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2020 ble over hele verden stående i korona- 
virusets tegn. Slik ble det også for Veterinær-
foreningen. Om kvelden på Veterinærdagenes 
dag en, den 10. mars på Gardermoen, vedtok 
Sentralstyret å avlyse resten av arrangementet 
påfølgende dag. I de etterfølgende ukene 
ble Veterinærforeningen, i likhet med resten 
av Norge, kastet inn i en virvelvind av 
spørsmål og usikkerhet og med et massivt 
informasjonsbehov. Jeg slår fast at vi i fellesskap 
besto denne prøven. Veterinærer har jo også 
alle forutsetninger for nettopp dette med vår 
tunge kunnskap innen epidemiologi, en helse, 
sykdomslære, samfunnsmedisin og mye mer. 
Innsatsen og oppgaveomfanget var allikevel 
formidabelt, og ettertiden viser en lagseier.

I mai og juni gjennomførte Veterinærforeningen 
en stor medlemsundersøkelse, en såkalt 
driverundersøkelse. Oppsummeringen av 
resultatene gikk i trykken i NVT nr. 3 2021. 
Hovedkonklusjonen er at foreningen leverer 
i tråd med medlemmenes forventninger på 
mye, men at vi må satse mer på å synliggjøre 
arbeidet vi gjør som fagforening, styrke vår 
juridiske tjenesteyting og bremse økningen i 

kontingenter og kursavgifter. Undersøkelsen 
er førende i en demokratisk styrt forening som 
Veterinærforeningen og sammen skal vi fortsette 
å forbedre oss.

I oktober kom det for en dag at en ny ordning 
for registrering av inseminasjonsreiser fikk 
uheldige konsekvenser for beregning av 
veterinærers godtgjøring fra Geno. Som 
følge av dette ble det nærmest et opprør 
blant Veterinærforeningens inseminerende 
medlemmer og det oppsto en svært krevende 
forhandlingssituasjon med utallige møter og til 
tider svært høy temperatur. 
 
Forhandlingsavdelingen og DNV-N lyktes 
imidlertid i å fremforhandle en avtale 
som ga et års pusterom i påvente av en 
konsekvensutredning. Det var ingen selvfølge 
at vi skulle lykkes med dette og jeg vil i 
denne sammenheng i respekt trekke fram 
Veterinærforeningens svært dyktige og 
profesjonelle forhandlere. Dette var godt jobba.

Gled deg til å lese resten av denne års- 
beretningen. Her er det veldig mye bra.

Innledning

Bjørnar W. Jakobsen

President 
Den norske veterinærforening
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Sentralstyret

Sentralstyret har 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:
•  Dan Åge Øyen, Jon Olav Prøsch og Natalie 

Omvik fra DNV-N
•  Lars Erik Rondestveit, Marit Forbord og Hege 

Brun-Hansen fra DNV-A
•  Odd Tøsdal, leder av DNV-P 
•  Emma Wright, Irina van der Linden, Audun 

Kreyberg Husby og Cornelia Örtenwall fra 
DNV-S.

Representantskapets ordfører Halvor Hektoen 
har deltatt på de fleste sentralstyremøtene.

Det har vært avholdt elleve sentralstyremøter i 
løpet av 2020. Til tross for Covid-19-situasjonen 
ble fem av møtene gjennomført fysisk. I alt 81 
saker ble behandlet. 

Sentralstyrets handlingsplan har ikke vært vedtatt 
av representantskapet siden 2012, men den 
legges fram i møtet til orientering. Sentralstyret 
startet sitt arbeid i 2020 med politikkutvikling 
og utarbeidelse av sine prioriterte områder for 
perioden i erkjennelsen av at vi ikke kan ha fullt 
fokus på alle oppgaver samtidig. Dette arbeidet 
dannet også grunnlaget for senere utarbeidelse 
av innspill til de enkelte politiske partienes 
program til stortingsvalget 2021. 

Større overordnede temaer som ble løftet og 
etablert som politiske satsningsområder var: 
-Beredskap og veterinærdekning 

•  Veterinærhøgskolen og Veterinærinstituttet som 
nye kraftsentra på Ås

•   Akvanæringen, - god fiskehelse og god 
fiskevelferd må danne grunnlag for 
bærekraftig vekst, vi må snakke om fisken 
som individ og dødelighet istedenfor 
biomasse og svinn

•   Norge må på lik linje med andre land øke 
matproduksjon basert på utnyttelse av egne 
naturressurser

•   Norge må bidra til matsikkerheten i en 
verden med ni milliarder mennesker. Dette 
inkluderer produksjon av animalsk protein fra 
vegetabilske kilder som mennesker ikke kan 
utnytte (grasproduksjon og bruk av beite). 
Marin produksjon er også en del av dette 
bildet.

Så kom mars 2020. Veterinærdagenes dag to, 
den 11. mars på Gardermoen ble vedtatt avlyst 
om kvelden 10. mars. De kommende ukene 
ble vår organisasjon, på lik linje med det øvrige 
Norge, kastet inn i en virvelvind av spørsmål 
og usikkerhet som avstedkom et massivt 
informasjonsbehov.

Vårt styre ble utfordret på mange områder og 
følgende refereres fra sak 27/20 COVID-19, 
Informasjon og oppdatering fra møte avholdt på 
Teams den 22. april 2020:

«Covid-19, informasjon og oppdatering vil være 
en fast sak på hvert sentralstyremøte inntil videre. 
Presidenten informerte om vårt arbeid og 
pågående saker. 

Til tross for at det ikke arrangeres fysiske møter 
har det vært stor aktivitet på mange områder i 
foreningen. 

Presidenten planlegger digitalt møte med alle 
særforeningslederne og et tilsvarende møte med 
alle lokalforeningslederne. 

Spørreundersøkelsen vår om koronaeffektene 
er besvart av over 50 prosent av medlemmene, 
hvilket gir resultatene stor legitimitet. Svarene 
sammenfaller med hovedinnhold i øvrige 
henvendelser til foreningen. 

VETERINÆRFORENINGENS ORGANISASJON
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Generalsekretær og fagsjef har fortsatt ukentlige 
møter med Mattilsynet om ulike aktuelle temaer. 
Det er etablert faste ukentlige møter med alle 
generalsekretærene i Akademikerne. 

Infosiden på vetnett.no om korona oppdateres 
fortsatt jevnlig og har fått gode tilbakemeldinger. 

Vi utarbeidet vårt eget notat med innspill til RNB 
(revidert nasjonalbudsjett) som ble oversendt til 
Finansdepartementet og Finanskomiteen i tillegg 
til at våre saker var omtalt i Akademikernes 
innspill.»

Det ble i dagene etter 13. mars 2020 raskt lagt til 
rette for en effektiv digitalisering av styrearbeidet 
og drift av organisasjonen. Presidenten avholdt 
møter med lokalforeninger og særforeninger. 

Foreningens nye nettsider ble lansert i 
slutten av februar og vi opprettet få dager 
etter nedstengningen en egen «COVID-19»- 
informasjonsside som i løpet av kort tid ble svært 
godt besøkt. Her lå det oppdatert informasjon fra 
myndighetene om for eksempel samfunnskritisk 
personell og bransjeretningslinjer for klinikkdrift 
oversatt fra europeiske søsterorganisasjoner. 
Vi opplevde at myndighetene henviste til våre 
nettsider som et godt sted for veterinærer å 
holde seg oppdatert om vilkår for drift og øvrige 
retningslinjer. 

Parallelt med dette arbeidet som sentral 
informasjonsformidler fortsatte arbeidet 
med vedtatte satsninger som en større 
medlemsundersøkelse for å kartlegge 
medlemmenes ønsker og forventninger, 
omlegging av vår sertifiseringsordning for 
klinikker til et samarbeid med ISO-dyrlegen i 
Danmark og fokus på dyrevelferd, nå aktualisert 
i forbindelse med nasjonale beredskapsplaner. 

Frem mot fremlegging av revidert statsbudsjett 
ble det jobbet godt med påvirkning for å få 
inn finansieringen av 20 nye fullfinansierte 
studieplasser på Veterinærhøgskolen på Ås, slik 
det var bestemt av Stortinget da flyttingen ble 
vedtatt for mer enn 10 år siden. Det var med 
stor tilfredshet vi kunne konstatere at vårt møte 
med statsråden i Kunnskapsdepartementet ble 
etterfulgt av at de 20 ekstra plassene var blitt en 
realitet da det reviderte statsbudsjettet ble lagt 
fram.

Utover sommeren og høsten ble det i digitale 
møter gjort vedtak knyttet til foreningens 
drift og i fysisk styremøte i august ble det gitt 
fullmakt til å starte en prosess mot et mulig salg 

av Keysers gate 5. Det ble løpende arbeidet 
med foreningens politikkutvikling i et korona-
perspektiv med jevnlige kursjusteringer i 
grensesnittet mellom vedtatte planer og stadige 
endringer som følge av koronasituasjonen. 
Styret vedtok også de endelige innspillene til de 
politiske partiprogrammene.

Vi gjennomførte i mai og juni en stor, 
planlagt medlemsundersøkelse i samarbeid 
med konsulentselskapet Varde Hartmark. 
Undersøkelsen kartla medlemmenes holdninger 
og forventninger til tjenesteleveranser 
fra Veterinærforeningen. Det var gjort et 
grundig forarbeid og svarene ble analysert av 
konsulentene med siktemålet om å gi oss et godt 
og konkret beslutningsgrunnlag for fremtidige 
prioriteringer. Undersøkelsen ble presentert for 
styret og et ekstrakt ble trykket som en artikkel 
i NVT nr. 3 2021. Kort oppsummert kunne vi 
konkludere med at vi gjør mye bra og riktig, 
men at vi bør satse mer på å synliggjøre arbeidet 
vi gjør som fagforening, styrke vår juridiske 
tjenesteyting og bremse økningen i kontingenter 
og kursavgifter.

I starten av oktober ble det klart at innføring 
av ny ordning for elektronisk registrering av 
veterinære reiser fikk uheldige konsekvenser 
for beregning av veterinærers godtgjøring for 
inseminasjon på oppdrag for Geno. Et stort antall 
praktiserende veterinærer var i opprør og mente 
de ville komme vesentlig dårligere ut med ny 
ordning. Veterinærforeningen la stor innsats i å 
gå inn i en svært krevende forhandlingssituasjon 
med Geno. Etter to måneder med utallige møter 
og tidvis høy temperatur i kommunikasjon og 
forhandlinger ble det endelig inngått en avtale 
om et års utsettelse av innføring av ny ordning i 
påvente av en konsekvensutredning.

I takt med ulike nivåer på koronatiltak ble det 
løpende gjort viktige arrangementstekniske 
veivalg for gjennomføring av høstkurs 
og representantskapet i november.  En 
omfattende gjennomgang og restrukturering 
av foreningens vedtekter ble hørt gjennom 
alle organisasjonsledd i løpet av 2019 og til 
slutt oppsummert og presentert av Lovutvalget 
til representantskapet 2020. Etter å ha håpet 
i det lengste på at representantskapsmøtet 
skulle bli et fysisk arrangement endte vi med 
at Veterinærforeningens representantskap for 
første gang ble avholdt digitalt i november 2020. 
Alle saker ble gjennomgått og behandlet med 
påfølgende elektronisk stemmegiving. Et helt 
nytt sett av vedtekter for foreningen ble også 
vedtatt som planlagt. 
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Både president og sentralstyre ble gjenvalgt. 
Mange andre sentrale tillitsvalgte lot seg 
også gjenvelge, og vi drister oss til å tolke 
dette som et uttrykk for at fellesskapet i 
Veterinærforeningen ble oppfattet som ekstra 
viktig i krisetider. 

Sekretariatet  

Personale

Sekretariatet har hatt følgende tilsatte i 2020
• Marie Modal, generalsekretær
•  Christian Tengs, organisasjons- og 

forhandlingssjef
• Ellef Blakstad, fagsjef
• Solveig Magnusson, økonomisjef
• Steinar Tessem, redaktør NVT
• Mette Rød Fredriksen, juridisk rådgiver
• Mona Pettersen, redaksjonssekretær 
• Aina Skaug Nilsen, kurssekretær 
• Rita Ramberg, organisasjonssekretær 
• Kristine Fosser, økonomimedarbeider
• Frauke Becher, kommunikasjonsrådgiver 
• Eli Hendrickson, fagveterinær
•  Stein Istre Thoresen, fagredaktør NVT,  

20 prosent stilling
•  Pia Fagernes, rådgiver ISO-sertifisering,  

20 prosent stilling høst 2020

Det samlede sykefraværet i 2020 endte på 
beskjedne en prosent. 

Tiltak for å forebygge sykefravær har hatt 
vedvarende og høy prioritet i den daglige driften 
av sekretariatet over lengre tid. Tidligere satsning 
på gode og hensiktsmessige digitale verktøy 
som gjør jobbhverdagen lettere og mer effektiv 
bidro til at vi raskt fikk flyttet alle ansatte til 
velfungerende hjemmekontorløsninger da Norge 
stengte ned. 

Vi jobber kontinuerlig for å skape en kultur 
i sekretariatet som legger til rette for at hver 
enkelt ansatt kjenner glede, trygghet og mestring 
og er kjent med og ønsker å bidra til å nå våre 
felles mål.

