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2021 fortsatte i koronapandemiens tegn. 
Foreningen og landets veterinærer fortsatte å 
tilpasse aktivitetene til situasjonen og lærings-
kurvene var fortsatt bratte. 13 av sentralstyrets 14 
møter i 2021 ble holdt digitalt. Videre ble  
Veterinærdagene i Trondheim, etter svært 
grundige vurderinger, avholdt som et hybrid  
arrangement grunnet et større lokalt utbrudd  
av covid. Koronapandemien har for Veterinær-
foreningen som for resten av verden, ført til 
en betydelig kompetanseheving og et større 
mulighetsrom i digital informasjonsutveksling, 
herunder ikke minst digitale/hybride møter og 
arrangementer. Dette er kunnskap som er blitt 
varig og som vil bli videreført.

Veterinær Line Vold og lege Espen R. Nakstad 
ble i 2021 tildelt Akademikerprisen etter 
nominasjon fra Veterinærforeningen og 
Legeforeningen. Ved tydelig kommunikasjon har 
Line gjennom hele pandemien vært en levende 
påminnelse på at epidemiologi, veterinær 
samfunnsmedisin og én helse er et fundamentalt 
veterinært anliggende.

Veterinærkrisen har preget samfunnet gjennom 
hele året. Veterinærforeningen har kontinuerlig 
jobbet målbevisst med disse utfordringene 
og spesielt gjennom valgkampen fram mot 
stortingsvalget. I juli kunne vi innkassere at et 
samlet kollegium av statsforvaltere krevde at 
Landbruks- og matdepartementet gjennomførte 
en gjennomgang av de kommunale veterinære 
ordningene. Vi ble ikke mindre glade da vi i den 
nye regjeringsplattformen også kunne konstatere 
at regjeringen forpliktet seg til å «Styrkje 
veterinærtenesta i heile landet slik at alle dyr har 
tilgang til kvalifisert behandling». Dette er svært 

god innsats fra sekretariat, sentralstyre og andre 
sentrale medlemmer/tillitsvalgte med politisk 
påvirkningskraft. 

Arbeidet med en ny modell for honorering av 
oppdrag for Geno, fortsatte gjennom hele 2021. 
Etter at Veterinærforeningen pr 1. juli sa opp 
hovedavtalen med Geno kom forhandlingene 
raskt inn i et konstruktivt spor og ny avtale ble 
signert i desember. Honorering etter gammel 
avtale ble avtalt fram til 1. september 2022.

Norges veterinærhøgskole flyttet i 2021  
aktiviteten fra Adamstua til Ås. Veterinær-
foreningen holdt tale og overrakte gave under 
åpningsseremonien 1. september.

Veterinærforeningens president siden 2014, Torill 
Moseng, fratrådte sitt verv 1. oktober 2021 da 
hun hadde takket ja til å bli Veterinærinstituttets 
nye direktør. Gjennom sine nesten fire perioder 
som president var hun en uvanlig synlig leder 
for foreningen og lyktes svært godt med å 
sette det veterinære samfunnsoppdraget på 
agendaen politisk og faglig. Foreningen besluttet 
at allerede vedtatte strategier og føringer, samt 
sekretariatets økede kapasitet, muliggjorde å 
konstituere sittende visepresident fram til neste 
ordinære representantskap i november 2022.

En æra tok slutt i 2021 ved at foreningens 
lokaler i Keysers gate 5 ble solgt. Ny eier 
tok over lokalene fra årsskiftet 2021/2022. 
Veterinærforeningen har kontrakt på tilbakeleie 
ut 2022 og arbeid med å finne nye lokaler 
fortsatte gjennom 2021.

God lesning.

Innledning

Bjørnar W. Jakobsen

President 
Den norske veterinærforening



4 Årsberetning for Den norske veterinærforening 2021

Sentralstyret

Sentralstyret har fram til 1. oktober 2021 
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)

Etter 1. oktober har sentralstyret hatt følgende 
sammensetning

• Bjørnar W. Jakobsen, konstituert president
• Jo Bruheim, visepresident
• Harald Holm, styremedlem
• David Persson, styremedlem
• Trine Marhaug, styremedlem

Vara  
• Anne Torgersen (1. vara)
• Guro Myhrene (2. vara)
• Trond Braseth (3.vara)

Foruten styrets ordinære medlemmer har 
følgende observatører møtt på sentralstyre- 
møtene:
•  DNV-N: Lars Tessem (leder), Jon Olav Prøsch, 

Natalie Omvik, Marianne Linder Olsen
•  DNV-A: Lars Erik Rondestveit (leder),  

Gudrun Boge og Hege Brun Hansen 
• DNV-P: Odd Tøsdal (leder), Liv Marit Rørvik 
•  DNV-S: Cornelia Örtenwall (leder), Andrea 

Moen, Tonhild Tveiten, Sunniva J. Bjormo, 
Inger-Lise Sande

Representantskapets ordfører Halvor Hektoen 
har også deltatt på de fleste sentralstyremøtene.

Det har vært avholdt totalt 14 sentralstyremøter 
i løpet av 2021 hvorav alle med unntak av 1 var 
digitale møter grunnet Covid-situasjonen og tiltak 
i løpet av året. I alt 100 saker er behandlet. 

Året 2021 ble for Veterinærforeningens 
virksomhet som for resten av landet sterkt 

preget av Covid-19 og medfølgende restriksjoner 
og tiltak på ulike nivåer. To av møtedagene i 
mai handlet som et eksempel utelukkende om 
vurderinger rundt avvikling av Veterinærdagene 
fysisk eller digitalt eller begge deler. Veterinær-
dagene ble arrangert i Trondheim, til slutt som 
et hybrid arrangement grunnet et større lokalt 
utbrudd av covid som pågikk samtidig og vi 
reduserte følgelig den fysiske deltakelsen til et 
minimum. 

Sentralstyrets prioriterte politiske områder 
har fortløpende blitt gjennomgått i grundig 
prosess med bistand fra eksterne konsulenter 
i First House. Utfra dette og med bakgrunn 
i funnene fra medlemsundersøkelsen i 2020 
ble de politiske satsningene for 2021 ved 
årets begynnelse spisset mot tre hovedtemaer: 
Fagforeningsarbeid, veterinærdekning og 
bærekraft.

Vi var svært bevisste på å jobbe målbevisst 
med utfordringene rundt veterinærvakt og 
veterinærdekning fram mot det kommende 
stortingsvalget i september 2021. Digitale 
møter ble systematisk avholdt med stortings-
representanter fra både posisjon og opposisjon 
(totalt 6 partier). Vi fulgte opp dette parallelt 
med kronikker om viktige temaer knyttet til 
akvakultur, dyrevelferd, koronakommisjonens 
rapport og én helse. Vi kunne med tilfredshet 
konstatere at et samlet kollegium av stats-
forvaltere i juli måned henvendte seg til 
Landbruks- og matdepartementet med et krav 
om at de kommunale veterinærordningene må 
gjennomgås. Vi spilte inn til representanter i Ap 
og Sp et forslag til tekst i Hurdalsplattformen 
og ble svært glade da et av punktene under 
«Dyrevelferd» i regjeringens erklæring sier at de 
skal: «Styrkje veterinærtenesta i heile landet slik 
at alle dyr har tilgang til kvalifisert behandling». 

En markant hendelse var det da president 
Torill Moseng fratrådte sitt verv med formell 
virkning fra 1. oktober etter at det 1. juli 
ble kjent at hun hadde fått stillingen som 
direktør ved Veterinærinstituttet.  Visepresident 
Bjørnar W. Jakobsen tok allerede i august på 
seg å være konstituert president og det ble 
besluttet at han skulle fungere som president 
i et omtrentlig 20 prosent omfang fram til 
ordinært representantskap i november 2022.  
Vurderingene som ble gjort var at det i den 
uventede situasjonen som oppstod ville være 

Veterinærforeningens organisasjon
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riktig og viktig å bruke nødvendig tid på å finne 
en ny presidentkandidat. Sekretariatet fungerer 
nå godt og har nødvendig fart og retning med 
forankring i allerede etablerte satsninger og 
formulerte mål. 

I 2021 besvarte Veterinærforeningen et historisk 
høyt antall høringer. Vi jobbet hardt mot 
en mulig endring av smittevernloven som 
skulle tillate portforbud i et omfang som ville 
ramme våre medlemmer. Vi uttalte oss om 
veterinærenes rolle i distriktene til NOU 2020:12 
Distriktsnæringsutvalget. Likeså besvarte vi 
høringen av NOU 2020:15 Demografiutfordringer 
med søkelys på veterinærene som viktig 
kompetansearbeidskraft i distriktene. Da 
Koronakommisjonens rapport ble lagt frem i 
form av NOU 2021:6, besvarte vi høringen med 
å begrunne og fremme behovet for å gjøre alle 
veterinærer til samfunnskritisk personell og å få 
dyrevelferd inn i fremtidige beredskapsplaner. 
Vi tok også opp betydningen av å bruke 
veterinærer i lokalt pandemiarbeid.

Gjennom hele 2021 jobbet vårt 
forhandlingsutvalg for næringsdrivende med 
forhandlinger om ny modell for honorering 
av oppdrag fra Geno. Presidenten ble holdt 
fortløpende orientert i ukentlige ledermøter. 
Veterinærforeningen så seg nødt til å si opp 
hovedavtalen mellom partene pr 1. juli. Nye, 
konstruktive forhandlinger ble raskt tatt opp og 
i begynnelsen av desember ble ny avtale signert. 
Det var da allerede avtalt at honorering etter det 
gamle sonesystemet skulle videreføres enda et år 
til 01.10.2023. 

Veterinærforeningen nominerte i 2021 vårt 
medlem Line Vold og Legeforeningens medlem 
Espen R. Nakstad til Akademikerprisen. Gleden 
var stor da juryen i oktober meddelte at de 
to hadde vunnet prisen.  Vi hadde allerede i 
august sammen med Legeforeningen et flott 

arrangement med de to under Arendalsuka. Line 
Vold har vært en framtredende veterinær kollega 
under pandemien. Hun har vært en kontinuerlig 
påminning om at epidemiologi og én helse er 
viktige veterinære fagfelt. 

2021 ble også året da Veterinærhøgskolen 
endelig flyttet all sin aktivitet fra Adamstua til 
Ås, og vår konstituerte president Bjørnar W. 
Jakobsen holdt tale og overrakte vår gave under 
den høytidelige åpningsseremonien 1. september 
2021.

Sentralstyret har fulgt prosessen med salg av 
Keysers gate tett. Et eget sentralstyremøte i 
november behandlet sak om budaksept og 
et eget møte i desember hadde aksept av 
kjøpekontrakt og generalsekretærens fullmakt til 
å signere avtalen som tema. 

Sekretariatet  

Personale
Sekretariatet har hatt følgende tilsatte i 2021
• Marie Modal, generalsekretær
•  Christian Tengs, organisasjons- og 

forhandlingssjef
• Ellef Blakstad, fagsjef
•  Solveig Magnusson, økonomisjef fram  

til 1. september
• Ellen Bongard, økonomisjef fra 1. september
• Steinar Tessem, redaktør NVT
• Mette Rød Fredriksen, juridisk rådgiver
• Mona Pettersen, redaksjonssekretær 
• Aina Skaug Nilsen, kurskoordinator 
• Rita Ramberg, organisasjonssekretær 
• Kristine Fosser, økonomimedarbeider
• Frauke Becher, kommunikasjonsrådgiver 
• Eli Hendrickson, fagveterinær til 1. november
• Pia Fagernes, fagveterinær fra 1. november
•  Stein Istre Thoresen, fagredaktør NVT,  

20 prosent stilling
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Det samlede sykefraværet i 2021 har vært på 1,4 
prosent. 

