prinsippnotater

Det er ikke utarbeidet nye prinsippnotat i 
beretningsåret.

Ansatte/likestilling 

Det er ingen ansatte i foreningen. Styrets 
sammensetning fremmer likestilling.
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SVF er en særforening i Den norske veterinær-
forening. SVF har som formål å ivareta faglige, 
fagpolitiske, kollegiale og sosiale interesser for 
smådyrpraktiserende veterinærer.

Frem til årsmøtet i 2017 besto styret av Eva 
Egeberg leder, Vigdis Rædergård (innvalgt ved 
årsmøtet 2014), ikke på valg, Trine Marhaug, på 
valg (valgt 2015 for to år), John Debenham (valgt 
i 2016) og Hilde Røssland (valgt 2015). 

Nytt styre ble valgt på årsmøtet fredag 1. 
november 2017. 
• Leder: Eva Egeberg ble gjenvalgt til leder.
• Styremedlem: Vigdis Rædergård (ikke på 

valg).
• Styremedlem: Trine Marhaug (valgt for to år).
• Styremedlem: Hilde Røssland (valgt for to år).
• Styremedlem: John Debenham (ikke på valg).

Varamedlem Emma Pauline Sandbakken 
(gjenvalgt) og Solveig Bugge Sveri (ny) ble valgt 
inn som nytt varamedlem (ett år).

SVFs representant til WSAVA: Stein Istre Thoresen 
(valgt 2014 for fire år) og velges av årsmøtet. 
Han meldte i 2016 at han ikke hadde anledning 
til å fortsette, så Anne Torgersen gikk inn i 
vikariat. SVFs representant i FECAVA: Stein Dahl 
(valgt i 2016 av SVFs styre for fire år) 
SVF har ikke lenger egen representant i UEVP.

Valgkomité 2016-2017

Valgkomité velges for ett år av gangen og består 
av: 
• Leder: Bente Akselsen 
• Medlem: Ingvild Blaker 
• Medlem: Helene Seljenes Dalum 
• Varamedlem: Christian Mæland

Alle ble enstemmig gjenvalgt (2017-2018) 

Desisor

Kristian Natland (gjenvalgt)

Administrasjon

Ellef Blakstad er SVFs faste sekretær. SVFs 
regnskaper er ført av DNVs økonomiavdeling. 

Regnskapene revideres av revisjonsfirmaet Grant 
Thornton Revisjon AS.

Medlemmer

Per 31/12/18 hadde SVF 568 yrkesaktive 
medlemmer som betaler medlemskontingent, 
samt 24 pensjonistmedlemmer, seks 
æresmedlemmer og 53 studentmedlemmer 
som ikke betaler kontingent. Styret ønsker i 
henhold til virksomhetsplanen å sikre en god 
rekruttering av nye SMÅDYRPRAKTISERENDE 
VETERINÆRERS FORENING (SVF)

SVF er en særforening i Den norske veterinær-
forening. SVF har som formål å ivareta faglige, 
fagpolitiske, kollegiale og sosiale interesser for 
smådyrpraktiserende veterinærer.

Frem til årsmøtet i 2017 besto styret av Eva 
Egeberg leder, Vigdis Rædergård (innvalgt ved 
årsmøtet 2014), ikke på valg, Trine Marhaug, på 
valg (valgt 2015 for to år), John Debenham (valgt 
i 2016) og Hilde Røssland (valgt 2015). 

Nytt styre ble valgt på årsmøtet fredag 1. 
november 2017. 
• Leder: Eva Egeberg ble gjenvalgt til leder.
• Styremedlem: Vigdis Rædergård (ikke på 

valg).
• Styremedlem: Trine Marhaug (valgt for to år).
• Styremedlem: Hilde Røssland (valgt for to år).
• Styremedlem: John Debenham (ikke på valg).

Varamedlem Emma Pauline Sandbakken 
(gjenvalgt) og Solveig Bugge Sveri (ny) ble valgt 
inn som nytt varamedlem (ett år).

SVFs representant til WSAVA: Stein Istre Thoresen 
(valgt 2014 for fire år) og velges av årsmøtet. 
Han meldte i 2016 at han ikke hadde anledning 
til å fortsette, så Anne Torgersen gikk inn i 
vikariat. SVFs representant i FECAVA: Stein Dahl 
(valgt i 2016 av SVFs styre for fire år) 

SVF har ikke lenger egen representant i UEVP.

Smådyrpraktiserende veterinærers  
forening (svf)
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Valgkomité 2016-2017

Valgkomité velges for ett år av gangen og består 
av: 
• Leder: Bente Akselsen 
• Medlem: Ingvild Blaker 
• Medlem: Helene Seljenes Dalum 
• Varamedlem: Christian Mæland

Alle ble enstemmig gjenvalgt (2017-2018) 

Desisor

Kristian Natland (gjenvalgt)

Administrasjon

Ellef Blakstad er SVFs faste sekretær. SVFs 
regnskaper er ført av DNVs økonomiavdeling. 
Regnskapene revideres av revisjonsfirmaet Grant 
Thornton Revisjon AS.

Medlemmer

Per 31/12/18 hadde SVF 568 yrkesaktive 
medlemmer som betaler medlemskontingent, 
samt 24 pensjonistmedlemmer, seks 
æresmedlemmer og 53 studentmedlemmer 
som ikke betaler kontingent. Styret ønsker i 
henhold til virksomhetsplanen å sikre en god 
rekruttering av nye medlemmer. Ved utmelding 
av foreningen vil DNVs sekretariat forespørre 
medlemmet automatisk om årsak til utmeldelsen. 
Styret har lagt vekt på å både informere og 
inkludere medlemmene om styrets arbeid. Styret 
opplever at flere er interessert i det som blir gjort 
i SVF. Gratiskurs for medlemmene i «Sykdommer 
hos brachycephale hunder» har vært med på å 
øke medlemsmassen.

Æresmedlemmer

Ellen Bjerkås, Lisbet Holtet, Jorunn Grøndalen, 
Tor Lie Ulstein, Torunn Knævelsrud og Petter 
Heim er æresmedlemmer. 

Møtevirksomhet

I beretningsåret har SVF holdt ti ordinære 
styremøter og ett årsmøte/medlemsmøte. John 
Debenham ba seg fritatt fra styrearbeid i februar 
(halvveis i styreperioden) og Solveig Bugge Sveri 
tok hans plass i styret. Det er behandlet 92 saker. 
Enkelte saker er behandlet i flere styremøter.

SVFs representanter i FECAVA, Stein Dahl, lager 
referat om FECAVA-arbeidet.  

Handlingsplanen og saker det ble jobbet med 
under året

I 2018 fortsatte vi med å rette søkelyset på 
dysfunksjonell avl, spesielt med tanke på 
kortsnute-hundene. Vi gjennomførte gratiskurs i 
sykdommer hos brachycephale med foreleserne 
Rick Sanchez og Gert Ter Haar. På kurset 
ble Dyspnø-graderingsskjema presentert, og 
deltagerne ble oppfordret til å starte gradering. 

Vi utarbeidet også en brachyfolder; en infofolder 
for publikum der konsekvensene av avl på kort 
nese forklares med oppfordring til ikke å kjøpe 
slike hunder. I brosjyren er det også listet opp 
tegn på lidelse hos de kortsnutede. Målet med 
brosjyren er å belyse de fleste sykdommer og 
lidelse de brachycephale rasene er utsatt for på 
grunn av avl. Folderen er også omarbeidet til 
slides til framvisning på venterom samt film til å 
dele på facebook. På denne måten håper vi at 
flere velger bort slike raser eller velger raser med 
bedre funksjon.