I løpet av 2020 jobbet vi med å øke 
forutsigbarheten og bevisstheten rundt våre 
arbeidsforhold og -vilkår da vi utarbeidet en 
personalhåndbok samtidig som vi innførte 
tariffavtale og kompletterte denne med en 
lokal særavtale. Som et ledd i dette arbeidet 
fikk vi også etter tidligere vedtak gjennomført 
innføringen av AFP-ordning i sekretariatet.
Ledergruppen bestående av fagsjef, 
organisasjons- og forhandlingssjef samt 
generalsekretæren hadde minimum ukentlige 
møter med presidenten gjennom hele 2020. 
Kommunikasjonsrådgiveren deltar også i disse 
møtene.

Vi kunne etter hvert konstatere at sekretariatets 
sammensetning av kompetanse var kvalitativt 
riktig i disse spesielle tider, selv om kvantitative 
utfordringer ble tydeligere og noen ansatte i 
perioder hadde et arbeidspress helt på kanten av 
det forsvarlige.

Drift

Da Covid-19 rammet oss og fysisk tilstedeværelse 
på kontoret ble hindret av smitteverntiltak, ble 
våre ukentlige kontormøter flyttet til Teams og vi 
etablerte i tillegg en «fredagskaffeslabberas» som 
en litt lang, digital lunsj med quiz på fredager. 
Disse møtene ga en mulighet for å kunne senke 
skuldrene, le sammen og prate i munnen på 
hverandre slik vi vanligvis gjør i lunsjen på 
spiserommet i Keysers gate 5.

I sekretariatet gjennomførte vi også raskt 
nødvendige tiltak for å håndtere et stengt fysisk 
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kontor. Felles lunsjordning, fruktabonnement og 
papiraviser ble stoppet og nødvendig henting av 
post ble fordelt på ansatte uten bruk av kollektiv 
transport. Vi klarte oss gjennom hele 2020 uten 
Covid-smitte blant ansatte. 

Høsten 2019 fikk foreningen beskjed om at vi 
var trukket ut til tilfeldig kontroll fra Skatteetaten 
(bokettersyn) med søkelys på håndtering 
av merverdiavgift for regnskapsåret 2017. 
Sluttrapport og vedtak ble mottatt i februar 
2020. Foreningen har såkalt forholdsmessig 
merverdiavgiftsfradrag og fikk vedtak om 
noen korreksjoner i fordelingen som var gjort. 
Forholdene blir korrigert for framtiden. 

Foreningens sekretariat har brukt mye tid 
og ressurser på å legge til rette for god 
samhandling på digitale flater, både internt og i 
organisasjonen ellers. Allerede i april 2020 la vi 
føringer for «e-posthygiene» for å redusere den 
veritable haglskuren av e-poster mange ansatte 
opplevde. Grupper ble etablert på Teams og vi 
strammet inn på antall kopimottakere av ulik 
informasjon. 

Generalsekretæren fungerte i 2020 som sekretær 
for sentralstyret og assisterte i forhold til DNVs 
faglig vitenskapelige fond, der Eli Hendrickson 
hadde hovedansvaret. Juridisk rådgiver er 
ansvarlig for sekretariatets arbeid for YER i tillegg 
til å være sekretær for Lovutvalget og styreleder 
i to legater der Veterinærforeningen er skrevet 
inn i vedtektene. Fagsjefen er sekretær for SVF, 
FVS, AVF samt SVFs faglig vitenskapelige fond. 
Fagveterinæren har hatt ansvaret som sekretær 
for HVF, PVF og DNVs faglig vitenskapelige 
fond i tillegg til ansvaret for moderniseringen av 
sertifiseringsordningen for dyreklinikker og de 
fem spesialistordningene som vi administrerer 
på delegasjon fra Mattilsynet. Organisasjons- 
og forhandlingssjefen har vært sekretær for 
DNV-A, DNV-N og DNV-S. Redaktøren har hatt 

sekretariatsansvar for Kollegahjelpen og DNV-P i 
tillegg til redaksjonskomiteen. 

Vi lanserte nye nettsider i slutten av februar 
2020 og disse ble raskt et effektivt og uvurderlig 
verktøy i informasjonsformidlingen til våre 
medlemmer. Gjennom hele 2020 jobbet 
kommunikasjonsrådgiver Frauke Becher som 
leder for prosjektet med å videreutvikle de nye 
nettsidene til en fullverdig informasjonsløsning.  
Vi hadde allerede tatt i bruk et nytt og mer 
effektivt verktøy for utsending av nyhetsbrev til 
medlemmer og et nytt, godt digitalt verktøy til 
bruk i spørreundersøkelser.

Det ble etter hvert et stort behov for å arrangere 
møter og kurs både digitalt og som hybride 
arrangementer med live stream, opptak og fysisk 
deltakelse samtidig. Kommunikasjonsrådgiveren 
samarbeidet svært godt med fagavdelingen og 
ekstern kursarrangør om å få disse løsningene på 
plass.  

Oppfølging av medlemsundersøkelsen

Resultatene fra medlemsundersøkelsen ga 
oss en nødvendig og etterlengtet innsikt som 
dannet beslutningsgrunnlag for gode prosesser 
i budsjettarbeidet fram mot representantskapet 
i november. Undersøkelsen hadde kartlagt 
medlemmenes forventninger og deres ønsker 
knyttet til hva Veterinærforeningen tilbyr. Våre 
medlemmer har større fokus på jobben vi gjør 
som fagforening og vårt faglige tilbud enn 
de har på kommersielle medlemsfordeler. Vi 
besluttet som følge av funnene i undersøkelsen 
å budsjettere med en styrking av vår juridiske 
kapasitet med en ny stilling knyttet til 
organisasjons- og forhandlingsavdelingen 
vår, samt å ytterligere utvikle tilbudene i 
fagavdelingen.  

Ønsket om å flytte mer ressurser til 
fagforeningsarbeid og både individuell og 
kollektiv tjenesteleveranse til medlemmene var 
også en vesentlig driver for arbeidet med å selge 
eiendommen i Keysers gate 5. Usikkerheten 
i økonomien som følge av pandemien gjorde 
det også tiltakende risikofylt å ha majoriteten 
av foreningens kapital plassert i denne 
eiendommen i en enkelt bygård med et økende 
rehabiliteringsbehov. 



8 Årsberetning for Den norske veterinærforening 2020

Ekstern kompetanse

Sekretariatet har bred kompetanse på ulike 
fagområder, men vi har likevel behov for avtaler 
med ulike eksterne fagmiljøer. 

Bull & Co advokatfirma blir med jevne 
mellomrom trukket inn i håndtering av ulike 
juridiske problemstillinger, og bisto oss blant 
annet med oppfølging rundt avlysning av 
Veterinærdagenes dag to og i Genosaken.

I etableringen av nye nettsider og digitalisering 
av NVT har CoreTrek og 07-gruppen bistått. 
I 2020 ble avtalen med First House om 
kommunikasjonstjenester videreført etter samme 
mal som tidligere.

Konsulentfirmaet Varde Hartmark gjennomførte 
medlemsundersøkelsen samt etterfølgende 
analyse og formidling. 

Veterinærforeningen er en av 13 
medlemsforeninger i hovedsammenslutningen 
Akademikerne. Våre tillitsvalgte på flere plan 
deltar som observatører og medlemmer i 
Akademikernes styre og ulike utvalg. Våre 
ansatte i sekretariatet deltar blant annet i 
informasjonsnettverk, faglig nettverk og juridisk 
nettverk. 

Det er aksjeselskapet Akademikerne Pluss som 
nå forhandler og forvalter våre store avtaler om 
medlemsfordeler (bank og forsikringsavtaler) for 
de om lag 200.000 medlemmene. Det er også en 
rekke andre medlemstilbud som tilbys gjennom 
dette samarbeidet. Veterinærforeningen var en 
av pådriverne ved etableringen av selskapet 
i 2018 og har en eierandel på 2,09 prosent. 
Veterinærforeningens generalsekretær har en av 
sju styreplasser i selskapet. 

Veterinærforeningen er medlem i den 
europeiske veterinærføderasjonen, FVE. Vårt 
engasjement og vår innflytelse har økt etter at 
president Torill Moseng i juni 2019 ble valgt 
inn i styret i FVE. Grunnet Covid ble begge 
generalforsamlingsmøtene i 2020 digitale 
arrangementer. Moseng deltok på ukentlige 
styremøter fra mars og ut året. 

Lokaler

Den norske veterinærforening eier og driver 
eiendommen Keysers gate 5 i Oslo i et 
50/50-sameie med Naturviterne. 

Sameiets styre består av fire personer; 
generalsekretærene og ytterligere en 
representant fra hver av de to foreningene.  
Merete Skaug, generalsekretær i Naturviterne 
har vært styreleder fram til våren 2020, da 
Veterinærforeningens generalsekretær Marie 
Modal tok over dette vervet.

Det er inngått avtale med et vaktmesterfirma 
om utvidet driftsassistanse for gården. Likevel 
krever forvaltning av eiendommen både 
oppmerksomhet og tid. Aina Skaug Nilsen 
i Veterinærforeningen har ansvaret for å 
administrere utleie av åtte hybler i gårdens 
øverste etasje.

Eiendommen gjennomgikk sist utvendig 
rehabilitering i 2008 og et behov for en større 
oppgradering gjør seg nå i stadig større grad 
gjeldende selv om mindre vedlikehold både inne 
og ute gjøres løpende. Ventilasjonsanlegget ble 
utstyrt med nytt aggregat i 2018, men rørsystemet 
har også et stort behov for rehabilitering da det 
ikke er mulig å kjøre kald luft gjennom anlegget 
på grunn av manglende isolasjon. Bedret 
solskjerming på kontorvinduer som vender inn 
mot gårdsrommet ble montert høsten 2019.

Møteromskapasiteten både i vår egen etasje og 
i gården totalt er for liten og kontorkapasiteten 
tillater ingen utvidelse av staben etter at vi 
sist delte et kontor i to mindre plasser. I løpet 
av 2020 dukket det opp andre muligheter for 
kontorlokaler som fremstod som svært attraktive. 
Dette i kombinasjon med en tiltagende bevissthet 
rundt avstanden mellom Veterinærforeningens 
kjerneoppgaver og ressursbruken på å drifte 
en bygård førte til at sentralstyret i august 2020 
(Sak 50/20) fattet vedtak om at administrasjonen 
kunne starte jobben med å flytte sekretariatet til 
andre egnede, leide lokaler og samtidig innlede 
dialog med Naturviterne om mulig salg av 
gården.
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Leietakerne i gården er:

Første etasje:
• Lokalene til venstre leies av Dyreidentitet 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.

Norsk veterinærtidsskrift

I koronaåret 2020 publiserte Norsk 
veterinærtidsskrift som planlagt ni utgivelser. 
Dette er årgang 132 av tidsskriftet. Tilgangen 
på stoff er god takket være aktiv innsats fra 
redaksjonskomiteen og motiverte skribenter. 
I årets innhold inngår åtte fagfellvurderte 
fagartikler, 13 aktuelle sykdomsutbrudd, 21 
doktorgrader, 49 saker om «Yrke og organisasjon 
og fire portretter. Faste spalter omfatter 
lederartikler, debattinnlegg, merkedager og 
minneord. 

Digitaliseringen av tidsskriftet skjedde som 
planlagt fra starten av året. Det betyr at når en 
ny papirutgave er sendt ut, kommer en digital 
versjon på nettsiden til tidsskriftet samtidig. Det 
gjør det mulig å lese i alle utgaver som er gitt 
ut fra nå og fremover. Dynamikken mellom den 
digitale og den papirbaserte utgaven endrer 
Veterinærtidsskriftet. Det påvirker leseren og de 
som bidrar til tidsskriftet. 

Pandemien gjorde at mye av arbeidet med 
tidsskriftet foregikk på hjemmekontor og via 
Teams. Redaksjonskomiteen, medlemmer, 
annonsører, skribenter og samarbeidspartnere 
fortjener honnør for innsatsen og oppslutningen 
om Veterinærtidsskriftet gjennom året. 

Tilbakemeldinger fra medlemmer og annonsører 
viser at tidsskriftet blir satt pris på. Det er en 
viktig del av identiteten til Veterinærforeningen. 
Dugnaden som medlemmene står for ved å 
skrive mye av stoffet har stor verdi. 
Redaktøren, redaksjonssekretæren og redaksjons-
komiteen har ansvaret for den daglige driften og 
utviklingen av tidsskriftet. Redaksjonskomiteen 
består av veterinærmedisinsk redaktør Stein Istre 
Thoresen og de faglige medarbeiderne Tormod 
Mørk, Trygve T. Poppe, Yngvild Wasteson, 
Carl Fredrik Ihler, Cecilie M. Mejdell, Thea 
Benedicte Blystad Klem, Helene Wisløff og Mette 
Hofossæter. Anne Cathrine Munthe gjennomgår 
og retter opp referanselister for fagartikler og 
fagaktuelt-saker.  



 Årsberetning for Den norske veterinærforening 2020 11

Styret

Styret i DNV-A har i 2019 og 2020 bestått av:

Leder Marit Forbord Mattilsynet

Nestleder Hege Brun-Hansen Veterinærhøgskolen, NMBU

Styremedlem Aoife Westgaard Aqua Kompetanse AS

Styremedlem Linn Lunow Evidensia

Styremedlem Lars Erik Rondestveit Mattilsynet

Varamedlem Sol Høgset Veterinærinstituttet

Varamedlem Knut Ingolf Dragset Tine

Varamedlem Gudrun S. Boge Legemiddelverket

Marit Forbord ble valgt til leder på Generalforsamlingen i Trondheim 14.6.2019.

