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Sentralstyret

Sentralstyret har i 2016 hatt følgende sammen- 
setning:

Frem til representantskapsmøtet i november 
2016:
• Torill Moseng, president
• Eirik Heggstad, visepresident
• Hogne Bleie
• Helen Øvregaard
• Gunnar Dalen 

Vara
• Anne Elisabeth Torgersen (1. vara)
• Gry Marianne Holmbakken (2. vara)
• Eli Hendrickson (3. vara)

Etter representantskapsmøtet:
• Torill Moseng, president
• Gunnar Dalen, visepresident
• Hogne Bleie
• Helen Øvregaard
• Bjørnar W. Jakobsen 

Vara
• Anne Elisabeth Torgersen (1. vara)
• Gry Marianne Holmbakken (2. vara)
• Eli Hendrickson (3. vara)
• Trond Braseth (4.vara)

Foruten styrets ordinære medlemmer har 
følgende møtt fast på sentralstyremøtene:
• Lars Tessem, leder DNV-N
• Bjørnar W. Jakobsen, leder DNV-A 
• Odd Magnus Knævelsrud, leder DNV-P
• Jo Bruheim, leder DNV-S vår 2016
• Nina Askim Vatne, leder DNV-S høst 2016

Etter representantskapsmøtet
• Lars Tessem, leder DNV-N
• Tina Trangerud, leder DNV-A 
• Odd Magnus Knævelsrud, leder DNV-P
• Nina Askim Vatne, leder DNV-S høst 2016
 
Representantskapets ordfører, Karl Lunde,  
har deltatt på de fleste av sentralstyremøtene.
Det har vært avholdt åtte sentralstyremøter i 
løpet av 2016, hvorav to telefonmøter. I alt 107 
saker er behandlet. Blant de saker styret har 
jobbet med er organisatoriske spørsmål, strategi, 
økonomi, administrative spørsmål, vaktsaken, 
skyssrefusjon, fagpolitiske saker, kollegiale saker, 
yrkesetiske saker, dyrevelferd, saker fra og i 
forhold til forvaltningen og saker vedrørende 
internasjonalt samarbeid. 
Det har også vært avholdt et styreseminar 
sammen med administrasjonen.
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Sekretariatet  

Sekretariatet har hatt følgende tilsatte i perioden:
• Hans Petter Bugge, generalsekretær 
• Christian Tengs, organisasjons- og 

forhandlingssjef
• Ellef Blakstad, fagsjef
• Solveig Magnusson, økonomisjef
• Steinar Tessem, informasjonssjef/redaktør 
• Mette Rød Fredriksen, juridisk rådgiver
• Mona Pettersen, redaksjonssekretær (tilbake 

fra permisjon 17. mars 2016)
• Frauke Becher, redaksjonssekretær (vikar til 

29. februar 2016)
• Aina Berntsen, kurssekretær 
• Anne Prestbakmo, organisasjonssekretær
• Kristine Fosser, økonomimedarbeider
• Eva Kristin Sjøberg 25 % ansatt som leder av 

TUD.

Det samlede sykefraværet har vært på  
10.17 %, en oppgang fra 6,24 % året 
før. Oppgangen skyldes i hovedsak ett 
langtidssykefravær.

Lokaler
Den norske veterinærforening eier og driver 
eiendommen Keysers gate 5 i Oslo sammen 
med Naturviterne. Eiendommen gjennomgikk 
fullstendig utvendig rehabilitering i 2008 og er 
fortsatt å regne som en velholdt og veldrevet 
eiendom. 

Øvrige leietakere i gården er:
Første etasje:
• Lokalene til venstre leies av DyreID AS.
• St. Olavs Institutt (fysioterapeuter) holder 

til i lokalene på den andre siden av 
oppgangen.

Andre etasje:
• Naturviterne

Tredje etasje:
• Den norske veterinærforening 

Fjerde etasje:
• Leilighet som inneholder tre store møblerte 

hybler, felles kjøkken, stue, bad med dusj og 
toalett og separat toalett. Hyblene har vært 
utleid hele året.

• Tidligere kontorlokaler som rommer fem 
møblerte hybler med felles stue og kjøkken, 
to bad og et ekstra toalett. Hyblene har vært 
utleid hele året.
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Årsrapport

Innledning

1. Synlighet og kommunikasjon
2. Organisasjonen
3. Medlemmer
4. Politikk
5. Internasjonalt arbeid

Her følger en redegjørelse for noen av de  
viktigste sakene sentralstyret og sekretariatet 
i foreningen arbeidet med i 2016. Handlings-
planen for perioden 2015-2017 som ble lagt frem 
for representantskapsmøtet i november 2014 og 
dokumentet fra seminaret på Kleivstua i august 
2015, utgjør rammeverket for prioriteringene i 
perioden. 

Den norske veterinærforenings vedtekter 
beskriver foreningens hovedoppgaver slik:

§ 2.Formål
DNV skal
• fremme og ivareta medlemmenes 

økonomiske, faglige, kollegiale og sosiale 
interesser

• styrke og utvikle veterinærenes fagområder i 
samfunnet

• fremme og påvirke den veterinærmedisinske 
utdanning og forskning

• virke for en høy faglig og yrkesetisk 
standard blant foreningens medlemmer

• profilere veterinærstanden 

Disse punktene er retningsgivende for 
prioriteringer i det daglige arbeidet i sekretariatet 
og for alle de oppgavene som løses som en del 
av foreningens ordinære drift. I handlings-
planene beskrives områder og temaer som 
anbefales å vies særlig oppmerksomhet i de 
aktuelle toårsperiodene. Handlingsplanen 
ligger til grunn for budsjettet, men vedtas ikke 
eksplisitt. 

På strategiseminaret i august 2015 som ble 
arrangert for sentralstyret, observatører og 
sekretariatet, ble det fastslått at nåværende styre 
i tillegg til anbefalingene i handlingsplanen, 
ønsket å fortsette og fokusere på synlighet.
Internt vil økt synlighet gi høyere attraktivitet 
overfor DNVs medlemmer. Det vil kunne 
tiltrekke flere medlemmer, bidra til å beholde 
medlemmene, og videre oppdatere og informere 
om det arbeidet som pågår sentralt.  

Intern synlighet i foreningen er avgjørende 
for å oppnå den beste samhandlingen. 
Nøkkelen til å skape en felles identitet, sterkere 
samhold og stolthet av å være en del av den 
veterinære profesjonen ligger i å synliggjøre 
Veterinærforeningens arbeid ut til det enkelte 
medlem. 
Økt synlighet eksternt skal fremme veterinær-
profesjonen, og gi veterinærene en tydelig 
stemme og et positivt og profesjonelt omdømme 
i samfunnet. Mer synlighet i samfunnsdebatten 
og en synlig ekspertrolle, vil øke foreningens og 
veterinærenes innflytelse og påvirkningskraft i 
viktige spørsmål der det er viktig å bli hørt.   

Veterinære fagområder med spesielt fokus 
for synlighet: Veterinær samfunnsmedisin, 
Antibiotikabruk og resistens, Havbruksnæringen, 
Dyre- og fiskevelferd, Utviklingen i kompetansen 
innenfor alle områder av klinisk sektor.
 
Listen er dynamisk og må ses i sammenheng 
med samfunnsutviklingen.

1. Synlighet og kommunikasjon

Intern synlighet og kommunikasjon

For å kunne optimalisere kommunikasjon 
og informasjonsflyt i Veterinærforeningen, 
har alle lokalforeninger og særforeninger en 
sentral tillitsvalgt i DNV som kontaktperson. 
Samhandling og formidling av synspunkter og 
vedtak bedres og dette øker forståelsen mellom 
de forskjellige delene av organisasjonen. På 
hvert arrangement som holdes av særforeninger 
eller lokalforeninger deltar en sentralt fra 
foreningen, og holder innlegg for å informere 
om foreningens pågående arbeid i øyeblikket. 
På hvert fysiske styremøte rapporteres det 
fra det enkelte styremedlem om aktiviteter 
og viktige aktuelle saker i lokalforeningene 
og særforeningene de har ansvar for. Det 
rapporteres også fra forhandlingsutvalg, 
DNV-S og DNV-P i sentralstyremøtene. 
Hovedoverskriftene i disse rapportene 
referatføres. 

En slik interaktiv informasjonsflyt forbedrer 
forståelse og samhandlingen betraktelig i 
organisasjonen. DNV sentralt oppdateres på 
hvilke problemstillinger, styrker og hendelser 
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som foregår de forskjellige steder.
For å formidle sentralstyrets arbeid ytterligere 
er det utarbeidet en liste over personer og 
undergrupper som skal motta ulike referater 
og meldinger fra DNV. Godkjente referater fra 
sentralstyremøtene skal fortsatt legges ut på våre 
nettsider i pdf-format. I tillegg sendes de samme 
referatene ut til lederne i lokalforeningene og 
lederne i særforeningene. Sekretariatet sørger for 
at dokumentene blir sendt ut fortløpende etter 
oppsatte lister.

Sentralstyremedlemmene som har ansvar for 
særforeningene, deltar også på årsmøtene i 
«sin forening» med samme informasjonsflyt som 
nevnt ovenfor. 

I styremøtene rapporteres det i tillegg om møter 
eller andre aktiviteter styremedlemmene har 
deltatt i under «runden rundt bordet» og det 
samme gjøres fra administrasjonen. 
Det er vedtatt at når tillitsvalgte deltar på 
møter, skal det lages en kortfattet skriftlig 
oppsummering.

Bruk av sosiale medier for å synliggjøre og 
informere medlemmene om overnevnte aktivitet 
gjøres fortløpende. 

Særforeningene

Informasjonsflyt og samarbeid mellom 
særforeningene og sentrale deler av foreningen 
er avgjørende for DNV som en faglig og 
fagpolitisk forening. Veterinærforeningens 
faglige kompetanse befestes på en god måte 
når sentralstyret og sekretariatet bruker 
særforeningenes kunnskap til å utforme 
standpunktpapirer, høringsuttalelser, faglige 
utspill og andre uttalelser for eksempel i media.  
Særforeningene har holdt god aktivitet i 2016 
med kurs, seminarer og møter.

Lokalforeningene

Lokalforeningene er viktige møteplasser for  
kolleger, spesielt med det faktum at man kan  
møtes som kolleger på tvers av de sektorer 
man arbeider i til daglig. Aktivitetene i lokal-
foreningene dette året har vært imponerende. 
Det har vært arrangert fagseminarer, diskusjons- 
og temakvelder, sosiale arrangementer i tillegg til 
årsmøter.
 
Den regionale tilknytningen gir foreningen en 
unik mulighet for samhandling og til å støtte 
medlemmer, til å påvirke politikere og til å gi 
innspill og informasjon til kolleger lokalt.   

Forhandlingsutvalgene

Det har vært god aktivitet i Veterinærforeningens 
organisasjons- og forhandlingssektor. 
Forhandlings- og organisasjonssjef Christian 
Tengs er sekretær for utvalgene. Det arrangeres 
seminarer, kurs og annet for de tillitsvalgte. Det 
er også gjennomført medlemsundersøkelse. Se 
spesifikk årsrapport fra de forskjellige utvalgene.  
Lederne i forhandlingsutvalgene deltar 
på sentralstyremøter og seminarer og gir 
informasjon fra sitt arbeid under agendapunktet 
”runden rundt bordet”. 

DNV-P

DNV-P er observatør i sentralstyret og deltar 
derfor på sentralstyremøter og seminarer. DNV-P 
er aktive og har hatt eget kursprogram på 
Veterinærdagene 2016 på Hamar. 
Historikken, erfaringen og kunnskapen 
som ligger i pensjonistforeningen og 
dens medlemmer er svært viktig for hele 
Veterinærforeningen. 
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I tillegg skal sentrale deler av Veterinær-
foreningen samarbeide og samhandle med  
pensjonistforeningen om de sakene som er  
viktige for våre pensjonister. 
Pensjonistforeningen er også et godt bindeledd 
for kunnskapsflyt og formidling av historikk 
viktig for medlemmer og sentrale deler, som 
igjen er avgjørende for arbeidet i foreningen.

DNV-S

Sentrale deler av Veterinærforeningen arbeider 
tett sammen med studentforeningen.   
Det arrangeres jevnlig seminarer og kurs for 
studentene, for både studenter i Norge og 
utenlandsstudenter, hvor også DNV deltar fra 
sentralt hold. 
 
Kandidatdagene og åpningsdagen for nye 
studenter som arrangeres hvert år, er en viktig 
del av informasjonsarbeidet og identitetsbygging 
i samhandlingen mellom Veterinærforeningen 
sentralt og studentorganisasjonen. 

Organisasjonssjef Christian Tengs er sekretær for 
studentene. 
 
Ved utgangen av november måned 
hadde Veterinærforeningen tett opptil 700 
studentmedlemmer.  

Kollegahjelperne

Kollegahjelperne er viktige støttespillere for 
medlemmer som har behov for å snakke ved 
vanskelige situasjoner. Kollegahjelpere gjør 
en uvurderlig innsats som medmennesker og 
som gode kolleger. Det har vært avholdt gode 
kollegahjelpseminarer med kollegahjelperne 
og med deltagelse fra administrasjonen og 
presidenten. 
 
Kollegahjelperne har også deltatt på 
Veterinærdagene.
Generalsekretæren og presidenten har deltatt på 
seminarer hos kollegahjelperne.  

TUD

Tilsynsutvalget for Dyreklinikker, administrerer 
ordningen «Klinikk sertifisert av Den norske 
veterinærforening». 
 
Det ble avholdt møte i januar 2016 med de to 
største kjedene i klinikksektor for å diskutere 
veien videre for å samhandle om opprettholdelse 
av sertifiseringsordningen i kjedene. Det er 

gledelig å konstatere at ledelsen i kjedene er 
positive til sertifiseringsordningen. Klinikker som 
er solgt til kjedene synes ordningen er viktig 
for å opprettholde den kvalitetsstandarden som 
ligger i å være sertifisert. 

Det har vært avholdt møte med TUD- 
inspektørene og daglig leder Eva Kristin Sjøberg 
og administrasjonen ved Hans Petter Bugge og 
president Torill Moseng. 

DyreID

Sentralstyret har gjennomført generalforsamlinger 
for DyreID, som er et 100% eiet aksje- 
selskap av DNV. Selskapets formål er organisering 
og utvikling av identitetsmerking av dyr og  
objekter, etablering av diagnoseregister, 
opplysningsarbeid om avl og helse og annen 
virksomhet som naturlig vedrører disse områder, 
herunder støtte til videre- og etterutdanning.  
Generalforsamlingen innsatte ny styreleder 
Øyvind Fylling Jensen, etter avtroppende 
styreleder, Hans Jacob Randgaard.
 
Flere prosjekter er under arbeid, blant annet 
Pyramidion/diagnoseregisteret. 
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Ekstern synlighet og kommunikasjon

Informasjonsmedier

NVT er en viktig informasjonskanal til 
foreningens medlemmer og andre interessenter. 
Informasjon om organisasjonens arbeid i NVT 
gir medlemmene en god innsikt i foreningens 
arbeid. Tidsskriftet er i tillegg en viktig 
profesjonell, faglig informasjonskanal om 
veterinærprofesjonen, foreningen, kunnskap og 
forskning. 
 
Se for øvrig eget avsnitt under administrasjonen.
DNVs hjemmeside er viktig for både intern og  
ekstern kommunikasjon. Her finnes informasjon 
til medlemmer om alt fra samarbeidsavtaler i 
praksis til opplysninger om tillitsvalgtrollen. 
Hjemmesiden fungerer også som en viktig  
utgiver av pressemeldinger fra Veterinær-
foreningen og andre nyheter som er dagsaktuelle. 
Hjemmesiden må være «up to date» og det må 
være lett å finne informasjon. Sentralstyret har 
bedt om en oppgradering av hjemmesiden. 

Sosiale medier som Facebook har etablert 
seg godt som en god informasjonskanal 
i Veterinærforeningen. Sentralstyret og 
administrasjonen legger jevnlig ut dagsaktuelle 
saker for å nå medlemmer og eksterne aktører så 
raskt som mulig. Det har vært en jevn økning i 
følgere på Veterinærforeningens Facebookside.  
Presidenten bruker twitter for å synliggjøre 
Veterinærforeningens arbeid og for å påvirke 
direkte og indirekte i forskjellige typer saker 
foreningen arbeider med. 

Tittelbrukkampanjen

I tittelbrukkampanjen i september og oktober 
2016, oppfordret Veterinærforeningen alle 
kolleger til å bruke sin veterinærtittel der 
det er naturlig, både i dagligtale og skriftlig. 
Veterinærenes kunnskap er på mange områder 
helt avgjørende på felter som matsikkerhet,  
mattrygghet, beredskap og i forsknings-
sammenhenger. Særlig viktig er det at tittelen 
kommer frem når kolleger uttaler seg i media. 
 
Virksomheter i både offentlig og privat sektor 
har fått oppfordring til å bruke tittelen, via brev 
fra Veterinærforeningen. I tillegg var ledelsen 
i de store veterinærvirksomhetene orientert 
muntlig om kampanjen. 
 
Veterinærforeningen fikk mange gode 
tilbakemeldinger under og etter kampanjen. 

Media

Veterinærforeningen blir ofte både sentralt 
og lokalt kontaktet av media for uttalelser 
og presiseringer av foreningens synspunkter. 
Synlighet i samfunnsdebatten gir uten tvil mer 
påvirkningskraft for veterinærene både generelt 
og spesielt.  
 
Veterinærforeningen har et overvåkningssystem 
som gir daglige oppdateringer om mediesaker 
som blant annet omhandler veterinærer, 
Veterinærforeningen, Mattilsynet og veterinær-
profesjonen. 
 
Det er også dette året en vesentlig økning 
i mediaoppslag hvor veterinærer og 
Veterinærforeningen uttaler seg. Oversikten viser 
at Veterinærforeningen uttaler seg i de store 
nasjonale mediene ofte, og i tillegg i radio, tv, 
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debatter med mer. I tillegg er det svært mange 
oppslag i lokale medier. Her ser vi også mange 
reportasjer der veterinærer uttaler seg. 

Mediaoversikten gir administrasjonen og 
sentralstyret en god oversikt over veterinære 
saker og om saker som Veterinærforeningen har 
uttalt seg om eller er involvert i.  

Akademikerne

DNV er en av 13 medlemsorganisasjoner i 
Akademikerne. Presidenten har vært observatør 
i Akademikernes styre og deltatt på styremøter, 
seminarer og det årlige topplederseminaret på 
Lysebu. 
 
Generalsekretær og president har deltatt på 
Rådsmøtet til Akademikerne, hvor blant annet 
valg holdes. 
 
Akademikerprisen blir utdelt hvert år av 
akademikerne og ble i år utdelt til lege og 
professor Dag Berild. Veterinærforeningen hadde 
sammen med Tannlegeforeningen en sentral 
rolle under utdelingen med å belyse «en helse»-
perspektivet ved antibiotikaresistens. 

På et av Veterinærforeningens sentralstyremøter 
deltok Kari Sollien, ny leder hos Akademikerne 
og ny generalsekretær Olav Ulleren som også 
er medlem av Veterinærforeningen og kollega. 
Det ble diskutert hvordan Akademikerne og 
Veterinærforeningen kan samhandle best mulig 
fremover til medlemmenes beste.  