Vår særforening og hovedforeningen var i møte 
i Landbruks- og matdepartementet der vi la 
frem de dyrevelferdsmessige problemene som 
dysfunksjonell avl medfører. SVF er enig med 
Rådet for dyreetikk om at det bør være krav om 
kvalifikasjoner ved salg og oppdrett av hunder 
og vi har sett på mulighetene for å legge kravet 
inn under forskrift om omsetning og midlertidig 
hold av dyr. Ved å forskriftsregulere avl og salg 
av hund, blir det lettere å føre tilsyn. I denne 
sammenheng er også obligatorisk ID-merking 
viktig.

SVF har laget en brosjyre om Etisk kjøp av hund. 
Denne belyser ansvaret ved det å skaffe seg 
hund, alt fra om man har tid og økonomi til 
vurdering av rase og sykdom. Målet med denne 
brosjyren er å bevisstgjøre en mulig hundeeier 
om de forskjellige faktorer det bør tas hensyn til 
ved kjøp av hund. Folderen er også omarbeidet 
til slides til framvisning på venterom samt film til 
å dele på Facebook.

Det er arbeidet videre med antibiotikapolitikken 
med særlig vekt på resistens. Vi oppfordret 
Mattilsynet og Veterinærinstituttet til å lage 
retningslinjer ved påvisning av bakterier av 
særskilt resistens.
 
SVF fikk innspill fra medlemmer om konkrete 
problemer med apotek og levering/utlevering av 
medisiner samt forsøk på å styre veterinærens 
forskrivning. Vi sendte derfor et brev til 
Apotekforeningen og Legemiddelverket der vi 
listet opp alle irregulariteter som veterinærene 
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hadde opplevd. Veterinærer oppfordres nå til å 
melde fra direkte til Legemiddelverket med navn 
på apotek når de opplever at apotek ikke følger 
regelverket. 
  
Vi har også hatt fokus på kanin i løpet av året. 
Vi fikk gjennomslag for vårt standpunkt om hold 
av kanin som blant annet slår fast at kaniner 
ikke skal stå i bur hele dagen, men skal få 
ha mulighet til å ha naturlig kanin-atferd som 
løping og hopping. Dette standpunktet gjelder 
alle kaniner, også slaktekaniner. Når det gjelder 
ekstrem avl, så finnes dette ikke bare hos 
hunder, men dessverre ved de fleste typer dyr. 
Kortsnute-problematikken finnes også hos katt 
og kanin.  

SVF hadde i fjor gratis kurs for medlemmer i 
kaninsykdommer. I år har vi lagt vekt på å dele 
informasjon om sunt kaninhold og generell 
etisk avl fra British Veterinary Association, 
The Rabbit Welfare Association and Fund 
samt andre nettsider med kanininformasjon 
på særforeningens facebook-side. Vi vil på 
denne måten øke veterinærers bevissthet om 
dyrevelferd hos kaniner. Vi hadde planlagt å lage 
filmer om prosedyrer på kanin og reptiler som 
intubering/enkle prosedyrer/undersøkelser, men 
dette måtte utsettes.

SVF har lagt vekt på psykisk helse i løpet av 2018 
og utarbeidet en egen handlingsplan for dette. 
På toppen av handlingsplanen er det å skape 
åpenhet rundt psykisk helse samt jobbe med 
faktorer som kan bedre psykisk helse viktig. 
Vi har hatt mange innlegg på Facebook om 
psykisk helse samt markering av verdensdagen 
for selvmord og verdensdagen for psykisk helse. 
SVF har også valgt å støtte Helene Seljenes 
Dalum sitt forskningsprosjekt på psykisk helse 
på veterinærer i Norge med kr 100.000, - for 
at vi skal få mer kunnskap om blant annet 
årsaksforhold.
 
Nyutdannede veterinærer får nå automatisk 
informasjon om fadderordningen sammen med 
annen informasjon fra Veterinærforeningen.
 
Om ansvarlig for smådyrstoff i Veterinær-
tidsskriftet: Vi har forsøkt å få en person til å 
representere oss i tidsskriftet, men har ikke 
lykkes med dette. Nå er det ansatt en egen 
medieperson i Veterinærforeningen som vil 
hjelpe med å finne smådyrrelaterte artikler i 
tidsskriftet. Behovet for egen medieperson er 
dermed ikke så presserende. Men vi vil likevel 
være positive til å få en til å gjøre denne jobben.

SVF har også sett på sluttkompetanse dyrelinje, 
en utdanning som så langt har gårdsbruk 
og hovslager, men som nå skal utvides til å 
utdanne fagpersoner som skal kunne jobbe i en 
smådyrklinikk.

Økonomi

Resultat for 2018 viser et driftsresultat på 178.922 
kroner mot budsjettert 13.000 kroner, og et totalt 
årsresultat på 197.771 kroner.

Internkontroll

Referatsaker har hatt eget saksnummer og 
inkluderer en del orienteringssaker. Det er 
en oppgaveliste som følges opp ved hvert 
styremøte. Listen blir ført fortløpende og aktive 
saker er ført i rødt, ferdige saker sluttført med 
dato, i svart. Hver sak har en oppført ansvarlig 
person, med frist for sluttføring. Listen gjør 
pågående saker mer oversiktlig å arbeide med.

SVFs diskusjonsforum på internett
Målet med vår egen facebook-side er å nå 
lettere ut til medlemmene med informasjon 
og enklere få tilbakemelding til styret samt 
skape en forståelse for Veterinærforeningen og 
styrets arbeid. Styrereferat, innkallinger samt 
informasjon om kurs og annet blir lagt ut her. 
Leder har hatt hovedansvaret for Facebook-
siden.

SVFs faglige og vitenskapelige fond

Fondet har i 2018 vært bestyrt av fire personer 
som alle er medlemmer av Smådyrpraktiserende 
veterinærers forening.

• Anne Torgersen (leder) og Clara 
Jalland (styremedlem) er oppnevnt av 
Smådyrpraktiserende veterinærers forenings 
styre januar 2018.

• Gudrun Seeberg Boge (styremedlem) er 
oppnevnt av NMBU Veterinærhøgskolen.

• Martine Ziener (styremedlem) er oppnevnt av 
Den norske veterinærforening.

• Styret har en funksjonstid på tre år. Det ble 
ikke lyst ut midler i 2018.

Møte mellom særforeningene og 
Veterinærforeningens sentralstyre 

Veterinærforeningens president, Torill Moseng, 
deltok på to styremøter. Helen Øvregaard var 
SVFs representant i sentralstyret i 2018. 
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Vår særforening deltok på møte med 
Veterinærforeningen og Norsk Kennel Klub, 
samt møte med Veterinærforeningen, Norsk 
Kennel Klub, Mattilsynet og Landbruks- og 
matdepartementet.

Samarbeid med DNV-N, DNV-A, DNV-S og 
DNV-P

Møtet ble avlyst på grunn av sykdom.

DNV-N

Leder var på møte hos DNV-N. De ønsker 
spesielt et samarbeid på tema kollegialitet og 
økonomi/bedre lønn.

Den Danske Dyrlægeforening

Christian Kolthoff fra Den Danske Dyrlæge-
forening ønsket å bruke undersøkelsen om 
arbeidstilfredshet som SVF utarbeidet. Dette sa vi 
gladelig ja til, og ønsker å høre svaret fra deres 
undersøkelse.

SVF og Vestenfjeldske veterinærforening

Et innlegg i Bergensavisen med signaturen 
Buster la ut om hvor dyrt det var å gå til 
veterinær med mer. SVF og Vestenfjeldske 
veterinærforening gikk sammen om å lage et 
tilsvar til innlegget med tittelen Kjære Buster.

