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DEN NORSKE VETERINÆRFORENINGEN - VETERINÆRERS
HJELPEPLIKT OG KOMMUNENES PLIKT TIL Å SØRGE FOR
TILFREDSSTILLENDE TILGANG PÅ TJENESTER FRA
DYREHELSEPERSONELL
Vi viser til deres henvendelse om nødhjelpsplikten i dyrehelsepersonelloven § 14, datert
30.06.2022. Vi beklager sent svar.
Det er en forutsetning for tilstrekkelig og forsvarlig tilgang på dyrehelsehjelp at vi har et godt
utbygget nettverk av praktiserende veterinærer i Norge. Dette gjelder både på dagtid, og via en
fungerende vaktordning utenom ordinær arbeidstid. Praktiserende veterinærer har også en viktig
funksjon i beredskapen mot alvorlige smittsomme sjukdommer i Norge, som har svært god
dyrehelse.
Det er kommunene som skal sørge for at det er tilfredsstillende tilgang lokalt på tjenester fra
dyrehelsepersonell. Kommunene har også ansvar for å organisere en klinisk veterinærvakt
utenom ordinær arbeidstid.
Den generelle nødhjelpsplikten i dyrehelsepersonelloven § 14 statuerer en alminnelig plikt for
dyrehelsepersonell til å yte nødhjelp så lenge de har autorisasjon eller lisens. Det er ingen
betingelse at veterinæren utfører det praktiske arbeidet, men det foreligger en klar forpliktelse til å
sørge for at dyr i en kritisk situasjon får hjelp. Plikten faller imidlertid bort ved gyldig forfall, f.eks.
hvis veterinæren får kjennskap til mange kasus for øyeblikkelig hjelp samtidig i eget vaktdistrikt,
ved egen sykdom, overanstrengelse, eller hvis hjelp i tide blir ytt av annet dyrehelsepersonell. Det
er heller ingen plikt for dyrehelsepersonell å være tilgjengelig for henvendelser dersom de ikke har
inngått avtale om vakt.
Mattilsynet sendte forslag til endring av dyrehelsepersonelloven til klarering hos Landbruks- og
matdepartementet i juni 2021. I dette forslaget foreslås det bl.a. hjemmel til å føre tilsyn med
kommuner. Vi venter på at forslaget skal sendes ut på høring.
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