Arendalsuka

Fagsjef og presidenten deltok på Arendalsuka via 
Akademikerne. Se eget avsnitt under politikk. 
DNV har også representanter i Akademikernes 
forhandlingsutvalg og samarbeidsutvalg hvor det 
gjøres et svært viktig arbeid for medlemmenes 
arbeids- og lønnsvilkår.  

Organisasjonsutvalget i Akademikerne

Akademikerne nedsatte et organisasjonsutvalg 
for å se på hvordan samfunnsutviklingen 
påvirker fagorganisasjonenes oppgaver og 
organisering, og hvilke konsekvenser disse 
utviklingstrekkene kan få for Akademikerne. 
Presidenten ble valgt inn i organisasjonsutvalget 
og arbeidsgruppen leverte sin ferdigstilte rapport 
til styret i august 2016. Rapporten vil ha stor 
påvirkning for Akademikernes arbeid og fokus 
videre. 

Det ble nedsatt en referansegruppe til 
organisasjonsutvalget hvor Veterinærforeningens 
generalsekretær ble valgt inn. Referansegruppen 
og organisasjonsutvalget holdt jevnlige møter 
sammen.
 
Akademikernes styre la frem rapporten for 
Rådsmøtet i 2016.  
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2. Organisasjonen

Ansettelse av ny generalsekretær

Da sittende generalsekretær er ferdig med sitt 
andre seksårige åremål høsten 2017 og går av 
med pensjon, startet sentralstyret prosessen med 
ansettelse av ny generalsekretær høsten 2016.  
Rekrutteringsfirmaet Visindi ble valgt for å bistå 
Veterinærforeningen for å velge riktig kandidat 
til stillingen. Sentralstyremedlem Hogne Bleie 
og president Torill Moseng er kontaktpersonene 
i sentralstyret i dette arbeidet og rapporterer til 
resten av styret gjennom hele prosessen. 

Pensjoner for ansatte i sekretariatet 

Pensjonsutgifter må være forutsigbare for  
foreningen.

Gruppen som ble nedsatt for å se på kostnadene 
for nåværende ytelsesbaserte pensjonssystem i 
Veterinærforeningens sekretariat la sin rapport 
frem for sentralstyret. 
 
Anbefalingen og forslagene ble vedtatt i august 
2016 og generalsekretæren ble bedt om å 
effektuere vedtaket.     

Kunnskap og kompetanse
DNVs etterutdanningsavdeling har i 2016 bestått 
av fagsjef Ellef Blakstad og sekretær Aina 
Berntsen. Regnskapsføring har blitt ivaretatt 
av DNVs regnskapssjef Solveig Magnusson og 
regnskapsmedarbeider Kristine Fosser.

Ekstern samarbeidspartner, Meetings, bistår 
i arrangement av Veterinærdagene og med 
bestilling av konferansehotell til årlige kurs.

Det har vært arrangert til sammen 9 fagkurs for 
veterinærer i løpet av året, med 420 deltakere.
I tillegg ble Veterinærdagene 2016 arrangert på 
Hamar med totalt 422 personer tilstede, hvorav 
205 var ordinære deltakere på fagkursene og 
tillitsvalgtkurs.

Avtalen med NMBU Veterinærhøgskolen 
om annonsering og markedsføring av 
kurs er videreført. Det har vært et godt 
samarbeid med NMBU Veterinærhøgskolens 
etterutdanningsavdeling gjennom året. 

På kursene rettet mot veterinærer i klinisk 
praksis, har det vært stor interesse fra 
leverandører om å delta med fagtekniske 
utstillinger, hvilket tilfører kursene og 

kursdeltakerne en ekstra og nyttig dimensjon.
Smådyrpraktiserende veterinærers forening har 
fortsatt opplegget med parallelle fagseksjoner på 
det årlige høstkurset. 

Samarbeidet med de andre nordiske 
veterinærforeningene har blitt videreført i 2016, 
med samme aktivitetsnivå som tidligere. 

Datasystemet Questback benyttes fortsatt til 
evaluering av alle kurs i DNV-regi, og fungerer 
bra. Svarprosenten fra kursdeltakere ligger 
i snitt på over 80 prosent, hvilket må sies å 
være meget høyt. Evalueringene benyttes 
aktivt til å forbedre kursavviklingen, hvilket 
også gjenspeiles i tilbakemeldingene fra 
kursdeltakerne. Dataverktøyet brukes også 
i ulike typer kartlegging blant medlemmene 
og i samarbeidsprosjekter som kommer 
medlemmene til gode. Det gjennomføres også 
lønnsundersøkelser hvert år ved hjelp av dette 
verktøyet.

Det har i 2016 vært kontakt med en 
konkurrerende leverandør av denne type 
IT-programmer og det vil i løpet av 2017 bli tatt 
stilling til om en skal endre leverandør av denne 
tjenesten.
 
I løpet av 2016 er det utdannet to nye 
spesialister i smådyrsykdommer - hund og katt. 
En kandidat bestod ikke avsluttende prøve. 
En kandidat har avlagt avsluttende prøve i 
spesialiteten hest, uten å bestå. Flere kandidater 
er under utdanning innen spesialisering på hest 
og smådyr, mens oppslutningen fortsatt er dårlig 
innen produksjonsdyr, næringsmiddelhygiene og 
akvamedisin. 

DNVs hovedutvalg for spesialisering har 
fullført sitt arbeid med å revidere regelverk 
for spesialisering. Revisjonen er godkjent av 
Mattilsynet og nytt regelverk trer i kraft fra 1. 
januar 2017. 

22 veterinærer er autorisert som øyelysere.  
19 aspiranter holder på med utdanning. 

I forbindelse med endringer i forskrivningsregler 
for legemidler til bier, har Veterinærforeningen 
tatt initiativ til å kartlegge medlemmer med 
spesiell interesse for bisjukdommer, og 
har i samarbeid med Norges birøkterlag, 
Veterinærhøgskolen og Legemiddelverket initiert 
produksjon av en terapiveileder, samt arrangert 
kurs for interesserte veterinærer.
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Fagsjefen er treasurer og styremedlem i 
EVERI (European Veterinarians in Education, 
Research and Industry) og har deltatt på de 2 
årlige møtene i regi av FVE/EVERI. EVERI har 
arbeidet aktivt med å systematisere såkalt EPT 
(Extramural Practical Training), slik at det kan 
etableres korte kurs og hospiteringsopplegg 
innen veterinære fagområder utenfor det 
tradisjonelle curriculum. Opplegget med 
hospitering og deltakelse på oppholdet for 
norske veterinærstudenter på Frøya i regi av 
Veterinærhøgskolen og Åkerblå vil være et slikt 
tilbud. I tillegg jobbes det med opplegg innen 
bisykdommer og One Health.

Fagsjefen har representert DNV i et utvalg 
som ser på profesjonsetikk i ny studieplan fra 
2020 ved Veterinærhøgskolen, og et utvalg 
samme sted som drøftet nye opplegg for klinisk 
evaluering og avvikling av kliniske eksamener. 
Sammen med Mette Rød Fredriksen, Christian 
Tengs og Torill Moseng har det vært gjennomført 
undervisning for fordypningsstudenter på 
Veterinærhøgskolen om drift og administrasjon i 
veterinær praksis, samt yrkesetikk. 

Det har også blitt tatt initiativ fra Veterinær-
foreningen til å se nærmere på retningslinjer for 
påsitterpraksis ved Veterinærhøgskolen. 

Fagsjefen har gjennom hele året deltatt i 
møter med Mattilsynet, Folkehelseinstituttet 
og husdyrnæringen vedrørende påvisning av 
LA-MRSA i svinebesetninger i Norge. I tillegg 
deltar DNVs generalsekretær og fagsjef i jevnlige 
strategiske forum for dyrehelse og dyrevelferd i 
regi av Mattilsynet.

Fagsjefen har deltatt i en arbeidsgruppe nedsatt 
av analyseselskapet Menon til hjelp for å lage 
en samfunnsøkonomisk analyse av eventuell 
avvikling av pelsdyrnæringen, og også deltatt 
med innlegg på høringsmøte i Næringskomiteen 
om pelsdyrnæringens fremtid.

I løpet av året har Veterinærforeningen tatt 
initiativ overfor Apotekforeningen og Animalia, 
for om mulig å få til en etablering av en 
E-reseptløsning for veterinærer i Norge. Disse to 
organisasjonene samarbeider nå med sikte på å 
kunne få dette på plass.

DNVs president og fagsjef deltok på Arendals- 
uka i august 2016. Det ble gjennomført et  
svært vellykket debattmøte om antibiotika- 
resistens i et samarbeid med Legeforeningen 
og Tannlegeforeningen under Akademiker-
paraplyen. Arrangementet fikk stor medie-
oppmerksomhet. I tillegg ble Arendalsuka 
benyttet til å presentere ulike veterinære 
problemstillinger for flere politiske aktører.

Det har i løpet av året vært gjennomført flere 
møter og gitt innspill om lover og forskrifter som 
har betydning for praktiserende veterinærers 
hverdag. Fagsjefen har sammen med styret i 
Akvaveterinærenes forening bistått medlemmer 
i forbindelse med tilsynskampanje rettet mot 
legemiddelbruk i oppdrettsnæringen. 

Det er fortsatt en jevn strøm av henvendelser 
fra medlemmer som trenger DNVs hjelp i ulike 
klage- og tilsynssaker. Dette medfører periodevis 
stor ressursbruk både for fagsjefen og DNVs 
jurist, og arbeidet med forebyggende tiltak som 
kan bidra til å redusere omfanget av slike saker 
fortsetter.

DNVs jurist og fagsjef har fortsatt arbeidet med 
å utrede mulighet for å få på plass en bedre 
profesjonsansvarsforsikring for medlemmene, og 
har i den anledning vært på møte i Den Danske 
Dyrlegeforening, samt innledet dialog med 
meglerfirmaet Willis Norge.

Veterinærforeningen er fortsatt medlem av 
Akademisk studieforbund og rapporterer årlig 
inn alle gjennomførte kurstimer. Flere av DNVs 
ansatte har deltatt på de årlige seminarene som 
AKS arrangerer for medlemsorganisasjonene med 
godt utbytte.
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Kommunikasjon
Kommunikasjonsarbeidet inkluderer utgivelse av  
Norsk veterinærtidsskrift, drift og utvikling av  
foreningens nettside og Facebook-side, medie- 
håndtering og -rådgivning og kommunikasjons-
faglig bistand til håndtering av aktuelle saker.  
En viktig oppgave er å lede og utvikle 
samarbeidet med eksterne samarbeidspartnere 
innen kommunikasjonsfaglige tjenester, grafisk 
tilrettelegging og produksjon, annonsesalg og 
nettsider.

Alle i sekretariatet, redaksjonskomiteen for 
tidsskriftet, tillitsvalgte og medlemmer deltar i 
kommunikasjonsarbeidet. Redaksjonssekretæren 
og informasjonssjefen/redaktøren utgjør 
kommunikasjonsenheten i det daglige arbeidet.  

Norsk veterinærtidsskrift 

Tidsskriftet kom ut med ni utgaver som planlagt. 
Abonnements- og annonseinntektene viser en 
positiv utvikling. 

De nordiske veterinærtidsskriftene i Sverige, 
Norge, Finland og Danmark har et løpende 
redaksjonelt samarbeid. Redaktørene møtes to 
ganger årlig. 

Tidsskriftet er viktig del av identiteten til 
foreningen og en sentral kommunikasjonskanal. 
Et viktig trekk ved tidsskriftet er at en stor del av 
skrivearbeidet gjøres på dugnad av medlemmer. 
Skribentene fortjener takk for sine bidrag til 
fellesskapet. 

Redaksjonskomiteen spiller en vesentlig rolle 
i den faglige utviklingen av tidsskriftet. Den 
består av veterinærmedisinsk redaktør Stein 
Istre Thoresen og de faglige medarbeiderne 
Trygve T. Poppe, Sigrid Lykkjen, Tormod Mørk 
og Yngvild Wasteson. Sigrid Lykkjen valgte etter 
eget ønske å tre ut av komiteen første halvår. 
Nytt medlem i komiteen er Carl Fredrik Ihler. 
Helene Seljenes Dalum, ansvarlig for stoff fra 
Smådyrpraktiserende veterinærers forening, 
valgte å fratre i løpet av året på grunn av høy 
arbeidsbelastning. En viktig medspiller for 
redaksjonen er lederen for biblioteket ved NMBU 
Veterinærhøgskolen, Anne Cathrine Munthe, som 
sørger for gjennomgang av referanselistene til 
fagartikler og fagaktuelt-saker. 

Nettside og sosiale medier

Antall unike besøkende på Veterinærforeningens 
nettside er på nivå med foregående år. Internett 
gir foreningen muligheter til å nå medlemmer og 
andre målgrupper på en ny måte. Tilpasninger 
og endringer på løsningen gjøres løpende 
og en oppgradering av løsningen vurderes 
kontinuerlig.

I løpet av de nesten tre årene som har gått 
siden Veterinærforeningen fikk sin egen 
offisielle Facebook-side i februar 2014, har 
siden blitt en viktig kommunikasjonskanal både 
til egne medlemmer og omverdenen. Siden 
administreres og styres av sekretariatet. I tillegg 
er det opprettet flere Facebook-sider i regi av 
særforeningene og grupper av medlemmer.

Kommunikasjonsfaglig rådgivning

Deltagelse i planlegging og gjennomføring av 
tiltak og prosjekter i regi av Veterinærforeningen 
er en viktig kommunikasjonsfaglig oppgave.  
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3. Medlemmer

Medlemsantallet i Veterinærforeningen har 
økt også i 2016. Ved utgangen av 2016 hadde 
foreningen 3182 medlemmer. Medlemstallet i 
foreningen har økt jevnt de seneste årene. 

 
Studentene

Veterinærforeningen har en viktig rolle overfor 
nye kolleger og studenter. Kandidatdagene 
arrangeres i august i regi av DNV og DNV-S.  
Kurset er tilrettelagt for sisteårs veterinær-
studenter og nyutdannede veterinærer både 
fra inn- og utland. Formålet med kurset er å gi 
deltagerne god informasjon om aktuelle temaer 
for veterinærstudenter før de går ut i yrkeslivet. 
Gode foredragsholdere ga deltagerne nyttig og 
viktig informasjon for yrkeslivet som veterinær.
Det ble holdt «Velkomstdag» for de nye 
veterinærstudentene også på Adamstuen. Denne 
fagdagen ga studentene innblikk i hva slags 
muligheter og utfordringer veterinærutdannelsen 
de nå begir seg inn på gir. 

I tillegg ser Veterinærforeningen det som svært 
viktig å fortelle studentene alle fordelene ved 
å stå sammen, bygge den veterinære identitet, 
være kollegiale, arbeide for å styrke den 
veterinære profesjon, og å være organisert i 
Den norske veterinærforening. Det er noe av 
budskapet som uttrykkes ved hver anledning når 
noen sentralt fra deltar på studentarrangementer.  
Presidenten har deltatt på styresamling hos  
DNV-S og hatt styreopplæring med 
medlemmene.
 
Sentralstyremedlem Hogne Bleie deltok på 
karrieredager for akvaveterinærene.

 
Særforeningene

For å ha den rette forståelsen for de forskjellige 
utfordringer våre medlemmer har, er det viktig 
å bruke hele foreningens kompetanse. Den 
faglige kompetansen i foreningen ligger hos 
særforeningene. 
 
Presidenten og sentralstyremedlemmene har 
deltatt på årsmøter, styremøter både fysiske 
og telefonmøter og sosiale arrangementer i 
særforeningene. 
Presidenten har deltatt på seminar i HVF. 
Presidenten deltok på SVFs seminar med 
nyinnsatt styre. På samme møte deltok WSAWA 
representant Stein Istre Thoresen.  

 

Presidenten deltok på SVFs 40-års jubileum hvor 
kollegene Lisbet Holtet og Ellen Bjerkås ble gjort 
til æresmedlemmer.

 
Lokalforeningene

Lokalforeningene er en svært viktig del av 
Veterinærforeningens organisasjon for å 
kunne nå, forstå, hjelpe og samhandle med 
medlemmene på de steder de bor og arbeider. I 
løpet av 2016 har det vært arrangert seminarer, 
kurs og sosiale arrangementer i tillegg til 
årsmøter. 
 
Presidenten, ordføreren og sentralstyre-
medlemmene har deltatt på svært mange av 
disse arrangementene. 

Det har vært holdt spesiell tett kontakt mellom 
Veterinærforeningen sentralt og Sørlandets 
Veterinærforening i forbindelse med saken om 
grensepassering med kjæledyr, passkontroll og 
beredskap.
 
Kandidatseminar på Veterinærhøgskolen
Veterinærforeningen avholdt seminar for 
kandidatene på Veterinærhøgskolen. Her deltok 
jurist Mette Rød Fredriksen, fagsjef Ellef Blakstad, 
forhandlings- og organisasjonssjef Christian 
Tengs og president Torill Moseng. Fokus var 
blant annet på arbeidsavtaler, lønn, etikk og 
kommunikasjon.

Forhandlingskurs i Kosice

Det ble arrangert forhandlingskurs i samarbeid 
mellom Veterinærforeningen og Farmaceutisk 
forening. Presidenten deltok og holdt innlegg om 
viktigheten av medlemskap hos Akademikerne.
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Veterinærforeningens nettverksseminar og 
tenketank

Veterinærforeningens «Tenketank» ble arrangert i 
mars 2016 med deltagere fra tillitsvalgtapparatet, 
ledere i særforeninger, lokalforeninger, 
forhandlingsutvalg, hovedtillitsvalgte ved NMBU 
Veterinærhøgskolen og Veterinærinstituttet, 
sentralstyret og sekretariatet. 
 
Det var flere temaer som ble belyst: 
Alle deltagere ble bedt om å presentere to saker 
som de ser som viktige for Veterinærforeningen 
og sin del av organisasjonen. Det ble laget en 
rapport over sakene etter seminaret. Rapporten 
viste at mange av deltagerne hadde lagt vekt 
på de samme sakene, slik som dyrevelferd, 
antibiotikabruk, vaktsaken, en helse og annet. I 
tillegg var det også regionale forskjeller. 
 
Et viktig tema var hvordan bygge et godt 
tillitsvalgtapparat i private selskaper, kjeder, 
frittstående klinikker og andre organisasjoner.
 
Veterinærforeningens spørreundersøkelse om 
vaktsaken ble gjennomgått og videre felles 
håndtering, betydningen av felles budskap, 
historikk og lokalforeningenes rolle ble drøftet.

Tenketanken er en viktig felles arena for både 
informasjonsflyt og idéskaping for DNVs videre 
arbeid.

Veterinærdagene

Veterinærdagene 2016 ble arrangert i Hamar 
og gjennomført med fornøyde kursdeltagere. 
Deltagere, utstillere, tillitsvalgte og sekretariatet i 
Veterinærforeningen fortjener en stor takk for alt 
arbeid og stort engasjement for arrangementet.
 