De siste fem årene har sykefraværet vist en solid 
reduksjon.  Bruk av hjemmekontor i forbindelse 
med covid-tiltak i 2020 og 2021 har ført til 
ytterligere reduksjon og stabilisering i fraværet 
på et allerede oppnådd lavt nivå.  Vi er opptatt 
av å ha en kultur der de ansatte har en autonomi 
som gir påvirkning og mestring samtidig som 
uttrykte felles og individuelle mål er godt kjent 
og følges opp av ledelsen.  Når ansatte har 
dager med redusert fysisk form, er det likevel 
mulig å utnytte restarbeidsevne bedre med 
etablerte velfungerende hjemmekontorløsninger. 
Tett oppfølging og hyppige tilbakemeldinger 
gjennom ulike digitale kanaler er også viktig når 
den sosiale arenaen på kontoret i lange perioder 
har vært nedstengt. 

Våre ansatte oppfordres til å benytte seg av vår 
ordning for tilskudd til helseforebyggende tiltak. 
Vi gjennomførte også felles influensavaksinering 
i Keysers gate høsten 2021.  I løpet av 2021 var 
det bare én ansatt som ble smittet av covid. Alle 
ansatte er vaksinert i tråd med anbefalinger fra 
helsemyndighetene. 

De kapasitetsmessige utfordringene vi har kjent 
på de siste årene i kombinasjon med et stadig 
mer ambisiøst og profesjonelt styre med tydelige 
mål og bestillinger førte til at vi i 2018 ansatte 
en fagveterinær og en kommunikasjonsrådgiver 
i nyopprettede stillinger. I 2021 gikk vår 
økonomisjef gjennom 22 år, Solveig Magnusson, 
av med pensjon og vi ansatte hennes etterfølger, 
Ellen Bongard, med en overlappingsperiode fra 
mai til august. 

Vår fagveterinær Eli Hendrickson fikk 
sommeren 2021 tilbud om en stilling på 
Veterinærhøgskolen, NMBU og avsluttet sitt 
virke hos oss den 31. oktober. Pia Fagernes 
som allerede hadde en 20 prosent stilling på 
konsulentbasis, ble ansatt som ny fagveterinær 
og i tillegg ble det opprettet en ny stilling som 
rådgiver i fagavdelingen. Anette Tøgard Bjerke 
tiltrådte denne stillingen med oppstart 1. januar 
2022. Dette grepet ble gjort også for å ruste oss 
til at vår erfarne fagsjef Ellef Blakstad går av med 
pensjon ultimo 2023.

Ytterligere rekrutteringsarbeid ble påbegynt med 
utlysing av stilling som juridisk rådgiver som et 
direkte resultat av at medlemsundersøkelsen fra 
2020 viste at våre medlemmer ønsket seg tilgang 
til mer juridiske tjenester på flere rettsområder. 
Andreas Håland ble rekruttert til denne stillingen 

helt på tampen av 2021 med avtalt oppstart 1. 
mars 2022.

Drift

Sekretariatets ansatte jobbet i overveiende grad 
fra hjemmekontor gjennom året 2021. Så lenge 
det lå restriksjoner på bruk av kollektiv transport 
og til slutt da Omikron-mutasjonen forårsaket 
nedstengning like før jul var det vanskelig å 
samle folk på jobb med forutsigbarhet. De 
ukentlige kontormøtene ble derfor gjennomført 
digitalt hele året. 

Generalsekretæren har i 2021 vært sekretær 
for sentralstyret og tok over håndteringen 
av DNVs faglig vitenskapelige fond da Eli 
Hendrickson sluttet i oktober.  Juridisk 
rådgiver er sekretær for YER i tillegg til 
Vedtektsutvalget (tidligere Lovutvalget, nytt navn 
etter representantskapsmøtet 2020) og hun er 
styreleder i to legater der Veterinærforeningen 
har vedtektsfestet ansvar. 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 spesialistordningen som 
vi administrerer på delegasjon fra Mattilsynet. 
Fra oktober og ut året jobbet ny fagveterinær 
med ISO-sertifiseringen og tok etter hvert 
sekretærjobben for PVF. HVF ble ved årsskiftet 
overtatt av ny rådgiver i fagavdelingen. 
Organisasjons- og forhandlingssjefen har 
vært sekretær for DNV-A, DNV-N og DNV-S. 
Redaktøren har sekretæroppgaven for DNV-P, 
Kollegahjelpen og redaksjonskomiteen.

Ved årsskiftet 2020/21 ble vi gjort oppmerksom 
på at vårt Visma-baserte medlemssystem ville 
termineres for support og videre utvikling 
absolutt senest juni 2022. Vi gjorde da en 
rask evaluering av tilgjengelige alternativer 
og landet på en skybasert løsning med både 
medlemssystem og saksbehandlingssystem 
levert av ECIT som vi har avtale med om øvrige 
IT-tjenester. Løsningen vil også gjennom APIer 
(Application Programming Interface) på sikt 
være tilgjengelig for direkte medlemsregistrering 
på nettsidene våre. Vi var allerede klare til å 
påbegynne overgang til skybaserte løsninger på 
økonomisystemet vårt og på systemet vi bruker 
for å håndtere lønn og reiseregninger slik at vi 
ved tidspunkt for fraflytting av lokalene våre 
ikke er avhengige av å ta med en fysisk server-
løsning. 
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Ny økonomisjef startet prosjektarbeidet med 
innføring av nye systemer fra høsten 2021 
og ved årsskiftet 2021/22 ble de tre nye 
programvarene tatt i bruk. Det er svært viktig 
at vi er rigget for fremtidig drift med gode 
og effektive driftssystemer som også gir oss 
optimale muligheter til å jobbe sømløst og 
effektivt med medlemshåndtering, innsikt i 
medlemssammensetning, regnskaper, budsjetter 
og all rapportering til ulike samarbeidende 
organisasjoner og myndigheter.
I mai og i oktober kjørte vi en 
medlemsundersøkelse rettet mot medlemmer 
i offentlig sektor og private kontorbaserte 
arbeidsplasser om bruk av hjemmekontor 
og ulike arbeidsplassers effektivitet etter en 
modell brukt av Juristforbundet. Oppsummert 
var hovedfunnet at den største «tidstyven» på 
veterinærers kontorarbeidsplasser er datautstyr/
programvare som ikke virker. 

Ekstern bistand og samarbeid

Sekretariatet har bred kompetanse på mange 
ulike fagområder, men vi har likevel behov for 
avtaler med ulike eksterne fagmiljøer. 
Bull & Co advokatfirma har i 2021 blitt brukt i 
et betydelig og ekstraordinært omfang. Dette 
skyldes at det i forbindelse med organisasjons- 
og forhandlingssjefens fødselspermisjon ble 
kjøpt tjenester til medlemmene våre for å 
avlaste juridisk rådgiver som ble alene med 
avdelingens oppgaver. Videre dukket det opp 
flere spørsmål i Geno-forhandlingene i løpet av 
året, blant annet knyttet til GDPR som krevde 
advokatbistand. Forhandlinger og inngåelse av 
avtaler i forbindelse med salget av eiendommen 
krevde det samme.   

Vår it-leverandør har bistått prosjektleder 
(økonomisjefen) i det svært omfattende 
arbeidet med implementering av nye digitale 
driftssystemer på både medlemshåndtering og 
økonomi. Opplæring av ansatte og bruk av 
testmiljøer var også en del av dette. 

Det totale forbruket av fremmede tjenester har 
derfor vært uvanlig høyt i 2021.

På slutten av året ble det besluttet å terminere 
vår retainer-avtale med First House og videre 
kjøp av kommunikasjonstjenester vil skje i 
mer prosjektbaserte former. Dette etter å ha 
innhentet rådgiving fra en frittstående konsulent 
i spørsmålet om riktig ressursbruk på slike 
tjenester med den utviklingen som har skjedd i 
sekretariatets kompetanseprofil. 

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

Akademikerne Pluss som forvalter medlems-
fordeler som bank og forsikringsavtaler for rundt  
210.000 enkeltmedlemmer har vært en suksess 
for oss som «liten» forening med tallmessig få 
medlemmer. Våre medlemmer får den samme 
gunstige renten på boliglån som medlemmer i 
for eksempel Tekna og Legeforeningen. I februar 
2021 lanserte Akademikerne Pluss en app der 
medlemmene lett kan se og administrere sine 
egne medlemsfordeler. Det er imidlertid ikke helt 
friksjonsfritt å samarbeide om alt for de ulike 
eierforeningene som har så ulik størrelse og 
ulike ressurser i eget hus. 

Veterinærforeningen er også medlem i den 
europeiske veterinærføderasjonen FVE. Fram 
til hun fratrådte 1. oktober, var Torill Moseng 
medlem i styret. Hun ble etterfulgt av Mette 
Uldahl fra Danmark som ble valgt inn i styret i 
november 2021. 

Vi er i tillegg medlem av verdens 
veterinærforening WVA, selv om vi på 
den arenaen for det meste er en passiv 
informasjonsleverandør. Vi mottar imidlertid 
jevnlige globale nyhetsoppdateringer som er 
svært nyttige for oss som våre medlemmers 
lyttepost og viktigste informasjonspunkt. 

Lokaler

Den norske veterinærforening eide og drev 
eiendommen Keysers gate 5 i Oslo sammen 
med Naturviterne fram til 31.12.2021. I 2020 ble 
det vedtatt at Veterinærforeningen skulle starte 
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jakten på nye lokaler, og våren 2021 besluttet 
Naturviterne at de ville gjøre det samme og at 
foreningene skulle legge til rette for et salg av 
den felles eide eiendommen. 

Sommeren 2021 ble brukt til en fullstendig 
gjennomgang av eiendommen med påfølgende 
vurdering og taksering utført av meglerhuset 
Malling som etter en anbudsprosess var valgt 
til å hjelpe oss med salg av gården og leie av 
nye lokaler.  Eiendommen ble lagt ut for salg 
og budrunden ble vunnet av advokat Anna Forr 
den 11. november. Salgs- og kontraktsprosessen 
ble gjennomført og gården ble overtatt av ny 
eier ved årsskiftet. Kontrakt om tilbakeleie av 
lokalene inntil 31.12. 2022 var inngått. Jobben 
med å skaffe nye lokaler startet for alvor ved 
årsskiftet 2021/2022 etter at noen aktuelle 
lokasjoner som var evaluert senhøsten 2021 ble 
avskrevet. 

Sameiets styre består av fire personer; 
generalsekretærene og ytterligere en representant 
fra hver av de to foreningene.  Marie Modal, 
generalsekretær i Veterinærforeningen har vært 
styreleder i 2021.

I 2021 ble et vaktmesterfirma benyttet for hjelp 
til driften av gården, og Aina Skaug Nilsen hadde 
ansvaret for leieforholdene med hybelboerne i 4. 
etasje fram til salget var gjennomført. 

Sameiet eksisterer fram til begge foreningene har 
fraflyttet Keysers gate 5 og kommet seg inn i nye 
lokaler, antatt høsten 2022.

Advokatfirmaet Bull og vår revisor Grant 
Thornton har bistått oss som deleier fortløpende 
i forbindelse med de avtaletekniske og 
skattetekniske spørsmål som har dukket opp i 
løpet av salgsprosessen.