Samarbeid med Norsk dyrepleier- og 
assistentforening (NDAF)

Styret informerte NDAF om SVFs kurs-planer 
som gjelder høstkurset og de fikk informasjon 
om hovedforeleser. SVF ønsker å samarbeide 
med NDAF om innlegg om arbeidsforhold 
og psykisk helse, da undersøkelser viser at 
dyrepleiere ikke har det bra i jobben.

SAKER SVF HAR SENDT VIDERE TIL 
SENTRALSTYRET

Flere saker er videresendt til 
Veterinærforeningen: 

• Vår handlingsplan om psykisk helse.
• Utlevering av legemidler og rekvirering av 

legemidler på telefon som ett standpunkt.
• Brev fra SVF og PVF til Legemiddelverket og 

Apotekforeningen
• Innspill til brev til selgere av ting med 

brachycephale dyr på
• Klage til WSAVA fra Solgården om Norges 

forbud mot innførsel av gatehunder

DIVERSE SAKER BEHANDLET AV STYRET

Prinsippnotat 

Sammenslåing av Rekvirering av legemidler fra 
veterinær og Rekvirering av legemidler uten 
forutgående undersøkelse av veterinær.

Samarbeid om etterutdanning med NMBU 
Veterinærhøgskolen

Noe er uendret: Veterinærforeningen har jevnlig 
kontakt med NMBU og Senter for etter- og 
videreutdanning (SEVU) ved NMBU for å unngå 
at det arrangeres kurs for samme målgruppe 
for tett opptil hverandre. Dette har fungert bra 
i 2018. SVF sendte for et par år siden et dyspnø 
graderingsskjema til NMBU med forespørsel om 
dette kunne brukes i en fordypningsoppgave. 
NMBU har kontakt med BOAS Cambridge og 
ønsker å jobbe videre med problematikken og 
skjema ved blant annet å bedre oversettelsen og 
å lage bedre veiledning for bruk av skjema. 

Dyrebeskyttelsen Norge

Dyrebeskyttelsen Norge sendte et brev til SVF 
der de informerte om en kastreringskampanje 
som de ville gjennomføre med navn: 
Black Friday. SVF stiller seg positiv til alle 
informasjonskampanjer om helse, kastrering og 
ID-merking. Vi vil derimot ikke støtte kampanjer 
som går på pris. Det har ikke vært møter med 
Dyrebeskyttelsen.

Norsk Kennel Klub (NKK)

Det var møte med NKK og SVF/DNV i 2018. 
NKK ønsker at veterinærer starter registrering 
av diagnoser i NKKs register og ønsker av SVF/
DNV skal informere og oppfordre veterinærer til 
å gjøre dette. Alle veterinærer skal føre diagnoser 
i journalsystemer. Disse diagnosene må samles 
inn ved hjelp av DyreID slik at vi kan få et unikt 
materiale om dyr og sykdommer. 

DyreID

Saker som er blitt diskutert mellom SVF og 
DyreID: 
Brosjyrene Etisk valg ved kjøp av hund og 
Kortsnute-hunder ble produsert med støtte fra 
DyreID. 

Østfold veterinærforening

Lokalforeningen ønsker å opprette en 
kunnskapsbank i regi av Veterinærforeningen. 
Dette skal erstatte fadderordninger som er 
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opprettet. SVF vil ikke gi opp fadderordningen 
ennå, men vil jobbe videre med den.

KURSVIRKSOMHET

Veterinærdagene 2018 i Bergen

Tema for smådyrseksjonen: Klinisk patologi
Foredragsholdere: Rebekka Berg og Josefine 
Øberg

SVFs høstkurs

Kursledelsen bestod av Vigdis Rædergård, Eva 
Egeberg og Trine Marhaug.
Temaet var onkologi hos hund og katt. 
Forelesere var Sue Ettinger, Henry L’Eplattenier, 
Christina Strand Thomsen, Laura Owen, Martine 
Lund Ziener og Marianne Jensen Mandelin.

Det ble holdt et gratis kurs for SVFs medlemmer 
på Adamstua i sykdommer hos brachycephale 
hunder. Forelesere var Gert Ter Haar og Rick 
Sanchez. 

Videre planlagte kurs for 2019 er:
Vår: Veterinærdagene i Trondheim. 
Smådyrseksjonens program er dermatologi. 
Foreleser: Susanne Åhmann og Katarina 
Varjonen. 
Høst: Gastrointestinale lidelser.  Foreleser: Karen 
Allensbach. 

Internasjonalt:

SVF stiller seg bak WSAVAs «Dental guidelines 
2017.» 
SVF stiller seg bak EVDSs prinsippnotat om 
«Anesthesia free dental scaling.» 
SVF har i 2014 utarbeidet et prinsippnotat om 
dette.
SVF har støttet WSAVAs «pain guidelines» og 
WSAVAs opprop om ketamin.
SVF har støttet WSAVAs «Global Companion 
Animal Welfare Guidelines.»

Ellen Bjerkås er nominert av SVF til Didier 
Charlottis Award for sitt internasjonale 
engasjement.

Ansatte/likestilling

Det er ingen ansatte i særforeningen og styrets 
sammensetning fremmer likestilling. Ved 
utmelding av foreningen vil DNVs sekretariat 
forespørre medlemmet automatisk om årsak 
til utmeldelsen. Styret har lagt vekt på å både 
informere og inkludere medlemmene om styrets 
arbeid. Styret opplever at flere er interessert i det 
som blir gjort i SVF. Gratiskurs for medlemmene 
i «Sykdommer hos brachycephale hunder» har 
vært med på å øke medlemsmassen.
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Frem til årsmøtet 2018 besto AVFs styre av:

Leder: David Persson, valgt for ett år
Styremedlem: Kristrun Helga Kristthorsdottir 
(valgt for to år)
Styremedlem: Jostein Mulder Pettersen (ikke på 
valg)

Aoife Westgård, Karianne Jacobsen og Are Strøm 
er varamedlemmer.

Etter årsmøtet 2018 fikk styret følgende 
sammensetning:

Leder: David Persson, valgt for ett år
Styremedlem: Kristrun Helga Kristthorsdottir 
(valgt for to år)
Styremedlem: Jostein Mulder Pettersen (ikke på 
valg)

Varamedlemmer:

Aoife Westgård, valgt for ett år
Karianne Jacobsen, valgt for ett år
Are Strøm, valgt for ett år

Desisor:

Asgeir Østvik, valgt for ett år

Valgkomité:

Medlem: Bjørn Gillund (gjenvalg)
Medlem: Marianne Nergård (gjenvalg)  
Medlem: Kristin Bjørklund (gjenvalg)

Sekretær: Ellef Blakstad 
Regnskap: DNVs økonomiavdeling
Revisjon: Grant Thornton Revisjon AS

Medlemmer: 167 medlemmer ved årets 
utgang. Av disse er 13 pensjonister, ett 
æresmedlem og 23 studentmedlemmer.

Foreningens virksomhet er ikke av en slik art at 
den forurenser det ytre miljøet.

Styremøter: 

Det er holdt fem telefonmøter i 2018. 

Årsmøte:  

Årsmøtet ble avholdt på Thon Hotell Oslo 
Airport, Gardemoen, mandag 11. oktober fra  
kl. 1600 i forbindelse med AVFs høstkonferanse.

To etterutdanningskurs i 2017

1): Vårkurs under Veterinærdagene, Flesland-
Bergen, 8.-9. februar 2018 «Veterinærens 
rolle med å ivareta miljøhensyn» på dag 1 
og dag 2 «Fôringsrelaterte utfordringer i 
oppdrettsnæringen», 39 deltakere.
2): Høstkurs, Thon Hotell Oslo Airport, 
Gardemoen, 11.-12. oktober 2018. Tema 
var «Betydning og håndtering av aktuelle 
helseutfordringer i oppdrett av laks, regnbueørret 
og rensefisk». Det var 69 deltakere.