Dagene startet med tillitsvalgkurs for statlige 
ansatte med blant annet årets lønnsoppgjør, 
endringer i arbeidsliv, omorganiseringer og 
utviklingsmuligheter for Veterinærforeningens 
medlemmer, altså høyaktuelle foredrag.  
Fem parallelle fagkurs arrangert av 
særforeningene ble avholdt og også paneldebatt. 
Både faglig og sosialt gir Veterinærdagene 
gode opplevelser. Veterinærdagene er en viktig 
møteplass for kolleger og et sted hvor man kan 
bygge både profesjonelle og sosiale relasjoner. 

Omstillinger

Det er fremdeles mange medlemmer som 
opplever omstillinger ved veterinære arbeids-
plasser. Utfordringene i forbindelse med 
omstillingene er forskjellige. Veterinærforeningen 

følger prosessene for å kunne bistå medlemmene 
på best mulig måte.
 
Omorganiseringen på Veterinærinstituttet har 
vært en av prosessene foreningen har fulgt.  
Christian Tengs har vært i kontakt med og 
arrangert møter med medlemmene og de 
tillitsvalgte fortløpende.  

Lønns- og takstundersøkelser

Også i 2016 er det kjørt takstundersøkelse og 
årlig lønnsundersøkelser i smådyrsektor. Det 
er også gjennomført lønnsundersøkelse blant 
akvaveterinærene.
 
Undersøkelsene gir Veterinærforeningen 
faktabaserte tall som er viktig for oss som 
fagforening. Det gir oss nyttige verktøy som 
brukes i arbeidet med å sikre gode arbeids- og 
lønnsvilkår for våre medlemmer. 

Oppkjøp i klinisk praksis

Oppkjøp fra de store kjedene i klinisk praksis, 
i hovedsak smådyrklinikker har fortsatt i 2016. 
Kjededannelse i klinikksektor er en av de største 
forandringer vi har sett når det gjelder veterinære 
arbeidsforhold i klinisk praksis. 

Veterinærforeningen har vært opptatt av å få på 
plass tillitsvalgtapparatet i klinikksektor generelt 
slik at våre medlemmers lønns- og arbeidsvilkår 
ivaretas på en god og profesjonell måte. 
Veterinærforeningen har fortsatt dette arbeidet i 
2016. 
 
Samtidig er foreningen opptatt av å påpeke 
veterinærers frie yrke som gjør at beslutninger 
som har med veterinærfaget å gjøre, må tas 
på veterinærfaglig grunnlag. Dette er en av de 
viktigste prinsippene for vårt yrke og viktig 
å påpeke med hensyn til alle veterinære 
arbeidsplasser, men kanskje spesielt for 
nye konstellasjoner vi nå ser får en sterk 
markedsandel innenfor klinisk sektor.

Veterinærvakt

Den lovpålagte kommunale Veterinærvakten er 
svært viktig for dyrevelferden i hele landet og 
for å sikre at dyr får hjelp når akutte situasjoner 
oppstår, uavhengig av tidspunkt på døgnet. 
Veterinærforeningen skal sikre at medlemmene 
som påtar seg vakt får god nok kompensasjon 
når våre kolleger tar på seg dette viktige 
arbeidet i sin fritid. Det har vært utfordringer 
i forbindelse med vaktsaken både lokalt og 
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sentralt. Veterinærforeningen ser det som 
nødvendig og viktig å formidle informasjon 
om plikten kommunene har for veterinærvakt 
i hele landet. Dette er utført på flere måter, og 
blant annet ved et informasjonsskriv utarbeidet 
av DNV-N. Skrivet inneholder informasjon til 
både kommunene og medlemmer om plikter, 
rettigheter, lover med mer. 

Det er utarbeidet og gjennomført en 
spørreundersøkelse til alle medlemmer i PVF 
og alle vaktdeltagere om vaktsituasjonen i deres 
område. 

I tillegg til dette arbeidet med vaktsaken 
har det vært gjort vesentlig innsats i 
forbindelse med lokale utfordringer med vakt. 
Veterinærforeningen sentralt har deltatt på flere 
møter for å støtte og veilede medlemmene og 
også for å informere kommunene om deres 
ansvar for veterinærvakt. På disse møtene har 
også DNV-N deltatt for å bistå våre medlemmer. 

I forbindelse med at ansvaret for veterinærvakten 
ble overført til Landbruksdirektoratet med 
virkning fra 01.01.2016 ble det som skrevet 
i årsrapporten 2015, laget en rapport med 
anbefalinger til LMD vedrørende «Gjennomgang 
av tilskudd til kommunale veterinære tjenester.» 
Gunnar Dalen og Dan Åge Øyen satt i 
referansegruppen som skulle komme med 
innspill.  

Veterinærforeningen påpeker kontinuerlig hvor 
viktig den landsdekkende veterinære vakten 
er for å opprettholde god dyrevelferd i hele 
landet. I svært mange høringssvar og innspill til 
politikere ligger dette budskapet forankret. 
 
Veterinærforeningen har fortsatt sitt engasjement 
for veterinærvakt på Svalbard. Se detaljer under 
Politikk, Svalbardvakt.
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4.  Politikk – fagpolitikk

Høringsgrupper

Veterinærforeningen bruker høringsgrupper 
fra særforeninger og forhandlingsutvalg for å 
bistå fagsjef, Veterinærforeningens politikere og 
sekretariatet i utarbeidelse av høringssvar.  
Forankring av synspunkter i foreningen og 
samhandling med våre kompetansesenter 
gir bedre grunnlag for Veterinærforeningens 
politiske arbeid. 

Veterinærforeningen har levert følgende 
høringssvar i 2016:
• Legemiddelforskriften - registrerings- 

ordningen for homøopatiske midler med 
mer

• Tiltak for motvirkning av negative miljø- 
effekter av lakselusbehandling

• Forslag om endring i akvakulturdrifts- 
forskriften

• Endring av forskrift om hold av storfe,  
utsettelse av løsdriftskrav

• Forslag til endring av regelverket for hold  
av eksotiske dyr

• Høringssvar - forslag om endring av  
forskrift om fremmede organismer - krypdyr 
og amfibier

• Høringsnotat om vekst i norsk lakse- og 
ørretoppdrett

• Forslag til ny forskrift om vannforsyning  
og drikkevann

 
Veterinærforeningen har gitt innspill til ny 
jordbruksmelding. Veterinærforeningen hadde 
møte med Bondelaget og kom med foreningens 
innspill i forkant av jordbruksforhandlingene. 
Veterinærforeningen deltok på Stortingets høring 
av jordbruksoppgjøret, Veterinærforeningen 
deltok på næringskomitéens høring av 
statsbudsjettet. Veterinærforeningen har hatt 
møte med Landbruksdirektoratet om tilskudd 
til kommunale veterinærtjenester og tilskudd til 
veterinære reiser. 

Grunnstenen ble lagt for ny  
veterinærbygning på Ås

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale 
og kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen 
la 9. mai 2016 ned grunnsteinen for den 
nye Veterinærbygninga på Campus Ås. 
Veterinærforeningen deltok med informasjonssjef 
Steinar Tessem. 

FIRST HOUSE

I påvente av ny kommunikasjonsmedarbeider 
har Veterinærforeningen inngått samarbeid med 
First House for å få hjelp til å skrive kronikker 
og debattinnlegg. 
 
Samarbeidet har vært godt og Veterinær-
foreningen har fått inn flere kronikker i de  
store mediene. 

Mat og Landbruk kongress

Presidenten deltok på Mat og Landbruk 2016, 
arrangert av Norsk Landbrukssamvirke. Tema: 
Norsk landbruks fortrinn i det grønne skiftet 
Landbruks- og matminister Jon Georg Dale holdt 
innlegg på konferansen.

Sjømatdagene

Presidenten og sentralstyremedlem Hogne Bleie 
deltok på sjømatdagene. Den nye fiskeriminister 
Per Sandberg holdt innlegg og med vekt på 
dyrevelferd og dyrehelse, som han var opptatt 
av. Dette påpekte ministeren under samtale med 
presidenten i etterkant av hans innlegg. Det var 
over 600 deltakere på konferansen. 

Akvakulturforskriften 

Leder i Akvaveterinærforeningen, David Persson 
og Tor Einar Horsberg deltok i et dialogmøte i 
Fiskeridirektoratet i forbindelse med endring i 
akvakulturdriftforskriften. Sekretariatet arbeidet 
hardt med vårt budskap før møtet sammen med 
møtedeltagerne. Dette er et godt eksempel på 
hvordan samhandling mellom sekretariatet og 
særforeningene er viktig ved politisk arbeid.

Dysfunksjonell anatomi

Det var mye pressekontakt spesielt etter 
rapporten dyrehelsemessige aspekter ved avl 
av rasehunder i Norge. Det kom en uavhengig 
statusrapport i desember 2015 ved NMBU og i 
tillegg gjorde svenske veterinærer et opprop mot 
usunn avl.
 
Fagsjefen og presidenten hadde et uformelt 
møte med NKK for å diskutere situasjonen rundt 
usunn avl og dysfunksjonell anatomi. 
 
Det har vært svært mange presseoppslag og 
uttalelser fra foreningens side i forbindelse med 
usunn avl og dysfunksjonell anatomi.
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Påsitterpraksis

Etter initiativ fra Karl Lunde er det tatt initiativ 
til et snarlig møte med ansvarlige ved NMBU 
vedrørende påsitterpraksis. Her reises det 
spørsmål om hvem som har ansvar for 
studentene av de praktiserende dyrlegene som 
har med seg studenter i sin praksis. I tillegg må 
det avklares hva som forventes at studentene 
skal lære av et slikt praksisopphold.  

Ny studieplan

DNV engasjerte seg i arbeidet med ny studie-
plan for veterinærstudiet med særlig fokus på 
«Day One Skills». Det ble oppnevnt et utvalg 
bestående av fagsjef Ellef Blakstad, leder 
i DNV-S, sentralstyremedlemmene Helen 
Øvregaard og Gunnar Dalen som følger arbeidet 
i NMBUs utvalg og tilbyr sine innspill til dette.  

 
Vaktsaken Svalbard

Veterinærforeningen inviterte til møte med 
sysselmannen på Svalbard i forbindelse med 
bekymring for dyrevelferd og veterinærdekning/
vakt på Svalbard.
 
Møtet ble avholdt i Longyarbyen og deltagere fra 
lokalstyret, fungerende sysselmann, Mattilsynet, 

Veterinærforeningen, lokale veterinærer på 
Svalbard og Veterinærinstituttet via Skype. 
Dyrevelferdloven gjelder på Svalbard, men ikke 
dyrehelsepersonell-lovgivningen, og ei heller 
kommuneloven. Dette gir flere utfordringer 
i forhold til dyrevelferd, beredskap og 
veterinærdekning. Behovet for veterinærvakt 
er stort for å ivareta både dyr og folks helse. 
I tillegg kom det frem flere momenter som 
utfordringer med miljø og avfallshåndtering 
av kadaver, da det ikke finnes noen 
destruksjonsmuligheter og heller ikke er lov å 
sende kadaver til fastlandet.
 
Grønn turisme blir viktigere og transporten 
av turistene på Svalbard foregår ofte med 
hundekjøring, sommer som vinter. Denne viktige 
delen av turistnæringen på Svalbard gjør at det 
må forventes at dyrene har tilgang til akutt hjelp 
slik som alle dyr har rett til på fastlandet.

Hospitering, fjørfe

Presidenten og informasjonssjefen hospiterte 
hos kollega Tor Inge Lien, som arbeider i 
fjørfebransjen. Det var svært interessante 
dager på Støren, Trøndelag. Kunnskap som 
kollegene bringer inn i bransjen er svært 
viktig for dyrevelferd og for god dialog og 
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kunnskapsutveksling mellom veterinær og 
bonde. Gledelig og viktig at flere og flere av de 
store selskapene ansetter veterinærer.  

Arendalsuka

Arendalsuka er en politisk møteplass, hvor 
man ønsker å bidra til uformelle møter mellom 
næringsliv og politikk. Målet er å bidra til at 
organisasjoner og enkeltpersoner kommer i 
direkte kontakt med sentrale nasjonale aktører 
innenfor politikk, organisasjons- og næringsliv.   
Veterinærforeningens Ellef Blakstad og Torill 
Moseng deltok sammen med Akademikerne og 
de 13 foreningene i Arendalsuka.
 
Legeforeningen, Tannlegeforeningen og 
Veterinærforeningen hadde et felles arrangement 
om antibiotika. Det var debatt og innlegg, og 
gode diskusjoner. Arrangementet fikk godt med 
presseoppmerksomhet. Deltagerne var mange, 
og blant annet hadde kollega Henning Sørum 
og Harald Gjein innlegg og var deltagende i 
debatten. Dag Berild (Lege og antibiotikaforsker 
ved UiO), Heming Olsen-Bergem, spesialist oral 
kirurgi og oral medisin UiO, Torgeir Micaelsen, 
Stortingets helse- og omsorgskomité, og 
statssekretær Terje Halleland.
 
Samtidig med dette arrangementet slapp 
Veterinærforeningen pressemelding om «forbud 
om import av gatehunder». Dette var starten 
på arbeidet med å gjøre innstramninger i 
fortolkningen av forskriften om import av hunder 
med ukjent opprinnelse. 
 
Saken om import av dyr med ukjent opprinnelse 
fortsatte gjennom høsten og høring om saken 
er planlagt i 2017. Sps Geir Pollestad grep fatt 
i saken, og den ble videreført politisk inn i 
Stortingets spørretime og høring ble planlagt til 
2017. 
 

Møte mellom foreninger

Norges Farmasøytiske forening inviterte 
Tannlegeforeningen, Legeforeningen, 
Veterinærforeningen, og Apotekforeningen, til 
møte om antibiotika, forskrivelse, multiresistents 
og mulig samhandling. Presidenten og 
fagsjefen deltok og la frem veterinærmedisinske 
synspunkter og fakta. Møtet la grunnlag for 
videre arbeid mellom foreningene.

Andre viktige temaer som Veterinærforeningen 
tok frem var: 
• Arbeidet med veterinære e-resepter
• Forpakninger og brytning av pakninger på 

apoteket for å gi riktig antall tabletter 

Forsvarets sanitet (FSAN) 75 år

1. november holdt Forsvarets sanitet (FSAN) 
jubileumsseminar for sine 75 år. Saniteten ble 
opprettet under andre verdenskrig i London. 
Presidenten var invitert og deltok, og det var 
svært interessant program om hvilken viktig rolle 
saniteten har og har hatt. Det var også flott å 
møte flere av våre gode kolleger som arbeider 
militært og ikke minst at det var fokus på viktige 
veterinære arbeidsoppgaver i hæren. Både 
forsvarsministeren og kronprinsen var tilstede. 
På middagen om kvelden fikk presidenten 
snakket med forsvarsministeren vedrørende 
veterinærenes viktige virke militært.

Kongens fortjenestemedalje 

En høytidsdag ble det på NMBU, Adamstuen 
i festsalen når professor Øystein Sjaastad fikk 
Kongens fortjenestemedalje. DNV og NMBU 
gikk sammen om forslaget, og vi er svært glade 
for at dette gikk gjennom nåløyet i komitéen 
som vurderer kandidatene. En verdig mottaker 
av medaljen og en flott kollega vi alle er stolte 
av, og i tillegg en mann som har betydd svært 
mye for veldig mange både internasjonalt og 
nasjonalt. Fra DNV deltok generalsekretær Hans 
Petter Bugge og president Torill Moseng, som 
begge holdt innlegg.

 
Pasientgrunnlaget for veterinærutdanningen 
ved flytting til Ås

Det er nedsatt en arbeidsgruppe som skal utrede 
løsninger for sikring av pasientgrunnlaget for 
klinikkene ved flytting fra Adamstuen til Ås. 
(Veterinærforeningen var observatør).
 
Arbeidet har vært omfattende og viktig for å 
sikre pasientgrunnlaget til studentene og for å 
opprettholde den Europeiske akkrediteringen fra 
EAEVE.
 
Rapporten fra arbeidsgruppen ble levert av leder 
Øystein Lie til ledelsen i oktober 2016.   
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NVHS Norsk Veterinærhistorisk Selskap

Presidenten har deltatt på mange av NVHS 
arrangementer. 
Den beste måten å kunne forstå og håndtere 
fremtiden er å ha kunnskap om historien.  
Møtene er svært interessante med kunnskapsrike, 
engasjerte og flinke forelesere. Møtene gir 
viktig kunnskap om den veterinære profesjonen 
som kan tas videre med i arbeidet for 
veterinærstanden.  

Dyrepleiersituasjonen

Det har blitt vanskeligere å få tak i kvalifiserte 
dyrepleiere rundt om i landet til dyreklinikker. 
Da det ble endringer i regelverket for 
Hansenbergstudenter, ble det generelt en stor 
bekymring for ikke å få tak i nok kvalifiserte 
dyrepleiere. 

NDAF (Norsk Dyrepleier og Assistentforening) 
uttalte sin bekymring som Veterinærforeningen 
støttet opp under. Saken arbeides videre med.

 
Norsk Pelsdyralslag

Presidenten deltok i møte med pelsdyralslaget 
med blant annet sekretær og politisk ansvarlig i 
Østlandske pelsdyralslag, Knut J. Lehre. 

E-resept

Veterinærforeningen har arbeidet over tid med 
å forsøke å få en e-reseptordning på plass for 
veterinær forskrivning. 
 
Det har vært avholdt møte med Apoteker-
foreningen om et eventuelt samarbeid videre 
med å få e-resept for veterinærmedisin på plass. 

Møte om antibiotikaforskrivning og bruk

Fagsjef Ellef Blakstad og president Torill Moseng 
deltok på møte om antibiotikabruk innenfor 
veterinærmedisin hos Mattilsynet. Det holdes 
kontinuerlig kontakt mellom Mattilsynet og 
Veterinærforeningen om dette temaet. 

 

Årsmøtet i Geno

Presidenten deltok på Genos årsmøte på Hamar, 
og deltok også på omvisning på Oksestasjonen 
på Store Ree hvor man fikk en flott innføring i 
noe av arbeidet til Geno. 

Sjømatkonferansen DN (Dagens Næringsliv) 

Sjømatkonferansen, arrangert av Dagens 
Næringsliv, temaet var overordnet «Bærekraftig 
vekst - er miljøvennlig laks mulig?» Presidenten 
var heldig og var en av deltagerne som fikk 
uttale seg i DN om konferansen.

Veterinærinstituttet 125 år

Veterinærforeningens president deltok på 
Veterinærinstituttets seminar i forbindelse med 
VI - 125 år. Landbruksministeren var en av 
flere gode foredragsholdere. Presidenten holdt 
gratulasjonstale.

Godtgjøring for nødhjelp til dyr

Veterinærforeningen foreslo i 2015 med et 
oppfølgende brev i 2016 en sterk henstilling til 
Mattilsynet om å justere satsene for godtgjøring 
for nødhjelp til dyr. Disse satsene har ikke 
vært regulert siden forskriften trådte i kraft i 
2012. Det er foreslått å knytte satsene opp mot 
Folketrygdens grunnbeløp som oppjusteres 
årlig i forhold til den generelle prisutviklingen 
(konsumprisindeksen). Behovet for å endre 
forskriften vil da bortfalle.