Norsk veterinærtidsskrift

I 2021 utga Norsk veterinærtidsskrift som 
planlagt ni nummer. Dette er årgang 133 av 
tidsskriftet. 

Til tross for de utfordringene som korona-
situasjonen medførte, har tilgangen på stoff  
vært god takket være aktiv innsats fra redaksjons-
komiteen, skribenter og samarbeidspartnere.   
I årets innhold inngår seks fagfellevurderte 
fagartikler, 12 aktuelle sykdomsutbrudd, ti 
doktorgrader, 32 saker om «Yrke og organisasjon 
og fire portretter. Seks saker omhandler 
åpningen av dyresykehusene hest og smådyr 
ved NMBU Veterinærhøgskolen. Faste 

spalter omfatter lederartikler, debattinnlegg, 
Presidentens hjørne, merkedager og minneord. 

I artikkelserien «Lederskapet» deler Anne-
Barbro Warhuus Vatle flere tiårs erfaring som 
privatpraktiserende veterinær, inspektør og leder 
i Mattilsynet, lederutvikler og veileder. Artiklene 
er skrevet for alle som ønsker å videreutvikle seg 
og å bli en bedre leder av seg selv eller andre.
Digitaliseringen av tidsskriftet fortsetter og alle 
utgaver fra og med 2010 er nå tilgjengelig på 
nett. 

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 
redaksjonskomiteen har ansvaret for den 
daglige driften og utviklingen av tidsskriftet.  
Redaksjonskomiteen har bestått av veterinær-
medisinsk redaktør Stein Istre Thoresen og de 
faglige medarbeiderne Trygve T. Poppe, Yngvild 
Wasteson, Carl Fredrik Ihler*, Cecilie M. Mejdell, 
Thea Benedicte Blystad Klem, Helene Wisløff 
og Eli Hendrickson. Anne Cathrine Munthe 
gjennomgår og retter opp referanselister for 
fagartikler og fagaktuelt-saker.
 
* Redaksjonskomitemedlem Carl Fredrik Ihler gikk 
bort 5. oktober 2021. Redaksjonskomiteen er dypt 
takknemlig for hans gode innsats og kollegialitet 
gjennom mange år. 
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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.

Vi har nå nærmere 400 medlemmer som er 
tilsluttet tariffavtalen med NHO

Tillitsvalgte og oppgjør i privat sektor 
Vi har nå på plass hovedtillitsvalgte i alle de 
store kjedene. I tillegg har det blitt innført flere 
tariffavtaler i Akvasektor. Det har vært bra 
søkelys på vaktavtaler og mange nye vaktavtaler 
for ansatte veterinærer i denne sektoren er 
opprettet.

Lønnsveksten i privat sektor var på om lag 4 
prosent. Frontfaget hadde samme år 2,7 prosent. 
Prisvekst var forventet 2,8 prosent men endte  
på 3,5 prosent.

Lønnsundersøkelser 
Lønnsundersøkelser er gjennomført for følgende 
sektorer:
• Smådyrsektoren
• Akvasektor og privat sektor
•  Undersøkelse om lønns- og arbeidsforhold i  

Mattilsynet

Pensjon og andre goder
Pensjon har hatt økende interesse blant 

medlemmene siden 2017. DNV-A har ved flere 
tillitsvalgtkurs inkludert foredrag om pensjon. 
AFP i privat og offentlig sektor skal reforhandles, 
men ikke før i oppgjøret i 2024.

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

De fleste klinikker har nå 37,5 timers uke og 5 
ukers ferie.

Det arbeides med å få til løsninger som vil 
gi medlemmene full lønn under sykdom og 
permisjon.

Flere kjeder i smådyrsektoren har 
fremforhandlet forutsigbare økninger i lønn ved 
videreutdanningsløp.

Minstelønnssatser er økt betydelig flere steder.
DNV-A publiserte en artikkel om pensjon 
utarbeidet av Actecan i NVT.

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 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. I privat sektor har vi tilsvarende ordning 

Styret

Styret i DNV-A har fra 16.11.2020 bestått av:

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

Styret har avholdt 5 styremøter i perioden.

Forhandlingsutvalg for ansatte  
veterinærer (DNV-A)
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for virksomheter med tariffavtale. 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 
arbeidsbetingelser og juridisk kompetanse om 
regel-/avtaleverk er helt nødvendig for å få 
til en god lønnsutvikling og for å skape gode 
arbeidsplasser. I 2021 ble følgende kurs avholdt: 

•  2 grunnkurs (ett digitalt) for statlige 
tillitsvalgte (sammen med flere andre 
primærorganisasjoner)

•  Tillitsvalgtkurs under Veterinærdagene 2021 
ble på grunn av korona ikke arrangert

•  Flere digitale forhandlingskurs
•  Digitalt kurs for tillitsvalgte i akvasektor
•  Tillitsvalgtkurs for tillitsvalgte i akvasektor
•  Tillitsvalgtkurs for tillitsvalgte i privat sektor
•  Kurs for tillitsvalgte i Evidensia
•  Evalueringskurs i Oslo for sentrale tillitsvalgte

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. Marit Forbord gikk over i 
en lederstilling i løpet av året og Christian Tengs 
overtok som representant for å videreføre og 
sluttføre arbeidet Marit hadde gjort i forhold til 
innføring av en gjennomgående veterinærkode i 
tariffavtalen. 

De store foreningene har flertallet av stemmene, 
men som representanter for en av de mindre 
foreningene opplever vi likevel å bli hørt. 

I løpet av året begynte UNIO å diskutere 
overgang til vår tariffavtale da de opplevde 
at den de har ikke er like attraktiv for 
langtidsutdannende Akademikere.

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 2021 ble det gjennomført lokale forhandlinger 
i virksomhetene, i og med det var et 
mellomoppgjør

Statlig sektor
2021 var et mellomoppgjør i staten. For 
Veterinærforeningen var gjennomgående 
veterinære stillingskoder i Hovedtariffavtalen 
som vanlig hovedkrav i forhandlingene, men da 
dette var et mellomoppgjør var det ikke mulig 
å innføre. Etter oppgjøret fikk vi nedsatt en 
arbeidsgruppe som skal se på dette inn i 2022 
og hovedoppgjøret. Fokuset var på uorganiserte 
og et krav om at de skulle fordeles på avtalene/
en annen modell. Dette ble ikke innfridd. På 
grunn av det store minstelønnskravet til LO i den 
andre tariffavtalen, gikk det på bekostning av de 
langtidsutdannede «høytlønte» i Unio, noe som 
var helt uakseptabelt for dem. Det medførte at 
Unio har gått i samtaler med Akademikerne om 
å skifte tariffavtale.

Staten rikket seg ikke i forhold til frontfagets 
ramme på 2,7, og alle foreningene gikk i 
mekling.

Problemstillingen med for lite tilgjengelig 
arbeidskraft ble derfor forskjøvet ut i 
virksomhetene, og mange la til vesentlige 
summer i de lokale forhandlingene.

Veterinærforeningen kom totalt sett godt ut av 
forhandlingene, men vi ser at det er behov for å 
gjøre noe med enkelte stillingers lønn, spesielt 
seniorinspektørene i Mattilsynet.

Resultatene av undersøkelsen om lønns- og 
arbeidsforhold i Mattilsynet publiseres i 2022.
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Forhandlingsutvalg for  
næringsdrivende veterinærer (dnv-n)

Styrets sammensetning

Frem til årsmøtet 21. juli 2021:
• Lars Tessem, leder
• Jon Olav Prøsch, nestleder
• Marianne Linder Olsen, styremedlem
• Natalie Omvik, styremedlem
• Bjørn Moen, styremedlem. 

Etter årsmøtet 2021:
• Lars Tessem, styreleder
• Jon Olav Prøsch, styremedlem
• Natalie Omvik, styremedlem
• Marianne Linder Olsen, styremedlem
• Renate Visnes, styremedlem:

Varamedlemmer:
1. Marianne Barstad Melle
2. Wenche K. Anderssen
3. Lars Stokke

Styremøter

Det er avholdt tre styremøter samt årsmøte i 
2021.

Bakgrunnen for dette er at det har vært mange 
fortløpende møter om seminavtalen med Geno, 
slik at dette har vært hovedsaken for styret dette 
året.

Økonomi

DNV-N har ikke eget budsjett. I 2021 brukte 
DNV-N 249 673 kroner.

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 gjennomførte en svært forenklet 
forhandling om takster med Geno. Dette på 
grunn av den vanskelige samarbeidssituasjonen 
og at praktiseringen av seminavtalen fikk stor 
oppmerksomhet. Påslaget i 2021 ble derfor på 
2,0 prosent. 

Seminsaken

I løpet av våren 2021 fortsatte arbeidsgruppen 
bestående av Trond Braseth og Marianne Barstad 
Melle arbeidsforhandlinger med Geno. Dette 
medførte ikke vesentlig fremgang, men var 
nødvendig for å opprettholde dialog og fremdrift 
mellom partene.

Den 27. mars la Veterinærforeningen frem sitt 
forslag til utforming av ny hovedavtale. Vi hadde 
forventet at Geno ville arbeide med oss på dette 
forslaget slik at vi kunne kommet til enighet på 
vårparten. Det skjedde ikke. Vi hadde da ikke 
fått en konkret tilbakemelding fra Geno på vårt 
forslag og Geno ønsket frem til da sin modell for 
honorering. 
 
For å få et bedre grunnlag for beslutninger, 
ble det i midten av mai sendt ut en 
spørreundersøkelse til alle medlemmer 
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foreningen har registrert som utfører semin. 
Spørreundersøkelsen ble avsluttet i slutten av 
mai, og vi hadde da mottatt svar fra om lag 60 
prosent av de som fikk tilsendt undersøkelsen. 
Svarene bekrefter at vårt opprinnelige 
avtaleforslag fra 27. mars var i tråd med det 
medlemmene ønsket. Svarene er helt tydelige på 
at medlemmene ikke ønsket Geno sin modell. 

Svarene viser at mer enn 90 prosent av 
veterinærene mener en svekkelse av 
inseminasjonsoppdragene vil kunne påvirke 
vaktordningen negativt.

Medlemmene ønsket en felles avtale 
fremforhandlet av Veterinærforeningen mellom 
Geno og Veterinærforeningen.

Som en følge av resultatene i spørreunder-
søkelsen fattet forhandlingsutvalget for nærings-
drivende veterinærer, DNV-N følgende vedtak:

DNV-N vedtar at hovedavtalen om inseminering 
av storfe mellom Geno og Den norske 
veterinærforening sies opp innen 1. juli 2021 
og at Geno inviteres til forhandlinger om en ny 
hovedavtale innen oppsigelsestidens utløp.

Vedtaket var enstemmig. Vedtak sendes til 
sentralstyret for endelig godkjenning.

Sentralstyret sluttet seg til vedtaket i DNV-N: 
Hovedavtalen med Geno sies opp innen  
1. juli og Geno inviteres til forhandlinger om 
ny hovedavtale innen oppsigelsestidens utløp. 
Vedtaket er enstemmig.

Hovedavtalen ble dermed sagt opp. 

Geno tok kontakt like etter og ønsket 
forhandling om en ny avtale.

Veterinærforeningen gikk ut med mye og 
fortløpende informasjon om saken via nettsider 
og nyhetsbrev til medlemmene. Det ble også 
opprettet egne sider om saken på vetnett.no

Det ble nedsatt en ny forhandlingsgruppe 
med to representanter fra Geno og to fra 
Veterinærforeningen.