Deltakelse på møter/aktiviteter:

1. Arbeidsmøte med brønnbåtveileder (David 
Persson)

2. Møte med ledelsen i Mattilsynet (David 
Persson og Ellef Blakstad)

3. Sentralstyremøte Veterinærforeningen (David 
Persson)

4. Tenketank Veterinærforeningen (David 
Persson)

5. Seminar i regi av LMI (David Persson og 
Ellef Blakstad)

6. Møte om dyrevelferd i akvanæringen 
(Jostein Mulder Pettersen og Ellef Blakstad)

7. Møte med LMI (Ellef Blakstad og David 
Persson)

8. Møte med statssekretær (David Persson og 
Ellef Blakstad)

9. Karrieredagene Veterinærforeningen 
(Kristrun Helga Kristthorsdottir)

10. Møte med Sjømat Norge (David Persson og 
Ellef Blakstad)

11. Debatt om dyrevelferd i akvanæringen 
i regi av Veterinærinstituttet og 
Havforskningsinstituttet (David Persson og 
Ellef Blakstad) 

12. Arbeidsmøte terapiveileder i 
havbruksnæringen (David Persson)

Akvaveterinærenes forening (avf)
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Annet:

•   Legemiddelkampanjen 
Mye tid har i løpet av året gått med til å følge 
opp legemiddelkampanjen. Både for å bistå 
enkeltmedlemmer i tilsynssaker, og også 
fagpolitisk overfor spesielt Mattilsynet og 
videre for å følge opp selve rapporten som 
ble publisert i juni 2018.

•   Studentkveld på Adamstuen 
I mars gjentok vi suksessen fra 2016 og 
hadde stort oppmøte av studenter som fikk 
høre mange gode foredrag fra veterinærer i 
havbruksnæringen. 

•   Fagdag akva for veterinærstudenter 
På forespørsel fra studieavdelingen ble det 
som i 2016 arrangert «fagdag akva» for de 
to yngste kullene på veterinærhøgskolen i 
oktober. Studentene fikk her en innføring 
til oppdrett av fisk og hva veterinæren 
gjør. Fagdagen har tydeligvis vært vellykket 
også sett fra NMBU Veterinærhøgskolens 
side. Fagdagen kommer nå til å bli en del 
av den nye studieplanen på førsteåret til 
veterinærstudentene i forbindelse med 
flyttingen til Ås! 

•   Media: 
https://ilaks.no/melding-til-klienter-i-
havbruksnaeringen-som-har-tilknytning-til-
termisk-behandling/ 
https://www.kyst.no/article/fiskeriminister-
bidrar-til-daarlig-fiskevelferd-og-videre-
spredning-av-pd/ 
Politisk leder i Veterinærtidsskriftet nr. 4 2018

•   Svar på høringsuttalelser. Styret har bidratt til 
utarbeidelse av høringssvar til: 
Høringssvar - Tiltak for motvirkning av 
negative miljøeffekter av lakselusbehandling

Økonomi

Regnskapsrapporter gjennomgås på styremøtene, 
slik at styret skal ha god oversikt over 
regnskapsstatus gjennom året.

Resultatet for 2018 viser et årsresultat 
på kr 44 820 Av dette er 75 000 kroner 
utstillingsinntekter fra høstkurset 2017 som 
ikke ble fakturert og bokført før i 2018. Det er i 
tillegg kostnadsført ekstraordinær bevilgning på 
50 000 kroner til prosjekt om psykisk helse blant 
veterinærer i regi av Helene Seljenes Dalum.
Regnskapet anses å gi et rettvisende bilde av 
foreningen og er basert på fortsatt drift.
 

Ansatte/likestilling

Det er ingen ansatte i foreningen og styrets 
sammensetning fremmer likestilling.
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PVFs årsmøte for 2018 var varslet i NVT nr.5 
2018 og ble avholdt 25. oktober i forbindelse 
med høstkurset på Quality Airport Hotel, 
Gardermoen.
 
Fra styret var Line Øvernes Mørch, Regina Bock 
og Trond A. Braseth til stede. Trond A. Braseth 
ble valgt til møteleder og fagsjef i DNV, Ellef 
Blakstad, til referent. 

I tillegg var 21 øvrige PVF-medlemmer til stede 
under møtet.

Årsmøtet gjenvalgte Trond A. Braseth som leder 
for ett år. Line Øvernes Mørch ble gjenvalgt som 
styremedlem for to år, og som nytt styremedlem 
for en periode på to år, ble Atle Domke valgt. 
Regina Bock ble valgt som styremedlem for en 
periode på to år på forrige årsmøte i 2017 og 
var derfor ikke på valg. Som varamedlemmer 
ble Knut Ove Hennum og Hilde Nordløkken 
valgt, begge for ett år. Øyvind Skei ble valgt som 
desisor for ett år.

Trond Erik Østebø ble valgt som leder av 
valgkomiteen for ett år, mens Ståle Brattgjerd og 
Line Bredli-Kraemer ble valgt som medlemmer 
for ett år. Tore Sandvik ble valgt til varamedlem 
for ett år. Alle valg var enstemmige og i tråd med 
valgkomiteens innstilling.

Årsmøtet valgte Line Øvernes Mørch og 
Trond A. Braseth som utsendinger til 
Representantskapsmøtet 2018.

Pr. 31.12.2018 hadde PVF totalt 496 medlemmer, 
derav 402 ordinære medlemmer. I tillegg var 
det 41 studentmedlemmer og 53 pensjonerte 
medlemmer. 

Styret har behandlet til sammen 24 saker på fire 
styremøter, derav to fysiske og to skype-møter. 
De fysiske møtene ble avholdt i februar under 
Veterinærdagene i Bergen og i september ved 
DNVs sekretariat.

Sentralstyrets kontaktperson for PVF har vært 
Gunnar Dalen. Han har, på grunn av permisjon, 
hatt anledning til å delta som observatør på kun 
ett av styremøtene i 2018. 

Etterutdanning

Veterinærdagene ble arrangert på Flesland, 
Bergen 8.- 9. februar. 

Første dag var det felles program for FVS, 
AVF og PVF, hvor det overordnede temaet var 
«Veterinærens rolle med å ivareta miljøhensyn». 
Foredragene omfavnet miljøbegrepet i vid 
forstand og omhandlet alt fra antibiotikaresistens 
og resistensutvikling hos parasitter, over bedring 
av motstandskraft gjennom avl og miljøgifter, til 
veterinæren som samfunnsaktør relatert til avfall.    

At programutvalget hadde klart å engasjere Hans 
Geelmuyden til å snakke om kommunikasjon av 
vanskelige faglige spørsmål, er et godt eksempel 
på at Veterinærdagene er en fin arena for å få 
med forelesninger som har tema litt utenom 
«tradisjonelle veterinære» problemstillinger.

Den andre dagen var stort sett viet 
mer tradisjonelle problemstillinger i 
produksjonsdyrpraksis, men også her med en 
vinkling mot miljø og klimaendringer.

Å samle alle særforeningene på denne måten, 
har helt klart store fordeler både organisatorisk, 
økonomisk og ikke minst sosialt. Det høye 
deltakerantallet viser at det å samle veterinærer 
på tvers av arbeidsoppgaver, geografi, 
særinteresser og ansettelsesforhold fortsatt er en 
suksess.
 

PVFs høstkurs 2018

Høstkurset hadde tittelen «Dyrevelferdsprogram i 
slaktegrisbesetninger - praktiserende veterinærers 
rolle», og ble arrangert på Gardermoen  
25.-26. oktober. Programmet var satt sammen i 
godt samarbeide med Helsetjenesten for svin, 
Animalia, og med over 100 deltakere må det 
kunne sies at kursprogrammet traff målgruppen 
godt.