Fra 16.11.2020 ble det på Generalforsamlingen valgt nytt styre som følger:

Leder Lars-Erik L. Rondestveit Mattilsynet

Nestleder Hege Brun-Hansen Veterinærhøgskolen, NMBU

Styremedlem Aoife Westgaard Aqua Kompetanse AS

Styremedlem Linn Lunow Evidensia

Styremedlem Marit Forbord Mattilsynet

Varamedlem Sol Høgset Veterinærinstituttet

Varamedlem Gudrun Seeberg Boge Legemiddelverket

Varamedlem Sølvi Gravem Norsvin

Forhandlingsutvalg for ansatte  
veterinærer (DNV-A)

Viktige saker som har vært til behandling er:

Hovedavtale i privat sektor

Hovedavtalen som ble innført i forhandlinger 
med NHO i 2018, med virkning fra 01.01.19, 
ser ut til å fungere godt. Flere og flere klinikker 
inngår tariffavtaler, men også i akvasektor har 
det vært god pågang.

Tillitsvalgte i privat sektor 

Det har gjennom året vært arbeidet mye 
med å få på plass et tillitsvalgsystem 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.

Lønnsundersøkelser 

Lønnsundersøkelser er gjennomført for følgende 
sektorer:
• Smådyrsektoren
• Akvasektor
• Statlig sektor

Pensjon 

Pensjon har hatt økende interesse blant 
medlemmene siden 2017. DNV-A har ved flere 
tillitsvalgtkurs inkludert foredrag om pensjon. 
Arbeidet med ny offentlig tjenestepensjon er 
gjennomført med en påslagsmodell som resultat. 
Christian Tengs og Mette Rød Fredriksen 
representerte DNV i dette arbeidet. DNV-A har 
også levert en høring til Akademikerne i deres 
arbeid med regjeringens forslag til endringer. 

Det har også vært lagt ned et betydelig arbeid 
med å øke pensjoner i privat sektor i perioden.
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Kurs

I tillegg er arrangering av tillitsvalgtkurs en 
viktig oppgave for DNV-A. Med de utfordringer 
som veterinærene stå 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 
finansieres kurs av øremerkede OU-midler 
som ikke belaster DNVs 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 lønns- og arbeids-
betingelser og juridisk kompetanse om regel-/
avtaleverk er helt nødvendig for å få til en god 
lønnsutvikling og for å skape gode arbeids-
plasser. I 2020 ble følgende kurs avholdt: 

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

• Tillitsvalgtkurs under Veterinærdagene 2020
• Digitalt forhandlingskurs
• Digitalt kurs for tillitsvalgte i akvasektor

Det ble gjennomført mange mindre teamskurs 
etter forespørsel, men på grunn av korona ble 
det ikke arrangert flere fysiske kurs.

Akademikerne – Stat

DNV har vært representert i Akademikerne - Stat 
ved Marit Forbord som representant med Hege 
Brun-Hansen som vara. De store foreningene har 
flertallet av stemmene, men som representanter 
for en av de mindre foreningene opplever vi 
likevel å bli hørt. 

Akademikerne – Privat

DNV har vært representert i samarbeidsutvalget 
Akademikerne – Privat ved Mette Rød 
Fredriksen. 

Akademikerne – Kommune 

DNV har et tyvetalls heltidsansatte i kommunale/
fylkeskommunale virksomheter. Christian Tengs 
representerer DNV i Akademikerne – Kommune, 
og utfører selv eller gir råd under lokale 
forhandlinger til våre medlemmer i sektoren. 

Sentralt lønnsarbeid

Privat sektor 

I 2020 ble det gjennomført sentrale forhandlinger 
mellom DNV og NHO-MD om endret tekst i 
hovedavtalen.
Forhandlingene gikk greit, og de fleste ønskede 
forslag ble iverksatt.

Statlig sektor

2020 var et hovedoppgjør i staten. For 
Veterinærforeningen var gjennomgående 
veterinære stillingskoder i Hovedtariffavtalen 
hovedkrav i forhandlingene. I tillegg hadde vi 
krav knyttet til lokale, miljørettede tiltak som vil 
kunne øke bærekraft for statlige virksomheter, 
og et krav om økt minstelønn for alle statlig 
ansatte med mastergrad.
Koronapandemien endret forutsetningene også 
for årets hovedoppgjør, og årets oppgjør ble 
utsatt fra våren 2020 til september 2020. 

Frontfaget forhandlet fram en ramme på  
1,7 prosent for koronaåret 2020.

Forhandlingene med de fire hovedsammen-
slutningene i september endte ganske raskt 
med brudd, da det var svært liten/ingen 
forhandlingsvilje hos Staten. Det var blant 
annet stor misnøye med at Staten med litt 
kreative regnemetoder fant ut at når glidning 
og overheng ble regnet med, var det ingenting 
å forhandle om økonomisk. Når Staten heller 
ikke viste reell forhandlingsvilje knyttet til 
tekstlige forbedringer og presiseringer, var brudd 
uunngåelig.

Resultatet av meglingen ble at det ble 
avsatt 0,45 prosent til lokale forhandlinger 
med virkningsdato 1.10.2020. Videre fikk 
Akademikerne gjennomslag for at det skal være 
en lønnsvurdering etter ulønnede permisjoner, 
og ellers nokså generelle tekstlige formuleringer 
om rimelig lønnsutvikling over tid, lokalt 
tilpassede prosesser og seniortiltak. Stillingskoder 
i HTA for veterinærer var ikke mulig å få 
gjennom dette året heller, men en presisering 
om at virksomhetene skal ta i bruk arbeidstitler 
lokalt. Dette kravet må vi bare jobbe for videre. 
Det er forsiktig sagt svært urimelig at veterinærer 
ikke har gjennomgående stillingskoder, all den 
tid de fleste andre akademikerprofesjonene har 
profesjonskoder i hovedtariffavtalen.

DNV-A har også levert et høringssvar høsten 
2020 til Lov om statsansatte. KMD sendte ut 
et høringsnotat sist sommer knyttet til forslag 
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om en ny lovhjemmel for etablering av en 
registreringsordning for statsansattes økonomiske 
interesser. Dette kan få konsekvenser spesielt 
for veterinærer ansatt i Mattilsynet som deltar i 
vaktsamarbeid, og eventuell deltidspraksis kan 
igjen få innvirkning på veterinærdekningen 
i landet. Det er grunn til å frykte at en slik 
ordning vil kunne praktiseres som en plikt 
snarere enn en mulighet til å registrere slik 
virksomhet. I tillegg til at det kan medføre 
økt byråkrati, bli en mer tungrodd og mindre 
fleksibel praktisering. DNV-A mener at dagens 
habilitets - og lojalitetskrav, samt registrering i 
Brønnøysundregisteret i tilstrekkelig grad ivaretar 
nødvendige hensyn og fleksibilitet.

Enkeltvirksomheter

Mattilsynet

2020 har vært preget av situasjonen som oppsto 
etter at administrerende direktør Harald Gjein 
måtte fratre sin stilling etter håndteringen av en 
tilsynssak på pelsdyr i region Sør og Vest samt 
håndteringen av en sak innen fiskehelse i region 
Midt. Haralds avgang hadde sterke politiske 
overtoner og han ble i praksis utpekt som 
«syndebukk» av politisk ledelse. Situasjonen førte 
til at det ble gjennomført en ekstern gransking av 
Mattilsynet (KPMG). Denne granskingen påpekte 
en rekke forbedringspunkter. De aller fleste av 
disse var kjent i Mattilsynet fra før av. KPMG-
rapporten har resultert i at det er identifisert 
og løpende arbeidet med systemforbedringer i 
Mattilsynet. 

Det er allikevel positivt at situasjonen har ført 
til økende søkelys på kvaliteten av det arbeidet 
som utføres. Gjennom hele 2020 har det vært 
betydelig mindre søkelys på tidligere tiders krav 
om store antall tilsyn på tross av begrensede 
ressurser. Dette er noe fagforeningene i Mat- 
tilsynet har sett behovet for og påpekt lenge.

Som en følge av KPMG-rapporten skal 
Mattilsynets hovedkontor omorganiseres. 
Hensikten er blant annet å forbedre etatsstyringen 
og å styrke kapasiteten til å gjøre gode fremtids- 
analyser slik at både faglig utvikling og 
digitalisering styrkes. Ingelin Killengren ledet  
en arbeidsgruppe som skal foreslå ny 
organisasjonsmodell. Arbeidsgruppen hadde  
to ansattrepresentanter der DNV gjennom 
akademikersamarbeidet har den ene. 
Ny organisasjonsmodell var på høring i 
etaten før den endelig ble forhandlet i 
medbestemmelsesapparatet. Det var knyttet en 
del uro til denne og flere ansatte er bekymret 
for gjenkjennelse av egen oppgaveportefølje 
og sammenhengen mot Mattilsynets samfunns-
oppdrag. I forslaget til ny modell var det fem 
avdelinger; en «styringsavdeling», en avdeling 
for «utvikling, analyse og digitalisering», 
en avdeling for «regelverksutvikling og 
offentlig kontroll (som inneholder dagens 
fagsøyler)», en «juridisk avdeling (som blant 
annet utfører klagesaksbehandling)» og en 
avdeling for «kommunikasjon, brukerdialog og 
samfunnskontakt». Arbeidet vil fortsette inn i 
2021.
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Etter årets beskjedne lønnsoppgjør er det 
bestemt at det gis et generelt tillegg innenfor den 
sentralt fremforhandlede rammen (0,45 prosent).

Veterinærhøgskolen, NMBU

Dyresykehuset hest flyttet til Ås i slutten av 
november og dyresykehuset smådyr flyttet inn 
rett før jul 2020. Året har vært preget av flytting 
for hele Veterinærhøgskolen og det er stor 
slitasje på ansatte.

Samarbeidet mellom akademiker-tillitsvalgte 
på NMBU har fungert svært godt. Det har også 
vært et svært godt samarbeid mellom de ulike 
organisasjonene på NMBU. Veterinærforeningen 
har innehatt nestledervervet for Akademikerne 
NMBU siden august 2017 (Hege Brun-Hansen).
Det ble avholdt tre 2.5.3 forhandlinger i løpet 
av 2020. Disse ga brukbar uttelling for våre 
medlemmer som søkte. På høstens 2.5.1 var 
potten på kun 0,45 prosent og det ble kun gitt 
generelt tillegg til alle. 

Veterinærinstituttet

Ved Veterinærinstituttet preget Covid-19 
også arbeidet til de tillitsvalgte i 2020, med 
økt møtevirksomhet knyttet til spørsmål om 
beredskap, hjemmekontor og smittevern. I 
tillegg var flyttingen fra Adamstuen til Ås en 
stor sak. Flyttingen ble i løpet av 2020 utsatt 
til 2021. Det ble gjort mye forberedelser 
for flytting i 2020. Det ble utarbeidet en 
ny livsfasepolitikk for Veterinærinstituttet. 
Omstillingsprosessen og nedbemanningen i 2019 
ble evaluert. I lønnsforhandlingene ble alt gitt 
som generelt tillegg da potten var liten. DNV på 
Veterinærinstituttet utarbeidet og vedtok i 2020 
sine første vedtekter.

Folkehelseinstituttet

Folkehelseinstituttets ansatte har stått i sentrum 
for landets håndtering av en folkehelsekrise uten 
paralleller i moderne norsk historie. FHI har 
under pandemien mobilisert, og veterinærene 
har vært sterkt involvert i håndteringen av 
korona i hele landet. Dette har gitt seg utslag 
iblant annet svært høy overtidsbruk for mange 
av våre medlemmer.

I utgangen av 2020 var 19 veterinærer ved 
FHI medlemmer i DNV. Veterinærene har 
kodene rådgiver, seniorrådgiver, forsker 1109, 
forsker 1110, seksjonssjef og avdelingsdirektør. 
Samarbeidet mellom alle akademikerforeningene 
er bra. Mange veterinærer har hatt særlig høy 
arbeidsbelastning gjennom pandemien. Dette 
har ført til krav i 2.5.3 forhandlinger som både 
faste og midlertidige tillegg. Det har blitt avholdt 
tre slike forhandlinger dette året, og DNV fikk 
godt resultat. I årets 2.5.1 forhandlinger ble det 
lagt ekstra 1 prosent i potten fra ledelsen som 
anerkjennelse for den store arbeidsbelastningen 
for de ansatte siden mars 2020. 



 Årsberetning for Den norske veterinærforening 2020 15

Styrets sammensetning

•  Lars Tessem, leder
•  Jon Olav Prøsch, nestleder
•  Marianne Linder Olsen, styremedlem
•  Natalie Omvik, styremedlem
•  Bjørn Moen, styremedlem. 

Bjørn Moen rykket opp fra plass som vara til 
styremedlem, da Dan Åge Øyen trakk seg som 
styreleder.

Styremøter

Det er avholdt sju styremøter i 2020.

Økonomi

DNV-N har ikke eget budsjett. I 2020 brukte 
DNV-N kr. 264 767,-.
Bakgrunnen for dette er koronasituasjonen og 
hovedsakelig digitale møter.
Det er brukt ekstra midler på frikjøp av andre 
tillitsvalgte til arbeid med Geno-saken, og det 
er brukt midler på juridisk bistand i samme sak. 
Sum av dette vil det bli redegjort for når saken 
er ferdig.

Forhandlinger med GENO

DNV-N har vært representert med leder Dan Åge 
Øyen, styremedlem Jon Olav Prøsch og sekretær 
Christian Tengs i takstforhandlingene med 
GENO. Påslaget i 2020 ble på 3,9 prosent. 

Etter oktober 2020 har styremedlem Natalie 
Omvik overtatt forhandlingsrolle her. Det er 
satt ned en arbeidsgruppe bestående av Trond 
Braseth, Marianne Barstad Melle og Petter 
Rokstad som har tatt arbeidsforhandlinger med 
Geno. 