Geno og Veterinærforeningen jobbet etter 
sommeren kontinuerlig med denne saken, og 
hadde ukentlige forhandlingsmøter for å prøve  
å finne en god løsning for alle parter. 
  
Partene hadde god progresjon og godt 
forhandlingsklima.

Hovedavtaleforhandlingene ble sluttført i 
løpet av høsten, og styrene tok stilling til og 
godkjente avtaleutkastet i løpet av desember. 
Målsetting er at en ny hovedavtale er på plass 
pr. 1 januar 2022. Hovedavtalen ble godkjent, og 
underskrevet av partene 23.12.2021. 
  
Det ble her jobbet med en ny modell for 
honorering av riktig antall kjørte kilometer, 
hvor Geno alltid vil være med og dekke «sin» 
andel av reisen. Totaløkonomien i den nye og 
gamle modellen vil fortsatt være den samme, 
slik at veterinærene som gruppe ikke vil komme 
dårligere ut enn tidligere. Konsekvensene av 
denne skal testes ut ett år (frem til omkring 
februar 2023). I denne perioden fortsatte 
honorering etter dagens sonemodell.  
  
Satsene vil som vanlig forhandles på 
vanlig måte hvert år og var ikke en del av 
modellforhandlingen. 

Vaktsaken

Det har vært en økning i vaktområder som 
sliter i 2021. Veterinærforeningen har bistått 
Landbruksdirektoratet med å prøve å løse 
problemer ved vaktdekning i flere områder. 
Mange medlemmer opplever situasjonen som 
prekær.

Veterinærdekning og veterinærvakt 
Veterinærvaktordningen er avgjørende for å 
opprettholde dyrehold og beredskap i hele  
landet. Ordningen fungerer på en kostnads-
effektiv måte og skal sørge for tilfredsstillende 
tilgang på veterinær på dagtid og utenom 
arbeidstid i alle landets 161 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  
ca. 37,5 millioner). 

Mattilsynet og Veterinærinstituttet legger i sin 
beredskap opp til en stadig økende grad av 
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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. 

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

Tildelt ramme for 2020 
Stortinget har bevilget 32,445 millioner kroner 
i stimuleringstilskudd til veterinærdekning for 
2021. 

Av disse midlene har Landbruksdirektoratet 
fordelt 775 000 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. 

Forvaltningen av stimuleringstilskuddet
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.

Skyssrefusjon

Veterinærforeningen har vært i møte med 
Bondelaget og Bonde- og småbrukarlaget 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 mere midler. 

Skyssrefusjon ble økt med kr 0,80 øre til 14,37 
kroner i 2021.

Akademikerne-N (A-N)

DNV-N har vært representert med sekretær 
Christian Tengs og styremedlem Jon Olav Prøsch 
i Akademikerne-N i 2021. Veterinærforeningens 
jurist, Mette Rød Fredriksen, ble i 2020 valgt til 
Nestleder av A-N. Dette vervet hadde hun også i 
2021. Det avholdes normalt fire styremøter årlig 
og på hvert møte 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 webinarer som også nå 
ligger på vetnett.no, og her er pensjon for 
næringsdrivende vektlagt.

Forholdet til NHO Mat & Drikke (NHO MD)

Det har dette året ikke vært avholdt møter 
mellom DNV-N og NHO Mat & Drikke (NHO 
MD), men 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 2021 heller 
ingen modulkurs for ledere i økonomi og best 
mulig drift. På tross av at kursene fikk gode 
tilbakemeldinger og passer for alle veterinærer, 
avventes det videre kursing.

Takstundersøkelse

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 medlemmene kan optimalisere 
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sin fakturering og dermed inntjening. Dette er 
viktig for en bedre inntjening og dermed lønn i 
smådyrsektoren samt bedre næringsinntekt for 
praktiserende dyrleger.

Det ble arbeidet med en ny takstundersøkelse i 
smådyrpraksis.

Informasjon

DNV-N har lagt vekt på informasjon i 
beretningsperioden. Det er blant annet produsert 
informasjon til nyhetsepost og publisering av 
styrereferat etter digital godkjenning. 

DNV-N har hjulpet næringsdrivende medlemmer 
lokalt med konflikter, inntjening, vaktbemanning, 
inseminering og andre saker.

DNVs sentralstyre

DNV-N deltar med en observatør i sentralstyret. 
DNV-N utpeker det styremedlemmet som har 
mulighet til å delta på sentralstyremøtene og 
teamsmøter.
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Hovedstyret

Hovedstyret har i 2020/2021 hatt følgende 
sammensetning:
• Leder: Cornelia Örtenwall (Oslo)
• Nestleder: Andrea K. Moen (Warszawa)
• Økonomiansvarlig: Aksel Njaa (Oslo)
• Styremedlem: Tonhild S. Tveiten (Oslo)
• Styremedlem: Silje Mørk (Budapest)
•  Styremedlem: Tina Madeleine Hansen 

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

Styret har i perioden avholdt ni møter, samtlige 
på digital plattform grunnet pågående pandemi. 
Videre har representanter fra hovedstyret deltatt 
på alle sentralstyrets møter i perioden, og har 
skrevet innlegg til flere av utgavene av Norsk 
veterinærtidsskrift (NVT), samt innlegg om 
fadderordningen til eksternt media. Cornelia 
Örtenwall og Andrea K. Moen deltok på 
Veterinærforeningens representantskapsmøte i 
2020. 

Hovedstyret gjennomførte i august 2020 
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. Dette er en nyttig 
og nødvendig opplæring for det nye styret som 
planlegges også i år, digitalt. 

Året har vært sterkt preget av pandemien. 
Med et skoleår som for de aller fleste har 
bestått av hjemmekontor, sosial distansering 
og «lock down» har DNV-S vært en støttespiller 
for mange medlemmer som har vært urolige 
for studieprogresjonen sin. Hovedstyret har 
nøye fulgt hvordan universitetene har håndtert 
situasjonen med tanke på smittevern og 
gjennomføring av undervisning. Pandemien har 
ledet til at mange har følt seg mer ensomme. 

I trå med det søkelys på psykisk helse som 
hovedstyret har hatt i flere år, var det viktig å 
arrangere sammenkomster og temakvelder, om 
enn digitalt. Hovedstyret kjøpte derfor en egen 
Zoom-lisens og utarbeidet en mal for hvordan 
arrangere temakvelder digitalt. Zoom-lisensen 
har blitt flittig brukt av både hovedstyret og av 
lokalklubbene som har arrangert en rekke både 
faglige og fagpolitiske temakvelder gjennom året. 

Dnvs studentforening (dnv-s)
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Vi håper at det har gjort at medlemmene har følt 
på et fellesskap, på tross av sosial isolasjon. 

Hovedstyret har som mål at flest mulig som 
ønsker det skal få mulighet til å arbeide som 
veterinær på midlertidig lisens i løpet av 
studietiden. Informasjon og standardisering om 
hva som kreves har forenklet prosessen å få 
innvilget dette for medlemmer som studerer i 
utlandet. Arbeidet med dette har pågått over 
flere år. I år gjorde pandemien at mange risikerte 
å mangle praksistimer. Det ble derfor utarbeidet 
et unntaksregime hvor berørte studenter kunne 
ta manglende praksistimer sammen med 
veterinær i Norge. 

Arbeidet med fadderordningen har fortsatt slik 
at nyutdannede som ønsker det får en erfaren 
kollega å støtte seg på. Det jobbes fremdeles 
med å få til en best mulig ordning, og det har 
gjennom året blitt gjort forbedringer rundt 
påmelding og oppfølgning av kontaktetablering 
mellom fadder og fadderbarn. Det har også blitt 
sendt ut en evaluering av fadderordningen til de 
som var de første å få fadder, slik at svakheter 
kan avdekkes og forbedres. 
 
Veterinære karrieredager (tidligere Kandidat-
dager) ble grunnet usikkerhet rundt smitte-
restriksjoner rundt covid-19 planlagt som et 
digitalt arrangement, med mulighet for å lytte 
på disse sammen på Campus Ås dersom det var 
aktuelt å samle folk med tanke på smittevern.   

Hovedstyret har de siste årene hatt søkelys på 
å være mer synlige og lettere tilgjengelige for 
medlemmene våre, med økt vekt på sosiale 
medier og eksponering. Facebook-siden 
har blitt brukt til å formidle informasjon om 
arrangementer, tips til studenter og deling av 
saker som er viktige for oss. Instagram-profilen 
har blitt brukt for mer avslappede innlegg, poste 
medlemmers innlegg på sosialt medium på nytt 
og historier på Instagram. Det ble også arrangert 
flere konkurranser på sosiale medier.

Det er kjøpt inn flere gensere med DNV-logo 
på og termosflasker. Salg av disse planlegges så 
fort det er mulighet for fysiske arrangementer 
igjen. Videre har DNV-S bidratt til å oppdatere 
informasjon om lokalklubbene på DNVs 
nettsider. 

Internasjonalt fagseminar har de siste årene vært 
et naturlig samlingspunkt og arena for å bygge 
relasjoner mellom ulike lokalklubber. I 2021 var 
det ikke mulig å gjennomføre dette slik vi pleier, 
og det ble i stedet avholdt en digital versjon med 

streaming fra et studio med foredrag om temaet 
«På vakt!». Selv om nettverksbyggingen ved 
digitalt arrangement uteblir, var Internasjonalt 
fagseminar 2021 meget vellykket og de 200 
billettene som var tilgjengelige ble solgt i løpet 
av et døgn. 

Organisasjon

Årets valgkomité har bestått av Andrea K. Moen 
(leder), Inger-Lise Sande, Cornelia Örtenwall 
og vara: Helene Kristine Solsvik Karlsen. 
Valgkomitéen jobber for å sette sammen 
innstilling til nytt hovedstyre, til valg på digital 
generalforsamling i august 2021. 

Innstillingen fra valgkomiteen er:
• Leder: Sunniva Johanne Bjormo (Oslo)
• Nestleder: Inger-Lise Sande (Košice)
• Styremedlem: Tonhild S. Tveiten (Oslo)
• Styremedlem: Aksel Njaa (Oslo)
• Styremedlem: Silje Mørk (Budapest)
• Styremedlem: Victoria Kobbevik (Brno)
• Styremedlem: Jenni Østli Henriksen (Bodø)
• Vara Oslo: Cornelia Örtenwall (Oslo)
• Vara utland: Vilde Iren Skålvold (Warszawa) 
• Desisor: Helga Lindheim (Oslo)

Medlemmer og klubbene

DNV-S har hatt åtte aktive klubber, med følgende 
antall medlemmer (pr. 23.03.21):
• Klubb Oslo 346 medlemmer
• Klubb Budapest 97 medlemmer
• Klubb Košice 119 medlemmer
• Klubb Bodø 42 medlemmer
• Klubb Wroclaw 33 medlemmer
• Klubb Brno 28 medlemmer
• Klubb Warszawa 16 medlemmer
• Klubb UK 2 medlemmer

Hovedstyrets primære oppgave er å bidra til 
sterke lokalklubber slik at organisasjonen alltid 
føles til stede og tilgjengelig for medlemmene 
våre uavhengig av hvor de studerer. For å jobbe 
for dette, har alle hovedstyremedlemmene hatt 
oppfølgingsansvar for en eller flere klubber. 
I år har mange av hovedstyrets medlemmer 
også vært klubbledere i lokalklubben sin. 
Klubblederforumet på Facebook har derfor 
blitt mindre brukt, noe som bør forbedres til 
kommende år. Det er både fordeler og ulemper 
med mange av klubblederne i hovedstyret. 
Positivt fordi det gir en veldig god innsikt i hva 
som skjer lokalt i klubbene da informasjonsflyten 
er kort, men negativt da færre personer er nært 
engasjert i organisasjonen og færre personer får 
flere arbeidsoppgaver. 
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Hovedstyret har gitt veiledet i økonomistyring 
av klubbene. Det er utarbeidet en kvitteringsmal 
slik at det skal bli enklere å få refusjon for 
utgifter klubbene har hatt, og en mal for 
hvordan man søker om penger fra hovedstyret. 
Informasjon er gitt på klubblederforumet på 
Facebook. 