På grunn av det svært aktuelle og viktige 
temaet på kurset, ønsket styret gjennom en 
redusert kursavgift, å bidra til at flest mulig 
kunne delta. Det ble bestemt at all inntekt fra 
annonsering og utstillere skulle brukes til å 
redusere kursavgiften. Dette er hovedårsaken til 
at vi i 2018 har et relativt stort regnskapsmessig 
underskudd.

Produksjonsdyrveterinærers  
forening (pvf)
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Deltagelse på sentrale møter, seminarer 
og konferanser

Delegat til UEVP

Trond A. Braseth, som av styret er utnevnt som 
PVFs utsending til UEVP/FVE, har deltatt på de 
to UEVP-/ FVE-generalforsamlingene som ble 
avholdt i henholdsvis Bergen i begynnelsen av 
juni og i Roma i midten av november. Marie 
Modal har deltatt på begge generalforsamlingene 
som norsk delegat utsendt av SVF. Torill Moseng 
deltok som generalsekretær i UEVP.

DNVs nettverksseminar og tenketank 2018

Styreleder deltok på DNVs Tenketank, som ble 
arrangert 27.–28. august på Gardermoen. Tema 
var «Felles kamp for felles mål med medier som 
middel».

Representantskapsmøte DNV

Line Øvernes Mørch og Trond A. Braseth ble 
valgt av Årsmøtet til å representere PVF på 
Representantskapsmøtet. Dette ble avviklet på 
Gardermoen 29.–30. november.

Karrieredagene på NMBU i august 

Trond A. Braseth var også i 2018 invitert til 
DNVs Veterinære Karrieredager på NMBU 
Veterinærhøgskolen, for å holde foredrag. Tema 
for innlegget var praktiske problemstillinger 
nyutdannede kolleger kan forvente å møte ute 
i en produksjonsdyrpraksis. Karrieredagene 
blir arrangert på Adamstuen hvert år i august 
og er populært blant sisteårs-studenter og 
nyutdannede, og er på lik linje med andre 
student-arrangementer, en fin arena å profilere 
PVF som særforening.
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Internasjonalt fagseminar i Brno,  
Tsjekkia 2.–4. mars 

Trond A. Braseth var invitert til å holde to 
foredrag på det årlige internasjonale fagseminaret 
i regi av DNV-S. Dette arrangeres vekselsvis 
av de enkelte lokalstyrene til DNV-S på de 
forskjellige studiestedene omkring i Europa. 
Hovedtema for seminaret var indremedisin 
og hadde forelesninger som omhandlet alt 
fra gnagere og ilder over hund og katt til hest 
og produksjonsdyr. Arrangementskomiteen 
hadde gjort en svært god jobb med planlegging 
av seminaret og fortjener mye ros for 
gjennomføring av møtet. Det er viktig at PVF 
er representert i slike sammenhenger, både 
for å profilere foreningen og knytte kontakter 
til utenlandsstudentene, og for å bidra til 
rekruttering av nye produksjonsdyrveterinærer. 

ANSAs fagseminar Košice, Slovakia  
12.–14. oktober 

Her deltok Trond A. Braseth og holdt to foredrag 
på ANSA Veterinær sitt årlige høstseminar. 
Dette ble arrangert i Košice, Slovakia. ANSA er 
organisasjonen for norske utenlandsstudenter, 
og har på lik linje med DNV-S de fleste norske 
veterinærstudenter i utlandet som medlemmer. 

Storfenæringens kontrollprogram, BRSV/ BCoV 

Storfenæringen (TINE, Helsetjenesten for storfe, 
Nortura, Kjøtt- og fjørbransjens landsforbund, 
Q-meieriene, Animalia, Geno og Tyr) startet 
høsten 2016 opp et kontrollprogram for å 
redusere forekomsten av de to vanligste 
smittsomme storfesykdommene bovint 
coronavirus (BCoV) og bovin respiratorisk 
syncytialvirus (BRSV). Det er nedsatt en 
prosjektgruppe med representanter fra de 
nevnte organisasjoner. DNV er fast representert i 
gruppen ved Line Øvernes Mørch. 

Luftveisinfeksjoner som i stor grad 
skyldes BRSV står for en økende andel av 
antibiotikabruken i storfeproduksjonen. Et 
nasjonalt saneringsprogram vil derfor være et 
av de viktigste enkelttiltakene for en ytterligere 
reduksjon av antibiotika-bruken i storfeholdet.  

Det viktigste målet til kontrollprogrammet er 
å hindre at infeksjonene kommer inn i friske 
besetninger. Lykkes en med det, vil antall 
positive besetninger reduseres. Forutsetningen 
for dette er bedre smittebeskyttelse i 
storfenæringen generelt og i det enkelte fjøs 
spesielt. Derfor har storfenæringen etablert 
Helsestorfe som skal sikre god smittebeskyttelse 

på den enkelte gård. Besetninger som er fri for 
antistoffer og som har godkjent besetningsattest 
får status Helsestorfe. 

Helsetjenesten for geit

Marit Smistad er DNVs representant i 
samarbeidsrådet for Helsetjenesten for geit. Det 
ble ikke holdt møter i 2018.

Mattilsynets Dyrevelferdsseminar, Gardermoen

Trond A. Braseth holdt innlegg og deltok på den 
åpne delen av Mattilsynets Dyrevelferdsseminar 
på Gardermoen 18. september.

Idédugnad på Senter for husdyrforsøk

Line Øvernes Mørch har på vegne av DNV/
PVF deltatt på to idédugnader på Senter for 
Husdyrforsøk, Ås. Disse møtene ble arrangert 28. 
februar og 6. mars, og omhandlet henholdsvis 
storfe og småfe.

Seminar om psykisk helse på 
Veterinærhøgskolen

14. november deltok Line Øvernes Mørch som 
en av innlederne på et seminar om psykisk 
helse på NMBU Veterinærhøgskolen. Arrangør 
var en prosjektgruppe for psykisk helse, en 
undergruppe av VSR og DNV-S.

Internasjonalt beredskapsseminar i Riga  
3.–4. oktober 

Veterinærforeningen mottok i 2018 invitasjon fra 
Mattilsynet til å delta på et beredskapsseminar 
i Riga - «Animal Health Contingency Planning - 
focus on: vaccination, animal welfare, wildlife 
and costs» - som ble arrangert av Nordic 
Baltic Veterinary Contingency Group, der 
problematikken rundt spredning av afrikansk 
svinepest (ASP) var særlig aktuelt. PVF valgte 
Regina Bock som Veterinærforeningens 
representant til å delta på seminaret. Regina 
Bock har dessuten deltatt på Hedmark Bondelag 
og NJFF Hedmark sitt villsvinseminar på Skaslien 
i Grue 23. oktober sammen med 88 deltakere 
fra jordbruk, skogbruk, jakt og forvaltning. 
PVF/DNV jobber aktivt med å påvirke politiske 
myndigheter til å vise handlekraft for å holde 
den norske villsvinpopulasjonen på et så lavt 
nivå som mulig. PVF mener at dette er et av de 
viktigste bidragene til å holde Norge fritt for ASP.
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Revidering av Terapianbefalingene for storfe

Marit Smistad har representert PVF/DNV i  
arbeidsgruppen som har revidert Terapi-
anbefalingene for storfe. Arbeidsgruppen har i 
2018 kommet med forslag til endringer som er 
levert videre til Legemiddelverket for endelig 
godkjenning.