Det er avholdt flere kontaktmøter med GENO, 
og i GENO-utvalget har Dan Åge Øyen, 
(leder) og Jon Olav Prøsch (styremedlem) 
pluss Christian Tengs (organisasjon- og 
forhandlingssjef) i DNV deltatt. Dan Åge Øyen 
deltok på årsmøtet i Geno.

Etter oktober 2020 har det vært avholdt hyppige 
møter for å prøve å løse uenigheten som oppsto 
ved innføring av nytt betalingssystem.

FORHANDLINGSUTVALG FOR NÆRINGS-
DRIVENDE VETERINÆRER (DNV-N)
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Seminsaken

DNV og Geno var i 2020 enige om innføring av 
et elektronisk system for registrering av kjørte 
kilometer. 

Intensjonen var at det nye systemet skulle 
gjøre det enklere og riktigere for alle med 
digital registrering. Intensjonen var også at våre 
medlemmer totalt sett skulle komme ut omtrent 
likt i nytt og gammelt system, og at det skulle 
innføres, ikke for å spare penger, men for å gi 
riktigere opplysninger og forenkle.

Partene var enige om at det skulle informeres 
godt om innføring av systemet, og systemet 
skulle testes ut før implementering. 

Veterinærforeningen hadde flere sentrale 
medlemmer som deltok i uttesting, og dette 
syntes greit.

Etter implementering, ble det særdeles klart at  
dette ikke var testet ut godt nok, eller testet ut 
på en tilfredsstillende måte. Testingen foregikk 
ved at Geno honorerte etter gammel metode 
i testperioden, men hentet inn opplysninger 
fra testpersonene om hvordan det nye 
systemet skulle slå ut. Denne informasjonen 
fikk ikke testpersonene. Dermed kunne 
ikke testpersonene se hvordan det nye 
systemet ville fungere. I praksis fikk aldri 
testveterinærene se hvordan det nye systemet 
var, og Veterinærforeningen fikk dermed ingen 
tilbakemeldinger om at systemet ikke var greit 
under testingen. Geno presenterte noen av 
resultatene av testingen for Veterinærforeningen, 
og på dette tidspunktet under den perioden 
testen ble utført, så resultatene akseptable 
ut. Veterinærforeningen fikk heller ikke da 
informasjon om at testveterinærene ikke selv fikk 
vite dette eller at testpersonene i praksis «testet» 
ut det gamle systemet og ikke det nye.

Informasjon om endringen ut til inseminerende 
veterinærer hadde forut for dette fra begge 
parter vært særdeles dårlig, og kritikkverdig. Noe 
av bakgrunnen for dette var trolig at endringen 
på det tidspunktet ikke så ut som om den ville 
medføre særlig realitetsendring i praksis.

Hvordan den nye ordningen fungerte i praksis 
da den ble lansert, var dermed totalt uventet for 
svært mange veterinærer, og også for DNV-N og 
Veterinærforeningen sentralt. 

Veterinærforeningens oppfatning er at 
Geno hadde gjort enkelte endringer som 
Veterinærforeningen ikke var klar over, eller som 

ikke hadde blitt kommunisert tilstrekkelig. I og 
med at disse endringen ikke kom frem under 
testingen, hadde det heller ikke vært mulig å 
oppdage disse.

Veterinærforeningen gikk dermed i umiddelbar 
dialog med Geno og ønsket en utsettelse inntil 
konsekvensene var kartlagt. Det medførte først 
en kort utsettelse, og senere en utsettelse på 
nærmere ett år. Veterinærforeningen arbeider 
fortsatt med å finne en løsning sammen med 
Geno.

Vaktsaken

Det har vært stabilt rundt denne i 
2020, Veterinærforeningen har bistått 
Landbruksdirektoratet i å prøve å løse problemer 
ved vaktdekning i flere områder, spesielt i 
vaktområdene rundt Molde. Denne saken er 
foreløpig løst.

Veterinærdekning og veterinærvakt 

Veterinærvaktordningen er avgjørende for 
å opprettholde dyrehold og beredskap 
i hele landet. Ordningen fungerer på en 
kostnadseffektiv måte og skal sørge for 
tilfredsstillende tilgang på veterinær på dagtid og 
utenom arbeidstid i alle landets 160 vaktområder. 
Vår beredskap for dyrevelferd, dyrehelse, 
smittsomme sykdommer og trygg mat er helt 
avhengig av praktiserende veterinærer på 
vakt. Dette er førstelinjen som sikrer at alvorlig 
smittsomme dyresykdommer blir oppdaget så 
tidlig som mulig, at dyr i Norge får den hjelpen 
de skal ha og at maten vi spiser er trygg. 

I næringssvake områder er det nødvendig med 
stimuleringstilskudd for å oppnå forutsigbar og 
tilfredsstillende veterinærdekning både på dagtid 
og utenom arbeidstid. Veterinærforeningen har 
tidligere regnet ut at stimuleringstilskuddet i sin 
nåværende form bør være i størrelsesorden 60 
millioner kroner per år (vedtatt budsjett 2021  
cirka 37,5 millioner). 

Mattilsynet og Veterinærinstituttet legger i sin 
beredskap opp til en stadig økende grad av 
medvirkning fra de praktiserende veterinærene i 
førstelinjeberedskapen. 

Stimuleringstilskuddet bør derfor i tillegg 
inneholde et beløp til kompetanseheving og 
rekruttering for vaktdeltakere i hvert vaktdistrikt. 
Vi har tidligere kalkulert kostnadene til slike 
tiltak til 20 millioner kroner årlig de første årene. 
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Veterinærforeningen har i sitt høringssvar på 
NOU 2020:12 om distriktsnæringer støttet 
tanken om å etablere flere regionale trainee-
ordninger som et rekrutteringstiltak som kan 
bidra til å fase inn nyutdannede arbeidstakere 
eller næringsutøvere i eksisterende fagmiljøer. 
Senere tilbud om fast jobb er det viktigste 
trainee-programmene kan bidra med for å få 
traineene til å bosette seg på langsiktig basis i 
området. For veterinærers del vil et slikt program 
typisk kunne være i regi av statsforvalternes 
landbruksavdelinger som allerede fordeler de 
øremerkede kommunale stimuleringsmidlene til 
veterinærdekning. 

Veterinærforeningen mener også at en ordning 
med tilgang på regionale vikarer på en effektiv 
måte vil hjelpe den enkelte kommune til å 
sikre kontinuitet i veterinærtilbudet og gjøre det 
lettere og mer forutsigbart for unge veterinærer å 
etablere seg i distriktene. 

Vi har i dag 11 regionale administrasjoner som 
med 3-5 vikarer hver seg kunne bidratt vesentlig 
til forutsigbar tilgang på veterinærtjenester i 
kommunene. En slik vikarordning kan tenkes 
finansiert delvis med offentlige midler og delvis 
gjennom inntjening fra de veterinærtjenestene de 
tilbyr.

Stimuleringstilskudd

Stortinget har bevilget 31,4 millioner kroner i 
stimuleringstilskudd til veterinærdekning for 
2020. 

Av disse midlene har Landbruksdirektoratet 
fordelt 750 000 kroner til fylkesmannen i Troms 
og Finnmark som kan brukes på Svalbard. 
Resten av midlene er fordelt til fylkene slik 
Landbruks- og matdepartementet har bestemt. 

Landbruks- og matdepartementet fastsetter 
hvordan stimuleringstilskuddet skal 
fordeles mellom fylkene og Svalbard. 
Landbruksdirektoratet gir retningslinjer for 
fordeling av stimuleringstilskudd til kommuner 
og på Svalbard. Fylkesmannen tildeler 
stimuleringstilskudd til søkerne i tråd med 
retningslinjer fra Landbruksdirektoratet.
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Skyssrefusjon

Veterinærforeningen har vært i møte med Norges 
Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag for 
å for å påvirke at det i jordbruksforhandlingene 
blir økning i satsene. Det var en god dialog 
med dem begge om viktigheten av at ordningen 
tilføres mer midler. 

Skyssrefusjon ble økt med 1,50 kroner i 2020.

Akademikerne-N (A-N)

DNV-N har vært representert med sekretær 
Christian Tengs og styremedlem Jon Olav Prøsch 
i Akademikerne-N i 2020. Veterinærforeningens 
jurist, Mette Rød Fredriksen, ble i 2020 valgt 
til Nestleder av A-N. Det avholdes normalt fire 
styremøter årlig og på hvert møte så er «nytt fra 
foreningene» et stort punkt på sakslisten.  

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

Pensjonssparing for næringsdrivende har blitt 
hevet til 7 prosent som følge av dette arbeidet.
Det er arrangert flere møter, blant annet med 
vekt på pensjon for næringsdrivende.

Forholdet til NHO Mat & Drikke (NHO MD)

Det har i beretningsperioden 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 
i 2020 ingen modulkurs for ledere i økonomi og 
best mulig drift. På tross av at kursene får gode 
tilbakemeldinger og passer for alle veterinærer, 
avventes det videre kursing.

Takstundersøkelse

Det er gjennomført undersøkelse om semin og 
den nye ordningen som skulle innføres i 2020. 
Dette ble brukt i videre arbeid og forhandlinger 
med Geno.

DNV-N vil gjennomføre takstundersøkelser og 
kontinuerlig revidere spørsmålene for å få de 
mest riktige svar ved behov. DNV-N anser det 
som viktig med gjentakende takstundersøkelser 
og publisering av resultatene i NVT 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.

Det arbeides med en ny takstundersøkelse i 
smådyrpraksis. Den vil forhåpentligvis sendes ut 
i løpet av 2021.

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. 

DNV-N har hjulpet næringsdrivende medlemmer 
lokalt i saker knyttet til konflikter, inntjening, 
vaktbemanning og inseminering.

DNVs Sentralstyre

DNV-N har en observatør i sentralstyret. DNV-N 
utpeker det styremedlem som har mulighet til å 
delta på sentralstyremøtene og telefonmøter.
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Hovedstyret

Hovedstyret har i 2019/2020 hatt følgende 
sammensetning:
•   Leder: Emma Elizabeth Wright (klubb Oslo)
•   Nestleder: Audun Kreyberg Husby (klubb 

Košice)
•   Økonomiansvarlig: Helene Kristine Solsvik 

Karlsen (klubb Oslo)
•   Styremedlem: Cornelia Örtenwall (klubb 

Oslo)
•   Styremedlem: Irina van der Linden (klubb 

Brno)
•   Styremedlem: Andrea K. Moen (klubb 

Warszawa)
•   Styremedlem: Eirik Eide Alseth (klubb Bodø)
•    Vara: Signe Malin Damm (klubb Wroclaw)
•   Tonhild S. Tveten (klubb Oslo)

Styret har i perioden avholdt ni møter, hvorav 
fem av dem ble avholdt over Skype. Videre 
har representanter fra hovedstyret deltatt på 
alle sentralstyrets møter i perioden, og har 
skrevet spalter til flere av utgavene av Norsk 
veterinærtidsskrift. DNV-S var også til stede på 
tillitvalgtkurs i Edinburgh i november. 

Hovedstyret gjennomførte i august 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 forsvinner 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, som alltid 
er et fokus, og midlertidig lisens. Nå kan flere 
medlemmer særlig fra utland enklere få mulighet 
til å arbeide som veterinær under studietiden. 
I tillegg har DNV-S bidratt i prosessen med å 
oppdatere DNV sine nettsider, og har deltatt 
i opprettelsen av egne, oppdaterte sider for 
DNV-S. Fadderordningen er også blitt en 
suksess, med enda flere nyutdannede kolleger 
som får en erfaren kollega å støtte seg på. Det 
jobbes fremdeles med å få til en best mulig 
ordning, og flere utfordringer må løses i tiden 
som kommer. 

Veterinære karrieredager (tidligere kandidat-
dager) ble som vanlig avholdt i august med stor 
suksess. Grunnet restriksjoner rundt Covid-19 
blir ikke karrieredager 2020 avholdt som 
normalt, men erstattes med et digitalt webinar  
og årsmøte med tema ernæring.

Dnvs studentforening (dnv-s)
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Hovedstyret har de siste årene lagt vekt på å 
være mer synlige og lettere tilgjengelige for 
medlemmene våre, og har derfor lagt større vekt 
på sosiale medier og eksponering. Facebook-
siden har blitt brukt til å formidle informasjon 
om arrangementer og saker som er viktige for 
oss. Instagramprofilen har blitt flittig brukt under 
arrangementer eller større begivenheter. Det 
ble også arrangert flere konkurranser på sosiale 
medier, med premier som billett til Internasjonalt 
Fagseminar og gavekort på pensumbøker.

Nytt av året er en ny bestilling av softshell-vester 
med DNV-logo. Disse ble svært populære og alle 
størrelser ble raskt utsolgt. Salg av gensere og 
t-skjorter har fortsatt på de fleste arrangementer.

Som foregående år, har hovedstyret jobbet med 
å bygge relasjoner mellom ulike lokalklubber 
i Oslo og i utlandet. Internasjonalt Fagseminar 
2020, som ble arrangert i Košice, var her et 
naturlig knutepunkt. Det ble holdt konkurranser 
med utlodding av billetter og det ble hyppig 
promotert for å øke andelen deltakende 
studenter fra Oslo, noe som viste seg å være 
vellykket.

Organisasjon

Hovedstyrets har lagt vekt på å iverksette de nye 
vedtektene som ble vedtatt i 2017, og synes disse 
så langt har fungert bra. Årets valgkomité består 
av Emma E. Wright, Irina van der Linden og 
Eirik Eide Alseth som jobber for å sette sammen 
innstilling til nytt hovedstyre, til valg på digital 
generalforsamling i august 2020.

