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Veterinærer i klinisk praksis må være samfunnskritisk
personell
Nok en gang er samfunnet i ferd med å stenges ned grunnet økt Covid 19
smitte. Dette får på nytt konsekvenser for alle samfunnsområder og den
enkelte innbygger, men også dyr.
Veterinærer som arbeider med å sikre matproduksjonen er i regjeringens
kontinuitetsplaner definert som samfunnskritisk personell.
I forrige runde med nedstengning våren 2020, gjorde LMD en vurdering
når det gjaldt dyrevelferden for alle dyr, og konkluderte med at det på
daværende tidspunkt ikke var behov for å definere veterinærer som
behandler ikke matproduserende dyr som samfunnskritisk personell.
(vedlegg)
Situasjonen nå ser ut til å kunne bli langt alvorligere med tanke på å sikre
forsvarlig dyrevelferd for alle dyreslag.
Kommunene har etter dyrehelsepersonellovens § 3a en plikt til å sørge for
veterinærdekning på dagtid, og etablere en vaktordning utenom ordinært
arbeid (kveld og natt). Veterinærer har etter dyrehelsepersonellovens §14
en nødhjelpsplikt. Disse pliktene er ikke kun knyttet til produksjonsdyr,
men gjelder alle dyr.
Helsehjelp til kjæledyr ytes i all hovedsak av private dyreklinikker. Den
kommunale veterinærvakten vil på grunn av manglende kapasitet og
kompetanse, ikke være i stand til å dekke ovennevnte forpliktelser overfor
kjæledyr dersom de private dyreklinikkene på grunn av sykdom,
karantene, mv. ikke klarer å opprettholde driften.
Veterinærforeningen får meldinger fra medlemmer i hele landet om at
kapasiteten på dyreklinikker er svært presset pga. sykefravær og
omfattende karantenebestemmelser. Veterinærer uten samfunnskritisk
funksjon som direkte eller indirekte rammes av omikronsmitte omfattes
ikke av unntaksbestemmelsene når det gjelder å kunne utføre arbeidet sitt.
Dette sammen med stort behov for kompenserende tiltak og økt
arbeidsbyrde grunnet sykefravær gjør det vanskelig å ha full kapasitet på
klinikkene, med de konsekvenser det får for dyrevelferden.
Det er avgjørende at pliktene i henhold til dyrevelferdsloven og
dyrehelsepersonelloven overholdes. Vi understreker betydningen av
kjæledyr i en periode der mange lever svært isolert.
Vi oppfordrer derfor departementet til å utvide definisjonen av
samfunnskritisk personell til å omfatte alle veterinærer i klinisk praksis,
uavhengig av hvilken dyreart de arbeider med.
I lys av kapasitetsbehovet for å kunne gjennomføre vaksinering av hele
befolkningen, vil vi også gjøre oppmerksom på at autorisert
dyrehelsepersonell (veterinærer og dyrepleiere) har farmakologisk
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kompetanse og praktisk trening til å kunne utføre vaksinasjon av
mennesker på en trygg og god måte.
Veterinærer er blitt involvert i andre europeiske land for å bistå med å få
vaksinert befolkningen, og vi vil oppfordre myndighetene til å vurdere
bruk av denne ressursen også i vårt land.
Dette vil særlig kunne være et godt supplerende tilbud i landets
distriktskommuner, hvor det vil finnes praktiserende veterinærer og
autoriserte dyrepleiere som kan bistå.
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