MKS-kurs i regi av EuFMD – Den Europeiske 
Munn - og Klauvsjukekommisjonen

DNV ble i 2016 forespurt av Mattilsynet om å 
nominere en fra DNV/PVF til å gjennomføre et 
online-kurs om Munn- og klauvsjuke, arrangert 
av EuFMD, Den europeiske MKS-kommisjonen. 
Mattilsynet ønsket å prøve ut kurset på 
andre enn deres egne ansatte, for å få en 
tilbakemelding om dette kurset også kan være 
aktuelt å tilby praktiserende veterinærer. Marit 
Smistad fra PVF ble valgt til å delta. Kurset gikk 
over en fire-ukers periode på til sammen 10-12 
timer. Tilbakemeldingene fra henne var svært 
positive.

Styret besluttet i 2017 å gi økonomisk støtte 
til de som ønsket å gjennomføre dette kurset 
og informert medlemmene om dette gjennom 
Praksisnytt. Da det var kun tre medlemmer 
som meldte sin interesse, og det må kjøpes 
kurskvoter på minimum 20 deltakere, fikk de 
tre interesserte tilbud om å delta på Mattilsynets 
kvote. Tilbudet om få dekket kursavgiften av 
PVF gjelder fortsatt og medlemmer som ønsker å 
gjennomføre kurset oppfordres til å ta kontakt.

Sentrale saker behandlet av styret

Styret har i tillegg til de sakene som har vært 
behandlet på møtene jobbet fortløpende med 
saker som har vært og fortsatt er aktuelle. Et 
eksempel på en slik sak var å komme med 
innspill til DNV-N, som i DNV-organisasjonen har 
ansvar for å følge opp departementets (LMDs) 
evaluering av Skyssrefusjonsordningen. Et annet 
eksempel er sammen med DNV-N å bidra til en 
økning i godtgjøring av den offentlige kliniske 
vakta, samt å få økt Stimuleringstilskuddet til de 
enkelte vaktområdene.

Sentralstyret har dessuten bestemt at 
særforeningene og forhandlingsutvalgene skal 
oppnevne høringsgrupper som skal komme 
med innspill til høringssvar på ulike saker 
innenfor de respektive underorganenes fag- og 
ansvarsområder. Styret i PVF besluttet at det i 
hvert enkelt tilfelle oppnevnes en ordfører som 
har hovedansvar for å sammenfatte styrets og 
eventuelle eksterne fagpersoners innspill, for så 

å gi disse videre til sentralstyret og sekretariatet. 
PVF påbegynte i 2017, etter forespørsel 
fra Sentralstyret, utarbeidelsen av et nytt 
prinsippnotat for bruk av kutrener i båsfjøs. 
Ansvarlig for dette i styret har vært Line Øvernes 
Mørch. PVFs utkast ble i løpet av 2018 levert til 
Sentralstyret, som med noen endringer, vedtok 
prinsippnotatet.

Stipend til videreutdanning

Det er ikke delt ut stipender til spesialisering og 
faglig fordypning i 2018.

Praksisnytt

PVF sitt medlemsblad, Praksisnytt, kom også i 
2018 ut med tre utgaver. Redaksjonskomiteen 
består av tre fagredaktører og en hovedredaktør, 
og har holdt telefonmøter etter behov. 

Hovedredaktør og samordner har i mange år 
vært Per Nordland, og han har mye av æren for 
utviklingen av Praksisnytt frem til det bokstavelig 
talt fargerike og populære medlemsbladet det er 
blitt. Fagredaktør for gris har vært Carl Andreas 
Grøntvedt og Jan Inge Holøymoen for storfe. 
Fagredaktørene gjør også en stor og viktig 
jobb. Åshild Ø. Våge har dessverre måttet takke 
av som fagredaktør for småfe. Styret sender 
henne en stor takk for hennes gode bidrag. 
Våre kolleger i Animalia, og da særlig Vibeke 
Tømmerberg, har i Åshilds fravær vært svært 
delaktige til at det likevel er kommet inn mye 
stoff om småfe. Styret vil også i år berømme 
hovedredaktøren og ikke minst fagredaktørene 
for sin store innsats med aktivt å innhente stoff, 
slik at utgivelsen av tre årlige nummer av bladet 
fortsatt er mulig.

Praksisnytt sendes ut til alle medlemmer av PVF. 
I tillegg er det 45 personer/institusjoner, altså 
ikke-medlemmer, som abonnerer på Praksisnytt.
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Styrets sammensetning

Styret i 2018 har bestått av Eli Hendrickson 
(fast varamedlem Ragnhild Sølberg har stilt 
på møtene), Sigurdur Sigurdsson 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 Heimberg. 

Antall medlemmer

Medlemstall i HVF inkludert studenter og 
pensjonister de siste fem 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 fordelt på 138 kvinner og 64 menn

Styremøter 

HVF har 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 Telefonmøte
20.6.18 Telefonmøte
21-22.8.18 Styreseminar Farsund
18.10.18 Telefonmøte
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. 
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

NEVC

Nordic Equine Veterinary Conference 8.–11. 
februar 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 Mari C. 
Lyngholt fra Norge. I tillegg var Minna Viitanen 
fra Finland, Karin Holm Forsström og Lena 
Malmgren fra Sverige, Sigriður Björnsdóttir 
fra Island og Mette Uldahl 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

Programkomiteen bestod av 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.

Hestepraktiserende veterinærers  
forening (HVF)
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Faglig 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 mal og publisert 
under samme fane. 

Politiske standpunkt

Tidligere standpunktpapirer er oppdatert etter 
ny mal for slike og publisert under «Hva mener 
DNV?» på www.vetnett.no/hva-mener-dnv.

Salmonellautbruddet

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 synlighet

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 legges også ut relevant informasjon og 
lenker på Facebook-siden «Praksisadministrasjon 
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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 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 vi i 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 de siste ti årene og ingen nye 
spesialister uteksaminert siste ti år. Det er et 
ønske fra HVF at faggruppen samles og jobber 
mot en revidering sammen med fagveterinær i 
DNV slik at ordningen blir attraktiv og vi kan få 
nye hestespesialister i Norge. 

TUD-sertifisering av hesteklinikker

Fagveterinær i DNV jobber videre med å utvikle 
ordningen for hesteklinikker og eventuell 
ambulatorisk praksis. Tre ulike nivåer fra 
«hospital» til ambulatorisk praksis er mulig å se 
for seg. 

2018 har vært et givende år med mye positivitet 
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. 
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Sentralstyret 

Sentralstyret velges av representantskapet 
og leder foreningen mellom 
representantskapsmøtene. Sentralstyret har frem 
til representantskapet i november 2018 hatt 
følgende sammensetning: 
 
•  Torill Moseng, president 
•   Gunnar Dalen, visepresident (permisjon fra 

mars 2018 ut perioden) 
•   Bjørnar W. Jakobsen, styremedlem og 

fungerende visepresident fra mars til 
november 2018 

•  Helen Øvregaard, styremedlem 
•  Hogne Bleie, styremedlem 

Vara 

•  Anne Elisabeth Torgersen (1. vara) 
•  Gry Marianne Holmbakken (2. vara) 
•  Jan Olav Berget (3. vara) 
•  Trond A. Braseth (4.vara) 
 
Etter representantskapet har styret i 2018 bestått 
av:  
 
•  Torill Moseng, president 
•  Bjørnar W. Jakobsen, visepresident 
•  Harald Holm, styremedlem 
•  David Persson, styremedlem 
•  Trine Marhaug, styremedlem 
 

Vara

•  Jo Bruheim (1. vara) 
•  Anne Torgersen (2. vara) 
•  Guro Myhrene (3. vara) 
•  Trond Braseth (4.vara) 
 
Foruten styrets ordinære medlemmer 
har følgende observatører møtt på 
sentralstyremøtene i løpet av året: 

•   Kirsti Bjørndal, leder DNV-N fram 
til oktober 2018, Dan Åge Øyen, leder DNV-N 
fra oktober 2018 

•   Helene Seljenes Dalum, leder DNV-A
•  Odd Magnus Knævelsrud, leder DNV-P 2018 
•   Julie Biti Teigmo, Emma Wright, Victoria Hille 

og Marte Mørk har representert studentene  

Representantskapets ordfører, Karl Lunde, har 
deltatt på de fleste av sentralstyremøtene frem 
til november 2018, da Halvor Hektoen tok over 
som ordfører.

