
Veterinære virksomheter får besøk av 

Arbeidstilsynet 

Alle de 307 veterinære virksomhetene som er oppført i Brønnøysund-registeret vil få 

besøk av tilsynet i perioden 1. mars 2010 – 1. mars 2011. Formålet med prosjektet er å 

føre tilsyn innenfor områdene kjemisk og biologisk helsefare, samt strålevern. 

 

Krever bedriftshelsetjeneste: I tillegg til tilsynsbesøket er alle veterinære virksomheter som 

har ansatte nå pålagt å inngå avtale med en godkjent bedriftshelsetjeneste. Regelverket er 

endret fra nyttår 2010. 

 

Arbeidstilsynets tilsynsprosjekt med veterinærbransjen: Arbeidstilsynet har startet et 

prosjekt hvor de skal føre tilsyn med veterinære virksomheter. Prosjektet starter opp 1. mars 

2010,og vil pågå i et år. 

 

Krav til veterinære virksomheter: Arbeidsmiljøloven og kravene til Helse, Miljø og 

Sikkerhet(HMS) stiller en rekke krav til veterinære virksomheter. Arbeidstilsynet vil 

kontrollere at det er på plass, kommentere avvik der de måtte finne det samt gi nødvendige 

pålegg. 

Regelverk og opplæring: Kravene vil dreie seg om at man kjenner regelverket på området, at 

man har sørget for nødvendig opplæring av personalet når det gjelder bruk av kjemiske og 

biologisk skadelige stoffer, samt bruk av strålekilder, at man har gjort de nødvendige 

risikovurderinger innen disse områdene og har prosedyrer klare dersom uhell skjer. Det vil bli 

stilt krav til at man fremlegger dokumentasjon på at alt dette er i orden. 

 

Legemidler: Medisiner regnes ikke for farlige kjemikalier i denne sammenheng. Det er 

Mattilsynet og Legemiddelverket som fører tilsyn med bruk av legemidler, så legemidler 

omfattes ikke verken av kjemikalieforskriften eller stoffkartotekforskriften. 

 

Internkontroll for veterinærer: Den norske veterinærforening har samarbeidet med firmaet 

Medikom som har utarbeidet et internkontrollsystem for veterinære virksomheter. 

 

 

Etter oppfordring fra DNV, har firmaet utarbeidet et tillegg til dette systemet, i forhold til det 

tilsynsprosjektet som Arbeidstilsynet har satt i gang. Dessuten har Medikom utarbeidet en 

kravspesifikasjon som kan benyttes når man skal inngå avtale med en bedriftshelsetjeneste. 

 

Start prosessen nå: Da godkjenningsordningen av bedriftshelsetjenester nylig er startet, er 

det fortsatt noe tid til å inngå avtale. Likevel er det klokt så raskt som mulig å kunne 

dokumentere at man har planlagt å tegne avtale med en godkjent bedriftshelsetjeneste. Dette 
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bør gjøres så snart man har funnet en som tilfredsstiller klinikkens behov. 

 

Godt råd: Veterinærforeningen anbefaler alle veterinære arbeidsgivere i smådyrpraksis å 

gjennomgå systemene sine innenfor internkontroll og HMS slik at man er forberedt når 

Arbeidstilsynet banker på døren. For de som ikke har et eget internkontrollsystem, og ønsker 

å skaffe seg dette, kan de kontakte Medikom (www.medikom.no). 

Siden dette er arbeidsgivers ansvar, går vi ut i fra at arbeidsgivere som er organisert i 

Landbrukets Arbeidsgiverforening også vil kunne få råd og veiledning hos dem. 

 

Kontakt i Veterinærforeningen: Ellef Blakstad, fagsjef 
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