Innstillingen fra valgkomiteen er:
•  Leder: Cornelia Örtenwall, Oslo
•  Nestleder: Andrea Moen, Warszawa
•  Styremedlem: Tonhild S. Tveiten (Oslo)
•  Styremedlem: Aksel Njaa (Oslo) 
•  Styremedlem: Silje Mørk (Budapest)
•   Styremedlem: Tina Madeleine Hansen 

(Wroclaw)
•  Styremedlem: Inger-Lise Sande (Bodø)
•  Vara Oslo: Sunniva Johanne Bjormo (Oslo)
•  Vara utland: Victoria Kobbevik (Brno)

Medlemmer og klubbene

DNV-S har hatt åtte aktive klubber, med følgende 
antall medlemmer (pr. 05.07.20):
•  Klubb Oslo – 305 medlemmer
•  Klubb Budapest – 89 medlemmer
•  Klubb Košice – 102 medlemmer
•  Klubb Bodø – 39 medlemmer
•  Klubb Wroclaw – 35 medlemmer
•  Klubb Brno – 30 medlemmer
•  Klubb Warszawa – 13 medlemmer
•  Klubb UK – 4 medlemmer

I tillegg har vi hatt kontakt med enkelt-
medlemmer på studiesteder blant annet i 
Nederland (Utrecht), og Danmark. Nytt av året er 
opprettelse av Klubb UK, med base i Edinburgh. 
Det jobbes for å samle et nettverk av norske 
veterinærstudenter på tvers av studiesteder i 
Storbritannia. 

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. Her har vi fortsatt 
forbedringspotensial. 

•   Alle klubbledere ble 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 gis på 
klubblederforum i forbindelse med tildeling 
av budsjettmidler, som er en egen del på 
Klubbledersamlingen.

•   Hovedstyret har videre 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 
rekordstor!



Aktivitet i klubbene

Aktiviteten i klubbene er generelt høy, og det 
arrangeres både faglige og sosiale arrangementer 
for medlemmene våre på de ulike studiestedene. 
Her kommer noen eksempler:

•   Temakveld: Suturkveld, Klubb Wroclaw
•   Temakveld: Suturkveld, Klubb Brno
•   Temakveld: Akuttmedisin, Klubb Oslo
•   Temakveld: Adferd, Klubb Košice
•   Tur til Košice for veterinærstudentene i Bodø

Internasjonalt fagseminar 6.- 8. mars 2020

Årets Internasjonale Fagseminar ble avholdt 
i Košice, Slovakia, og var som alltid en stor 
suksess. Temaet for dette seminaret var 
reproduksjon og ble arrangert i et samarbeid 
mellom de utenlandske lokalklubbene, samt 
klubb Oslo. Gode foredragsholdere holdt 
lærerike foredrag om ulike emner under temaet, 
innenfor fagområdene smådyr, produksjonsdyr, 
hest og akvamedisin. Seminaret ble holdt 
på flotte DoubleTree by Hilton Hotel, og 
deltakere fra alle klubbene inkludert klubb 
UK var representert. I tillegg til det faglige 
var det selvfølgelig mye sosialt og mange 
gode muligheter til å bli kjent med fremtidige 
kollegaer. Grunnet den begynnende Covid-19-
pandemien ble det dessverre ikke like mange 
utstillere som planlagt, men helgen ble avholdt 
med stort hell like før restriksjoner ble innsatt på 
tvers av landegrenser.
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Styret i DNV-P har fra årsmøte 2019 frem til 
årsmøte 2021 bestått av:
•  Styreleder Odd Tøsdal
•  Nestleder Ola Moxness 
•  Styremedlem Aslak Hagland
•  Styremedlem Liv Marit Rørvik
•  Varamedlem Helge Njøsen
•  Varamedlem Maria Melstokkå

Som ny valgkomité fra årsmøte 2019 ble 
følgende valgt:
•  Bjørn Lium, leder 
•  Roar Ektvedt, medlem 
•   Tore Kjeldahl Hekneby, medlem  

(døde 1. 2.2021)
•  Magnhild Jensen, varamedlem
•  Astrid Vea Mork, varamedlem 
•  Sekretær: Steinar Tessem

Årsmøtet blir gjennomført hvert annet år, siste 
gang var 13. juni 2019. 

Det ble avholdt ett styremøte i 2020 (30. 
oktober 2020 på Teams) og behandlet sju saker, 
blant annet saker til Representantskapsmøtet 
2020, orientering fra sentralstyremøter, 
planlegging av årsmøte i DNV-P 2021 og 
fordeling av godtgjørelsen til styremedlemmer 
og styreleder. Et planlagt styremøte under 
Veterinære fagdager på Gardermoen 11. mars 
2020 ble avlyst på grunn av den oppståtte 
koronasituasjonen i landet. Varamedlemmene 
møter fast på styremøtene i DNV-P.

Det ble avholdt et medlemsmøte (10. 
mars 2020) under Veterinære fagdager på 

Gardermoen. DNV-P arrangerte et fagseminar 
(10. mars 2020) på tre timer under Veterinære 
fagdager på Gardermoen. Foredragsholdere var 
Christian Tengs, Jan Davidsen, Olav Ullern og 
Harald Gjein.

Styreleder deltok som observatør på ti 
sentralstyremøter i Veterinærforeningen i 2020, 
fire fysiske møter og seks digitale på Teams.  
Styreleder møtte på Vestenfjeldske Veterinær-
forening sitt digitale årsmøte fredag 13. november 
2020. 

Styreleder representerte DNV-P på Veterinær-
foreningens digitale Representantskapsmøte 
26.11.2020 og sette fram et forslag om lavere 
kontingent enn den foreslåtte for pensjonister i 
foreningen. Framlegget ble drøftet og nedstemt 
av flertallet i møtet. 

Styreleder har hatt kontakt med lederen av 
Norsk Veterinærhistorisk Selskap for å planlegge 
fagseminar på Veterinære fagdager i Trondheim 
2021. 

Styremedlem Liv Marit Rørvik hatt kontakt 
med Helene Seljenes Dalum for å bidra 
med hjelp på vegne av DNV-P til Helene sitt 
NORVET-prosjekt, en forskningsoppgave om 
psykisk helse og selvmordstanker blant norske 
veterinærer. 

DNV-P har 317 medlemmer inkludert 
æres-medlemmer i DNV. Styret i DNV-P har 
samarbeidet godt i 2020, men aktiviteten har vert 
liten på grunn av koronarestriksjonene i landet. 
Vi har prøvd å holde kontakt med medlemmene 
gjennom Veterinærforeningen sin hjemmeside.

Dnvs pensjonistforening (dnv-p) 
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Forening for veterinær  
samfunnsmedisin (fvs) 

Etter årsmøtet på Gardermoen, 30. november 2020, har styret følgende sammensetning:

Leder Kristian Hoel (to år)

Styremedlemmer Marit Forbord (ett år), Ole-Herman Tronerud (to år), Antonia Christiansen  
(ett år), Eystein Skjerve (to år)

Varamedlemmer Gunvor Elis Nagel-Gravning (to år), Anja Fyksen Lillehaug (to år), Kjersti 
Nilsen Barkbu (to år)

Desisor Odd Ivar Berget

Valgkomité Ole Arne Alvseike (to år), Guro Myhrene (to år) 

Før årsmøtet hadde styret følgende sammensetning

Leder Kristian Hoel

Styremedlemmer Marit Forbord, Ole-Herman Tronerud, Antonia Christiansen, Eystein Skjerve

Varamedlemmer Gunvor Elise Nagel-Gravning, Kjersti Nilsen Barkbu, Anja Fyksen Lillehaug

Desisorer Ole Aamodt og Odd Ivar Berget

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

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

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

Pr. 31/12-2020 hadde FVS 200 medlemmer, mot 
196 året før. Av disse er 31 pensjonister. FVS 
hadde ved årsskiftet to æresmedlemmer: Atle 
Ørbeck Sørheim og professor Magne Yndestad. 
Foreningen har 27 studentmedlemmer. Av FVS’ 
medlemmer er 60 fritatt for å betale kontingent.

Styret har i beretningsåret avholdt fire møter i 
tillegg til styremøter på Veterinærdagene og i 
forbindelse med høstkurset. Det er behandlet 
17 saker. I tillegg har det vært gjennomført 
en idédugnad sammen med Torill Moseng, 
president i Veterinærforeningen.

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

ARBEID I STYRET I 2020  
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. Etterutdanningskurset 
på Veterinærdagene hadde tilfredsstillende 
respons, både når det gjelder antall deltakere og 
tilbakemeldinger i etterkant av kurset. Dessverre 
ble Veterinærdagene 2020 avbrutt etter en dag 
på grunn av koronasituasjonen. Høstkurset ble 
gjennomført som en kursserie på elektronisk 
plattform med god deltakelse. 

Under Veterinærdagene på Gardermoen i mars 
var dag en av FVS-seksjonen viet utbruddet av 
diaré hos hund høsten 2019 og prionsykdommer 
med vekt på CWD. Dessverre ble dag to, som 
i sin helhet omhandlet afrikansk svinepest og 
utbredelsen av villsvin avlyst grunnet utbruddet 
av COVID-19. FVS-seksjonene samlet 43 
deltakere. 
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Høstkurset til FVS ble holdt som kurs-serie 
med tema Veterinær Samfunnsmedisin og Én 
Helse. Kursene hadde varighet to timer hver 
dag i fire dager etterfulgt av en dag med fysisk 
tilstedeværelse kombinert med årsmøte. Tema 
for de enkelte dager var: 

1. Husdyrproduksjon og zoonoser? 
Veterinærens ansvar. 

2. Veterinæren og miljørettet helsevern i 
kommunene.

3. Veterinæren og ansvar for klima. 
4. En Helse – hva er det egentlig?
5. Hva er egentlig veterinær samfunnsmedisin?

Det var 72 deltakere påmeldt, i tillegg til 
forelesere og arrangører. FVS måtte i sin helhet 
subsidiere kurset. Kurset ble likevel valgt avholdt 
av strategiske grunner. 

Rekruttering av veterinærer til stillinger innen 
veterinær samfunnsmedisin
DNVs karrieredager for veterinærstudenter der 
FVS´ leder normalt skulle holdt foredrag ble 
avlyst på grunn av koronasituasjonen.

Rekruttering av medlemmer til foreningen

Det har ikke vært gjennomført vesentlige 
rekrutteringsaktiviteter i foreningen ut over 
Veterinærdagene og høstkurset. 

Profilering, bevisstgjøring og 
informasjon

Økonomi

Resultatet for 2020 med 67 331 kroner i 
overskudd, mot et budsjettert overskudd på  
2 000 kroner, må sies å være svært bra. 
Kontingent for 2020 var uforandret på kr 600,-.

Regnskapet er basert på fortsatt drift.

Internasjonalt arbeid

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

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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Frem til årsmøtet 2020 besto styret av:

Leder:  Kristrun Helga Kristthorsdottir, 
valgt for ett år

Styremedlem: Torolf Storsul, valgt for to år
Styremedlem:   Aoife Maloney Westgård, valgt 

for ett år og stedfortreder for 
leder i permisjonstiden

Varamedlemmer:   Siri Ag, Hanna Sæterås Bjerke 
og Are Strøm. 

Etter årsmøtet 2020 fikk styret følgende 
sammensetning:

Leder:  Aoife Maloney Westgård, valgt 
for ett år

Styremedlem:  Torolf Storsul, ikke på valg
Styremedlem:   Kristrun Kristthorsdottir,  

valgt for to år

Varamedlemmer:
Hanne Sæterås Bjerke, valgt for ett år
Are Strøm, valgt for ett år
Paul Negård, valgt for ett år

Desisor:

Asgeir Østvik, valgt for ett år

Valgkomité:

Medlem: Bjørn Gillund, gjenvalg
Medlem: Jostein Mulder Pettersen, gjenvalg 
 
Medlem: Kristin Bjørklund, gjenvalg

Sekretær: Ellef Blakstad 
Regnskap:  Veterinærforeningens 

økonomiavdeling
Revisjon:  Grant Thornton Revisjon AS

Medlemmer:  Det var 163 medlemmer ved 
årets utgang. Av disse er ti 
pensjonister, ett æresmedlem og 23 
studentmedlemmer.

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

Styremøter: 

Det er holdt 11 digitale styremøter i løpet av 
året.

Årsmøte:  

Årsmøtet ble avholdt på Quality Airport Hotell, 
Gardermoen, mandag 12. oktober 2020 i 
forbindelse med AVFs høstkurs.

To etterutdanningskurs i 2020

1):   Veterinærdagene, Clarion Hotel & Congress 
Oslo Airport, 09.-11. mars 2020: «Ingen vekst 
uten velferd». 37 deltakere

2):   AVF høstkonferanse, Quality Airport Hotell, 
12.-13.oktober 2020. Det var 113 deltakere 
til stede. Kurset ble holdt som et hybrid kurs 
med deltakere til stede fysisk og digitalt.