Som en følge av Veterinærforeningens 
henvendelse har Mattilsynet utarbeidet et utkast 
til regulering av denne forskriften og satsene 
som legges til grunn. Utkastet til ny forskrift 
ble så vidt Veterinærforeningen er kjent med 
oversendt Landbruks- og matdepartementet 
(LMD) i 2016. På tross av diverse purringer har 
vi ikke fått svar fra LMD på hva som vil skje med 
denne forskriften. Veterinærforeningen følger 
opp denne saken fortløpende. 
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5.  Internasjonalt arbeid

Veterinærforeningen har de siste årene arbeidet 
systematisk for å få veterinærer inn i ulike 
posisjoner i organisasjoner, internasjonalt. Dette 
er viktig for å få større påvirkningskraft på 
politiske og fagpolitiske beslutninger nasjonalt 
og internasjonalt. Mange av utfordringene 
veterinærer skal løse, har globalt perspektiv, og 
samhandling vil derfor være avgjørende.
 
Internasjonalt arbeid blir derfor en viktig del av 
foreningens arbeid. 

FVE/Federation of Veterinarians in Europe

I 2016 satt Hans Petter Bugge, Ellef Blakstad og 
Torill Moseng i hvert sitt styre i seksjonene i den 
europeiske veterinærforeningen, FVE. Kollega 
Einar Rudi sitter i arbeidsgruppen Medicine 
working Group/MWG. 

Øvrige norske delegater er Jorun Vormeland 
for FVS i UEVH, Trond Braseth for PVF i UEVP, 
Marie Modal for SVF i UEVP og Ole Herman 
Tronerud fra Mattilsynet i EASVO.

Videre er Kari Norheim leder av arbeidsgruppen 
for fiskespørsmål. 
FVEs vårgeneralforsamling ble holdt i Belgia, 
Marche.

Blant mange saker på agendaen kan nevnes 
«One Health», insekter som proteinkilde og 
veterinærenes rolle, survey on veterinary 
availability in rural areas, kjededannelser i 
klinisk sektor, SAPHIR som er et EU prosjekt 
under Horizon 2020. SAPHIRs mål er å utvikle 
effektive vaksiner for svin, fjørfe og drøvtyggere 
for å bedre dyrehelse og bondens økonomi. 
Etterutdanning, illegal puppy trade og rapport 
fra FEEVA (The Federation of European Equine 
Veterinary Association).

President Torill Moseng ga informasjon om CWD 
(Chronic Wasting Disease) til forsamlingen.
FVEs høstgeneralforsamlinger ble arrangert i 
Brussel.

Høstens generalforsamling i Federation of 
Veterinarians of Europe ble avholdt i Brussel 
med saker på agendaen som «One Health», 
«Veterinarians’ Contribution to the UN Sustainable 
development Goals (SDG). Siste oppdatering om 
CWD (Chronic Wasting Disease) ble lagt frem for 
forsamlingen av den norske presidenten. 
Norge hadde denne gangen to gjesteforelesere 
i UEVP. Marie Modal holdt innlegget fra sin 

Masteroppgave «Erotisk kapital i arbeidslivet».  
Kollega Henning Sørum foreleste «how to 
minimize antibiotics consumption in Veterinary 
medicine while improving animal health and 
welfare».

Det har vært flere samlinger i Nordic – 
Baltic Group, hvor Veterinærforeningen har 
vært deltagende ved generalsekretær og 
president. Det gjøres alltid formøter med 
de nordiske og baltiske landene i forkant 
av FVE-generalforsamlingene, hvor man 
planlegger politisk strategi inn mot hoved- 
generalforsamlingene for å få en samlet og 
sterkere påvirkning. 

Presidenten, generalsekretæren og fagsjefen har 
deltatt på flere styremøter i løpet av året i sine 
respektive seksjoner. 

Presidenten deltok på FVE-møte i Brussel med 
de to kjedene Evidensia og Anicura. Møtet var 
informativt for å informere den Europeiske 
veterinærforening om hvordan kjedene arbeidet 
og hvordan de ble dannet.

Presidenten var invitert til Birmingham for å 
delta på WSAVA-møte. Her deltar også kollega og 
SVFs WSAVA-representant Stein Istre Thoresen.
 
EPRUMA European Platform for the Responsible 
Use of Medicines in Animals.
Presidenten deltok på EPRUMA-seminar i 
Brussel, om legemiddelbruk i veterinærmedisin 
med spesielt fokus på antibiotika. 

Nordisk samarbeid

Redaktørene i de nordiske veterinærtidsskriftene 
møtes to ganger i året for å planlegge og 
gjennomføre felles utgivelser. 

Andre eksempler er generalsekretærene i de 
nordiske foreningene som jevnlig har kontakt 
og møter. Fagsjefen deltar hvert halvår på 
møter med de andre nordiske foreningene for å 
diskutere videre- og etterutdanning. 

EAT 
Veterinærforeningen har siden 2014 vært 
strategisk partner i EAT. En av de viktigste 
oppgavene i forumet er å få frem hvor viktig 
veterinær kompetanse er i arbeidet rundt 
matsikkerhet, mattrygghet og bærekraftig 
matproduksjon.
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Presidenten deltok på konferansen i Stockholm 
hvor blant annet tre svært aktuelle temaer ble 
belyst og diskutert i «Competence Forum».  
“Antimicrobial Resistance: How can the food 
industry take the lead?”

“Increasing Accountability for Nutrition” 
“Minimising food waste from field to fork”

Internasjonale foredrag

Presidenten var invitert som en av to 
hovedforelesere til Bielefeld i Tyskland av BBT 
(tysk) for å holde foredrag om utviklingen i 
klinikksektor med fokus på kjededannelser. 
Det fulgte også en debatt om dette temaet 
etter foredragene hvor presidenten deltok.  
Konferansen har over 1000 deltakere.

FNOVI inviterte Veterinærforeningens president 
til å holde samme type foredrag til deres samling 
i Roma med Italias veterinære regionssjefer. Her 
ble det også holdt en debatt som presidenten 
deltok på i etterkant av forelesningene, hvor 
blant annet WVA (World Veterinary Association) 
også holdt innlegg. 

ISVA

Det ble oppnevnelse av ny representant i ISVA 
International Sheep Veterinary Association. 
Kollega Martha Jakobsen Ulvund, nå pensjonist, 
har representert Norge i en årrekke og var 
også en av de store pådriverne til å stifte 
foreningen i sin tid. Forslaget om ny kandidat 
ble førsteamanuensis Cecilie Ersdal og dette ble 
vedtatt enstemmig. 
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Viktige saker som har vært til behandling er:

Det har vært arbeidet med å legge grunnlaget 
for en eventuell felles hovedavtale i privat 
sektor. Arbeidet er til dels utfordrende, da det 
må sikres at allerede opparbeidede goder og 
vilkår ivaretas i et eventuelt nytt system. En 
hovedavtale er avgjørende for mulighetene til å 
få et gjennomgående system med tillitsvalgte i 
sektoren.

Det har gjennom perioden vært arbeidet 
mye med å få på plass et tillitsvalgtsystem 
for klinikksektor. Kjededannelsene gjør det 
noe enklere å få til bærekraftige systemer i 
disse virksomhetene. Utfordringene er større i 
frittstående klinikker.

Det har vært arbeidet med å få på plass forslag 
til arbeidsavtaler for ansatte i klinikksektoren. 
Arbeidet er ikke ferdigstilt.

Det har vært arbeidet med å få til et system 
med avtalegiro for innbetaling av kontingent. 
Dette er en relativ arbeidsintensiv omstilling for 
sekretariatet og det gjenstår en god del arbeid 
før planene kan effektueres.

Det arbeides med å få til et system i staten med 
at arbeidsgiver trekker fagforeningskontingenten 
over lønnsavregningen. Lønningskontorene 
i staten har systemer som kan håndtere 
dette, men det er utfordringer knyttet til 
regnskapskontrollen i sekretariatet samt til at det 
er nødvendig å innhente den enkelte ansattes 
skriftlige samtykke. Ordningen ble innført i 2016.
DNV-A har forsøkt å bidra til at NMBU 

Veterinærhøgskolen ser fordelene av å kjøpe opp 
en lokal dyreklinikk i den hensikt å kunne gi 
tilfredsstillende trening for veterinærstudentene. 
Det er DNV-As syn at slik trening er avgjørende 
for fremtidens krav til veterinærer.

DNV-A har fattet vedtak om at det for 
medlemmer av DNV ikke er i tråd med god 
yrkesetikk å ta arbeid som dyrepleiere.

Akademikerne-Stat

DNV har vært representert i Akademikerne-Stat 
ved Bjørnar W. Jakobsen. Cathrine Trangerud 
har vært vara. De store foreningene har flertallet 
av stemmene, men som representanter for 
en av de mindre foreningene opplever vi 
allikevel å bli hørt. Hoveddelen av arbeidet i 
Akademikerne-Stat dreier seg om arbeid knyttet 
til å få gjennomslag for et nytt lønnssystem i 
staten der utelukkende rammene avsettes sentralt 
mens generelle tillegg, gruppejusteringer og 
individuelle tillegg håndteres av den enkelte 
statlige virksomhet. Gisle Norheim ble i statsråd 
25. september utnevnt til ny personaldirektør i 
staten. Norheim tiltrådte 1. desember. Det knyttet 
seg betydelige forventninger til Norheim, ikke 
minst til hans eventuelle evner i samband med 
en eventuell omlegging av statens lønnssystem 
i den retning Akademikerne ønsker. I tråd 
med Akademikernes politikk fikk vi en kraftig 
modernisering av tariffsystemet i staten ved 
tariffoppgjøret 2016. Hovedsammenslutningene 
LO, Unio og YS valgte å ikke tiltre den 
moderniserte tariffavtalen og resultatet ble derfor 
at staten fikk to tariffavtaler. I Akademikernes 
avtale fastsettes forhandlingspottene på sentralt 

Forhandlingsutvalg for ansatte 
veterinærer (DNV-A)

Styret

Styret i DNV-A har i 2015-16 bestått av:

Leder Bjørnar W. Jakobsen Mattilsynet

Nestleder Cathrine Trangerud NMBU Veterinærhøgskolen

Styremedlem Astrid Berg Nortura

Styremedlem Ingeborg Slettebø Wathne Mattilsynet

Styremedlem Ellen Eide Kjellman Follo Dyreklinikk

Varamedlem Leif Reidar Rønning UiT

Varamedlem Knut Ingolf Dragseth Tine

Varamedlem Arvid Reiersen Mattilsynet
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nivå, mens all fordeling overlates til partene på 
virksomhetsnivå. En viktig forbedring for våre 
medlemmer er at lønn ikke lenger omfordeles 
fra kompetansegrupper som tjener noe mer til 
grupper med mindre kompetanse og som derfor 
tjener noe mindre. En annen viktig fordel er at vi 
nå slipper sentrale justeringsforhandlinger som 
gjentatte ganger har vist seg å føre til utilsiktede 
skjevheter på gruppenivå. DNV-A vil fortsette 
å bidra til den positive utviklingen innen 
tariffområdet.

Akademikerne-Privat

DNV har vært representert i samarbeidsutvalget 
Akademikerne-privat ved Mette Rød Fredriksen. 
Hovedsakene i 2015 og 2016 har vært:
Samarbeidsutvalget legger møtene til tid i 
forkant av Akademikernes styremøter for å 
kunne komme med synspunkter på saker som 
tas opp der. Leder av samarbeidsutvalget møter 
i styremøtene hvor hun har tale- og forslagsrett. 
Det har kun vært mindre innspill utvalget har 
bedt utvalgsleder om å ta med i styremøtene.
Utvalget har fulgt opp prosess og endringer 
i arbeidsmiljøloven og konsekvensene for 
medlemmene i de enkelte foreningene. Det har 
vært særlig fokus på bruk av midlertidig tilsetting 
og aldersdiskriminering.

Samarbeidsutvalget har fulgt og gitt innspill 
til aktuelle aktører i forbindelse med 
pensjonsreformen både i 2015 og 2016.
Utvalget har fulgt utfordringene og 
arbeidsledigheten som er en følge av fallet i 
oljeprisene. Dette har særlig rammet Teknas 
medlemmer – men har også påvirket de som 
jobber i virksomheter som leverer tjenester og 
produkter til oljerelatert virksomhet.
Det er fast post på møtene at hver forening tar 
opp aktuelle saker fra sin forening som har felles 
interesse for andre foreninger. Dette er svært 
nyttig, da foreningene kan utveksle erfaringer 
og/eller kan diskutere problemstillinger.

Akademikerne-Kommune

DNV har et tyvetalls heltidsansatte i 
kommunale/fylkeskommunale virksomheter. 
Forhandlingssjefen representerer DNV i 
Akademikerne-Kommune, og utfører selv eller 
gir råd under lokale forhandlinger til våre 
lokaltillitsvalgte i sektoren. 

De lokale forhandlingene for DNVs 
heltidsansatte i kommunene i 2015 og 2016 
ble utført av sekretariatet og resulterte i gode 
lønnstillegg til flere. 

Vi ser at veterinær kompetanse er ettertraktet i 
kommunene. Miljørettet helsevern er et område 
som flere veterinærer bør søke stilling innen.
Deltidsansatte medlemmer som ellers er 
næringsdrivende er registrert under DNV-N. Det 
samme gjelder de med kommunale tilskudd.

Sentralt lønnsarbeid

Privat sektor

Både i 2015 og 2016 ble det sendt ut en 
spørreundersøkelse med fokus på lønnsforhold 
til alle medlemmer som er ansatt i klinikksektor. 
Svarprosenten blir bedre og tallene viser en 
svak positiv utvikling for enkelte aldersgrupper. 
Utviklingen i begynnerlønn for veterinærer 
ansatt i dyreklinikker er imidlertid negativ. 
Startlønningene ser allikevel ut til å ha en noe 
raskere vekst enn generell lønnsutvikling.

Det ble gjennomført sentrale forhandlinger 
mellom NHO og DNV i 2016. Det ble oppnådd 
en moderat stigning i minstelønnstabellene. Det 
viser seg imidlertid at minstelønnstabellen ofte 
oppfattes å være tarifflønn. Dette kan over tid 
føre til mindrelønnsutvikling for våre medlemmer 
og en må i framtiden vurdere nytteverdien i å 
fortsette med et system der en opprettholder en 
minstelønnstabell.

Ellers ser vi at det er en tydelig sammenheng 
mellom grad av etterutdanning og lønnsnivå. 
DNV-A synes det er gledelig at det lønner seg å 
satse på etterutdanning.

Statlig sektor

Det vises til beskrivelse under Akademikerne-
Stat.

Enkeltvirksomheter

Mattilsynet

Det omorganiserte Mattilsynet trådte i 
kraft 1. februar 2015. Mattilsynet har nå to 
forvaltningsnivåer:
1. Hovedkontoret med 5 avdelinger og 3 staber 

fordelt på 6 geografiske lokasjoner.
2. 5 Regioner med 31 Avdelingskontor og 

mange geografiske lokasjoner.

Hovedkontoret er faglig organisert i Avdeling 
mat, Avdeling planter og dyr og Avdeling for fisk 
og sjømat.
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Det er etablert et fagrådgiversystem som ved 
hjelp av interregionale og regionale fagfora 
skal bidra til en matrisebasert (tverrgående) 
tilnærming til alle faglige problemstillinger.
Klagesaksbehandlingen er sentralisert.

Den nye omorganiseringen skal evalueres over 
tre år.

Tidlig i 2015 ble det også klart at Mattilsynet 
ønsket å gjennomføre en anbudskonkurranse 
på nye åpne kontorarbeidsplasser for hele 
etaten. Hensikten var å få medarbeiderne til å 
samhandle bedre ved å plassere dem i åpne 
landskaper, samtidig som en ønsket å redusere 
husleiekostnadene med 25 %.

Medarbeiderne reagerte svært negativt på disse 
planene og tillitsvalgtsarbeidet gjennom hele 
første halvår ble sterkt preget av situasjonen. 
Som det fremgår over var samarbeid på tvers 
over geografiske avstander (matriseorganisering) 
et av grunnelementene i den nye modellen. 
Slikt samarbeid foregår på Skype (Lync) og 
video og det var derfor komplett umulig å 
forstå Mattilsynets samtidige satsing på åpne 
landskaper der slik aktivitet selvsagt vil være 
sterkt forstyrrende. Beslutningen om åpne 
landskaper ble til slutt presset gjennom ved 
at arbeidsgiver brukte styringsretten mot 
fagforeningenes ønske.

Gjennom 2016 har det vist seg at de økonomiske 
gevinstene ved omlegging til åpne landskap 
blir mindre enn estimert og ved utgangen av 
året er estimatene nedjustert til 10%. Det viser 
seg også at åpne landskap for få personer er 
mindre økonomiske enn for flere personer. 
Dette vil fremover kunne føre til press på 
avvikling av de minste kontorene. Støy og 
ventilasjon er et problem i flere av de etablerte 
åpne landskapene. Bruken av hjemmekontor 
og mobil fjernarbeidsplass har økt. Store deler 
av kontorlandskapene står også tomme store 
deler av dagen fordi medarbeiderne er på tilsyn. 
Ekstroverte og kreative medarbeidere finner 
seg ofte godt til rette i landskapene, mens de 
introverte og mer systematiske sliter.

I tråd med den nye organiseringen er det nå 
kun to nivåer for medbestemmelse i etaten, 
EtatsSamarbeidsGruppa (ESG) og regionene/
hovedkontoret. Det er imidlertid også hjemlet et 
system for plasstillitsvalgte i Tilpasningsavtalen 
der en finner en mer uformell arena for å 
samsnakke om saker av betydning for de ansatte. 
Det er etablert et styre for DNV i Mattilsynet 
(etatsnivå) og tilsvarende for Regionene og HK.

NMBU Veterinærhøgskolen

Forberedelsen og detaljering av det cirka 
63.000 kvadratmeter store veterinærbygget er 
gjennomført. Spunting på tomten startet i august 
2015. Det store byggeprosjektet er komplisert 
og krevende. NMBU etablerte i 2014 et eget 
prosjektstyre for utvikling av prosjektcampus 
hvor den daglige driften ledes av Trond 
Furuberg, som er kontaktledd mellom Statsbygg 
og NMBU. Planleggingen av bygget er i rute. 
Arbeidet har fortsatt gjennom 2016.
Byggeprosessen blir forløpende presentert på 
følgende internett side: http://www.nmbu.no/
campusas#zoom=15&lat=59.66638&lon=10.77213
&layers=TTBTT

I mai 2015 ble det arrangert ett Akademiker-
seminar på Støtvig hotell for de tillitsvalgte ved 
NMBU. Samarbeidet mellom de akademiker-
tillitsvalgte på NMBU har fungert godt. Det har 
også vært et godt forhold mellom arbeidsgiver 
og de tillitsvalgte, og et bra samarbeid mellom 
de ulike organisasjonene.

Det er avholdt 2.3.4-forhandlinger gjennom 
perioden med et brukbart resultat for DNV.

