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Veterinærforeningens innspill til
Utsynsmeldingen
Den norske veterinærforening ønsker å fremme sine
synspunkter i anledning av den varslede utsynsmeldingen om
hvilke utdanninger som bør prioriteres og nedprioriteres i
fremtiden, og hvordan disse skal organiseres geografisk.
Prioritering av veterinærutdannelsen
Behovet for veterinærkompetanse er større enn noensinne i
Norge, og det søkes veterinærer til et bredt utvalg
fagområder, roller og stillinger over hele landet.
Dagens situasjon med krise i veterinærvakten og mange
ledige stillinger over hele landet tilsier at behovet er og vil
være større enn dagens antall tilgjengelige og arbeidsføre
veterinærer.
Samfunnets behov for veterinær kompetanse øker i takt med
økt fokus på dyrevelferd, mattrygghet og sykdommer som
smitter mellom folk og dyr.
Etter at NMBU Veterinærhøgskolen flyttet fra Adamstuen i
Oslo til Ås, ble vedtatt opptaksramme økt fra 70 til 90
studenter. I 2021 hadde 611 søkere veterinærstudiet som
førstevalg. Disse søkertallene tilsier at man ved økt kapasitet
vil kunne utdanne langt flere veterinærer. Per i dag utdannes
det om lag like mange veterinærer med norsk
statsborgerskap i utlandet som det utdannes i Norge, selv om
tallene har gått noe ned under pandemien. (se tabell med
informasjon nederst i dokumentet).
I forbindelse med samlokaliseringen på Ås, fikk
veterinærutdanningen i Norge nye undervisningslokaler og
klinikker.
Dersom flere veterinærer enn de nåværende 90 per år skal
utdannes der, må det prioriteres nødvendige ressurser til
dette. Dette gjelder både gjennom å tildele flere fullfinansierte
studieplasser og ikke minst å ansette utdanningskrefter.
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Utdanningskvalitet og lokalisering
Veterinærmiljøet i Norge er tallmessig lite. For å kunne tilby
veterinærstudentene en solid grunnutdanning også i
fremtiden, må man beholde et samlet fagmiljø rundt
utdanningen. Veterinærforeningen vil derfor understreke at
utdanningskvaliteten ved veterinærstudiet er avhengig av at
man ikke splitter fagmiljøet av hensyn til for eksempel et
ønske om desentralisering og et økt antall
utdanningsinstitusjoner. De små fagmiljøene vil svekkes
dersom dette gjøres.
«Nåløyet» for antall som fullfører veterinærutdanningen i
Norge ligger i å kunne etablere et tilstrekkelig antall
klinikkplasser med undervisere i studiets siste del.

Kompetansetilgang og bosted
Studentene ved NMBU Veterinærhøgskolen kommer fra alle
kanter av landet. Veterinærforeningens undersøkelser blant
egne medlemmer viser at ferdig utdannede veterinærer i stor
grad er villige til å bo og arbeide i distriktene, gitt at
forholdene legges til rette for dette. Dette tilsier at for å sikre
tilgang på veterinær kompetanse på landsbasis er det av
større betydning å tilby flere plasser der studiet er lokalisert,
enn å desentralisere utdanningen.
Her er svar på spørsmål stilt til våre studentmedlemmer våren
2022:

Utdanningssted alene vil ikke kunne sikre at kompetansen blir
jevnere fordelt. De som søker arbeidskraft, må derfor ha
midler og mulighet til å tilby forutsigbarhet, trygghet og
mulighet for faglig utvikling – gjerne i et flerfaglig miljø. Dette
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kan oppnås ved at man for eksempel etablerer flere faste
veterinærstillinger i kommunene og legger til rette for faglige
samlingspunkter og forskermiljøer også i mindre byer.
Fremtidens behov
Det eksisterer i dag ikke konkrete estimater på hvor mange
veterinærer Norge vil trenge i fremtiden. Det er likevel klart at
veterinærfaglig kunnskap vil være nødvendig i både sentrale
strøk og i distriktene også i fremtiden. Dagens situasjon med
krise i veterinærvakten og mange ledige stillinger over hele
landet tilsier at behovet er og vil være større enn dagens
antall tilgjengelige og arbeidsføre veterinærer.
Oppsummering
Veterinærforeningen vil ta til orde for å holde det
veterinærmedisinske fagmiljøet rundt veterinærutdannelsen
samlet. Det må prioriteres å øke antall undervisere slik at det
kan tilbys flere studieplasser i Norge. Kommunene må settes
i stand til å tilby attraktive arbeidsforhold i distrikter der det er
mangel på veterinær kompetanse – slik at de som ønsker å
bosette seg i distriktene har muligheter til dette.
Tabell over årlig antall autoriserte veterinærer i Norge, fordelt på
statsborgerskap og for de norske fordelt på studiested
Veterinærhøgskolen, NMBU og utland der vi har tall.
«Ikke norske statsborgere» er utenlandske veterinærer som har søkt om
norsk autorisasjon. Det er ikke sikkert disse befinner seg i Norge og /eller
søker jobb her.
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Årstall

Totalt antall
autorisasjoner(MT)

2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

137
148
155
123
157
178
170
185
168
155

Antall ikke
Norske
statsborgere
(MT)

51
41
34
41

Antall
norske
(MT)

Antall fra
Veterinærhøgskolen
(NMBU)

119
144
134
114

53
71
60
50
57
58
65 ( pr skoleår)
74
65 (inkl vår 2021)
-

Antall norske
studenter fra
utenlandske
studiesteder(kalkulert)

54
70
69
-