Deltakelse på møter/aktiviteter:

1. Diskusjonsmøte med medlemmer i AVF 
om ny luseforskrift, Veterinærdagene (Ellef 
Blakstad, Torolf Storsul, Aoife Maloney 
Westgård) 

2. Jevnlige teamsmøter med Mattilsynet om 
coronasituasjonen (Aoife Maloney Westgård, 
Ellef Blakstad)

3. Teamsmøte mellom særforeningsledere og 
sentralstyret (Aoife Maloney Westgård)

4. HMS for gravide og ammende veterinærer, 
prosjekt initiert av SVF (Kristrun Helga 
Kristthorsdottir)

Akvaveterinærenes forening (AVF)
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5. Veterinærers ansvar ved ikke-medikamentell 
behandling mot lakselus, flere møter og 
løpende korrespondanse med Mattilsynet 
(Ellef Blakstad, Aoife Maloney Westgård)

6. Samarbeid mellom AVF og Tekna om 
bekjempelsesprogram mot ILA (Harriet 
Romstad representerte AVF og Tekna i dette 
arbeidet)

7. Digitalt møte i representantskapet for 
Veterinærforeningen (Ellef Blakstad, Aoife 
Westgård)

8. Møte med Nærings- og fiskeridepartementet 
om bekjempelsesplan for ILA (David 
Persson, Aoife Maloney Westgård)

Samarbeid med sentralstyret: representant fra 
sentralstyret (David Persson) har vært til stede 
på nesten alle styremøter og har bistått AVF i 
sentrale saker og eksterne møter.

Media:

• https://www.kyst.no/article/dyretragedien-i-
oppdrettsnaeringen-trenger-ny-politikk/ 

• https://ilaks.no/en-indikator-er-ikke-nok-for-
trafikklyssystemet/

• Veterinærforeningen: - Én indikator er ikke 
nok for trafikklyssystemet - Kyst.no 

Pressemeldinger:

• 10.06.2020: Grønt lys for fiskevelferd som 
vekstindikator

Høringsuttalelser:

Styret har bidratt til utarbeidelse av høringssvar 
til: 
• Forslag om forlengelse av unntak etter PD-

forskriftens § 8.
• Ny lakselusforskrift

Økonomi

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

Resultatet for 2020 viser et årsresultat på  
kr 43 016,-.

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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SVF er en særforening under Den norske 
veterinærforening (DNV). SVF har som formål å 
ivareta faglige, fagpolitiske, kollegiale og sosiale 
interesser for smådyrpraktiserende veterinærer.

Frem til årsmøtet i 2019 besto styret av:
• Eva Egeberg, leder
• Hilde Røssland, (innvalgt 2017-2019)
• Renate Sjølie, (valgt inn 2018-2020)
• Magnus Harjen, (valgt for ett år 2018-2019 

da Trine Marhaug måtte trekke seg for å gå 
inn i sentralstyret) 

• Solveig Bugge Sveri, (valgt 2018-2020, 
fungerte i 2018 som vara for John 
Debenham da han måtte trekke seg)

Nytt styre ble valgt på årsmøtet fredag  
1. november 2019. 
• Leder: Hilde Røssland.
• Styremedlem: Birthe Toft (ny, 2019-2021) 
• Styremedlem: Kjerstin Iversen  

(ny 2019-2021) 
• Styremedlem: Solveig Bugge Sveri (valgt 

2018-2020).
• Styremedlem: Ine Sund (valgt inn for 1 år for 

Renate Sjølie) 

• Varamedlem Ane Todnem (gjenvalgt) 
og Aina Holand (ny) ble valgt inn som 
varamedlem (ett år)

• Desisor: Kristian Natland (gjenvalgt ett år)

• SVFs representant til WSAVA: Vigdis 
Rædergård ble valgt inn for fire år i 2018. 

• SVFs representant i FECAVA: Stein Dahl valgt 
i 2016 av SVFs styre for 4 år. 

• SVF har ikke lengre egen representant i 
UEVP.

Valgkomité 2019-2020.

Valgkomité velges for ett år ad gangen og består 
av: 
• Leder: Vigdis Rædergård 
• Medlem: Anne Torgersen 
• Medlem: Marianne Mandelin Jensen 
• Varamedlem: Christian Mæland 

Administrasjon

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

SMÅDYRPRAKTISERENDE VETERINÆRERS 
FORENING (SVF)
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Medlemmer

Per 31.10.2020 hadde SVF 563 yrkesaktive 
medlemmer som betaler medlemskontingent, 
samt 34 pensjonistmedlemmer, fem 
æresmedlemmer og 50 studentmedlemmer som 
ikke betaler kontingent.

Styret ønsker i henhold til virksomhetsplanen å 
sikre en god rekruttering av nye medlemmer. Vi 
har hatt god rekruttering av medlemmer via våre 
faglige Facebook-kampanjer, og ved utmelding 
av foreningen vil DNVs sekretariat forespørre 
medlemmet automatisk om årsak til utmeldelse 
fra foreningen. 

Styret har lagt vekt på både å informere 
medlemmene om styrets arbeid, og prøver å 
skape oppmerksomhet rundt det vi gjør gjennom 
aktiv deling av informasjon og referater fra 
møtene. Styret opplever at flere er interessert 
jobben som gjøres av styret i SVF. 

Styret har de siste årene arrangert to gratiskurs 
per år. I 2020 har vi måttet utsette disse grunnet 
Covid-19-situasjonen som har påvirket de fleste 
arrangement i Norge. Som en kompensasjon 
for dette har vi hatt to fag-kampanjer via vår 
Facebook-gruppe. Den første kampanjen var 
protokoller på diagnose og behandling av 
sykdommer hos katt, der protokollene ble 
skrevet av medlemmene i styret og er basert 
på forelesninger fra kurs vi har holdt siste 
årene. Kampanje nummer to var diagnoser og 
behandling av tilstander hos kanin. Her fikk 
vi god hjelp av Titti Mjaaland Skår som delte 
av sin kunnskap med alle våre medlemmer. Vi 
opplevde at mange både meldte seg inn i SVF 
og fulgte kampanjene på vår Facebook-side. 

Æresmedlemmer

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

Møtevirksomhet

I beretningsåret 2020 har SVFs styre holdt 
ni ordinære styremøter og ett årsmøte/
medlemsmøte. Fem av disse ble holdt on-line 
grunnet Covid-19. Det er blitt behandlet 74 
saker. Enkelte saker er blitt behandlet i flere 
styremøter.

SVFs representanter i FECAVA, Stein Dahl, og i 
WSAVA, Vigdis Børset Rædergård, representerer 
SVF på møter i organisasjonene og rapporterer 
saker av betydning til styret.   

Norsk veterinærtidsskrift (NVT)
Ansvarlig for smådyrstoff i NVT for SVF er Aina 
Holand, som er vara for styret. Hun startet 
arbeidet i 2020 og har tatt på seg oppgaven med 
å få mer smådyrstoff inn i Veterinærtidsskriftet. 
Aina gjør en flott jobb og dette er med på å 
gjøre oss mer synlige som organisasjon. Vi 
jobber med å kunne presentere journaler 
skrevet av kandidater til spesialistordningen i 
tillegg til at vi har tatt opp igjen siden «Nytt fra 
Smådyrpraktiserende veterinærers forening»”. 
Aina har i tillegg skrevet et intervju som var 
koblet til vår pågående kampanje for å øke 
kaninens status som kjæledyr, og publiserte i nr. 
7 et intervju med Anja Halvorsen, anerkjent som 
veterinær med høy kompetanse på kanin. 

Økonomi

Regnskapet for 2020 er preget av covid-19. 
Høstkurset ble avviklet som et hybridkurs 
uten fagtekniske utstillinger, men flere 
utstillere deltok digitalt og bidro til noen 
utstillerinntekter. Regnskapet er derfor preget 
av langt færre utstillingsinntekter, men også 
færre kurskostnader, da leie av utstillingsareal 
faller bort. I tillegg er det vesentlig mindre 
reisekostnader, da de aller fleste styremøtene 
er holdt digitalt. Styret er godt fornøyd med 
at driftsresultatet viser et overskudd på 20 000 
kroner og finansinntekter på 87 000 kroner, slik 
at det totale overskuddet er på 107 320 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 

SVF har en egen Facebook-side. Målet med 
denne siden er å kunne nå lettere ut til 
medlemmene med informasjon og lettere 
få tilbakemelding til styret samt skape en 
forståelse for DNV og styrets arbeid. Styrereferat, 
innkallinger samt informasjon om kurs og annet 
blir lagt ut her. Leder har hatt hovedansvaret for 
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Facebook-siden. Medlemstallet på Facebook-
siden har økt fra 433 til 468 i løpet av året. 

 
SVFs faglige og vitenskapelige fond
• Fondet har i 2020 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 i 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 2020

Møte mellom særforeningene og DNVs 
sentralstyre 

• DNVs president, Torill Moseng, deltok 
på de fleste styremøtene som ble holdt i 
Veterinærforeningens lokaler.  

• Trine Marhaug var SVF sin representant i 
sentralstyret i 2020.

• Samarbeid med DNV-N, DNV-A og DNV-S
• Vi har ikke avholdt noen møter med DNV-A 

i 2019/20
• Vi har ikke avholdt noen møter med DNV-N 

i 2019/20

Samarbeid med Norsk dyrepleier- og 
assistendforening (NDAF)

Styret informerte NDAF om SVFs kursplaner 
for høstkurset og de fikk informasjon om 
hovedforelesere.

Saker styret har jobbet med

Dyrebeskyttelsen Norge

SVF samarbeider med Dyrebeskyttelsen om 
å få oversatt et hefte fra engelsk som skal gi 
retningslinjer og informasjon til reklamebransjen 
ved bruk av dyr i reklamer.

Norsk Kennel Klub (NKK)

Vi samarbeider med NKK om å utarbeide en 
helhetlig helseattest som skal være et naturlig 
vedlegg til alle organspesifikke helseattester. 
Dette for å fremme en helhetlig god helse som et 
naturlig utgangspunkt for avl.

DyreID

SVF har hatt flere møter med DyreIDs Kamilla 
Tragethon angående Pyramideon. Basert på 
foreløpig innrapporterte 1,1 millioner diagnoser, 
ønsker DyreID dialog med SVF på videre 
utvikling og kvalitetssikring av diagnosesystemet 
og få økt oppmerksomhet rundt systemet. 

Fadderordningen

SVF samarbeider med Svein Bakke og 
Karl Lunde om en fadderordning for alle 
nyutdannede. Ordningen har nettopp vært 
gjennom sitt første år og dette har vært en 
suksess som videreføres med noen justeringer.

Aninova og Biotail

SVF har i år vært i kontakt med Aninova og fått 
informasjon om hva de planlegger fremover. 
Aninova jobber med forskning og verktøy 
for avlsarbeid på hund og kjøttfé. Biotail 
er en webapp utviklet for hundeeiere hvor 
man kan registrere forskjellige egenskaper 
og sammenligne sitt individ med andre. 
Målet er tallfesting av egenskaper både 
for dokumentasjon og et bedre avlsarbeid 
for helse og funksjonalitet. Dette synes vi 
hørtes spennende ut og gleder oss til å følge 
utviklingen videre.

Sekreteriatet i DNV i forbindelse med  
den ISO-dyrlegen

Vi har blitt holdt løpende informert om 
den nye ISO-sertifiseringsordningen for 
dyreklinikker. Det er inngått avtale med 
Den danske dyrlægeforening om å ta del 
i deres ISO-sertifisering. Dette innebærer 
både grunnlagsinvesteringer til Den danske 
dyrlægeforening, egen organisering for tilsyn, og 
løpende driftskostnader til tilsyn og oppfølging. 
Ordningen var i starten helfinansiert av SVF, men 
ble overført til DNV grunnet behov for å ansette 
noen for å drifte ordningen. SVF er ikke i tvil om 
at ordningen slik den er nå må oppgraderes, og 
vi er svært positive til den nye ordningen DNV 
har valgt. SVF er derfor med på å finansiere 
oppstart av ordningen.

HMS-retningslinjer for gravide  
og ammende 

SVF har jobbet med å produsere HMS-
retningslinjer for gravide og ammende i 
smådyrpraksis. Vi har i tillegg hatt møter med 
AVF, HVF og PVF for å få på plass retningslinjer 
for alle veterinærer. 
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Kurs 

Veterinærdagene 2020 

Smådyrseksjonen hadde tema: Kattemedisin
Foredragsholdere: Ragnhild Skulberg og Severine 
Tasker
Kursets første dag ble gjennomført, men kursets 
andre dag ble avlyst grunnet forverring av 
covid-19-situasjonen i Norge. Forelesningene til 
Severine Tasker skulle bli vist via nett og er nå 
delt med alle som var påmeldt kurset.

SVFs høstkurs

Tema: Akuttmedisin- fra telefonsamtalen til 
hjemsendelse. Cytologi og klinisk patologi, med 
gode tips for blant annet akuttsituasjoner.
Foredragsholdere: Ragnhild Skulberg Christina 
Thomsen, Magnus Harjen, Ole Harald Johnsen, 
Helen Øvregaard og Bård Fossli Jensen

Videre planlagte kurs for 2021 er:

Gratiskurs om burfugl – Sannsynlig tidspunkt 
høsten 2021. 
Gratis kurs om forgiftninger– sannsynlig 
tidspunkt høst 2021. Foreleser Bert Jann Retzigt.
Gratis kurs i reproduksjon – sannsynlig tidspunkt 
vår 2021. Foreleser Vibeke Rootwelt.

Veterinærdagene 2021 – Smittsomme 
sykdommer. Foreleser Simon Tappin.  
Høstkurs 2021. Urologi. Utsatt kurs fra 2020.