Veterinærinstituttet

I 2015 og 2016 har det fortsatt vært stor aktivitet 
ved Veterinærinstituttet (VI) i forbindelse med 
den planlagte flyttingen til Ås. Mye arbeid er blitt 
lagt ned i ulike prosjekter relatert til flyttingen.
Det ble ikke avholdt lokale 2.3.3-forhandlinger 
i 2015. I 2016 er det forhandlet etter 2.5.1 i den 
nye avtalen.

En ny strategiplan ble ferdigstilt i 2015. 
Arbeidet med den har involvert både ledere, 
fagforeningene og andre medarbeidere.  
Med bakgrunn i den omfattende 
nedbemanningen som foregikk i 2014, har 
tillitsvalgte vært viktige «vakthunder» med hensyn 
på å få gode begrunnelser når nye faste eller 
midlertidige stillinger har vært utlyst. 

Statens legemiddelverk

Det ble avholdt lokale forhandlinger i 2016. 
Vi er på dette tidspunkt 14 veterinærer 
ved Statens legemiddelverk. Av disse er 13 
medlemmer av DNV. Tolv veterinærer har fast 
stilling og to veterinærer er ansatt i vikariater. 

Veterinærene besetter kodene forsker 1108, 
forsker 1109, seniorrådgiver, seksjonssjef, 
fagdirektør og assisterende direktør.
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I 2016 ble det arbeidet videre med å forberede/
gjennomføre flytting til Helsfyr i slutten av 2016. 
Dette har involvert mange av de ansatte og 
fagforeningsrepresentantene. 

Helene Seljenes Dalum har vært hovedtillitsvalgt 
i perioden, mens Marianne Solsvik og Fredrik 
Føllesdal Venold var vararepresentanter. Helene 
Seljenes Dalum ble valgt som nestleder i 
Akademikersamarbeidet ved SLV i januar 2016.  
DNV har et godt forhold til ledelsen og de andre 
organisasjonene ved Legemiddelverket.

Folkehelseinstituttet

FHI har i 2015 gjennomgått en stor 
omorganisering. Gjennomføring og tilpasninger 
fortsatte også videre i 2016. Giftinformasjonen 
har nå blitt en mer integrert del av 
beredskapsarbeidet ved Folkehelseinstituttet. 
Arbeidet med en samordning innenfor beredskap 
på flere plan ble startet i 2015 og fortsatte 
gjennom 2016.

Giftinformasjonen ble overført fra Helse-
direktoratet til Folkehelseinstituttet (FHI) 
01.01.2015. Giftinformasjonens ansatte har etter 
overføringen fått en sterk tilhørighet til fagmiljøet 
i FHI. I etterkant av overføringen ble det avholdt 
2.3.4. 1c - forhandling for å utjevne lønnsmessige 
skjevheter mellom ansatte ved Giftinformasjonen 
og ansatte ved Folkehelseinstituttet med godt 
resultat.

Det er et påbegynt akademikersamarbeid 
ved Folkehelseinstituttet som DNV deltar 
i. Akademikersamarbeidet kan med fordel 
formaliseres og styrkes ytterligere.

Det ble ikke avholdt lokale 2.3.3-forhandlinger 
i 2015, men det ble avholdt flere 
2.3.4.-forhandlinger gjennom året. DNV hadde 
inne flere krav fra sine medlemmer og fikk et 
godt resultat. I 2016 er det forhandlet etter 2.5.1 i 
den nye tariffavtalen.

Landbruks- og matdepartementet

I 2015 og 2016 var det syv DNV-medlemmer i 
Landbruks- og matdepartementet. Det ble ikke 
gjennomført lokale forhandlinger i 2015. I 2016 
er det forhandlet etter 2.5.1 i den nye avtalen.

Tine

Det er 16 DNV-medlemmer ansatt i TINE. 
Kolbjørn Nybø er tillitsvalgt og Anne Cathrine 
Whist er vara. 

Etter cirka ett års sonderinger med TINE, fikk 
DNVs medlemmer i mars 2015 bekreftelse fra 
TINE som sikrer DNVs medlemmer samme 
individuelle rettigheter som medlemmer av 
Naturviterne (j.fr Naturviternes tariffavtale med 
NHO). Bekreftelsen innebærer blant annet at 
DNV medlemmer har rett til å la seg bistå av 
DNV-tillitsvalgt ved fordeling av lokal pott. 
Av øvrig aktivitet kan nevnes arbeid med forslag 
til vurderingskriterier for individuelle vurderinger 
ved lønnssamtale.

Medlemsmøtet stemte over forslag til om lokal 
pott 2015 skulle fordeles individuelt eller likt for 
alle medlemmer. Resultatet ble lik fordeling for 
alle medlemmer.

Kurs

Med de utfordringer som veterinærene står 
overfor, ser DNV-A hvor viktig det er at vi har 
dyktige og kompetente tillitsvalgte. Vi har derfor 
valgt å trappe opp kursaktiviteten. Vi påvirker i 
første rekke gjennom våre tillitsvalgte, og det er 
derfor nødvendig at våre tillitsvalgte har gode 
basiskunnskaper og ser hva som bør gjøres til 
det beste for våre medlemmer.

I statlig sektor finansieres kurs av øremerkede 
OU-midler som ikke belaster DNVs budsjett.
Det er derfor ikke primært økonomien, men 
interessen hos medlemmene, kapasiteten 
i sekretariatet og blant de tillitsvalgte som 
begrenser gjennomføringen av egne kurs.
Det ble arrangert flere kurs i 2015 og 2016 for 
våre tillitsvalgte. 

I tillegg har flere tillitsvalgte deltatt på andre kurs 
arrangert av andre akademikerforeninger som 
DNV samarbeider med.

Vi vil fortsette å arrangere felles grunnkurs, da 
disse får gode tilbakemeldinger og gjør det mulig 
å møte andre tillitsvalgte samt å få nye impulser.
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Styrets sammensetning

Lars Tessem, leder
Dan Åge Øyen, nestleder
Kirsti Bjørndal, styremedlem
Jon Olav Prøsch, styremedlem

Styremøter

Det er avholdt 5 styremøter i 2015 og  
6 styremøter i 2016.

Økonomi

DNV-N har ikke eget budsjett. I 2015 og 2016 
brukte DNV-N henholdsvis 454.668,56 og 
352.790,16 kr. 

Forhandlinger med GENO

DNV-N har vært representert med nestleder Dan 
Åge Øyen, styremedlem Tone Runhild Skadsem 
og sekretær Christian Tengs i forhandlingene 
med GENO, og det var en akseptabel forståelse 
og tone i forhandlingene. DNV-N kom til enighet 
med GENO angående honoreringen for semin 
og kjøring for 2015 og 2016.

I samarbeidsutvalget med GENO er det avholdt  
3 møter, og i GENO-utvalget har Dan Åge Øyen, 
(nestleder) og Tone Runhild Skadsem (styre-
medlem) pluss Christian Tengs (organisasjons- 
og forhandlingssjef) i DNV deltatt.

Vaktsaken

Den offentlige vakten er på dagsorden ved hvert 
styremøte.

Akademikerne-N (A-N)

DNV-N har vært representert med leder Lars 
Tessem og styremedlem Jon Olav Prøsch i A-N 
henholdsvis 2015 og 2016. Det avholdes normalt 
årlig fire styremøter og på hvert møte så er «nytt 
fra foreningene» et stort punkt på sakslisten.  

A-N jobber med politiske saker som angår 
nærings-drivende yrkesutøvere. 

Forholdet til NHO Mat & Landbruk (NHO ML)

Det har i beretningsperioden ikke vært avholdt 
møter mellom DNV-N og NHO Mat & drikke 
(NHO MD), men DNV-N erfarer at NHO ML 
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 
kurs i 2016 for ledere i økonomi og optimal 
drift. Kurset fikk veldig gode tilbakemeldinger 
og passer for alle veterinærer, og DNV-N og 
NHO Mat & Landbruk håper å kunne arrangere 
tilsvarende kurs hvert år.

Takstundersøkelse

Det er i beretningsperioden gjennomført en  
takstundersøkelse blant praktiserende dyrleger 
og smådyrsektoren. Resultatene vil bli publisert 
i NVT. DNV-N vil gjennomføre årlige takstunder-
søkelser og kontinuerlig revidere spørsmålene 
for å få de mest riktige svar. DNV-N anser det  
som viktig med årlig takstundersøkelse og 
publisering av resultatene i NVT slik at de 
næringsdrivende medlemmer kan optimalisere 
sin fakturering og dermed inntjening. Dette er 
viktig for en bedre inntjening og dermed lønn i 
smådyrsektoren samt bedre næringsinntekt for 
praktiserende dyrleger.

Kjededannelse i smådyrsektoren

DNV-N har i løpet 2015-2016, som er beretnings-
perioden, ikke erfart problemer i forbindelse 
med kjededannelsen i smådyrsektoren. Det 
er i beretningsperioden vært økt fokus på 
smådyrsektoren. DNV-N opplever ingen til små 
problemer i forbindelse med at klinikker blir 
oppkjøpt av kjeder.

Informasjon

DNV-N har hatt fokus på informasjon i 
beretningsperioden. Det er blant annet produsert 
informasjon til nyhetsmail og publisering av 
styrereferat etter digital godkjenning gjennom 
beretningsperioden. 
Alle referat fra styremøtene er fortløpende 
publisert på DNV sin hjemmeside.

Forhandlingsutvalg for nærings-
drivende veterinærer (DNV-N) 
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DNVs sentralstyre

DNV-N er observatør med en observatør i 
Sentralstyret, og leder Lars Tessem har deltatt på 
de fysiske møtene og telefonmøtene.

Hovedstyret

Hovedstyret i Veterinærforeningens studenter  
har i 2016/2017 hatt følgende sammensetning:
• Leder: Nina Askim Vatne (klubb Oslo)
• Nestleder: Audun Kreyberg Husby  

(klubb Kosice)
• Økonomiansvarlig: Malin Austnes  

(klubb Wroclaw)
• Styremedlem: Line Storvoll Strømseth  

(klubb Oslo)
• Styremedlem: Helene Oldeide (klubb Bodø)
• Vara: Jo Bruheim (klubb Oslo)
• Vara: Kristina Karlsen (klubb Bodø/Kosice)
• Vara: Marita Bless Valstad (klubb Budapest) 

(halve perioden)

Hovedstyret har hatt 7 styremøter i 2016 denne 
perioden, 4 på skype og 3 fysiske møter. 

Hovedstyret har deltatt på alle sentralstyrets 
møter i perioden. Representanter fra hovedstyret 
har også deltatt med presentasjon og diskusjon 
på Veterinærforeningens tenketank (mai 2017). 
Hovedstyret og hovedstyret i samarbeid med 
klubbledere har skrevet spalter til de fleste av 
utgavene av Norsk veterinærtidsskrift (NVT). 
Hovedstyret gjennomførte for første gang en 
intern opplæring med avtroppende og påtrop-
pende styre, for å gjøre overgangen til nytt styre 
enklere, og for å hindre at viktig kunnskap og 
erfaringer blir borte med avtroppende styremed-
lemmer. Styreseminaret var vellykket og skal 
gjennomføres også i år.

Av andre konkrete saker hovedstyret har holdt 
på med, kan det nevnes inseminasjonskurs, 
påsitterpraksis og psykisk helse. Sistnevnte har 
vi fått inn i programmet til årets karrieredager, 
og har fått god hjelp av dette fra klubb Oslo 
som også har jobbet mye med dette sammen 

med andre foreninger på NMBU, de arrangerte 
blant annet en temakveld om psykisk helse, med 
stort oppmøte for medlemmene, DNV-S sponset 
arrangementet med penger fra de søkbare 
midlene.

Hovedstyret arrangerer også i år Veterinære 
karrieredager (tidligere kandidatdager), men har 
valgt å gjøre en del endringer på programmet fra 
tidligere etter ønsker fra medlemmer.

Hovedstyret har hatt fokus på å være mer synlige 
og lettere tilgjengelige for medlemmene våre, og 
har derfor hatt økt fokus på sosiale medlemmer. 
Facebooksiden har blitt brukt til å formidle 
informasjon om arrangementer og saker som 
er viktige for oss. Instagramprofilen har våknet 
til live, og var arena for en fotokonkurranse 
tidligere i år, hvor vinneren fikk DNV-S-vest og 
vinnerbildet ble forsidebilde på siden vår, samt 
brukt i informasjonsbrosjyren vår.

Organisasjon

Det har skjedd store endringer i organisasjonen 
dette året. 24.-25. november 2016 deltok Line 
Storvoll Strømseth og Marita Bless Valstad fra 
hovedstyret på DNVs representantskap, som 
representanter for DNV-S. De skulle fremme 
forslaget til nye vedtekter for DNV-S som ble 
vedtatt av årsmøtet (generalforsamlingen) 
2016. Etter gode diskusjoner og innspill vedtok 
representantskapet vedtektsendringene, kun 
med noen få endringer. Med andre ord har 
DNV-S fått nye lover som er bedre tilpasset den 
organisasjonen vi har utviklet oss til å bli siden 
oppstarten i 2013. En av vedtektsendringene 
fører til ny måte å velge representanter til 
hovedstyret på. En valgkomité intervjuer 
klubbledere, hovedstyremedlemmer og andre 

DNVs studentforening (DNV-S)



30 Årsberetning for Den norske veterinærforening 2016

som har vært aktive i organisasjonen for å 
finne egnede medlemmer til hovedstyret. 
Valgkomitéen lager en innstilling som sendes til 
generalforsamlingen som må vedta eller avslå 
innstillingen. På denne måten håper vi det skal 
bli lettere å oppdage engasjerte mennesker fra 
alle deler av organisasjonen og at alle skal få en 
god sjanse til å bli valgt til hovedstyret.

Andre saker hovedstyret har jobbet med 
organisatorisk har vært å få på plass vår egen 
mailadresse (dnvs@vetnett.no) for å bedre 
kommunikasjonen med medlemmer og 
samarbeidspartnere. Vi har laget våre egne 
informasjonsbrosjyrer som er klare til å deles ut 
til nye potensielle medlemmer.

I år har det vært tid for å forhandle ny 
avtale om levering av medlemspakker, og 
hovedstyrerepresentanter sammen med vår 
sekretær fra sekretariatet til DNV, Christian 
Tengs, har vært i møte med de ulike aktørene 
og hentet inn tilbud. Det var Kruuse og Jan F. 
Andersen som til slutt ble valgt som leverandører 
av medlemspakker.

Hovedstyret har jobbet med å få på plass 
en politisk plattform som sier litt om hva vi 
som organisasjon mener, og vi har hatt et 
eget hovedstyremøte med dette som fokus. 
Vi mener det er viktig at vi har meninger om 
saker som angår vår fremtidige profesjon, og at 
medlemmene våre er bevisste sitt ansvar og sin 
rolle. Dokumentet blir presentert, diskutert og 
eventuelt vedtatt på generalforsamlingen.

Medlemmer og klubbene
DNV-S har hatt følgende aktive klubber, med 
følgende antall medlemmer (pr. 26.04.17):
Klubb Oslo
Klubb Budapest
Klubb Kosice
Klubb Bodø
Klubb Wroclaw
Klubb Brno
Klubb Warzawa

I tillegg har vi hatt kontakt med enkeltmedlemmer 
på studiesteder i England, Perugia (Italia), i 
Spania, Litauen, Utrecht i Tyskland, i Danmark 
og i Sverige. 

Medlemsantallet og medlemsprosenten i de ulike 
klubbene er som følger:

Klubb Antall studenter Antall medlemmer %

Klubb Oslo 443 348 78,5

Klubb Budapest 186 103 55,4

Klubb Kosice 97 82 84,5

Klubb Bodø 60 60 100

Klubb Wrocklaw 37 36 97,3

Klubb Brno 48 29 60,4

Klubb Warzawa 11 10 91

Totalt på de 7 største studiestedene har DNV-S 
en medlemsprosent på 76%. Medlemstallet 
har det siste året pendlet rundt 700. I 
arbeidsprogrammet 2016-2017 står det at vi 
har et mål om at minst 90% av de norske 
veterinærstudentene på hvert studiested skal 
være medlem i DNV-S. Dette målet ble ikke 
nådd for alle studiestedene i perioden, men flere 
har klart det og noen er svært nært.

Hovedstyrets primære oppgave er å bidra til 
sterke lokalklubber slik at organisasjonen er 
tilgjengelig og synlig for medlemmene våre der 
de er. Tiltak hovedstyret har gjort for å jobbe for 
dette:
• Alle hovedstyremedlemmene har hatt 

oppfølgingsansvar for en eller flere 

klubber, som innebærer jevnlig kontakt 
med klubblederen og å videreformidle 
informasjon om klubbene til resten 
av hovedstyret. Vi har også brukt 
klubblederforumet på facebook til tosidig 
kontakt mellom klubber og hovedstyret.

• For første gang i år arrangerte hovedstyret 
en samling for alle klubbledere i forkant 
av karrieredagene. Vi ønsker å oppnå en 
bedre opplæring av klubblederne slik at de 
kan fokusere mer på å lage gode tilbud for 
medlemmene sine og mindre på å finne ut 
hvordan ting fungerer.

• Veiledning i økonomistyring av klubbene. 
Det har blitt utarbeidet en kvitteringsmal 
slik at det skal bli enklere å få refusjon for 
utgifter klubbene har hatt. Informasjon har 
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blitt gitt på klubblederforum i forbindelse 
med tildeling av budsjettmidler. På 
klubbledersamlingen (17. august 2017) 
er økonomistyring i klubbene en del av 
programmet.

• Hovedstyret har også hatt som mål å 
styrke samarbeidet og kontakten klubbene 
seg imellom, et av tiltakene for dette har 
vært å få flere fra klubb Oslo med på det 
internasjonale fagseminaret som er en fin 
møteplass for veterinærstudenter fra alle 
studiestedene. Kampanjen var vellykket, 
og interessen og oppmøtet fra klubb Oslo- 
medlemmene var stor.

Aktivitet i klubbene

Aktiviteten i klubbene er generelt høy, og det 
arrangeres både faglige og sosiale arrangementer 
for medlemmene våre på de ulike studiestedene. 
Alle arrangementer blir ikke ramset opp her, 
men her kommer noen eksempler:
• Temakveld: Fra klinikkassistent til 

selvstendig næringsdrivende, klubb Oslo
• Julemiddag med klubb Warzawa
• Kveld om dyremishandling, klubb Budapest
• Foredrag om adferd hos dyr, klubb Kosice
• Tur til Kosice for veterinærstudentene i 

Bodø

Internasjonalt fagseminar 3.-5. mars 2017

Klubb Wroclaw var vertskap for årets 
internasjonale fagseminar som i år hadde 
temaet akuttmedisin, de arrangerte det sammen 
med klubb Brno, Budapest og Kosice samt 
hovedstyret. De hadde samlet sammen gode 
foredragsholdere som holdt lærerike foredrag 
om ulike emner under temaet. Seminaret ble 
holdt på et hotell, og deltakere fra nesten alle 
klubbene var representert. I tillegg til det faglige 
var det selvfølgelig mye sosialt og mange gode 
muligheter til å bli kjent med nye fremtidige 
kollegaer. Seminaret hadde 150 deltakere.
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2016 var et bra år med to store begivenheter. 
Først med Veterinærdagene på Hamar 9. til 
11. mars der flere av medlemmene møtte 
til vår pensjonistseksjon med blant annet 
kollegene Martha Jakobsen Ulvund og Aslak 
Hagland, samt fylkesmann Sigbjørn Johnsen, 
alle med sine flotte foredrag. Sist på året var 
pensjonistforeningen for første gang representert 
på DNVs representantskapsmøte. Der fikk vi 
gjennomslag for saker vi ønsket å fremme. Det 
ble gjennomført fire styremøter i 2016 (11. mars, 
13. juni, 12. september og 29. november) og 
behandlet 28 saker. Videre har styret vært opptatt 
av medlemssituasjonen, presentert DNV-P i 
noen av lokalforeningene og drøftet mulig 
«Museumspark» på Adamstuen etter NVH og VIs 
flytting til Ås.