Aktivitet i klubbene

Aktiviteten i klubbene har i år vært lav grunnet 
pandemien. Dersom det har vært i tråd med 
smittevernregler, har det blitt arrangert en del 
sosiale sammenkomster i små grupper. Det har 
blitt arrangert en del digitale møter/temakvelder 
og oppmøtet har vært generelt høyt. 
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Styret i DNV-P fra årsmøte 2019 frem til årsmøte 
2021:
• Styreleder Odd Tøsdal
• Nestleder Ola Moxness 
• Styremedlem Aslak Hagland
• Styremedlem Liv Marit Rørvik
• Varamedlem Helge Njøsen
• Varamedlem Maria Melstokkå

Valgkomite i DNV-P fra årsmøte 2019 frem til 
årsmøte 2021:
• Bjørn Lium, leder 
• Roar Ektvedt, medlem 
•  Tore Kjeldahl Hekneby, medlem  

(døde 1. 2.2021)
• Magnhild Jensen, varamedlem
• Astrid Vea Mork, varamedlem 

Styret i DNV-P fra årsmøte 2021 frem til neste 
årsmøte 2023:
• Styreleder Odd Tøsdal
• Nestleder Liv Marit Rørvik 
• Styremedlem Maria Melstokkå
• Styremedlem Arne Mjøs
• Varamedlem Per-Arne Ludvigsen 
• Varamedlem Lars Omenås

Som ny valgkomite fra årsmøte 2021 frem til 
neste årsmøte 2023 er følgende valgt:
• Astrid Vea Mork, leder 
• Roar Ektvedt, medlem 
• Aslak Hagland, medlem
• Karl Lunde, varamedlem
• Mona Torp, varamedlem 
• Sekretær: Steinar Tessem

Årsmøtet i DNV-P blir gjennomført hvert annet 
år, forrige gang 13. juni 2019 og sist 27. mai 
2021 under Veterinærdagene i Trondheim. På 
grunn av Covid-19-situasjonen ble årsmøtet 2021 
gjennomført digitalt. Takk til møteleder under 
årsmøtet 2021, Odd Magnus Knævelsrud. 

Det ble avholdt tre styremøter i DNV-P i 2021 (to 
på Teams og ett fysisk) og behandlet 15 saker, 
blant annet orientering fra sentralstyremøter 
og Representantskapsmøtet 2020, planlegging 
av Årsmøte i DNV-P 2021, planlegging av vårt 
fagseminar på Veterinærdagene i Trondheim og 
uttale til valgkomiteen i sak om nytt valg av ny 
president som skal skje i Representantskapsmøtet 
2022. Et planlagt styremøte under Veterinære 
fagdager i Trondheim 27. mai 2021 ble avlyst 
på grunn av den oppståtte koronasituasjonen 

Dnvs pensjonistforening (dnv-p) 
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i landet. Varamedlemmene møter fast på 
styremøtene i DNV-P. Avtroppende og nytt 
styre i DNV-P hadde felles styremøte 30. 
september 2021 i Oslo. Den 1. oktober 2021 
hadde de to styrene omvisning på den nye 
Veterinærhøgskolen på Ås. Vi fikk også hilse på 
ny direktør ved Veterinærinstituttet Torill Moseng 
på hennes første arbeidsdag der. Omvisningen er 
omtalt i Norsk veterinærtidsskrift nr. 8 2021, side 
507-509. 

Styreleder i DNV-P deltok som observatør på ti 
sentralstyremøter i DNV i 2021, herav ett fysisk 
møte og ni digitale på Teams. Nestleder Liv Marit 
Rørvik deltok på sentralstyremøtet 8-9. desember 
2021. Møtet var planlagt som fysisk møte i Oslo, 
men ble omgjort til digitalt møte  
på grunn av koronasituasjonen.

Styreleder møtte på Vestenfjeldske Veterinær-
forening sitt fysiske årsmøte i Bergen fredag  
12. november 2021. 

DNV-P arrangerte sammen med Norsk 
Veterinærhistorisk Selskap bokbad under 
fagseminaret på Veterinære fagdager i Trondheim 
2021. Der ble den nye boka «Dyrehelsa i Norge 
– Veterinærvesenets historie» presentert. Steinar 
Tessem intervjua to av forfatterne Eivind Liven 
og Halvor Hektoen, samt professor emeritus 
Reidar Almås som har omtalt boka. Intervjuet var 
samtid tilgjengelig digitalt for medlemmer som 
ikke kunne delta fysisk på fagdagene.

DNV-P har 31.12.2021 totalt 317 medlemmer, 
inkludert æresmedlemmer i DNV. Styrene 
i DNV-P har samarbeidet godt i 2021, 
men aktiviteten har vert liten på grunn av 
koronarestriksjonene i landet. Vi har prøvd å 
holde kontakt med medlemmene gjennom  
DNV sin hjemmeside.

 Årsberetning for Den norske veterinærforening 2020 20



 Årsberetning for Den norske veterinærforening 2021 21 Årsberetning for Den norske veterinærforening 2020 20

DNVs administrasjon har fungert som sekretariat 
for FVS, ved Ellef Blakstad. Bjørnar W. Jacobsen 
har representert DNVs sentralstyre i styret. 

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

Den 31.12.2021 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. 

Styret har i beretningsåret 2021 avholdt tre 
møter i tillegg til styremøter på Veterinærdagene 
og i forbindelse med høstkurset, og behandlet 
26 saker. I tillegg har det vært gjennomført en 
idédugnad sammen med presidenten i DNV, 
Torill Moseng.

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

Forening for veterinær  
samfunnsmedisin (fvs) 

Etter årsmøtet på Gardermoen, 25. november 2021 har styret følgende sammensetning:

Leder Kristian Hoel, ett år

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

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

Desisor Odd Ivar Berget

Valgkomité Ole Arne Alvseike, ett år, Guro Myhrene, ett 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 Ole Arne Alvseike, Guro Myhrene
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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. Veterinærdagene 
skulle gjennomføres i Trondheim 27.-28. mai 
2021. Dessverre ble Veterinærdagene 2021 avlyst 
på grunn av koronasituasjonen. Høstkurset ble 
gjennomført som en kursserie på elektronisk 
plattform med relativt god deltakelse. 

Høstkurset til FVS ble holdt som kurs-serie med 
tema Veterinær Samfunnsmedisin og Én Helse. 
Kursene hadde varighet to timer hver dag i tre 
dager etterfulgt av en dag (25. november) med 
fysisk tilstedeværelse på Gardermoen kombinert 
med årsmøte. 

Tema for de enkelte dager var: 
1. Animal Health Law
2. Farm to fork
3. Veterinærmedisin-forordningen
4.  EØS-avtalen, norsk landbruk og verdikjeden 

for animalske produkter. Om mulig 
reintroduksjon av kjøttbeinmel i verdikjeden.

Det var mellom 20 og 30 deltakere på 
webinarene, og 15 til stede på den avsluttende 
fysiske samlingen. 

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 ut over høstkurset. 

Økonomi

Resultatet for 2021 med 48 317 kroner i 
overskudd og en styrket egenkapital til 466 455 
kroner fra 418 317 kroner, må sies å være 
svært bra. Det må selvsagt nevnes at dette er et 
resultat av den reduserte aktiviteten på grunn av 
koronasituasjonen. 

Kontingent for 2021 ble uforandret med 600 
kroner.

Regnskapet er basert på fortsatt drift.

Internasjonalt arbeid

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

Prinsippnotater

Det er ikke utarbeidet nye prinsippnotater i 
beretningsåret.

Ansatte/likestilling 

Det er ingen ansatte i foreningen. Styrets 
sammensetning fremmer likestilling.
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Frem til årsmøtet 2021 besto AVFs  
styre av:

Leder:  Aoife Maloney Westgård, valgt for 
ett år

Styremedlem: Torolf Storsul, valgt for to år
Styremedlem:  Kristrun Helga Kristthorsdottir, 

valgt for to år 

Varamedlemmer: Hanna Sæterås Bjerke, Paul 
Nergård og Are Strøm. 

Etter årsmøtet 2021 fikk styret følgende 
sammensetning:

Leder:  Aoife Maloney Westgård, valgt for 
to år

Styremedlem: Hulda Bysheim, valgt for to år
Styremedlem:   Kristrun Kristthorsdottir, ikke på 

valg)

Varamedlemmer:
Hanne Sæterås Bjerke, valgt for ett år
Ketil Rykhus, valgt for ett år
Paul Negård, valgt for ett år

Desisor:

Hogne Bleie, valgt for ett år

Valgkomité:

Leder: Bjørn Gillund, gjenvalg
Medlem: Gro Vee 
Medlem: Siri Gåsnes
Vara: Johan Rennemo

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

Medlemmer: 184 medlemmer ved årets utgang. 
Av disse er 12 pensjonister, ett æresmedlem og 
32 studentmedlemmer.

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

Styremøter: 

Det er holdt 13 digitale styremøter i 2021.

Årsmøte:  

Årsmøtet i AVF ble avholdt på Quality Airport 
Hotell, onsdag 27. oktober 2021 i forbindelse 
med AVFs høstkurs.

To etterutdanningskurs i 2021
1):  Veterinærdagene, Clarion Hotel Trondheim, 

27.–28.mai 2021. 66 deltakere
2):  AVF høstkonferanse, Quality Airport Hotell, 

onsdag 27.–28.oktober 2021. 106 deltakere.  
Kurset ble holdt som et hybrid kurs med 
deltakere til stede fysisk og digitalt.

Deltakelse på møter/aktiviteter:

1.  Deltakelse i arbeidsgruppemøte om 
trafikklyssystemet (Aoife, David)

2.  Presentasjon på arbeidsgruppemøte om 
trafikklyssystemet. Tittel: «Grønt lys for 
fiskevelferd som vekstindikator» (Aoife)

3.  Dialogmøter med Mattilsynet (Aoife, Ellef)
4.  Veterinærers ansvar ved ikke-medikamentell 

behandling mot lakselus, flere møter og 
løpende korrespondanse med Mattilsynet 
(Ellef, Aoife)

5.  Deltakelse på Sjømatdagene (DNVs 
president)

6.  Seminar med veterinærstudenter (Kristrun)
7.  Arbeid med informasjon om forhold rundt 

graviditet og amming for veterinærer i arbeid 
(Kristrun)

8.  Revisjon og administrasjon av Facebook-
siden til AVF (Torolf)

Akvaveterinærenes forening (AVF)
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9.  Møte med Nærings- og fiskeridepartementet 
om fremtidig forvaltning av ILA (David, 
Aoife)

10.  Presentasjon på akvadag for 
veterinærstudenter ved NMBU (Aoife)

11.  Presiseringer i krav til attestering av 
brønnbåter. Henvendelse til Mattilsynet 
vedrørende videokonsultasjoner (Ellef)

12.  Kontaktmøte med ny fiskeriminister (DNVs 
president, Ellef, Aoife)

13.  Dialogmøte om lakselus og påvirkning på 
villfisk (Hulda)

14.  Møte med Sjømat Norge og Tekna om 
utvikling av ikke-medikamentelle metoder 
relatert til forsøksdyrregelverket (Ellef, Aoife) 

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

Media:

Kronikk av styreleder i AVF Aoife Westgård og 
president Torill Moseng. Bærekraftig oppdrett – 
mye preik og lite handling? 25.02.2021.