Det har vært avholdt ti sentralstyremøter i løpet 
av 2018 hvorav to har vært digitale møter. I 
alt 84 saker er behandlet. 

Blant de saker styret særlig 
har jobbet med er spørsmål knyttet til 
organisasjonsutvikling, fagpolitiske strategier, 
administrative spørsmål, økonomi, veterinær- 
dekning og veterinærvakt samt saker som 
gjelder internasjonalt samarbeid. 

Sentralstyret har i 2018 behandlet flere saker som 
angår drift og utvikling av sekretariatet. 
Sentralstyret initierte en hel opplæringsdag 
for lokalforeningene våre i februar. Temaet 
var organisering av dagens vaktordning 
og hvordan vi må og kan jobbe med 
veterinærdekning og veterinærvakt framover.
 
Under Arendalsuka deltok presidenten, fagsjefen 
og redaktøren. Grunnlaget ble lagt for en 
vellykket påvirkning i spørsmålet om økning 
av stimuleringstilskuddet til kommunene som 
virkemiddel for å sikre god veterinærdekning.  
I august 2018 ble det arrangert «Tenketank» på 
Gardermoen med særlig vekt på bruk av våre 
lokale krefter for å fremme våre saker i mediene, 
både nasjonalt, lokalt og i sosiale medier. Et 
50-talls deltakere fra alle organisasjonsledd og 
sekretariatet hadde en inspirerende samling.  

Sekretariatet

Personale 

Sekretariatet har hatt følgende tilsatte i perioden: 
•   Marie Modal, generalsekretær 
•   Christian Tengs, organisasjons- og 

forhandlingssjef 
•  Ellef Blakstad, fagsjef 
•  Solveig Magnusson, økonomisjef 
•   Steinar Tessem, redaktør NVT og fram til  

15. august også informasjonssjef  
•  Mette Rød Fredriksen, juridisk rådgiver 
•  Mona Pettersen, redaksjonssekretær  

Veterinærforeningens organisasjon 



40 Årsberetning for Den norske veterinærforening 2018

•  Aina S. Nilsen, kurskoordinator
•   Anne Prestbakmo, organisasjonssekretær fram 

til 1. september 2018 
•   Rita Ramberg, organisasjonssekretær fra  

1. september 2018 
•   Kristine Fosser, økonomimedarbeider 
•   Frauke Becher, kommunikasjonsrådgiver fra 

15. august 2018 
•   Eli Hendrickson, fagveterinær fra  

1. september 2018 
•   Stein Istre Thoresen, fagredaktør NVT, 20 % 

stilling (hjemmekontor) 
 
Det samlede sykefraværet har vært 5,22 %.  
En arbeidstaker var sykemeldt i lengre tid med  
alvorlig sykdom. Tiltak for å forebygge sykefravær 
er inkludert i personaloppfølgingen og tas opp 
i medarbeidersamtaler. Det ble i 2018 påbegynt 
oppgradering av kontormøbler for bedret 
ergonomi som sykdomsforebyggende tiltak.  

Det har over tid utviklet seg en uformell struktur 
der sekretariatets oppgaver har blitt fordelt innen 
fire hovedområder: Faglig aktivitet inkludert 
kursvirksomhet, informasjonsvirksomhet som 
inkluderer NVT, nettsider og sosiale medier, 
forhandlings- og juridisk sektor og økonomi/
medlemsadministrasjon. For å legge bedre til 
rette for samhandling har ny generalsekretær 
lagt vekt på å bygge oppgaveorienterte interne 
grupper. Tidligere struktur med mellomledernivå 
i personalansvar ble endret til en flat struktur der 
generalsekretær har direkte personalansvar for 
alle. I tillegg til styrebeslutninger som førende 
for prioriteringer brukes ukentlige kontormøter 
aktivt i oppfølging og fordeling av oppgaver. 
Årlige medarbeidersamtaler gjennomføres.  

Generalsekretæren har etablert en ledergruppe 
bestående av fagsjef, organisasjons- og 
forhandlingssjef samt generalsekretæren. 
Denne gruppen holder jevnlige møter med 
presidenten og visepresidenten.  

Drift 

For økonomiavdelingen ble 2018 preget av 
omlegging av faktureringsrutiner til heldigitale 
løsninger. Tekniske og administrative 
utfordringer rundt dette preget driften og 
medlemsservice hele våren. Sekretariatet 
tok i bruk digitalt dokumentsenter som gjør 
sirkulering av papirfakturaer for attestasjon 
overflødig. Sammen med automatisert betaling 
og avstemning mot bank er dette viktige 
effektiviseringsgrep.  

Sentralstyret behandlet i begynnelsen av 
året sak om kartlegging og planlegging av 
kompetansebehov i sekretariatet. Dette dannet 
utgangspunkt for rekruttering av to nye ansatte. 
Eli Hendrickson startet som fagveterinær den 
1. september. Dette øker kapasiteten på det 
veterinærfaglige området og fagveterinæren har 
særlig vekt på å videreutvikle sertifiserings-
ordningen for dyreklinikker samt den veterinære 
spesialistordningen. Fagsjefen arbeider tett 
med fagveterinæren om øvrige saker av 
veterinærmedisinsk art.  

I 2018 ble Veterinærdagene arrangert i Bergen 
i februar. Samtidig var HVF vertskap for 
den nordiske hesteveterinærkongressen på 
samme sted. Både utstillere, deltakere og vi 
som arrangører var svært fornøyde med hele 
arrangementet.   

I mai var Veterinærforeningen vertskap for  
FVEs halvårlige generalforsamling. 150 
veterinærer var samlet i Bergen og 
Veterinærforeningen har fått svært gode  
tilbakemeldinger fra deltakere og FVEs sekretariat 
om at arrangementet var en stor suksess. Et 
ekstra pluss var det at værgudene i Bergen 
absolutt var på Veterinærforeningens side 
denne helgen. Den øvrige kursvirksomhet 
med de årlige høstkursene i tilknytning 
til særforeningenes årsmøter har hatt god 
oppslutning. 
 
Som et ledd i videreutviklingen av Norsk 
veterinærtidsskrift (NVT) har det vært et ønske 
om medlemskap i Fagpressen, en forening 
for uavhengige fagmedier. En forutsetning for 
dette er at redaktøren i sitt arbeid kan følge 
Redaktørplakaten og innehar en fri og uavhengig 
stilling. Steinar Tessem ble redaktør for NVT 
i 100 % stilling da Frauke Becher tiltrådte 
som kommunikasjonsrådgiver den  
15. august. Hun fikk dermed ansvar for all 
kommunikasjonsvirksomhet utover arbeidet med 
og utgivelse av Norsk veterinærtidsskrift.  
 
Fra september ble nyhetsbrev til medlemmene 
sendt ut hver 14. dag. Veterinærforeningens 
Facebook-side har blitt en viktig kommunika- 
sjonskanal både med medlemmer og samfunnet 
 for øvrig, og for å synliggjøre saker som  
Veterinærforeningen jobber med. Antall følgere 
har økt 50 % i løpet av 2018. I september ble 
det også opprettet en Instagram-konto (@
veterinarforeningen). Hovedformålet 
er å vise og dele bilder av sekretariat, 
president og tillitsvalgte i foreningen og hva 
de jobber med. I november 2018 passerte vi 
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500 følgere. Nyhetsbrevfrekvensen ble økt 
til hver 14. dag.   