Styreleder har deltatt som observatør på 
sentralstyremøtene til DNV, DNVs tenketank på 
Gardermoen 9. og 10. mai, DNVs strategimøte på 
Jevnaker 29. og 30. august og på møter om ny 
pensjonsordning for ansatte i DNVs sekretariat. 
Kontakt med pensjonistforeningen ved NVH og 
Mattilsynet samt Norsk Veterinærhistorisk Selskap 
er videreført fra 2015.

På slutten av året ble kommende Veterinærdager 
i Trondheim samt vårt første ordinære årsmøte 
forberedt.

DNV-P har prøvd å holde medlemskontakt 
gjennom e-poster, brev, telefoner og 
hjemmeside.

DNVs pensjonistforening (DNV-P)
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Forening for veterinær samfunnsmedisin (FVS)

Etter årsmøtet på Værnes, 10. november 2016 har styret følgende sammensetning:

Leder Kristian Hoel

Styremedlemmer Ida Mathisen, Ola Magnus Lømo, Ole-Herman Tronerud, Antonia Christiansen

Varamedlemmer Jorunn Vormeland, Marit Forbord, Anja Fyksen Lillehaug

Desisorer Ole Aamodt og Odd Ivar Berget

Valgkomité Ole Alvseike, Truls Nesbakken, Erik Wahl (leder)

Før årsmøtet på Værnes, hadde styret følgende sammensetning

Leder Heiko Paulenz

Styremedlemmer Ida Mathisen, Lars Erik Olstad, Ola Magnus Lømo, Kristian Hoel

Varamedlemmer Jorunn Vormeland, Marit Forbord, Ole-Herman Tronerud

Desisorer Ole Aamodt og Jarl Inge Alne

Valgkomité Ole Alvseike, Truls Nesbakken, Erik Wahl

Forening for veterinær  
samfunnsmedisin (FVS)

DNVs administrasjon har fungert som sekretariat 
for FVS, ved Ellef Blakstad. Eirik Heggstad har 
representert DNVs sentralstyre i styret. 

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

Per 31/12-2016 hadde FVS 190 medlemmer, mot 
186 året før. Av disse er 30 pensjonister. FVS 
hadde ved årsskiftet tre æresmedlemmer: Atle 
Ørbeck Sørheim, Stein Gustavsen og professor 
Magne Yndestad. Foreningen har ett innbudt 
medlem, Tore Høyem. Foreningen har tre 
studentmedlemmer. Av FVS’ medlemmer er  
37 fritatt for å betale kontingent.

Styret har i beretningsåret 2016 avholdt  
7 telefonmøter, og behandlet 34 saker.

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

ARBEID I STYRET I 2016 jfr. handlingsplan 2016

Etterutdanning og kompetanseutvikling

Styret har i løpet av 2016 arbeidet aktivt for å 
heve kompetansen til veterinærer som jobber 
med mattrygghet, dyrehelse og dyrevelferd innen 
offentlig og privat sektor. Etterutdanningskursene 

har hatt god respons, både når det gjelder antall 
deltakere og tilbakemeldinger i etterkant av 
kurset. 

På Veterinærdagene på Hamar i mars 2016 
samlet FVS seksjonen 60 deltakere. Tema for 
kurset var: ”Risiko, prøvetaking, analyse og 
kommunikasjon”

Høstkurset til FVS ble holdt på Værnes i 
november med tema «Hva skjer med dyrevelferd 
og dyrehelse når besetningsstørrelsene øker?»
Det var 34 deltakere tilstede, i tillegg til 
forelesere og arrangører. 

Rekruttering av veterinærer til stillinger innen 
veterinær samfunnsmedisin

Det ble ikke avholdt karrieredag for studenter på 
NMBU i 2016.

Rekruttering av medlemmer til foreningen

Det var enighet på årsmøtet om at alle studenter 
sømløst skal rekrutteres inn i særforeningen. 
Det skal være enkelt på nettsiden å melde seg 
inn, og kunne sjekke medlemskap på Min side. 
En har med godt resultat i 2016 fortsatt med 
å verve nye medlemmer i forbindelse med 
avvikling av kursene, imidlertid er en stor del 
av medlemsmassen i foreningen relativt nær 
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pensjonsalder, hvilket gjenspeiles i en økende 
andel pensjonistmedlemmer. Dette vil gi større 
utfordringer om å rekruttere nye medlemmer 
i tiden fremover for å beholde andelen 
yrkesaktive medlemmer på dagens nivå. 

Profilering, bevisstgjøring og informasjon

Økonomi

Resultatet for 2016 med 31 716 kroner i 
overskudd, mot et budsjettert overskudd på 0 
kroner må sies å være svært bra.
Kontingent for 2017 ble ikke endret.

Regnskapet er basert på fortsatt drift.

Internasjonalt arbeid

Jorunn Vormeland er DNV/FVS’ representant i 
UEVH (Union of European Veterinary Hygenists), 
som er hygiene/samfunnsmedisin-seksjonen i 

den europeiske veterinærforeningen (FVE).
I tillegg er styremedlem Ole-Herman Tronerud 
representant fra DNV i EASVO (European 
Association of State Veterinary Officers) som er 
en annen av fire fagseksjoner under FVE.

Prinsippnotater

Det er ikke utarbeidet nye prinsippnotat i 
beretningsåret.

Ansatte/likestilling 

Det er ingen ansatte i foreningen. Styrets 
sammensetning fremmer likestilling.
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Frem til årsmøtet 2015 besto AVFs styre av:

Leder:  David Persson
Styremedlem:  Mari Viken Kjønstad
Styremedlem:  Cecilie Skjengen 

Hogne Bleie, Olav Breck og Kristin Ottesen, 
varamedlemmer.

Etter årsmøtet 2016 fikk styret følgende 
sammensetning:

Leder: David Persson, valgt for 1 år
Styremedlem:  Kristrun Helga Kristthorsdottir, 

valgt for 2 år
Styremedlem:  Cecilie Skjengen (ikke på valg)

Varamedlemmer:

Mari Viken Kjønstad, valgt for 1 år
Karianne Jacobsen, valgt for 1 år
Are Strøm, valgt for 1 år

Desisor:

Asgeir Østvik, valgt for 1 år

Valgkomité:

Medlem: Bjørn Gillund (ny)
Medlem: Marianne Nergård (ny)   
Medlem: Christine Pettersen (gjenvalgt)

Sekretær: Ellef Blakstad 
Regnskap: DNVs økonomiavdeling
Revisjon: Grant Thornton Revisjon AS
Medlemmer:  131 medlemmer ved årets 

utgang. Av disse er 9 
pensjonister, ett æresmedlem 
og 3 studentmedlemmer.

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

Styremøter: 

Det er holdt 10 telefonmøter i 2016. 

Årsmøte:

Årsmøtet i AVF ble avholdt på Scandic Hell 
Hotell, Værnes, mandag 17. oktober fra kl. 1700 
i forbindelse med AVF og Fiskehelseforeningens 
høstkurs.

To etterutdanningskurs i 2016

1)   Vårkurs under Veterinærdagene, Hamar, 
10.-11. mars «Fiskehelse og vannkvalitet i 
RAS med sjøvann og ferskvann» med 36 
deltakere. 

2)   Høstkurs, Scandic hotell Værnes, 17.-18. 
oktober 2016. Tema var immunologi og 
bakteriologi hos laks og rensefisk. Det var 
62 deltakere tilstede.

Deltakelse på møter/aktiviteter:

1. Januar: Møte med Fiskeridirektoratet i Bergen 
om «negative miljøeffekter av medikamentell 
behandling av lakselus». David Persson og 
Tor Einar Horsberg møtte fra AVF/DNV.

2. Mars: Arrangerte studentarrangement på 
NMBU Veterinærhøgskolen, med tema 
«veterinæren i havbruksnæringen». Over 
100 studenter møtte. David Persson og Mari 
Viken Kjønstad fra AVF.

3. Mars: Møte med studieavdeling og fagledere 
ved NMBU Veterinærhøgskolen for å 
diskutere akvamedisin i veterinærstudiet og i 
den kommende studieplanen. David Persson 
og Mari Viken møtte fra AVF.

4. Mars: Møte med Mattilsynet i Oslo for 
å diskutere kommende PD-strategi i 
utviklingen av ny forskrift. David Persson og 
Mari Viken møtte fra AVF.

Akvaveterinærenes forening (AVF)
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5. Mai: David Persson representerte AVF på 
DNV sin «tenketank» i Oslo.

6. Juni: Hogne Bleie var tilstede på møte i Oslo 
med Mattilsynet om ny handlingsplan mot 
resistens i havbruksnæringen.

7. Juni: David Persson var tilstede på 
telefonmøte i forkant av lanseringen av 
Barentswatch.

8. August: David Persson representerte AVF på 
kandidatdagene i Oslo.

9. September: AVF arrangerte «fagdag 
akvamedisin» på NMBU Veterinærhøgskolen 
med heldagsseminar for studentene med 
introduksjon til havbruksnæringen. David 
Persson og Cecilie Skjengen var tilstede fra 
AVF.

10. November: Ellef Blakstad og Hogne Bleie 
deltok på «Åpent møte om genredigert laks» i 
regi av Bioteknologirådet.  

11. Desember: Hogne Bleie stilte på 
konferansen «tekmar» på vegne av AVF/DNV.

Annet:

• Svar på høringsuttalelser. Styret har bidratt til 
utarbeidelse av høringssvar til:

–  Endring i Akvakulturdriftsforskriften
–  Innspill til handlingsplan mot resistens i 

lakseoppdrett
–  Tiltak for motvirkning av negative 

miljøeffekter av lakselusbehandling
–  Regelverk for kapasitetsjusteringer i 

lakse- og ørretoppdrett

Økonomi

Regnskapsrapporter gjennomgås på styremøtene, 
slik at styret skal ha god oversikt over 
regnskapsstatus gjennom året.
Resultatet for 2016 viser et overskudd på 35 213 kr.
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 2015 bestod styret av Eva 
Egeberg (leder), Vigdis Rædergård (innvalgt 
ved årsmøtet 2014-ikke på valg), Trine Marhaug 
(gjenvalg), Marius Rudi og Marianne Linder 
Olsen (valgt for 1 år). På dette møtet takket 
Marianne Linder Olsen for seg.

Marius Rudi hadde bedt seg fritatt for resten av 
perioden og vara Aina Bentsen tok hans plass.

Nytt styre ble valgt på årsmøte lørdag 1. 
november 2015. 
Leder:  Eva Egeberg ble gjenvalgt til 

leder.
Styremedlem: Vigdis Rædergård (ikke på valg).
Styremedlem:  Trine Marhaug  gjenvalgt som 

styremedlem (2 år).
Styremedlem: Hilde Røssland (ny 2 år).
Styremedlem: Marius Rudi (ikke på valg).

Varamedlem Renate Sjølie og Aina Bentsen ble 
valgt inn som nye varamedlemmer (ett år).

• SVFs representant til WSAVA: Stein Istre 
Thoresen (valgt 2014 for 4 år) og velges av 
årsmøtet.

• SVFs representant i FECAVA: Stein Dahl 
(valgt 2016 for 4 år) og velges av årsmøtet.

• SVFs representant i UEVP: Marie Modal 
(oppnevnt januar 2015 av SVF styre).

Valgkomité valgt november 2015 for året 2016

Valgkomitén velges for ett år av gangen og 
består av: 
Leder: Bente Akselsen 
Medlem: Ingvild Blaker (ny)
Medlem: Helene Seljenes Dalum (ny)
Varamedlem: Christian Mæland (ny)

Alle ble enstemmig valgt. 

Desisor velges for ett år av gangen: 

Martine Ziener (gjenvalgt)

Administrasjon

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

Medlemmer

Per 31/12/16 hadde SVF 505 yrkesaktive 
medlemmer som betaler medlemskontingent, 
samt 20 pensjonistmedlemmer, 7 æresmedlemmer 
og 23 studentmedlemmer som ikke betaler 
kontingent.
Styret ønsker i henhold til virksomhetsplanen 
å sikre en god rekruttering av nye medlemmer. 
Ved utmelding av foreningen vil DNVs 
sekretariat forespørre medlemmet automatisk om 
årsak til utmeldelse fra foreningen. Gratis kurs i 
hematologi medførte flere innmeldte.

Æresmedlemmer

Jorunn Grøndalen, Kristian Lande, Tor Lie 
Ulstein, Torunn Knævelsrud, Petter Heim, Lisbet 
Holtet og Ellen Bjerkås er SVFs æresmedlemmer.

Møtevirksomhet

I beretningsåret 2016 har SVFs styre holdt 8 
ordinære styremøter, 1 styreseminar og ett 
årsmøte/medlemsmøte.
Det er blitt behandlet 93 saker. Enkelte saker er 
blitt behandlet i flere styremøter.
SVF har også stilt i møter med TUD og 
klinikkkjedene samt i møter med gruppen «Det 
gode hundeliv”.
SVFs representant i WSAVA; Stein Istre Thoresen, 
informerte om sitt arbeide på styremøte i januar.
SVFs representant i UEVP, Marie Modal, 
informerte på møte samt sendte 1-2 fyldige 
referat fra møter i UEVP. 
SVFs representant i FECAVA; Stein Dahl, har 
redegjort for sitt arbeide via e-post.

Handlingsplanen 

I handlingsplanen for 2016 ble det luket ut 
en del selvfølgeligheter. Den ble også mer 
konkretisert i forhold til planer for året.
Handlingsplanen for 2016 vil være styrets 
arbeidsredskap fram til årsmøtet i 2016 

Smådyrpraktiserende veterinærers 
forening (SVF)
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som avholdes i november. Styret oppfatter 
virksomhetsplanen som dynamisk, og ønsker 
innspill fra medlemmene.

Økonomi

Resultat for 2016 viser et driftsresultat på 350 636 
kroner mot budsjettert 28 000 kroner. Og et totalt 
årsresultat på 385 704 kroner. 

Internkontroll

Referatsaker har hatt eget saksnummer og 
inkluderer en del orienteringssaker. 
Det er en oppgaveliste som følges opp ved hvert 
styremøte. Listen blir ført fortløpende og aktive 
saker er ført i rødt, ferdige saker sluttført med 
dato, i svart.
Hver sak har en oppført ansvarlig person, med 
frist for sluttføring.
Listen gjør pågående saker mer oversiktlig å 
arbeide med.

NVT

Helene Seljenes Dalum ble engasjert som 
redaktør for SVFs sider i NVT. Helene fortsetter 
arbeidet i 2016. Styret i SVF besluttet å dekke 
50% av utgiftene til et skrivekurs, slik at hun får 
økt sin kompetanse.
 

SVFs diskusjonsforum på internett

SVF opprettet egen facebookside. Målet 
med denne siden er å lettere kunne nå ut til 
medlemmene med informasjon og lettere få 
tilbakemelding til styret. Styrereferat, innkallinger 
samt info om kurs og annet blir lagt ut her. Leder 
har hatt hovedansvaret for FB-siden.

SVFs faglige og vitenskapelige fond

Fondet har i 2016 vært bestyrt av fire personer 
som alle er medlemmer av Smådyrpraktiserende 
veterinærers forening.

Anne Torgersen (leder) og Clara Jalland  
(styremedlem) er oppnevnt av 
Smådyrpraktiserende veterinærers forenings styre 
januar 2015.
Marianne Langeland (styremedlem) er oppnevnt 
av Norges veterinærhøgskole.
Martine Ziener (styremedlem) er oppnevnt av 
Den norske veterinærforening.

Styret har en funksjonstid på tre år.
Det ble ikke lyst ut midler i 2016.

Møte mellom særforeningene og DNVs 
sentralstyre 

DNVs president, Torill Moseng deltok på 
styremøter. Hun informerte blant annet om 
nye kommunikasjonsrutiner mellom DNVs 
sentralstyre og særforeningene. Presidenten 
sender ut ukentlige oppdateringer om hva 
som skjer i DNV til leder, som videresender 
meldingene til styret. Helen Øvregaard er SVF 
sin representant i sentralstyret. 

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

DNV-A

I 2015 samarbeidet SVF og DNV-A om en 
medarbeiderundersøkelse. Som en følge av 
svarene SVF fikk på denne undersøkelsen, 
jobbet vi i år med å lage en fadderordning. En 
beskrivelse av ordningen samt en fadderinfo er 
utarbeidet. Det tas sikte på at SVF organiserer 
ordningen og oppretter kontakt mellom fadder 
og faddertager.

SVF har også oppfordret DNV/DNV-A til å 
arrangere kurs for tillitsvalgte i den private 
sektoren, ikke bare den offentlige sektoren og 
første kurs ble holdt i november 2016.

DNV-N

Det har vært et møte med DNV-N under 
Veterinærdagene på Hamar der vi informerte 
om hverandres arbeid. SVF fikk en bekymrings-
melding fra NDAF om kort tid i yrket hos 
dyrepleiere på grunn av dårlig lønn. Denne 
meldingen ble videresendt DNV-N sitt styre. 
SVF fikk henvendelse fra DNV-N om å uttale seg 
om titler i smådyrsektoren.

DNV-S

DNV-S ble invitert og deltok på styremøte i april.

Representasjon fra SVF til Union of European 
veterinary practitioners (UEVP) i FVE

FVE er de europeiske veterinærforeningers 
overbygningsorganisasjon, og arbeider aktivt 
inn mot EUs systemer med saker som berører 
veterinærene. Det avholdes 2 møter i året, 
hvor det både er møter i FVEs underorganer 
(UEVP, UEVH, EASVO og EVERI) og i 
hovedorganisasjonen. 36 medlemsland med 41 
veterinære organisasjoner er representert og 
representerer tilsammen 200 000 veterinærer. 
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Marie Modal ble i januar 2015 oppnevnt av 
SVFs styre til å representere i UEVP. Tidligere 
representant: Torill Moseng. Marie informerte om 
sitt arbeide i UEVP og FVE på møte i juni. Marie 
sitter i en arbeidsgruppe der man jobber mot 
en felles europeisk anbefaling når det gjelder 
videreutdanning av veterinærer. Det finnes et 
godt polsk system. Det man blant annet ønsker 
er å standardisere krav til etterutdanning; hva, 
hvor mye, kvalitet.

Man ønsker opprettelse av nasjonal CPD gruppe, 
men det finnes ingen statutory body det vil si 
organisasjon som godkjenner etterutdanning. I 
Norge vil dette tilsvare MT, men der er det så 
langt ikke ressurser.