 
Ansatte/likestilling

Det er ingen ansatte i foreningen. Det har vært 
vanskelig å rekruttere mannlige styremedlemmer 
og valgkomiteen har som mål å oppnå bedre 
kjønnsbalanse i styret.
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Produksjonsdyrveterinærers forening avholdt 
ordinært årsmøte for 2020 på Sola Strand
Hotell. Møtet som var varslet i NVT nr. 5 2020 
ble avholdt mandag 20. oktober i forbindelse
med PVFs høstkurs. Det var mulig å delta både 
fysisk og digitalt på møtet. På årsmøtet var
hele styret med styremedlemmene Line Øvernes 
Mørch, Regina Bock og Atle Domke, samt
leder Trond Braseth representert.

Trond Braseth ble valgt til møteleder og styrets 
sekretær, Eli Hendrickson, til referent. DNVs
sekretariat var i tillegg representert med fagsjef 
Ellef Blakstad. Harald Holm, som var sentral- 
styrets utsending, oppsummerte i forkant av 
årsmøtet sentralstyrets arbeid så langt i 2020.  
I tillegg var ytterligere 19 medlemmer av PVF  
til stede.

Årsmøtet gjenvalgte Trond A. Braseth som leder 
for ett år. Line Øvernes Mørch og Atle Domke 
ble gjenvalgt som styremedlemmer for en ny 
periode. Regina Boch ble valgt for en periode  
på to år i 2019 og var derfor ikke på valg.  
Som varamedlemmer ble Knut Ove Hennum og 
Lene Hausstätter valgt for ett år. Øyvind Skei ble 
valgt til desisor for ett år. 

Trond Erik Østebø ble valgt som leder av for 
valgkomiteen for ett år, mens Britt Helene 
Villand Lindheim og Line Bredli-Kraemer ble 
valgt som medlemmer for ett år. Sveinung
Haukalid ble valgt til varamedlem i valgkomiteen 
for ett år.

Trond Braseth og Line Øvernes Mørch ble valgt 
som PVFs representanter på det kommende 
Representantskapsmøtet.
Alle valg var enstemmige og i tråd med 
valgkomiteens innstilling. 

Pr. 31.12.2020 hadde PVF totalt 528 medlemmer 
derav 409 ordinære medlemmer. I tillegg var 
det 54 studentmedlemmer og 65 pensjonerte 
medlemmer.

Sentralstyrets kontaktperson for PVF har vært 
Harald Holm. Han har deltatt som observatør  
på de fleste styremøtene til PVF i 2020. 

PRODUKSJONSDYRVETERINÆRERS  
FORENING (PVF) 
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Covid-19

Etter at nedstengingen av Norge ble iverksatt 12. 
mars, var sekretariatet og sentralstyret raske med 
å sammenkalle særforeningslederne til et møte, 
for sammen å legge en strategi for hvordan 
medlemmene best kunne ivaretas. Det ble raskt 
klart at det var svært viktig å få myndighetenes 
forståelse for at veterinærene som gruppe 
måtte bli definert som en kritisk yrkesgruppe 
for samfunnet. DNVs innsats medførte at i 
alle fall de av våre kolleger som jobber med 
næringsmiddelproduserende dyr, ble definert 
som samfunnskritisk.

Det ble i tillegg oppnevnt en kontaktperson for 
hver særforening, som skulle svare på spørsmål 
og bistå medlemmer etter hvert som nye 
problemstillinger oppsto. For PVF ble  
Trond Braseth oppnevnt. 

Selv om koronapandemien selvfølgelig har 
påvirket de praktiserende veterinærene, som alle
andre, ser det ut til at man nesten uten unntak 
har klart å opprettholde ei normal oppdekning 
av den kliniske vakta. For styret i PVF, har 
restriksjonene medført at alle styremøtene, så 
nært som ett i september, har vært avholdt på 
Teams.

Etterutdanning

Veterinærdagene

Veterinærdagene 2020 ble arrangert på 
Gardermoen 9.-11. mars og PVFs seksjon hadde 
tett over 40 deltakere.

Som kjent ble siste dag av Veterinærdagene 
avlyst på grunn av den akutte korona-
situasjonen.

Denne tunge avgjørelsen ble fattet av 
sentralstyret om kvelden etter at første dag var
gjennomført. Selv om at korona-problematikken 
allerede første dag gjorde at noen forelesninger 
måtte avlyses, klarte kursledelsen å fylle hele 
første dag gjennom å flytte frem forelesninger, 
samt gi noen av foreleserne bedre tid. Det ble 
derfor bedre tid til diskusjoner, noe som var så 
fruktbart at det bør vurderes å sette av mere tid 
til dette ved kommende kurs og fagdager.

Hovedtema denne gangen var aktuelle 
problemstillinger i melkekubesetninger med
forelesninger om blant annet forebyggende 
mastittarbeid, «overgangskua» og klauvhelse/
digital dermatitt. Som alltid under Veterinær-
dagene var det satt opp forelesninger med 

aktuelle tema som kan være litt på siden av 
hovedtemaet.

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.

I tillegg har man mulighet til å arrangere felles 
sesjoner der flere særforeninger deltar.

PVFs høstkurs 2020

Høstkurset ble arrangert på Sola Strand Hotell, 
Jæren, 19.-20.oktober. Det var for første gang 
åpnet for å delta enten fysisk eller digitalt. 
Fysisk deltakelse ble gjort mulig på grunn 
av fagavdelingens tette dialog med de lokale 
helsemyndighetene og gjennomføringen av 
strenge smittevernstiltak.

Høstkurset var denne gangen rettet mot  
kolleger som jobber innenfor griseproduksjonen. 
Tema var aktuelle svinesjukdommer og 
problemstillinger i grisebesetninger, slik 
som Dyrevelferdsprogrammet for svin, 
Helsegrissystemet, strategisk bruk av halm, 
håndtering av APP-utbrudd og status for ASP, 
samt andre alvorlige svinesykdommer. 

Det var 56 påmeldte, hvorav 20 deltok 
digitalt. Dette er første gang at deltakelse på 
et PVF-kurs var åpnet for digital deltakelse og 
tilbakemeldingene var såpass gode at dette er en 
løsning som utvilsomt er kommet for å bli.

Kurs i seksuell helsekontroll og 
drektighetsundersøkelse hos storfe

Kurset i «Drektighetsundersøkelse og seksuell 
helsekontroll på storfe», som tidligere er blitt
arrangert elleve ganger på Jæren, ble på grunn 
av Coronarestriksjonene ikke tilbudt i 2020.

Det populære kurset har vært et samarbeids-
prosjekt mellom DNV/PVF, Geno og NMBU
Veterinærhøgskolen, og vil bli vurdert arrangert 
ved en senere anledning. 

Praktiske kurs er mer krevende både å planlegge 
og ikke minst å arrangere, enn ordinære
forelesningsbaserte kurs. Dette gjør at 
deltakertallet må begrenses, noe som igjen fører 
til en relativt høy kursavgift.
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Ut fra tilbakemeldingene vi har fått gjennom 
kursevalueringen, virker det likevel som om
deltakerne mener de har fått mye igjen for 
pengene, og nye praktiske kurs vil derfor også 
bli tilbudt fremover.

Deltagelse på sentrale møter, 
seminarer og konferanser

Representantskapsmøte DNV 2020

Line Øvernes Mørch og Trond Braseth deltok 
digitalt som PVFs representanter på
Representantskapsmøtet. Arrangementet forløp 
prikkfritt teknisk og var svært effektivt på grunn 
av sekretariatets gode planlegging og stramme 
regi.

DNV-S, internasjonalt fagseminar Kosice 
6.–8. mars 2020

Trond Braseth var invitert til å holde to foredrag, 
hver på én time, på det årlige internasjonale 
fagseminaret. De internasjonale fagseminarene 
arrangeres av lokalstyrene til DNV-S i en 
av de europeiske byene hvor det er norske 
veterinærmedisinstudenter.

Hovedtema for seminaret denne gangen var 
reproduksjon og det ble holdt forelesninger
både innenfor produksjonsdyr, akvamedisin, 
samt selskapsdyr og sportsdyr.

Arrangementskomiteen hadde gjort en svært god 
jobb med planleggingen av seminaret og
fortjener mye ros for gjennomføring.

Det er viktig at PVF er representert i slike 
sammenhenger, først og fremst for å profilere
foreningen og for å holde kontakten med 
studentene, og også for å bidra til rekruttering av
nye produksjonsdyrveterinærer.

ANSA Veterinær, fagseminar høsten 2020

Trond Braseth var invitert til å delta og 
holde foredrag på ANSA Veterinær sitt årlige 
fagseminar. Dette arrangeres hver høst ved ett av 
de forskjellige lærestedene i Mellom-Europa hvor 
ANSA er representert. ANSA er en organisasjon 
som på lik linje med DNV-S jobber svært godt 
for norske veterinærstudenter i utlandet.

Fagseminaret ble dessverre avlyst å grunn av 
Covid-19-situasjonen.

Storfenæringas 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 har en fast representant i gruppa ved  
Line Øvernes Mørch.

Luftveisinfeksjoner står for en betydelig andel  
av antibiotikabruken i storfeproduksjonen.  
Et nasjonalt saneringsprogram vil derfor være et 
av de viktigste enkelttiltakene for en ytterligere
reduksjon av antibiotikabruken i storfeholdet.
Målet til kontrollprogrammet er å hindre at 
infeksjoner kommer inn i friske besetninger.  

God smittebeskyttelse er det viktigste tiltaket. 
Generell smittebeskyttelse vil også redusere 
spredning av andre smittsomme sjukdommer, og 
gi en bedre helsesituasjon i storfenæringa.

Av forskjellige årsaker har prøveinngangen 
den siste tida gått noe ned. Tilstrekkelig 
prøveinngang er nødvendig for å vurdere 
effekten av tiltakene som er satt inn. Prosjektet 
er nå i en fase der veien videre diskuteres og 
hvordan en best når ut med informasjon til 
involverte parter.

DNVs Nettverksseminar og Tenketank 
mai 2020

Arrangementet avlyst på grunn av Covid-19.

Innføring av ny reiserapportering 
gjennom Dyrehelseportalen (DHP)

Landbruksdirektoratet gjennomførte i juli 
og august et pilotprosjekt med rundt 14 
praktiserende kolleger, deriblant Trond Braseth 
og andre tillitsvalgte i DNV, for å teste ut et
nyutviklet, digitalt system for rapportering av 
reiser gjennom DHP. Systemet er utviklet av
Landbruksdirektoratet i samarbeid med Animalia 
og Geno.

Utgangspunktet for piloten var å prøve ut et 
program som skal forenkle søknadsprosedyrene
for offentlig skyssrefusjon i forbindelse med 
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veterinære reiser, samt å gjøre arbeidet med
administrasjon av disse hos Fylkeskommunene 
lettere.

Etter innspill fra de praktiserende veterinærene, 
ble systemet utviklet og forbedret i løpet av
piloten, og alle som deltok fortsatte og 
rapportere gjennom DHP frem til det ble innført 
for alle den 1. oktober 2020.

«Genosaken»

Det som etter hvert er blitt omtalt som 
«Genosaken» kom opp i forbindelse med 
innføring av rapportering av både helsebesøk og 
semin gjennom DHP fra og med 1. oktober 2020.
Geno, som hadde vært med i utviklingen av 
programmet, sammen med Landbruksdirektoratet 
og Animalia, innførte en ny måte å beregne 
deres skyssgodtgjørelse ved veterinære 

seminreiser. Det Geno omtalte som 
«merkjørings-prinsippet» medførte at de kun 
ønsket å godtgjøre den strekningen som 
ble kjørt ekstra utenfor helsebesøkene for å 
utføre semintjenester. Innføringen av det nye 
systemet fra Genos side var aldri et tema under 
pilotprosjektet til Landbruksdirektoratet, som kun 
omhandlet selve søknadsprosedyren for offentlig 
skyssrefusjon, uavhengig av om reisen inneholdt 
sykebesøk, semin eller begge deler.

DNV tok raskt opp dette med Geno og etter 
intense forhandlinger, ble det 4. desember 2020
underskrevet en avtale, der det var enighet om å 
utsette innføringen av et nytt «avlønnings- 
system» til 1. oktober 2021. 

Frem til denne datoen blir den gamle 
«sonemodellen», hvor det legges til en fast
kilometergodtgjørelse per inseminering, 
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videreført. Det blir kun gjort noen små endringer 
for beregning av det som kjøres utover den 
offentlige skyssrefusjonsgrensa på 40 km.

Det er opprettet en arbeidsgruppe bestående av 
to representanter fra PVF/DNV og to fra Geno, 
som skal ha minimum ett månedlig møte i denne 
perioden.

DNV har i tillegg satt sammen en referanse-
gruppe som består av tillitsvalgte fra blant annet
PVF, DNV-N og flere fra DNVs sekretariat. 
Referansegruppa skal jobbe tett sammen med
arbeidsgruppen mellom møtene med Geno. 
Målet med dette arbeidet er å komme frem 
til et nytt og forbedret avtaleverk jamfør 
semintjenester utført for Geno (Hovedavtale og 
«Dunkavtale»), samt et avlønningssystem som er 
mer oversiktlig og som ikke kommer i konflikt 
med GDPR og de praktiserende veterinærers 
integritet som frie yrkesutøvere.

Veterinærinstituttets nasjonale 
kompetansesenter for produksjonsdyr

Trond Braseth er utnevnt til å representere 
DNV/PVF i referansegruppen som er etablert i 
forbindelse med Veterinærinstituttets nasjonale 
kompetansesenter for produksjonsdyr.

Bakgrunnen for opprettelsen av senteret er 
økt måloppnåelse for Veterinærinstituttets 
samfunnsoppdrag innen produksjonsdyrhelse og 
-velferd i samhandling med matforvaltning
og -næringene.