Pressemeldinger:

09.12.2021: Godt møte med fiskeri- og 
havminister Bjørnar Skjæran

15.10.2021: Oppfordrer ny fiskeri- og havminister 
til å prioritere fisken

25.08.2021: Fiskeriministerens nye ordning for 
vekst innenfor oppdrettsnæringen mangler 
ambisjoner

09.07.2021: Regjeringens havbruksstrategi – et 
hav av muligheter

18.06.2021: Veterinærforeningen kritisk til 
veileder om dyrehelsepersonell og bruk av IMM

08.04.2021: Høringsuttalelse til forslag om 
endring i akvakulturregelverket

10.03.2021: Fortsatt høy dødelighet i 
oppdrettsnæringen

19.02.2021: Det er for svakt å satse på én 
indikator i trafikklyssystemet

12.02.2021: Fremtidig forvaltning av 
fiskesykdommen infeksiøs lakseanemi (ILA) i 
Norge

21.01.2021: Fisken må komme først

Høringsuttalelser:

Styret har bidratt til utarbeidelse av følgende 
høringssvar: 
•  Høringsuttalelse til forslag om prøveordning 

for rullerende maksimal tillatt biomasse (MTB)
•  Høringsuttalelse til veiledning om 

dyrehelsepersonell og bruk av ikke-
medikamentelle avlusningsmetoder

•  Høringsuttalelse til forslag om endring av 
akvakulturregelverket

•  Høringsuttalelse til ny havbruksstrategi
•  Høringsuttalelse til utkast til fremtidig 

forvaltning av fiskesykdommen infeksiøs 
lakseanemi (ILA) i Norge

Økonomi

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

Resultatet for 2021 viser et årsresultat på minus 
35 650 kroner.

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 2020 besto styret av:
Leder:  Hilde Røssland (innvalgt 2019)
Styremedlem: Birthe Toft (valgt 2019-2021) 
Styremedlem:  Kjerstin Iversen (valgt 2019-2021) 
Styremedlem:  Solveig Bugge Sveri (valgt 2018-

2020) 
Styremedlem: Ine Sund (valgt 2018-2020) 

Nytt styre ble valgt på årsmøtet i november 
2020 
Leder:  Hilde Røssland (innvalgt 2020-2021)
Styremedlem: Birthe Toft (valgt 2019-2021) 
Styremedlem: Kjerstin Iversen (valgt 2019-2021) 
Styremedlem:  Solveig Bugge Sveri (valgt 2020-

2022) 
Styremedlem: Ine Sund (valgt 2020-2022) 

Varamedlem Ane Todnem (gjenvalgt) og 
Aina Holand (gjenvalgt) ble valgt inn som 
varamedlem (ett år).
Desisor: Sigbjørn Storli (ett år).

SVFs representant til WSAVA: Vigdis Rædergård 
ble valgt inn for fire år i 2018. 
SVFs representant i FECAVA: Stein Dahl (valgt i 
2020 av SVF styre for 4 år) 
SVF representeres i UEVP av generalsekretær 
Marie Modal.

Valgkomité 2021

Valgkomité velges for ett år ad gangen  
og består av: 
• Leder: Vigdis Rædergård 
• Medlem: Emma Elizabeth Wright
• Medlem: Øystein Klemp
• Varamedlem: Christian Mæland 

Administrasjon

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

Medlemmer

Per 22. 01.21 hadde SVF 563 yrkesaktive 
medlemmer som betaler medlemskontingent, 
34 pensjonistmedlemmer, fire æresmedlemmer 
og 50 studentmedlemmer som ikke betaler 
kontingent.

SMÅDYRPRAKTISERENDE VETERINÆRERS 
FORENING (SVF)
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Styret ønsker i henhold til virksomhetsplanen å 
sikre en god rekruttering av nye medlemmer. Vi 
har hatt god rekrutering av medlemmer via våre 
faglige Facebook-kampanjer og gratiskurs, 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 i 
jobben som gjøres av styret i SVF. 

Styret har de siste årene arrangert to gratiskurs 
per år. I 2021 har vi måttet utsette et av disse 
grunnet covid-19-sitasjonen som har påvirket 
de fleste arrangementer i Norge. Vi har likevel 
klart å avvikle to digitale gratiskurs som vi er 
svært fornøyde med både når det gjelder tema 
og interesse fra våre medlemmer. Som en del 
av handlingsplanen for BOAS for 2020-21, 
avholdt vi et gratiskurs for våre medlemmer 
som ble streamet og totalt 169 medlemmer var 
påmeldt. Vi har hatt et on-line kurs høsten 2021 
med tema «Lønn, lønnsforhandlinger, kontrakt 
og pensjon». Hvert kurs varte en time, og var 
tilgjengelig for de 100 første av våre medlemmer 
som meldte seg på. Kursene ble raskt fulltegnet, 
og vi opplever at svært mange er interessert i 
temaet. Kursene vil bli tilgjengelig for alle våre 
medlemmer på vår lukkende nettside etter at 
kursene er ferdige.  

Æresmedlemmer

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

Møtevirksomhet

I beretningsåret 2021 har SVFs styre holdt 
seks ordinære styremøter og ett årsmøte/
medlemsmøte. Fire av disse ble holdt on-line 
grunnet covid-19.

Det er behandlet 66 saker. Enkelte saker er 
behandlet i flere styremøter.

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

Handlingsplanen og saker det ble jobbet med 
under året. 
 

NVT

Ansvarlig for smådyrstoff i NVT for SVF er Aina 
Holand, som er varamedlem i styret. Hun startet 
arbeidet i 2020 og har tatt på seg oppgaven med 
å få mer smådyrstoff inn i Veterinærtidsskriftet. 
Aina har gjør en flott jobb og dette er med på 
å gjøre oss mer synlige som organisasjon. Vi 
har nå publisert journaler skrevet av kandidater 
til spesialistordningen i tillegg til at vi har tatt 
opp igjen siden «Nytt fra Smådyrpraktiserende 
veterinærers forening.»

Økonomi

Årsresultatet viser et underskudd på 451 000 
kroner mot et budsjettert underskudd på 564 000 
kroner. Underskuddet var ventet, da SVF hadde 
budsjettert med et engangsbidrag på 550 000 
fra kapitalen til grunnlagsinvesteringer for 
ISO-sertifiseringsordningen for dyreklinikker. 
Utstillingsinntekter fra SVFs høstkurs er i sin 
helhet ført som inntekt i SVFs regnskap. Ved 
en feilføring er ikke alle tilhørende kostnader 
ført i SVFs regnskap, men i hovedforeningens 
regnskap. Beløpet er i størrelsesorden noe over 
100 000 kroner. Dette beløpet vil bli rettet og 
belastet SVFs regnskap i 2022. 
Totalt vil dermed det reelle resultatet være 
omtrent i tråd med det vedtatte budsjettet for 
2021.



 Årsberetning for Den norske veterinærforening 2021 27

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 nå ut lettere til medlemmene 
med informasjon og enklere få tilbakemelding 
til styret samt skape en forståelse for DNV og 
styrets arbeid. Styrereferater, innkallinger samt 
informasjon om kurs og annet blir lagt ut her. 
Leder har hatt hovedansvaret for Facebook-
siden. Medlemstallet på Facebook-siden har økt 
fra 468 til 481 i løpet av året. 
 

SVFs faglige og vitenskapelige fond
•  Fondet har i 2021 vært bestyrt av fire 

personer som alle er medlemmer av 
Smådyrpraktiserende veterinærers forening.

•  Martine Ziener (leder) og Eva Egeberg 
(styremedlem) er oppnevnt av 
Smådyrpraktiserende veterinærers forenings 
styre.

•  Kristin W. Prestrud (styremedlem) er oppnevnt 
av NMBU Veterinærhøgskolen.

•  Magnus Harjen (styremedlem) er oppnevnt av 
Den norske veterinærforening.

•  Styret har en funksjonstid på tre år.

Det ble lyst ut midler i 2021 og tildelt 150 000 
kroner etter søknad.

 
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 2021.

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

DNV-A
Vi har ikke avholdt noen møter med DNV-A i 
2021

DNV-N
Vi har ikke avholdt noen møter med DNV-N i 
2021

Samarbeid med Norsk dyrepleier- og 
assistentforening (NDAF)

Styret informerte NDAF om SVFs kursplaner om 
høstkurset.

 
Saker styret har jobbet med

Fem hovedsaker i 2021

•  Bli mer tilgjengelig, synlig og nyttig for våre 
medlemmer 
Satset på kampanjer fremfor mange enkelt-
saker. Har fått god oppslutning på flere av 
kampanjene og dette har gitt en del ny- 
innmeldelser. Etablert gode rutiner for digitale 
kurs i samarbeid med Veterinærforeningens 
etterutdanningsavdeling og dette vil bli videre-
ført i kursvirksomheten fremover. Ønske om at 
særforeningenes behov tas med i utarbeidelse 
av en kravspesifikasjon til eventuell ny sam- 
arbeidspartner når det gjelder medietrening. 
 
Tiltak: Fortsette med kampanjer etter samme 
mal om aktuelle faglige problemstillinger.

•  Jobbe videre med søkelys på riktig bruk av 
antibiotika og problematikken rundt resistente 
bakterier.  Jobbe for å få plass retningslinjer for 
hva som skal skje ved påvisning av bakterier 
med særskilt resistens.  
Det er utarbeidet en omfattende veiledning 
om dette i samarbeid med Mattilsynet og 
Veterinærinstituttet etter initiativ fra SVF. 
 
Tiltak: lage poster på Facebook med utdrag fra 
veilederen for å skape oppmerksomhet rundt 
kvalitetssikring i klinikkene.

•  Legge vekt på lønns- og arbeidsvilkår, pensjon 
og pensjonspoeng sammen med DNV-A 
Etablert nettkurs i samarbeid med 
Veterinærforeningens forhandlingssjef om 
aktuelle fagforeningstemaer som berører 
ansatte medlemmer. Hittil har kursene vært 
fulltegnet. 
 
Tiltak: Evaluere de avholdte kursene og 
vurdere om dette skal videreføres. Få 
utarbeidet en artikkel om pensjon for 
publisering i NVT. 

•  Fremme helhetlig, etisk og sunn avl, i 
samarbeid med aktuelle aktører. Synliggjøre 
veterinærenes rolle og ansvar i dette. 
Tatt initiativ overfor NKK om samarbeid om 
utarbeidelse av generell helseattest for hunder 
som skal benyttes i avl. Arrangert gratis BOAS-
kurs for medlemmene med deltakelse fra NKK 
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og Dyrebeskyttelsen. Oppnådd gjennomslag 
for at myndighetene nå jobber med en 
forskrift for å regulere hundeavl gjennom aktiv 
påvirkning av politikere. 
 