Det jobbes også med oppdatering av EUs 
medisinlovgivning på veterinærfeltet. Noen saker 
der er ikke i tråd med det de nordiske landenes 
ønsker, nemlig at veterinærer skal ha lov å selge 
medisiner. Man jobber også med et felles marked 
der medisiner skal godkjennes for hele EU.
UEVP jobber også med Vet Future; som jobber 
med hvor yrket beveger seg i fremtiden.

Callistoprosjektet: Europa ønsker å pålegge at 
alle dyr skal ID-merkes og at registeret skal være 
offentlig. De kommer til å basere de offentlige 
registrene på de private. Konsekvensen for SVF 
vil være stor, da midler til stipend kommer fra 
DI/id-registeret.

Stein Istre Thoresen er SVFs representant 
i WSAVA. Stein Istre Thoresen og DNVs 
president Torill Moseng deltok på dialogmøte 
mellom WSAVAs styre og representanter for de 
europeiske medlemslandene i Barcelona høsten 
2015. 

SVFs representant i FECAVA er Stein Dahl. 
FECAVA har utarbeidet hygiene-posters til bruk i 
klinikk. SVF startet med oversetting av posterne 
og ble ferdig med dette arbeidet i 2016. De 
ligger tilgjengelig for nedlastning på DNV sine 
sider.

Det har vært jobbet med sponsor til trykking av 
posterne og dette arbeidet fortsetter i 2017. 
Styret i SVF har gjennom FECAVA uttrykt sin 
støtte til NKKs initiativ om å boikotte world 
dogshow i Kina.

Import og adopsjon av gatehunder 

SVF har sluttet seg til DNVs offisielle holdning 
der dette frarådes grunnet konsekvenser for 
folkehelse og dyrehelse i Norge. Det oppfordres 

til å løse problemet i hundenes hjemland på en 
dyrevelferdsmessig forsvarlig måte. Det ble også 
laget et prinsippnotat på dette.

Samarbeid med NDAF

Styret har i 2016 lagt vekt på samarbeid med 
NDAF om å holde kurs. De ble tidlig informert 
om SVFs planer og ble invitert til å delta på 
forelesninger arrangert av SVF. Det var veldig 
hyggelig å dele arrangementet på høsten med 
NDAF.

NDAF har informert SVF om sitt arbeide med å 
sikre dyrepleierbemanningen i Norge, spesielt 
med tanke på de elever som utdannes fra 
Danmark. NDAF vil sammen med Fagforbundet 
se på en løsning der man finner en yrkestittel for 
disse i Norge.

SAKER SVF HAR SENDT VIDERE TIL 
SENTRALSTYRET

Prinsippnotater som utarbeides av styret 
sendes til sentralstyret for kvalitetssikring og 
godkjenning før notatet blir lagt ut på forum.
Styret har utarbeidet 4 prinsippnotat dette året; 
Import av gatehund, Hold av kanin, Hold av 
ikke-tradisjonelle kjæledyr og Brachycephale 
hunder.

SVF har også utarbeidet en eierinfo om hunder 
med kort snute.
SVF har uttalt seg i høring om endring av 
regelverk for eksotiske dyr og videresendt dette 
til sentralstyret.

DIVERSE SAKER BEHANDLET AV STYRET

Kartlegging av kursvirksomhet

SVF utarbeidet en spørreundersøkelse der 
hensikten var å kartlegge medlemmers kriterier 
for valg av kurs. SVF vil bruke svarene vi har fått 
på denne undersøkelsen til å tilpasse kurs etter 
medlemmenes ønsker.

Prinsippnotat (Policy Paper)

SVF har utarbeidet utkast til flere prinsippnotat. 
Prinsippnotat gjenspeiler organisasjonens syn 
i ulike saker og det kan best oversettes med 
”Dette mener DNV om”. Prinsippnotatene er 
først og fremst beregnet på publikum.
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Samarbeid om etterutdanning med NMBU

Det jobbes nå for å gjøre samarbeidet med 
SVF og SEVU NMBU bedre for å unngå at det 
arrangeres kurs for samme målgruppe for tett 
opptil hverandre. Dette har fungert bra i 2016.

Dyrebeskyttelsen Norge

SVF tok kontakt med Dyrebeskyttelsen 
Norge i april 2015 da SVF ønsker å støtte 
Dyrebeskyttelsens arbeid for bedre velferd 
for katt. Leder fikk svar 4.1.2016 der 
Dyrebeskyttelsen foreslår tiltak. Disse ble 
behandlet i 2016. SVF sluttet seg til kampanjen i 
regi av DB og MT.

Arbeidsgruppe «Det gode hundeliv»

NKK, NOAH, Dyrevernalliansen, MT, 
Dyrebeskyttelsen og DNV/SVF etablerte 
en arbeidsgruppe for å jobbe for å utrede 
dyrevelferd og avl på hunder. Det er holdt 2 
møter i løpet av året og det ble publisert en 
artikkel. Arbeidet fortsetter i 2017. 

DyreID/DI

Saker som er blitt diskutert mellom SVF og  
DI er: 
DyreIDs arbeid med det nye diagnoseregisteret 
har fortsatt og registeret er ferdigstilt. Det ble 
opprettet en arbeidsgruppe som skal arbeide 
videre for å få dette registeret ut i klinikker. 
Leder skal være med i den arbeidsgruppen som 
skal hete Pyramidion.

DI informerte om IDyGO og IDMAX; et tilbud 
til dyreeiere om ulike tjenester som skal 
markedsføres gjennom dyreklinikkene.

KURSVIRKSOMHET

Veterinærdagene 2016 i Hamar

Smådyrseksjonen hadde tema: Akuttmedisin
Foredragsholder: Bert Jan Reezigt. Han var 
en dyktig foredragsholder og det var gode 
tilbakemeldinger på kurset.

SVFs høstkurs

Kursledelse var Vigdis Rædergård, Eva Egeberg 
og Trine Marhaug

Temaet var Endokrinologi hund og katt torsdag 
og fredag. Lørdag var det parallelle seksjoner 
med kirurgi/cytologi og avanserte kirurgiske 
forelesninger. Målet var å gi smådyrpraktikeren 

oppdatert informasjon om de vanligste 
endokrinologiske lidelsene på hund og katt, 
samt gi de en enkel innføring i in-house cytologi.

Praktisk kurs i øyekirurgi

Kursledelse var Trine Marhaug. Dette var et 3 
dagers kurs i øyets kirurgi og ble holdt på et 
eget kurssenter i Spania. Kurset ble ledet av Rick 
Sanchez med en assistent. Hver deltager hadde 
sitt operasjonsmikroskop samt skjerm. Det var 14 
deltagere på kurset.

Videre planlagte kurs for 2017 er:

Vår: Veterinærdagene i Trondheim. 
Smådyrseksjonens program er Abdominal 
imaging. Foreleser: Jennifen Kinns.

Høst: Foreløpig plan er Tannsykdommer.

Det skal arrangeres et gratis kurs for SVF sine 
medlemmer om Kaninsykdommer. Kurset skal 
holdes på Adamstuen 18.3.2017.

Det har vært jobbet for å lage et kurs om 
dyremishandling i samarbeid med Mattilsynet. 
Dette arbeidet vil fortsette i 2017. 

Internasjonalt:

SVF stiller seg bak EVDSs policy statement om 
”anesthesia free dental scaling” .

SVF har i 2014 utarbeidet et policypaper om 
dette.

SVF har støttet WSAVAs pain guidelines og 
WSAVAs opprop vedrørende ketamin.

Ansatte/likestilling

Det er ingen ansatte i foreningen og styrets 
sammensetning fremmer likestilling.
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PVFs årsmøte 2016 ble avholdt i forbindelse med 
høstkurset på Gardermoen 10. oktober. Årsmøtet 
gjenvalgte Trond A. Braseth som leder for ett år. 
Marit Smistad og Line Øvernes Mørch ble begge 
gjenvalgt som styremedlemmer for en periode 
på to år. Årsmøtet fulgte således valgkomitéens 
innstilling.

André Martinussen ble valgt som styremedlem 
for to år på forrige årsmøte og var ikke på valg.

Som varamedlemmer ble Knut Ingolf Dragset og 
Hilde Nordløkken begge gjenvalgt for ett år.

Hele styret var representert på årsmøtet. Trond 
Braseth ble valgt til møteleder og styremedlem 
Line Øvernes Mørch, ble valgt til referent. 
I tillegg til styret var det 14 øvrige PVF-  
medlemmer til stede under møtet.

Øyvind Skei ble valgt som desisor for ett år.

Ståle Brattgjerd ble gjenvalgt som leder av valg-
komiteen for ett år, mens Trond Erik Østebø og 
Silje Normann begge ble valgt som medlemmer 
av valgkomitéen for ett år. Tore Sandvik ble valgt 
til varamedlem i valgkomitéen for ett år.

Per 31.12.2016 hadde PVF totalt 479 medlemmer 
derav 421 ordinære medlemmer. I tillegg var 

det 10 studentmedlemmer, 48 pensjonerte 
medlemmer.

Styret har behandlet til sammen 17 saker på 2 
styremøter, ett telefonmøte i april og ett fysisk 
møte i DNVs lokaler i Oslo i september.

Sentralstyrets kontaktperson for PVF har vært 
Gunnar Dalen. Han har deltatt som observatør 
på alle styremøtene til PVF i 2016.

Etterutdanning
Vårkurset ble arrangert som en seksjon under 
Veterinærdagene på Hamar 9.-11. mars 2016.
Å samle alle særforeningene på denne måten, 
har helt klart store fordeler både organisatorisk, 
økonomisk og ikke minst sosialt. Det har tid- 
ligere vist seg at det å samle veterinærer på tvers 
av arbeidsoppgaver, geografi, særinteresser og 
ansettelsesforhold har vært en suksess, noe det 
høye deltakertallet også denne gangen viste.

Hovedtema for seksjonen var «Legemiddel-
håndtering i produksjonsdyrpraksis» og i denne 
sammenheng ble det forelest om blant annet 
korrekt bruk av legemidler, bruk av medhjelper, 
Legemiddelkaskaden, terapianbefalinger, lege-
midler på registreringsfritak og Vetreg.

Produksjondyrveterinærers 
Forening (PVF)
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Veterinærdagene er dessuten en fin arena å 
få med andre tema, som kan være vanskelig 
å få lagt inn i ordinære kurs. Forelesningene 
omhandlet blant annet smittevern i praksis og 
nødslaktordningen.

Geno var invitert til å snakke om den nye 
avlsstrategien på NRF med genomisk seleksjon 
samt erfaringen som er gjort til nå med Spermvital 
både nasjonalt og internasjonalt.

Deltakerne på seksjonen var dessuten inviterte 
til en svært trivelig sammenkomst med mat og 
drikke på Melkefabrikken, et tidligere meieribygg 
som nå huser lokalene til Geno, Norsvin og Tyr. 
Det ble orientert om strategien og arbeidet til alle 
de tre avlsorganisasjonene.

PVFs høstkurs ble arrangert på Gardermoen 
10.-11. oktober 2016. Tema for kurset var 
Veterinærarbeid i Kjøttfebesetninger. Kurset 
var rettet mot veterinærer i storfepraksis, 
både nyutdannede og erfarne, i tillegg til 
fordypningsstudenter innen produksjonsdyr fra 
NMBU. Kurset ga en generell innføring i dagens 
ammekuhold og kjøttfeproduksjon i Norge, og 
tok særlig for seg veterinærens oppgaver og 
muligheter som klinisk praktiker og den viktigste 
rådgiveren i disse besetningene.

Kurset fikk gode tilbakemeldinger fra de drøyt 
30 kollegene som deltok.

Kurset “Drektighetsundersøkelse og seksuell 
helsekontroll på storfe”, som skulle arrangeres 
på Jæren i november, måtte dessverre avlyses 
på grunn av for få påmeldte. Dette kurset, som 
er et samarbeid mellom DNV/PVF, Geno og 
NVH/NMBU, er tidligere blitt arrangert en rekke 
ganger. Kurset vil bli arrangert på nytt høsten 
2017.

Praktiske kurs er mer krevende både å 
planlegge og ikke minst å arrangere, enn 
ordinære “forelesningskurs”. Dette gjør at 
deltakertallet må begrenses, noe som igjen 
fører til en relativt høy kursavgift. Ut fra 
tilbakemeldingene vi har fått gjennom kurs-
evalueringen, virker det til tross for dette,  
som om deltakerne mener de har fått mye 
igjen for pengene.

Deltagelse på sentrale møter og 
konferanser

Delegat til UEVP

Trond Braseth, som av styret er utnevnt som 
PVFs utsending til UEVP/FVE, har ikke deltatt 
på de to UEVP-/FVE-generalforsamlingene 
som ble avholdt i henholdsvis Belgia i 
begynnelsen av juni og i Brussel i midten av 
november 2016. Marie Modal har deltatt på 
begge generalforsamlingene som norsk delegat 
utsendt av SVF. Torill Moseng er valgt inn som 
visepresident i UEVP.

DNVs nettverksseminar og tenketank

Styreleder deltok på DNVs Tenketank, som ble 
arrangert 12.-13. mars på Gardermoen.

Representantskapsmøte DNV

Årsmøtet valgte Line Øvernes Mørch og 
Trond Braseth til å representere PVF på DNVs 
Representantskapsmøte på Gardermoen 24.-25. 
november 2016.

Husdyrnæringas AMR-gruppe

Husdyrnæringa startet på nyåret i 2016 
utarbeidelsen av sin felles handlingsplan (HP) 
mot antimikrobiell Resistens (AMR). Tiltakene 
som foreslås i handlingsplanen er forankret i de 
respektive helsetjenestene og gjennomføres i et 
samarbeid mellom alle organisasjoner i næringa.
Arbeidsgruppa blir ledet av Synnøve Vatn fra 
Animalia, og Trond Braseth har vært DNVs/PVFs 
representant på de møtene hvor det har vært et 
ønske fra arbeidsgruppa.

Planens hovedmål er å forebygge forekomsten 
av antimikrobielle bakterier hos norske husdyr 
gjennom aktivt forebyggende helsearbeid, 
organisert sykdomsbekjempelse og forsvarlig og 
riktig bruk av antibiotika.

Handlingsplanen skal være ferdig og 
offentliggjøres i løpet av våren 2017.

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 
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organisasjoner. DNV har en fast representant i 
gruppa ved Line Mørch.

Luftveisinfeksjoner som i stor grad skyldes BRSV 
står for en økende andel av antibiotikabruken 
i storfeproduksjonen. Et nasjonalt sanerings-
program vil trolig derfor være et av de viktigste 
enkelttiltakene for en ytterligere reduksjon av 
antibiotikabruken i storfeholdet.

Det viktigste målet til kontrollprogrammet er 
å hindre at infeksjonene kommer inn i friske 
besetninger. Lykkes en med det vil antall positive 
besetninger reduseres. Forutsetningen for dette 
er bedre smittebeskyttelse i storfenæringen 
generelt og i det enkelte fjøs spesielt. Derfor har 
storfenæringen etablert Helsestorfe som skal 
sikre god smittebeskyttelse på den enkelte gård. 
Besetninger som er fri for antistoffer og som har 
godkjent besetningsattest får status Helsestorfe.

Deltagelse i kurs om Munn- og klauvsjuke 
arrangert av EuFMD

DNV ble i januar forespurt av Mattilsynet om å 
nominere en fra DNV/PVF til å gjennomføre et 
online-kurs om Munn- og klauvsjuke, arrangert 
av EuFMD, Den europeiske MKS-kommisjonen. 
MT ønsket å prøve ut kurset på andre enn deres 
egne ansatte, for å få en tilbakemelding om dette 
kurset også kan være aktuelt å tilby praktiserende 
veterinærer. Marit Smistad fra PVF ble utpekt til å 
delta på kurset, som gikk over en 4-ukersperiode 
på til sammen 10-12 timer. Tilbakemeldingene fra 
henne var svært positive.

Helsetjenesten for geit

Marit Smistad er DNVs representant i 
samarbeidsrådet for Helsetjenesten for geit.

Sentrale saker behandlet av styret

Styret har i tillegg til de sakene som har vært 
behandlet på møtene, også jobbet fortløpende 
med 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 departementets  (LMD) 
evaluering av Skyssrefusjonsordningen.

Sentralstyret har dessuten bestemt at 
særforeningene og forhandlingsutvalgene skal 
oppnevne høringsgrupper som skal komme 
med innspill til høringssvar på ulike saker 
innenfor de respektive underorganenes  fag- og 
ansvarsområder. Styret i PVF besluttet at det i 
hvert enkelt tilfelle oppnevnes en ordfører som 
har hovedansvar for å sammenfatte styrets og 
eventuelle eksterne fagpersoners innspill, for så å 
gi disse videre til sentralstyret og sekretariatet.

Stipend til videreutdanning

Det er ikke delt ut stipender til spesialisering og 
faglig fordypning i 2016.

Praksisnytt

PVF sitt medlemsblad Praksisnytt, kom også i 
2016 ut med tre utgaver, selv om det tredje bladet 
ikke landet i postkassene hos medlemmene 
før i januar 2017. Hovedredaktør og samordner 
er Per Nordland. Styret vil også i år berømme 
Per for sin store innsats med å være pådriver i 
produksjonen av 3 årlige nummer av bladet. Styret 
vil samtidig gi han mye av æren for utviklingen 
av Praksisnytt frem til det bokstavelig talt 
fargerike og populære medlemsbladet det er blitt. 
Fagredaktører som er  Carl Andreas Grøntvedt 
(gris), Åshild Øritsland Våge (småfe) og Jan 
Inge Holøymoen (storfe), gjør også en stor og 
viktig jobb. Redaksjonskomitéen har avviklet 
telefonmøter etter behov.

Praksisnytt sendes ut til alle medlemmer av PVF. 
I tillegg er det 73 personer/institusjoner som 
abonnerer på Praksisnytt.
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Styret for året 2016 har bestått av: Eli 
Hendrickson, Mari C. Lyngholt og André Løkken. 
Jan Olav Berget og André Løkken har delt 20% 
stilling, mens Tore Malmei, Jan Olav Berget og 
Bjørn Wormstrand har vært varamedlemmer. 
Desisor har vært Ole Einar Sem mens valgkomité 
har bestått av Svein Bakke (leder), samt Lars 
Stokke og Maria Therese Engell. 

I en årsberetning er det viktig å belyse alle 
punkter i handlingsplanen. Basert på innspill 
ved forrige årsmøte har styret valgt å ta alle disse 
innspill inn i handlingsplanen og beskrive alle 
punkter i denne årsmeldingen.  
 
Styret i HVF har ønsket en aktiv særforening 
med kontakt mellom styret og medlemmene. 
Derfor har styret utviklet en egen åpen 
internettside i tillegg til den lukkede internett- 
siden under vetnett.no. Den åpne siden 
HVFiDNV.no administreres av 20% stilling/leder, 
mens den lukkede er mer statisk underordnet 
foreningen. 