Veterinærinstituttet ønsker å ha en referanse-
gruppe tilknyttet senteret, da en slik 
gruppe vil kunne gi verdifulle innspill 
angående prioriteringer av senterets 
ulike arbeidsoppgaver og hvilke behov 
norsk produksjonsdyrproduksjon ser at 
Veterinærinstituttet bør ivareta.

Arbeidet startet, etter noen forsinkelser på 
grunn av koronasituasjonen samt nyansettelser i 
ledelsen, i løpet av 2020.

Sentrale saker behandlet  
av styret

Styret har på seks styremøter, hvorav to fysiske 
og fire Teams-møter, behandlet til sammen 58
saker i 2020.

I tillegg til de sakene som har vært behandlet på 
møtene, har styret også jobbet fortløpende
med pågående 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 Landbruks- 
og matdepartementets evaluering av 
Skyssrefusjonsordningen.

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.

KSL/Matmerk - ny medisineringsavtale

PVF har, etter forespørsel fra KSL/ Matmerk, 
begynt arbeidet med å utarbeide en ny
medisineringsavtale. Den forrige avtalen har på 
grunn av flere upresise formuleringer, i
praksis aldri blitt godtatt av DNV. Da dette er et 
svært viktig arbeid, som omfatter mange
praktiske og juridiske problemstillinger, har 
DNV/PVF hele tiden ment at det var viktig å
innlemme Mattilsynet i dette arbeidet. Et 
eksempel på en slik juridisk problemstilling er
klargjøring av medhjelperbegrepet. Det ble etter 
et innledende møte dannet ei arbeidsgruppe 
bestående av DNV/PVF, KSL/Matmerk og 
Mattilsynet som skal jobbe videre med denne 
saken. Atle Domke er PVFs representant i denne 
arbeidsgruppa.

Stipend til videreutdanning

Det ble i 2020 utdelt ett stipend på 20.000 kroner 
til Annie Haavemoen, som for tiden følger
et masterløp i dyrevelferd i Danmark. 
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Fadderordning

Den nye Fadderordninga kom godt i gang i løpet 
av 2019. Målet er at alle nyutdannede
medlemmer av DNV skal få tildelt en fadder som 
kan være til støtte både faglig og praktisk, men 
også ved behov i andre vanskelige situasjoner. 
Dette er ei ordning som er ment som et
lavterskeltilbud og skal hjelpe uerfarne kolleger 
både med faglige råd og tips som gjelder
praksisdrift og ansettelsesforhold. Fadderne kan 
også være ressurspersoner ved andre
problemstillinger eller gi råd om hvor de kan 
søke mer profesjonell hjelp.

Styret i PVF oppfordrer at alle litt mere erfarne 
produksjonsdyrpraktikere og kombipraktikere til 
å melde seg som faddere.

Praksisnytt

PVF sitt medlemsblad Praksisnytt, kom også i 
2020 ut med tre utgaver. Redaksjonskomiteen
består av tre fagredaktører og en hovedredaktør. 
Hovedredaktør og samordner har siden
2019 vært Siv Meling. Fagredaktører har vært 
Carl Andreas Grøntvedt på gris, Jan Inge
Holøymoen på storfe og Siv Meling har vikariert 
på småfe.

Etter mange års innsats, både som tidligere 
styremedlem i PVF og som fagredaktør, ønsket
Jan Inge Holøymoen å få avløsning høsten 2020. 
Styret ønsker å takke Jan Inge for hans store
og gode innsats for PVF over svært lang tid. 
Nyutnevnt fagredaktør for storfe er Per Kristian
Groseth, som overtar fra og med første utgave i 
2021.

Fagredaktørene gjør en stor og viktig jobb med å 
være pådrivere med å få inn stoff til
Praksisnytt. Denne jobben kan til tider være 
relativt krevende, og vi oppfordrer derfor alle i
akademia, som jobber med produksjonsdyr, 
bransjeorganisasjonene og ikke minst alle
praktikere, om å dele erfaringer og ny kunnskap 
gjennom Praksisnytt.

Styret ønsker som alltid å takke hovedredaktøren 
og fagredaktørene for innsatsen med å
hente inn og produsere 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 58 personer/ institusjoner,
altså ikke-medlemmer, som abonnerer på 
Praksisnytt.
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Styrets sammensetning

Styret har bestått av Ragnhild Sølberg, Helle 
K. Bendiksen og Jan Olav Berget (leder). 
Varamedlemmer til styret har vært Nina Flåskjær, 
Oddvar Enerstvedt og Sigurdur Sigurdsson. 
Desisor har vært Arne W. Holm. Valgkomité har 
bestått av Svein Bakke (leder), Lars Stokke og 
Ingunn Risnes Hellings.

Antall medlemmer

Medlemstall i HVF inkludert studenter og 
pensjonister de siste fem årene:
• 2016: 194 fordelt på 69 menn  

og 125 kvinner
• 2017: 191 fordelt på 67 menn  

og 124 kvinner
• 2018: 191 fordelt på 67 menn og 124 kvinner
• 2019: 214 fordelt på 64 menn og 150 kvinner
• 2020: 227 fordelt på 173 ordinære, 

42 studenter, 11 pensjonister og ett 
æresmedlem.

Styremøter

HVF har hatt to fysiske styremøter, to 
Teamsmøter, ett styreseminar over to dager og 
årsmøte. Styreseminaret ble holdt på Strand 
Leirsted og Gjestehus i Sandefjord.

17.01.20 Møte Keysers Gate, Oslo
03.03.20 Teamsmøte
02.06.20  Møte Keysers Gate, Oslo 
24-25.08.20 Styreseminar Sandefjord
22.10.20 Teamsmøte
20.11.20 Årsmøte på Zoom

Annen møtedeltagelse

Det har blitt avholdt ett møte, 28. februar, 
med klinikkledere på Østlandet med mål om 
å skape en felles plattform og et forum for 
dialog mellom klinikker og privatpraktiserende 
hesteveterinærer. Initiativtaker var Bjørg Siri 
Svendsen. Deltakere har vært representanter 
fra de største klinikkene (Veterinærhøgskolen, 
Rikstotoklinikken Bjerke, Empet Romerike og 

HESTEPRAKTISERENDE VETERINÆRERS 
FORENING (HVF)
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Anicura Sørlandet) samt Mette Hansson som 
representant for privatpraktiserende veterinærer. 
HVF har deltatt v/Jan Olav Berget.

Temaer for diskusjon har vært henvisnings-
praksis, vakt og kommunikasjon.

Helle K. Bendiksen har deltatt i en gruppe som 
har jobbet med HMS-veileder for gravide om 
ammende veterinærer etter initiativ fra SVF. Helle 
har spesifikt jobbet med risikofaktorer innen 
hestepraksis.

Ragnhild Sølberg har deltatt i en gruppe som 
har bestått av representanter fra sekretariatet, 
SVF, Mattilsynet og Veterinærinstituttet, som har 
utarbeidet nye retningslinjer for håndtering av
multiresistente bakterier hos kjæledyr og hest. 
Retningslinjene ble publisert 10. mai 2021, 
og finnes på HVFs nettsider, under ”nyttig 
informasjon”. I retningslinjene finnes også 
utskriftsvennlige råd til hesteeier, og generelle 
råd om smittevern både for veterinær og 
hesteeier.

30. september ble det holdt et digitalt 
President’s Meeting i regi av BEVA grunnet 
koronasituasjonen. Jan Olav Berget deltok og 
oppdaterte fra Norge. Spesielt var det interessant 
å diskutere hvordan pandemien har påvirket 
hestepraksis og næringsgrunnlag i ulike deler av 
Europa og USA.

Representantskapsmøte for DNV ble holdt 
digitalt 26. november. Ragnhild Sølberg og Jan 
Olav Berget deltok for HVF.

Kurs

Veterinærdagene 2020

Veterinærdagene 2020 ble holdt på Gardermoen 
10.-11. mars. Temaene var varierte med blant 
annet øvre luftveislidelser, priskalkulering, 
reproduksjon, tumorer og medisinering av 
konkurransehest. Det var god deltagelse. 
Grunnet utviklingen av koronasituasjonen ble 
kurset avbrutt etter dag 1. Dette var selvfølgelig 
svært beklagelig, men en rett avgjørelse 
med de omstendighetene som oppstod. 
Programkomiteen bestod av Lars Moen (leder), 
Ragnhild Diesen og Espen Guriby.

HVFs høstkurs 2020

Kurset ble planlagt av programkomiteen 
bestående av Bjørg Siri Svendsen (leder), 
Lise Westergren og Oddvar Enerstvedt. 
Hovedtemaene var utredning og behandling 
av ikke-kirurgiske luftveislidelser, hest og rytter 
i balanse, sårskader, røntgenundersøkelser i 
forbindelse med kjøp/salg og smittevern. Et 
allsidig program med noe for enhver smak. På 
grunn av koronasituasjonen ble kurset avlyst i 
sin helhet. Det var 39 påmeldt fysisk og 13 til 
digital tilgang.

Akuttmedisinkurset det har blitt jobbet med i 
samarbeid med Boehringer Ingelheim v/Cathrine 
Paulsen og ulike forelesere fra Bjerke og NMBU 
er utsatt grunnet COVID-19. Kurset er tenkt 
rettet mot deltagere i kommunal vakt spesielt 
og vil arrangeres i samarbeid med lokallagene 
for å legge til rette for samarbeid og oppdatert 
kunnskap lokalt mellom vaktdeltagere og 
hestepraktiserende veterinærer/klinikker.

Dokumenter og skjema

Nyttig informasjon og skjemaer utarbeidet og 
til bruk i hestepraksis ligger på www.vetnett.
no/hvf under innlogging. Der er attester 
til forsikringsundersøkelse og kjøp/salg-
undersøkelse på norsk og engelsk, samt forslag 
til tannjournaler.

Faglige anbefalinger, samt standpunktpapirer, 
lenke til Forbuds- og karenstidsliste i DNT ligger 
også på samme nettsted.

Det har blitt utarbeidet et nytt skriv som er 
kalt «Overføring av pasient». Dokumentet er 
ment som et enkelt skriv når det er veksling 
mellom fast veterinær på dagtid og vakthavende 
veterinær kveld, helg og natt. Dette for å sikre 
at korrekt informasjon blir videreformidlet om 
undersøkelse og behandling.

Nettstedet blir jevnlig gjennomgått og oppdatert.

Referater fra styremøter og årsmøter ligger på 
samme nettside og er tilgjengelig for medlemmer.

HVF har også gitt tilbakemelding på FEEVAs 
dokument «Best Practice Protocol for Euthanasia 
of horses».

Flere av våre innspill til utkastet ble tatt med og 
resulterte i endringer i det endelige dokumentet.
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Takstundersøkelse

Takstundersøkelsen som ble gjennomført høsten 
2019 ble kommentert i artikkel publisert i NVT 
8/2020 under tittelen «Tar hestepraktiserende 
veterinærer seg rett betalt?». Undersøkelsen viser 
en god reell prisøkning blant hestepraktiserende 
veterinærer.

Media og synlighet

Hestesport har laget ulike artikler rundt «Stopp 
Haltheten»-kampanjen til Agria. Det ble i august 
gjort et større intervju med styrerepresentantene 
i HVF rundt dette temaet. Saken ble publisert 
både i papirformat og på nett.

I mars skrev Trav- og Galoppnytt om magesår 
på hest og publiserte en video der det ble sagt at 
magesår kunne diagnostiseres ved trykk på noen 
punkter på hesten. Jan Olav Berget ble intervjuet 
for å kommentere saken og utdype hvordan 
diagnostikk av magesår gjøres ut fra et klassisk 
veterinærmedisinsk ståsted.

Sosiale media

Det legges ut relevant informasjon og lenker på 
Facebook-siden «Equivets- VeterinærtForum» når 
det er aktuelt. Da legges det ut fra hver enkelt 
privatperson sin profil. 

Innspill til revisjon av læreplan for 
hovslagerutdannelsen

Hovslagerutdannelsens læreplan er under 
revidering. Andre og siste høring ble 
gjennomført i 2020. HVF har gitt tydelige 
signaler i sitt høringssvar på at Hovhelse og 
hovslagerfaget må være synlig i hele den 
videregående opplæringen, både VG2 og 
VG3 (lærlingeperioden). Vi trenger gode 
samarbeidspartnere med både teoretisk og 
praktisk kunnskap.

Spesialisering

Det jobbes kontinuerlig med å rekruttere 
kandidater til spesialistutdannelsen. Det har vært 
møte mellom Faggruppens leder Mette Hansson 
og HVF for å diskutere og legge frem ulike 
forslag til tiltak for å øke interessen og kartlegge 
hva som kan gjøres for å bedre rekrutteringen.
Vi vil gratulere vår nye spesialist Ellen Margrethe 
Giving! Hun fullførte spesialistutdannelsen i 
2020. En stor innsats er lagt ned og vi er veldig 
glade for at du har fullført utdannelsen.

Sertifisering av hesteklinikker

ISO-sertifisieringen det er jobbet med på smådyr 
vil kunne iverksettes hos hesteklinikker også. 
Foreløpig mest aktuelt for større klinikker, men 
det jobbes med å kunne tilpasse også til mindre 
praksissamarbeid og ambulatorisk drift.

Året 2020 har vært annerledes for alle. Likevel 
blir dyr syke og jobben må gjøres. Dette er nok 
hovedgrunnen til at selve praksisen for de fleste 
har gått sin gang selv om munnbind, sprit og 
avstand har fått helt andre bruksområder enn 
vanlig. Vi håper på flere treffpunkter i året som 
kommer, at faglig utvikling og sosial kontakt 
igjen kan ta seg opp.
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