Tiltak: Videreføre dette arbeidet i samarbeid 
med Veterinærforeningen sentralt. Fortsette 
med politisk påvirkning. Viktig å påvirke 
alle medlemmer til å ta hensyn til dette i den 
daglige kommunikasjon med kunder, gjennom 
kurs og andre tiltak.

•  Fortsatt søkelys på psykisk helse 
Støttet doktorgradsprosjektet til Helene Dalum 
med totalt 200 000 kroner.  
 
Tiltak: Besluttet å oversette brosjyre utarbeidet 
av Fecava.

I tillegg har SVF jobbet med

•  Fortsette arbeidet med å samle faddere og 
koble de opp til faddertagere 
Jobbe for toveis kommunikasjon mellom 
faddere og faddertakere for felles læring

•  Jobbe videre med å øke katten og kaninens 
status som kjæledyr 
Mest søkelys på katt. Obligatorisk ID-merking 
viktig.

•  Støtte utviklingen og etablering av Iso 
Dyrlegen 
Vurdere støtte til drift i forbindelse med 
budsjettet for 2022

•  Fortsette å bruke Facebook for å nå 
eksisterende medlemmer og verve nye 
Videreføre i ny handlingsplan

•  Arrangere kurs innen smådyrmedisin våren 
2021 i Smittsomme sykdommer 
Videreføre i ny handlingsplan

•  Planlegge og arrangere høstkurs 2022 i 
Nevrologi og oftalmologi 
Videreføre i ny handlingsplan 

•  Planlegge minst to gratiskurs for medlemmer 
2022 
Videreføre i ny handlingsplan 

•  Jobbe videre med å gjøre NVT mer interessant 
for smådyrklinikerne. 
Videreføre i ny handlingsplan

•  Samarbeide med DNV-N om sunn økonomi i 
norske klinikker og kombinerte praksiser med 
smådyr. 
Ta initiativ til å etablere digitalt kurs i drift, 
takster og økonomi i praksis

•  Fortsette arbeide med innføring av lovpålagt 
ID-merking 
Følge pågående lovarbeid og jobbe aktivt 
politisk sammen med Veterinærforeningen 
sentralt

•  Fortsette arbeidet med å få oppdatert statens 
satser for godtgjøring av nødhjelp 
Videreføre i ny handlingsplan 

•  Støtte det pågående arbeidet med å få et 
system for elektroniske resepter til dyr. 
Videreføre i ny handlingsplan

Kursvirksomhet

Veterinærdagene 2021 
Smådyrseksjonen hadde tema: Infeksiøse 
sykdommer
Foredragsholder: Simon Tappin
Dette var et digitalt kurs, men styret og noen av 
våre medlemmer var samlet i Trondheim

SVFs høstkurs 2021
Tema: Akuttmedisin og cytologi. 73 deltakere
Foredragsholdere: Ragnhild Skulberg, Christina 
Thomsen, Magnus Harjen

Gratiskurs 2021

BOAS-kurs på Gardermoen juni 2021.  
170 deltakere
Foreleser Jane Ludlow, Christina Thomsen, NKK, 
Dyrebeskyttelsen
Kurset var åpent for fysisk og digital deltagelse.

Pensjon, lønn, arbeidskontrakt og 
lønnsforhandlinger
Et digitalt kurs arrangert sammen med Christian 
Tengs.
Kurset var fulltegnet, og vi har fått svært positive 
og gode tilbakemeldinger på arrangementet.

Videre planlagte kurs for 2021-22 som SVF 
jobber med er:
Gratiskurs om burfugl. Sannsynlig tidspunkt er 
våren 2023. Venter fortsatt på svar fra foreleser. 

Gratis kurs om forgiftninger, tidspunkt september 
2022. Foreleser Bert Jann Retzigt.

Veterinære fagdager 2022: Kurs i reproduksjon 
Forelesere: Sandra Goericke-Pesch,  
Vibeke Rootwelt.

Ansatte/likestilling

Det er ingen ansatte i foreningen og styrets 
sammensetning fremmer likestilling
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Produksjonsdyrveterinærers forening avholdt 
ordinært årsmøte for 2021 på Clarion Hotel 
Ernst i Kristiansand. Møtet som var varslet i NVT 
nr. 5 2021, ble avholdt mandag 21. oktober i 
forbindelse med PVFs høstkurs Det var mulig å 
delta både fysisk og digitalt på møtet.

Styret var representert ved Line Øvernes Mørch, 
Atle Domke og Trond Braseth. Fra DNVs 
sekretariat var kommunikasjonsansvarlig Frauke 
Becher og fagveterinær Eli Hendrickson til stede.

Innkallingen til årsmøtet ble enstemmig 
godkjent.
 
Trond Braseth ble valgt til møteleder og styrets 
sekretær, Eli Hendrickson, til referent. 
Harald Holm som var sentralstyrets representant 
på årsmøtet, oppsummerte i forkant av årsmøtet 
sentralstyrets arbeid så langt i 2021. 
I tillegg deltok ytterligere ni medlemmer av PVF 
fysisk og fire digitalt over Zoom.

Årsmøtet gjenvalgte Trond A. Braseth som leder 
for to år. Dette er ellers første gang at leder 
velges for to og ikke for ett år. Det er en følge 

av at regelverket for alle særforeningene ble 
samstemt på representantskapsmøtet i 2020.
Regina Bock ble gjenvalgt som styremedlem for 
en ny periode på to år.

Line Øvernes Mørch og Atle Domke ble valgt for 
to år i 2020 og var derfor ikke på valg.

Som varamedlemmer ble Lene Hausstätter og 
Peter Marskar valgt for to år.

Øyvind Skei ble valgt til desisor for to år.

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

Alle valg var enstemmige og i tråd med 
valgkomiteens innstilling.

Pr. 31.12.2021 hadde PVF totalt 528 medlemmer 
derav 409 ordinære medlemmer. I tillegg var 
det 54 studentmedlemmer og 65 pensjonerte 
medlemmer.

PRODUKSJONSDYRVETERINÆRERS  
FORENING (PVF) 



30 Årsberetning for Den norske veterinærforening 2021

Sentralstyrets kontaktperson for PVF har vært 
Harald Holm. Han har deltatt som observatør på 
de fleste styremøtene til PVF i løpet av 2021.

PVFs sekretær gjennom flere år, Eli Hendrickson, 
slutter i sin stilling i DNV og går tilbake til 
NMBU Veterinærhøgskolen. Styret vil takke Eli 
for en strålende utført jobb, og for å ha bidratt 
med stor fagkunnskap, og også med gode 
konstruktive spørsmål, innvendinger og bidrag 
i styrets møter og arbeide. Vi ønsker Eli lykke 
til i ny jobb og ønsker samtidig Pia Fagernes, 
nytilsatt fagveterinær i DNV velkommen som 
sekretær i PVF.

Covid-19

Etter at nedstengingen av Norge ble iverksatt 
12. mars 2020, ble det 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.

Selv om koronapandemien selvfølgelig har 
påvirket de praktiserende veterinærene som alle 
andre yrkesutøvere, ser det ut til at man nesten 
uten unntak har klart å opprettholde ei normal 
dekning av den kliniske vakta over hele landet.

Etterutdanning

Veterinærdagene 2021
Veterinærdagene 2021 ble arrangert i Trondheim 
27.-28. mai. PVFs seksjon, som denne gangen 
ble arrangert i fellesskap med FVS, hadde totalt 
61 deltakere, hvorav ti var fysisk til stede og 51 
deltok digitalt. 

Som kjent ble siste dag av Veterinærdagene 
2020 avlyst på grunn av den akutte korona-
situasjonen, men også fjorårets arrangement ble 
sterkt preget av restriksjoner som følge av covid-
19.

Helsemyndighetene i Trondheim hadde 
fastsatt maksimalt antall fysiske deltakere til 
100 og samtidig pålagt arrangementet strenge 
smittehygieniske tiltak.

Hovedtema for fellessesjonen var vaksiner, 
vaksineteknologi og vaksinasjon mot aktuelle 
smittsomme sykdommer, og som alltid under 
Veterinærdagene, var det satt opp forelesninger 
med andre aktuelle tema. Denne gangen var det 
problemene knyttet til det økende antall villsvin 

i Norge og Sverige, samt farene forbundet med 
den raske spredningen av afrikansk svinepest i 
Mellom-Europa.

Å samle alle særforeningene på denne 
måten, har 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 en god mulighet til å 
arrangere felles sesjoner der flere særforeninger 
samarbeider om programinnholdet.

PVFs høstkurs 2021

Høstkurset ble arrangert på Clarion Hotel Ernst 
i Kristiansand 21.-22. oktober. Det var etter 
fjorårets positive erfaring, også denne gang 
åpnet for å delta både fysisk og digitalt. 

Høstkurset hadde på grunn av innføringen av 
det nye Dyrevelferdsprogrammet (DVP) for 
Storfe i løpet av 2022, dyrevelferd hos storfe som 
tema.

Det var totalt 56 påmeldte, hvorav 20 deltok 
digitalt. 

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 ikke 
avholdt i 2021. Kurset som har vært svært 
populært og som har vært et samarbeidsprosjekt 
mellom DNV/PVF, Geno og NMBU/
Veterinærhøgskolen, vil måtte finne nye former 
hvis det skal arrangeres i fremtiden

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. Ut 
fra tilbakemeldingene vi har fått gjennom 
kursevalueringen, virker det likevel, som om 
deltakerne mener de har fått mye igjen for 
pengene, og nye liknende kurs vil bli vurdert.
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Deltagelse på sentrale møter, 
seminarer og konferanser

Representantskapsmøte DNV 

Da Representantskapet kun møtes annet hvert år, 
ble det ikke arrangert i 2021.

DNV-S, internasjonalt fagseminar 
Warszawa 6. -7. mars 2021

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 innenfor produksjonsdyr, 
akvamedisin, selskapsdyr og sportsdyr. 
Fagseminaret ble som følge av covid-situasjonen 
arrangert digitalt. Arrangementskomiteen til 
DNV-S hadde som alltid gjort en svært grundig 
og god jobb med planleggingen av seminaret og 
fortjener mye ros for gjennomføring. 

Det er viktig at PVF er representert i slike 
sammenhenger, både for å bidra faglig, 
men også for å profilere foreningen og for å 
holde kontakten med studentene. Dette kan 
være et viktig bidrag til rekruttering av nye 
produksjonsdyrveterinærer.
 

ANSA Veterinær, fagseminar høsten 2021

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 gjør 
en viktig jobb 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. 

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, 
gi en bedre helsesituasjon, samt føre til en 
reduksjon i bruken av antibiotika i storfenæringa.
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DNVs Nettverksseminar og Tenketank 
mai 2021

Arrangementet ble avlyst å grunn av korona-
situasjonen.

Innføring av nye 
reiserapporteringssystem gjennom 
Dyrehelseportalen (DHP)

Landbruksdirektoratet gjennomførte i juli og 
august 2020 et pilotprosjekt med rundt 14 
praktiserende kolleger, deriblant 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 prøve ut et program 
som skal forenkle søknadsprosedyrene for offentlig 
skyssrefusjon i forbindelse med 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 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 dyrehelseportalen 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, både ordinære helse- 
besøk og leilighetsbesøk, for å utføre semin-
tjenester. Innføringen av det nye systemet 
fra Genos side var aldri et tema under pilot-
prosjektet 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 «avlønningssystem» 
til 1. oktober 2021.