I sekretariatet har generalsekretæren hatt 
oppgaven som sekretær for sentralstyret, samt 
sekretærfunksjon for Yrkesetisk Råd, DNVs faglig 
vitenskapelige fond, PVF og HVF. 
Fagsjefen er sekretær for SVF, FVS og AVF 
og i tillegg har han hatt ansvar for å følge 
opp spesialistutvalgene og Tilsynsutvalget 
for dyreklinikker fram til dette ble overtatt 
av fagveterinæren. Organisasjons- og 
forhandlingssjefen har vært sekretær for DNV-A, 
DNV-N, DNV-S og DNV-P. Juridisk rådgiver er 
sekretær for Lovutvalget og styreleder for to 
legater Veterinærforeningen er satt til å bestyre.  
 
Sekretariatet har bred kompetanse på ulike  
fagområder, men har allikevel behov for avtaler 
med flere eksterne fagmiljøer. I 2018 har vi hatt 
en avtale med First House om kommunikasjons- 
tjenester. Vi har en avtale med Bull & Co om 
advokattjenester og vi har brukt vår IT-partner 
ECIT Capstone til konsulentbistand i arbeidet 
med det nye personvernregelverket.  
 
Veterinærforeningen er en av 13 medlems-
foreninger i hovedsammenslutningen 
Akademikerne. Våre tillitsvalgte på flere plan  
deltar som observatører og medlemmer i 
Akademikernes styre og ulike utvalg.  
Våre ansatte i sekretariatet deltar i informasjons-
nettverk, faglig nettverk og juridisk nettverk.  
Veterinærforeningen er også representert 
i Akademikernes utvalg med juridisk rådgiver 
i Akademikerne-P, og Akademikerne-N der også 
organisasjons- og forhandlingssjefen møter, i 
Akademikerne-Stat ved leder av DNV-A og SAN 
(spekter) samt Akademikerne-kommune ved 
organisasjons- og forhandlingssjefen.  

Våren 2018 ble Veterinærforeningen en av  
stifterne og medeier i det nyetablerte selskapet  
Akademikerne Pluss som skal forvalte medlems-
fordeler som bank og forsikringsavtaler for de 
nesten 200.000 medlemmene. Generalsekretæren 
satt i interimsstyret for selskapet i 2018. 
 
Veterinærforeningen er medlem i den europeiske 
veterinærføderasjonen, FVE. I juni 2018 hadde 
vi som nevnt over den store glede og det 
store ansvaret å arrangere deres halvårlige 
generalforsamling for nesten 200 deltakere i 
Bergen. Et strålende forsommervær i tre dager til 
ende var prikken over i´en for et svært vellykket 
arrangement. 

Sekretariatet i foreningen legger stor vekt på å  
utvikle et godt samarbeid og gode relasjoner  
med forvaltningsinstitusjoner og andre  
organisasjoner vi samhandler med på ulike  
områder. Vi har jevnlige møter med  
representanter for Mattilsynet, Veterinærinstituttet, 
NMBU Veterinærhøgskolen, Bondelaget, 
Landbruksdirektoratet, administrasjonen 
i Landbruks- og matdepartementet og 
de større klinikk-kjedene for å nevne 
noen. Et viktig samarbeidsprosjekt begynte 
da Landbruksdirektoratet inngikk avtale 
med Geno om å starte et større prosjekt med 
digitalisering av skyssrefusjonsordningen i 
samarbeid med Veterinærforeningen. 

Norsk veterinærtidsskrift

Tidsskriftet kom ut med ni utgaver som planlagt. 
Abonnements- og annonseinntektene viser en 
positiv utvikling. Året 2018 markerer et aldri 
så lite jubileum. Dette er årgang 130 av Norsk 
veterinærtidsskrift. Takket være medlemmenes 
oppslutning og sentrale tillitsvalgtes kloke 
beslutninger opp gjennom tidene, er det en 
kommunikasjonskanal som fyller en viktig rolle.
Årets utgaver dekker et vidt spektrum. Tre 
temaer med vidt forskjellige perspektiver viser 
dette. De tre er dyrevelferd for gris, psykisk 
helse hos veterinærer og arbeidsmarkedet for 
veterinærer i Norden. Dette synliggjør spennet 
i veterinærenes liv og virke. Det er naturlig å 
gjenspeile dette i tidsskriftspaltene. 

Bakteppet er det samme i dag som for 130 år 
siden. Smittsomme dyresykdommer og matbåren 
smitte går som en rød tråd gjennom alle 
utgaver siden førsteutgivelsen. Spalten «Aktuelle 
sykdomsutbrudd og diagnoser» er i dag en viktig 
del sammen med fagartikler og annet fagstoff. 

Sentralt i arbeidet med 2018-utgavene står 
redaksjonskomiteens medlemmer. Deres erfaring 
og kunnskap spiller en avgjørende rolle i 
utviklingen av tidsskriftet. 

Planer er lagt for innmelding i Fagpressen og 
digitalisering.
  

Lokaler 

Den norske veterinærforening eier og 
driver eiendommen Keysers gate 5 i 
Oslo sentrum sammen med Naturviterne.   

Gårdens styre består av de to generalsekretærene 
og ytterligere en representant fra hver av de to 
foreningene. Merete Skaug, generalsekretær i 
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Naturviterne, har vært styreleder i 2018.  
 
Det er inngått avtale om utvidet driftsassistanse 
med et vaktmesterfirma. Sommeren 2018 
oppstod det omfattende vannlekkasje i 
en av hyblene i gårdens 4. etasje. Dette 
førte til et problematisk fysisk arbeidsmiljø 
med byggtørkere i lange perioder gjennom den 
svært varme sommeren.  

Eiendommen gjennomgikk sist utvendig 
rehabilitering i 2008 og et vedlikeholdsbehov 
gjør seg nå gjeldende. Ventilasjonsanlegget ble 
utstyrt med nytt aggregat i løpet av 2018, men  
det er ikke mulig å kjøre nedkjølt luft i kanalene. 
Sammen med manglende solskjerming på  
kontorer inn mot gården skaper dette 
utfordringer for inneklimaet, spesielt på varme 
sommerdager som det var mange av i 2018.  

I løpet av 2018 har det vært kontakt med et  
næringseiendomsmeglermiljø om verdivurdering 
og kartlegging av alternativer for utvikling av 
eiendommen. Rehabiliterings- og vedlike- 
holdsbehovene aktualiserer at dette ikke er  
innenfor eierforeningenes kjernekompetanse. 
Møteromskapasiteten både i vår egen etasje 
og i gården totalt er begrenset og kontor-
kapasiteten er sprengt i vår etasje.  De to 
nyansettelsene medførte at datarommet vårt 
måtte deles for å etablere et nytt kontor. Også 
spiserommet er helt fullt når alle er på jobb 
samtidig. 

Øvrige leietakere i gården er: 

Første etasje: 

•  Lokalene til venstre leies av DyreID AS. 
•   St. Olavs Institutt (fysioterapeuter) holder til i 

lokalene på den andre siden av oppgangen. 

Andre etasje: 

•  Naturviterne 

Tredje etasje: 

•  Den norske veterinærforening  

Fjerde etasje: 

•   Leilighet som inneholder tre store møblerte 
hybler, felles kjøkken, stue, bad med dusj og 
toalett og separat toalett. Hyblene har vært 
utleid hele året. 

•   Tidligere kontorlokaler som rommer fem 
møblerte hybler med felles stue og kjøkken, 
to bad og et ekstra toalett. Hyblene har vært 
utleid hele året. 

Det er Aina Skaug Nilsen i Veterinærforeningens 
sekretariat som i 2018 har hatt hovedansvar for 
å administrere utleie av hyblene i 4. etasje og 
oppfølging av disse leietakeres behov for 
vaktmesterassistanse. 