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

Det ble opprettet en arbeidsgruppe bestående 
av Christian Tengs og Trond Braseth fra DNV/
PVF og to representanter fra Geno, som skulle 
gjennomføre regelmessige forhandlingsmøter i 
denne perioden.

DNV satte dessuten sammen en referansegruppe 
som bestod av tillitsvalgte fra blant annet 
PVF, DNV-N og flere fra DNVs sekretariat. 
Referansegruppen sin oppgave var å jobbe tett 
sammen med arbeidsgruppen mellom møtene 
med Geno. 

Målet med dette arbeidet var å komme frem til 
et nytt og forbedret avtaleverk i forbindelse med 
semintjenester utført for Geno (Hovedavtale og 
«Dunkavtale»), samt et avlønningssystem som er 
mer oversiktlig og som ikke kommer i konflikt 
med personvernforordningen (GDPR) og de 
praktiserende veterinærers integritet som frie 
yrkesutøvere. 

Det ble i løpet av høsten 2021 klart at det 
var behov for å utsette innføringen av et nytt 
beregningssystem for kjøregodtgjørelse. Systemet 
er basert på at alle, både helse- og seminbesøk, 
blir lagt korrekt inn i dyrehelseportalen, og 
systemet beregner ut fra en matematisk formel 
hvor mange kilometer Geno skal dekke av 
kjøringen på en praksisrunde. 

Det er ikke forhandlet om selve kilometertaksten 
i disse forhandlingene, men det er avtalt at den 
totale summen for kjøregodtgjørelse fra Geno 
utbetalt til veterinærene i løpet av ett år, ikke 
skal endres. Størrelsen på takstene skal fortsatt 
fastsettes i de årlige forhandlingene mellom 
Veterinærforeningen og Geno.
 



 Årsberetning for Den norske veterinærforening 2021 33

Veterinærinstituttets nasjonale 
kompetansesenter for produksjonsdyr

Line Øvernes Mørch er DNV/PVFs representant 
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 
referansegruppe tilknyttet senteret, da en 
slik gruppe vil kunne gi verdifulle innspill 
angående prioriteringer av senterets ulike 
arbeidsoppgaver og hvilke behov norsk 
produksjonsdyrproduksjon ser at instituttet bør 
ivareta.

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

Dyrevelferdsprogram (DVP) storfe

Hele PVF-styret har sammen med Ellef Blakstad 
og Eli Hendrickson fra sekretariatet, gjennom 
hele året deltatt på en rekke Teams-møter med 
Animalia i arbeidet med utviklingen av det nye 
dyrevelferdsprogrammet på storfe, som etter 
planen skal innføres fra 2022. På bakgrunn av 
dette, ble det etter hvert bestemt at høstkurset i 
sin helhet skulle omhandle dyrevelferd. 

Trond Braseth har dessuten i løpet av høsten 
vært med på testing av dataverktøyet som er 
utviklet, gjennom å utføre flere testbesøk i 
storfebesetninger.

Skyssrefusjonsordningen

Landbruksdirektoratet hadde fått i oppdrag fra 
Landbruks- og matdepartementet å vurdere 
dagens skyssrefusjonsordning, og nedsatte i 
denne sammenhengen en arbeidsgruppe som 
i løpet av høsten 2021 og nyåret 2022 skal 
gjennomgå refusjonsordningen for veterinære 
reiser. Christian Tengs og Trond Braseth 
representerer DNV/PVF i arbeidsgruppen. 
Arbeidet skal være avsluttet innen 1. april 2022.

Sentrale saker behandlet av styret

Styret har på seks styremøter, hvorav to fysiske- 
og fire Teams-møter, behandlet til sammen 58 
saker i 2021.

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 sær- 
foreningene 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 2021 ikke utdelt stipender.

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 
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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 mere profesjonell hjelp.

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

Praksisnytt

PVF sitt medlemsblad Praksisnytt kom også i 
2021 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, Per Kristian Groseth 
på storfe og Vibeke Tømmerberg på småfe.

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 i 2021 bestått av Ragnhild Sølberg, 
Helle K. Bendiksen og Airina Kallmyr (leder). 
Varamedlemmer til styret har vært Nina Flåskjer, 
Oddvar Enerstvedt og Lina Spangen. 
Desisor har vært Arne W. Holm. Valgkomitéen 
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: 
• 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, elleve pensjonister og ett 
æresmedlem. 

•  2021: 251 fordelt på 177 ordinære, to førsteårs, 
55 studenter, elleve pensjonister og ett 
æresmedlem.

Styremøter 

HVF har hatt to fysiske styremøter, to 
teamsmøter, årsmøte og ett styreseminar over 
to dager. Styreseminaret ble holdt på Møsvatn 
30.-31.08.2021. Årsmøtet ble avholdt i forbindelse 
med HVFs høstkurs den 19.11.2021

I tillegg til styremøtene har styret hatt jevnlig 
epost-korrespondanse for oppfølging av saker, 
og ved mer tidskritiske saker eller henvendelser. 

Datoer:
15.01.2021 – teams
02.03.2021 – teams
24.06.2021 – fysisk
20.10.2021 - fysisk

 

HESTEPRAKTISERENDE VETERINÆRERS 
FORENING (HVF)
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Annen møtedeltagelse 

HVF har tatt initiativ til en samarbeidsgruppe 
med Det Norske Travselskap, Norsk Jockeyklub, 
Norsk Hestesenter og Norges Rytterforbund, 
med støttemedlemmer fra Mattilsynet, 
Veterinærinstituttet og Norges miljø- og 
biovitenskapelige universitet. Gruppen har hatt 
et fysisk møte med formål å utforme intensjonen 
og arbeidsmetoder for gruppen, og alle parter 
ønsket et slikt samarbeid velkomment. 

Denne gruppen ønsker å bistå med varslings-
arbeid, informasjon og rådgiving både til 
veterinærer, hestenæringen og hesteeiere i 
forbindelse med utbrudd av sykdommer som 
ikke har en regulert beredskapsplan, som 
for eksempel hesteinfluensa og herpesvirus 
(EHV-1). Videre vil gruppen kunne lette 
dialog og sikre informasjonsflyt mellom ulike 
interesseorganisasjoner og faginstanser, være 
et forum for diskusjon og rådføring rundt sitt 
forebyggende arbeid.

FEEVAs generalforsamling ble holdt digitalt og 
HVF var representert. Det ble valgt inn nye 
styremedlemmer og felles retningslinjer for 
avlivning av hest ble vedtatt. 

Kurs 

Veterinærdagene 2021
Veterinærdagene 2021 ble holdt i Trondheim 
27.-28.05.2021. 

Temaene på hesteseksjonen var variert med 
tannhelse, metabolske lidelser, fôring, juss og 
etikk, samt nedre luftveislidelser. Det var både 
internasjonale og norske forelesere, blant annet: 
Nicole Du Toit, Andy Durham, Chris Pearce, 
Ingunn Risnes Hellings og Svein Bakke. 

Det var 58 påmeldte, hvorav 47 ordinære 
medlemmer, åtte studentmedlemmer, ett 
pensjonistmedlem og to ikke-medlemmer. Det 
var 47 digitale av de 58 påmeldte.

Programkomiteen bestod av Ragnhild Sølberg, 
Johanna Schneider og Sara Ellingsrud Mikkelsen. 
Til tross for fortsatt koronarestriksjoner ble det 
et vellykket arrangement, hvor både de fysiske 
deltagerne og de som fulgte arrangementet 
digitalt kom med gode tilbakemeldinger. 

HVFs høstkurs 2021 

HVFs høstkurs ble holdt ved Gardermoen 
19.-20.11.2021.

Kurset ble planlagt av programkomiteen 
bestående av Bjørg Siri Svendsen (leder), 
Lise Westergren og Oddvar Enerstvedt. 
Hovedtemaene var hest og rytter i balanse, 
sårskader, røntgenundersøkelser i forbindelse 
med kjøp/salg og smittevern.

På grunn av koronasituasjonen i 2020 ble 
høstkurset avlyst det året, og programkomiteen 
sa seg villig til å fortsette arbeidet og slik fikk vi 
gjennomført dette flotte kurset i 2021.

Det var 45 (hvorav seks studenter) påmeldt 
fysisk og 35 (hvorav 21 studenter) til digital 
tilgang. 

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 
på samme nettsted. 

Kjøp-salgsundersøkelsen har blitt gjennomgått og 
oppdatert av styret i 2021. 

Nettstedet blir jevnlig gjennomgått og oppdatert. 
Referater fra styremøter og årsmøter ligger 
på samme nettside og er tilgjengelig for 
medlemmer.  

Media og synlighet 

Styret har vært synlig i media rettet mot 
hesteeiere ved å bistå med faglige innspill i en 
kampanje om kverke hos hest, og i anledning 
World Veterinary Day ble det publisert et intervju 
med styremedlem Helle Bendiksen.

Sosiale media 
Det legges ut relevant informasjon og linker på 
Facebook-siden «Equivets- Veterinært Forum» når 
det er aktuelt. Da legges det ut fra hver enkelt 
privatperson sin profil. Det har også blitt sendt ut 
e-post til medlemmene med relevant informasjon 
for hestepraktiserende veterinærer med jevne 
mellomrom. 
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Akuttkurs

Styret har tidligere jobbet med et akutt-
medisinkurs for å legge til rette for samarbeid og 
oppdatert kunnskap lokalt mellom vaktdeltagere 
og hestepraktiserende veterinærer/klinikker som 
har blitt utsatt grunnet COVID-19. 

HVF har fremdeles et ønske om å gjennomføre 
akuttkurs rettet mot deltagere i kommunal vakt, 
og etter diskusjon med DNV sentralt og lokallag 
har det blitt besluttet å gjennomføre disse 
kursene som modulbaserte hybridkurs, hvor 
HVF ønsker å tilby å gjennomføre modulene 
som fysisk kurs en gang, som deretter vil kunne 
tilbys som digitale kurs for alle medlemmer. Vi 
kom frem til at å kunne tilby kurset i sin helhet 
i ulike regioner som et fysisk kurs dessverre 
ble for ressurskrevende, men målet er at denne 
løsningen vil kunne gi en ressurs som kommer 
alle nåværende og fremtidige medlemmer til 
gode. Arbeidet med dette kurset vil fortsette i 
2022. 

Vaksineanbefalinger i Norge

HVF gikk gjennom de ulike anbefalingene 
fra vaksineprodusenter, samt de ulike heste-
sportorganisasjonene i Norge, da det har blitt  
en større forskjell i anbefalingene de siste årene.  
Basert på vitenskapelige studier og vaksine-
produsentenes anbefalinger ble det utformet 
et skriv hvor HVF anbefalte alle relevante 
interesseorganisasjoner å følge følgende regime 
for grunnimmunisering (vaksine A+B+C): 

•  Vaksine A: grunnvaksinasjon kan påbegynnes 
fra 5-6 måneders alder, i tråd med 
anbefalingene for vaksinen som administreres.

•  Vaksine B: HVF vil anbefale å følge NJ og DNT 
i å kreve vaksine B administrert 21-60 dager 
etter første vaksine A.

•  Vaksine C administreres innen 120-180 dager 
etter vaksine B.

•  Revaksinering: innen 12 måneder (365 dager) 
foreslås videreført som minimum. 

Takk til alle som bidrar for HVF. Styret ønsker 
veldig gjerne innspill og idéer til hvordan 
foreningen kan jobbe videre. 
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