 
20% STILLING

Styret mener og tror at en 20% stilling fortsatt 
vil være viktig i det arbeidet HVF skal gjøre 
fremover. Handlingsplanen for 2017 beskriver 
flere punkter styret mener er viktig for 
kommende år, men også 3-5 år fremover. I 
dette arbeidet er det viktig å ha en 20% stilling 
fordelt på en eller to personer. Det er viktig å 
sikre økonomi til en slik 20% stilling og dette 
muliggjøres blant annet ved annonseinntekter på 
internettsider som er under utvikling.

 
ANTALL STYREMØTER

Styret har hatt 4 fysiske styremøter, 1 
telefonmøte, 1 styreseminar og mye 
mailkorrespondanse.   
Styret har videre sendt flere fellesmailer til 
medlemmene og informert om at informasjon 
ellers legges på den åpne internettsiden 
HVFiDNV.no 
 
VISJON OG MISJON
Styret har sett det som viktig å formulere visjon 
og misjon for særforeningen. Dette beskriver 
grunnleggende verdier. 

VISJON beskriver at veterinæren sørger for god 
helse og velferd hos hesten gjennom å stille 
diagnose før behandling iverksettes, benytte 
dokumenterte behandlingsmetoder og  
samarbeide med andre kolleger og henvise ved 
behov. HVF mener videre at det ved mistanke 
om sykdom eller skade hos hest skal veterinæren 
være den foretrukne leverandør av helsetjenester 
til hesten - veterinæren skal spørres først! 

MISJON beskriver at HVF arbeider for at 
hesteveterinærer følger en høy faglig standard 
for hestehelse og hestevelferd. HVF arbeider 
for økt kunnskap og etterutdanning gjennom 
årlige teoretiske og praktiske kurs og samlinger, 
at hestepraktiserende veterinærer er dyktige 
praktikere som foretar grundig undersøkelse og 
diagnostikk før behandling med dokumenterte 
behandlingsmetoder, at veterinærer utviser god 
kollegialitet og profesjonsetikk, samt legger til 
rette for henvisninger. HVF arbeider også for 

Hestepraktiserende veterinærers 
forening (HVF)
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god kommunikasjon mellom kolleger og med 
omverdenen.

HVF LOGO

Hestepraktiserende veterinærers sin nye logo 
inneholder «Spør dyrlegen først!» Det er viktig at 
foreningen viser igjen og HVF benytter logo på 
alle dokumenter som lages.

LANSERING AV NETTPORTAL FOR VETERINÆRER / 
INTERNETTSIDE FOR HVF: «HVFiDNV.no»

I et ledd på å sikre den institusjonelle 
hukommelsen har HVF laget internettsiden 
«HVFiDNV.no». Nettsiden ble lansert på 
fagdagene på Hamar i 2016 og lanseringen ble 
feiret med vin fra sponsor MSD. 

Tanken med internettsiden er flerdelt. Her vil 
veterinærer med enkelthet finne frem til aktuelle 
faglige problemstillinger, faktaark, forslag til 
kundeinformasjon og etterbehandlingsskjema, 
lovverk, internkontroll, informasjon fra 
Mattilsynet, standpunktpapirer, forslag til 
tannjournaler, helsekort og helseattester etc. 
Internettsiden HVFiDNV.no vil også fronte 
henvisninger og informasjon om hvor man kan 
henvise. 

HENVISNINGER

For norske veterinærer er det viktig at hesteeiere 
blir tatt godt imot når de søker veterinær hjelp. 
Det er viktig at førstelinjehjelpen på vakt er 
velfungerende og at hesteeier føler seg ivaretatt, 
fulgt opp og eventuelt henvist videre ved behov.  
 
HVF har promotert Den norske veterinær-
forening sitt standpunkt om henvisninger på 
HVFiDNV.no hele året. 
 
Videre har en på HVFiDNV.no laget en oversikt 
over hesteklinikker som en kan henvise til. 
Det er for 2017 ønskelig at alle veterinærer/
hesteklinikker som ønsker å stå oppført under 
riktige kategorier (for eksempel hvem som har 
operativ enhet) skal komme med innspill til 
hvordan de ønsker dette så vil det bli lagt inn på 
nettsiden.  

På sikt ønsker vi å bidra til at informasjon om 
hvem som gjør hva og hvem som har hvilket 
utstyr i din nærhet kan gjøres tilgjengelig. 
Kolleger vet mer om hverandre og vet hvor de 
kan henvise. På nettsiden vil du se hvordan dette 
er tenkt. Vær med på å beskrive ditt tilbud ved å 
ta kontakt med administrator/styreleder. 

NORMER FOR ULIKE BEHANDLINGER OG 
BEHANDLINGSMETODER

Det er viktig at veterinærer arbeider etter høy 
faglig standard. Når en hesteeier oppsøker 
veterinærer, skal de vite at undersøkelse 
og behandlinger etter dokumenterte 
behandlingsmetoder.  
HVF har startet arbeidet med norske normer som 
beskriver «best practice»:
• Norm for munnhuleundersøkelser
• Norm for bruk av røntgen i hestepraksis 
• Norm for avliving av hest
• Norm for innledende kolikkundersøkelser 

(under utarbeidelse)

STANDPUNKT

HVF skal være mer synlig og mener at Den 
norske veterinærforening skal fronte standpunkt. 
Styret arbeider med standpunktpapirer rundt 
relevante problemstillinger. Standpunktene 
kvalitetssikres av sentralstyret. Følgende 
standpunkt har blitt laget og godkjent av 
sentralstyret:
• Bruk av tvangsmidler
• Etisk behandling av sportshester (til 

godkjenning)
• Sedasjon av hester for tannteknikere

Høsten 2017 har alle særforeningsledere vært 
med i en utredningsgruppe sammen med 
sekretariatet for å danne en felles mal for 
standpunkt. 
 
For hest er det aktuelt å ha meninger om 
konkurranser, doping, avlivning, kjøp og salg, 
forsikring, etisk behandling med mer. 

SYNLIGHET

Veterinærforeningen fokuserer for tiden på at 
veterinærer skal være synlige. Alle dokumenter 
som produseres vil ha logoen til særforeningen 
for å synliggjøre særforeningens arbeide. 
Veterinærer skal være den foretrukne leverandør 
av helsetjenester til hest! HVF skal fremover 
arbeide etter mottoet: «SPØR DYRLEGEN FØRST!»
HVF skal være mer synlig ovenfor 
kundegruppene i hestesportblader og i sosiale 
medier. 

 
SYNLIGHET PÅ FACEBOOK

HVF har mål om å lage 12 kundeinformasjons-
skriv og kasusbeskrivelser slik at en kunne 
fornye Facebook-siden hver 2-4 uke gjennom 
hele året. 
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Følgende har blitt laget:
Kasusbeskrivelser: 
• PPID (Mars)
• Endoparasitter (April)
• Føll uten sugerefleks/fôring av føll med 

erstatning (Mai)
• Forsinket sårheling (Juni)
• Utflod skjede hoppe (August)
• Melanom (August)
• Intimhygiene vallak/hingst (Oktober)
• Anbefaling om grovfôranalyse (September)

Tema:
• Vaksinasjon (April)
• Innvollsparasitter del 1 (Mai)
• Magesår (Juni)
• Hudlidelser (August)
• Hovproblemer (August)
• Innvollsparasitter del 2 (August)
• Kolikk (September)
 
Facebook-siden har cirka 8000 medlemmer og 
veterinær Jan Olav Berget (10% stilling) har hatt 
hovedansvar for Facebook-siden.

SYNLIGHET I HESTESPORTBLADER

I året som var har flere medlemmer med stor 
uro sett et større antall beskrivelser av doping i 
hestesporten. Hestepraktiserende veterinærers 
forening har valgt å kommentere doping på 
generelt grunnlag i Trav- og galopp. 

Det er viktig at veterinærene utviser stor 
aktsomhet ved behandling av konkurransehester. 
Styret har uttalt seg i TGN og sendt mail til 
medlemmene om disse forhold.  
 
Det påhviler veterinærer som behandler 
sportshester som deltar i konkurranser spesiell 
aktsomhet.
 
Aktsomhet gjelder innhenting av anamnese 
om neste konkurranse, valg av preparater 
og informasjon om korrekte karenstider (og 
slaktefrister).  
 
Ved veterinærens utlevering av medisiner 
påhviler det aktsomhet med å gi relevant 
informasjon som merking av medisiner med 
individ, karenstid stevne, slaktefrist, opplysning 
om at medisinen skal oppbevares i innelåst skap 
utilgjengelig for barn, samt informasjon om at all 
medisinsk (egen-)behandling skal føres i hestens 
helsekort. 
 
Etiketter som veterinærer kan printe til ark med 
standardiserte etiketter er laget for å informere 
om karenstider på legemidler og blendinger som 
leveres ut til kunden. Mal for slike etiketter ligger 
på HVFiDNV.no
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SYNLIGHET OVERFOR KOLLEGER

Hestepraktiserende veterinærers forening 
hadde stand på Veterinærdagene og på HVF sitt 
høstkurs. 
 
HVF har skrevet i Praksisnytt for å informere 
Produksjonsdyrveterinærers forening om 
det arbeidet som gjøres samt har profilert 
internettsiden HVFiDNV.no som inneholder 
mye relevant informasjon også for alle 
stordyrveterinærer og andre veterinærer som 
deltar på vakt.  
 
REKRUTTERING AV MEDLEMMER
HVF arbeider for deg og for å gjøre din 
arbeidsdag enklere. Årets beste argument 
for å være medlem i HVF beskrives med et 
ord: «HVFiDNV.no». HVF har fått mange nye 
medlemmer og vi ønsker flere!  
 
Medlemstall i HVF inkludert studenter og 
pensjonister 
2013:  170 
2014: 175 
2015:  177 
2016:  194

Av dette er 69 menn og 125 kvinner.

KUNDEINFORMASJON

Det utarbeides kundeinformasjon for flere 
lidelser som legges ut på HVFiDNV.no etter 
hvert som de ferdigstilles. Kundeinformasjonen 
skal med letthet kunne skrives ut til kundene 
fra internettsiden HVFiDNV.no. Videre vil 
informasjonen deles på Facebook-gruppen til 
HVF som daglig får ny tilslutning og som har 
nær 8.400 medlemmer. 

ATTESTFORMULARER / SKJEMA

Forskjellige relevante attestformularer og skjema 
(for eksempel tannjournaler) utvikles løpende 
og vil være med på å lette arbeidsdagen 
til veterinærer. Dokumentene legges ut på 
HVFiDNV.no slik at veterinærer med letthet vet 
hvor de finnes og kan printe dem ut.

For veterinærer er det vesentlig å oppdatere 
kundeinformasjon til fakturaer og journaler samt 
få signatur fra kunder om hvem som skal betale 
for konsultasjonen. Vi har utviklet skjema som 
forenkler arbeidshverdagen til veterinæren med 
hensyn til dette.
 

ELEKTRONISK HELSEKORT

Arbeidet med elektronisk helsekort vil gagne 
hestesporten i fremtiden. Til nå er vaksineappen 
til travselskapet laget slik at vaksinasjoner kobles 
opp mot hesteregisteret til travselskapet. 

Appen er laget slik at den kan utvides til et 
elektronisk helsekort til hester og at dette kan 
kobles opp til det nasjonale hesteregisteret. 
Travselskapet arbeidet med utvikling av dette.
Vi lever i en spennende tid med mange nye 
datamuligheter. Hestepraktiserende veterinærers 
forening mener at elektronisk journalføring er et 
av mange bidrag til å begrense doping.

 
KARENSTIDSLISTER

Det er utarbeidet karenstidslister for stevne og 
slaktefrister. Det er ønskelig at det finnes slike 
lister som vil hjelpe veterinærene i hverdagen 
når det skal føres karenstider i helsekort, 
i journaler og de samme karenstider skal 
rapporteres til Mattilsynet. Det er arbeidet i 
lengre tid for å få til en kvalitetssikring av denne 
informasjon. Det må tas juridiske forbehold 
om hva som står på listen, og brukeren er selv 
ansvarlig om de bruker data fra denne. Per nå 
er det likevel Det norske travselskap sin «vetapp.
no» som beskriver karenstidslister for stevnestart. 
På Vetlis.no finnes slaktefristliste utover de 
slaktefrister som står i felleskatalogen. 

TERAPIANBEFALINGER FOR BRUK AV 
ANTIBIOTIKA TIL HESTER

Ny veileder om bruk av antibiotika til hester er 
i støpeskjeen. Hestepraktiserende veterinærers 
forening er delaktig i dette arbeidet. Statens 
legemiddelverk har startet arbeidet med 
terapianbefalingen «Bruk av antibakterielle 
midler til hest», et ledd i regjeringens nasjonale 
strategi mot Antibiotikaresistens 2015-2020. 
Målet er å redusere antibiotikabruk og bidra til 
riktigere bruk av antibiotika.

HANDELSUNDERSØKELSER

Det er ti år siden forrige handelsundersøkelses-
dokument ble laget. Det var på tide å fornye 
denne. Styret har deltatt i FEEVA sitt seminar 
om handelsundersøkelser. Styret har likeså 
lest gjennom de fleste handelsdokumenter de 
forskjellige europeiske land har og har med 
basis i dette laget Norges nye dokument. Det har 
vært viktig å orientere kunden om hva en kan 
forvente av undersøkelsen og handelsattesten 
innledes med informasjon som underskrives. 
Sideantallet har økt og det er mer informasjon 
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om hva som er undersøkt og hva som ikke er 
undersøkt. Selve grunnundersøkelsen er dog 
ikke blitt særlig mer omfattende.  

RØNTGENJOURNAL

Til handelsattesten er det laget en 
røntgenjournal. Denne kan også benyttes 
selvstendig ved røntgenundersøkelser. 
 
HANDELSKONTRAKT
Det er laget en handelskontrakt for kjøp/salg av 
hest som veterinærer kan levere ut sammen med 
handelsattesten. Kontrakten er gjennomgått av 
Veterinærforeningens jurist.

FORELESNINGSSERIER

HVF har ønsket å lage en forelesningsserie 
bestående av ti-tolv forskjellige forelesninger. 
Målet er å ha powerpointpresentasjoner 
med manus. Veterinærer kan da holde kurs/
temakvelder og en kan få ut samme type 
informasjon til kundene. Det samarbeides 
med legemiddelfirma om ulike forelesninger 
fremover. Forelesninger ligger på HVFiDNV.no 

TAKSTUNDERSØKELSE I HESTEPRAKSIS

Styret i HVF 2016 har laget den første 
taksundersøkelse som har vært gjort i 
hestepraksis. Takstundersøkelsen viser at det er 
et stort behov for fokus på takster og takstmaler.
 

AKTUELLE TILSTANDER EN KAN MØTE I 
AKUTTPRAKSIS

HVF arbeider for å fremme informasjon og 
gi hjelp til nyutdannede og andre om hvilket 
utstyr og medisiner samt hvilken basiskunnskap 
det kan være fornuftig å ha tilegnet seg før 
deltagelse i klinisk vakt. 

Disse skriv er ment som en reell hjelp til 
veterinærer basert på hva andre veterinærer 
har erfart kan være fornuftig. Grunntanken 
er at kollegene skal yte best mulig hjelp i en 
førstelinjeberedskap. Det er for alle viktig å ha 
gode relasjoner til andre veterinærer/klinikker 
hvor man kan henvise ved behov. 
 
Det er også laget forslag til:
• medisiner det kan være fornuftig å ha 

tilgang til på vakt
• utstyr det kan være fornuftig å ha tilgang  

til på vakt
Dokumentene ligger på HVFiDNV.no.

DNV-SERTIFISERING AV HESTEKLINIKKER

Det har vært kontakt med Tilsynsutvalget for 
dyreklinikker (TUD) ved veterinær Eva Kristin 
Sjøberg om DNV-sertifisering av hesteklinikker. 
Hun ble forespurt om å holde foredrag om 
hvordan en kan få til en slik ordning til hester. 
Eventuelt om hun kan holde foredrag for styret 
om hvordan dette kan gjøres.  
 
SAMARBEIDE MED HOVSLAGERE
Det er tatt kontakt med hovslager Aksel Vibe og 
veterinær Tone Wien for å forsterke samarbeid 
mellom veterinærer og hovslagere. 

Det er ønskelig med journalark der relevant 
informasjon fra røntgenbilder kan overføres til 
hovslagere. Det er flere som ønsker felles kurs 
mellom veterinærer og hovslagere.
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KURS
Det er holdt to kurs i regi av HVF.  
Kursinnhold vårkurset 2016/Veterinærdagene  
på Hamar. 
 
AKUTTMEDISIN I HESTEPRAKSIS: 
- Sårskader hos hester 
-  Kolikk: klinisk undersøkelse, diagnose og 

behandling
- Væskebehandling 
- Når rekvirere og når avlive en kolikkhest 
- Spiserørsforstoppelser 
- Peritonitt 
- Akutte øyeskader 
- Rektal tears 
- Utvalgte akutte kirurgiske tilfeller 
- Puntering av synoviale hulrom 
- Akutte ortopediske kasus 
- Akutt diaré  
- Bruk av ultralyd ved kolikklidelser 
- Perinatal asphyxi syndrom hos føll 

 
Kursledelse og programutvalg 
Mari C. Lyngholt og Lene Barlie

Kursinnhold høstkurset 2016

Kurset er utarbeidet for å gi veterinærer en rekke 
praktiske ferdigheter til bruk i daglig praksis. 
Det ble gjennomgått flere temaer med ulike 
prosedyrer og behandlingsmetoder for å dekke 
et størst mulig interessefelt. Tema omhandler 
hvordan bli en bedre praktiker og forelesningene 
var korte med et «How to…» tema.

LUFTVEIER: 
Hvordan evaluere luftveier endoskopisk? 
Hvordan utføre BAL blindt og endoskopguidet? 
Hvordan utføre transtrakeal skylling? 
Hvordan endoskopere luftsekker? 
 
HODET: 
Hvordan skylle en tårekanal? 
Hvordan legge inn subpalpebralt kateter? 
Hvordan trepanere sinus? 
Hvordan legge nerveblokader i hoderegionen? 

ORTOPEDI: 
Hva er god nok preparering for leddinjeksjon? 
Hvordan skylle ledd stående ved septisk artritt? 
Indikasjon for leddskylling. 
Hvordan injisere hovsenebeinsbursa 
røntgenguidet? 
Hvordan injisere seneskade ultralydguidet? 
Hvordan injisere SI-leddet ultralydguidet? 
 
PRAKTISK RØNTGEN:  
Hvordan sikre gode diagnostiske røntgenbilder i 
hestepraksis? 
 
HVA RØRER SEG I TRAVMILJØET? 
Leddbehandlinger, karenstider og andre typer 
behandlinger er aktuelle saker. 
 
ANESTESI: 
Hvordan utføre en regional intravenøs perfusjon/
behandling? 
Hvordan utføre feltanestesi på hest? 
Hvordan sette epiduralanestesi/kateter på hest?
BRUK AV BIOPSIER I DIAGNOSTIKKEN 
Hvordan ta en muskelbiopsi? 
Hvordan ta en beinmargsbiopsi fra tuber coxae 
og sternum? 
Hvordan ta en rektalbiopsi? 
Hvordan ta en uterusbiopsi?  
 
PRESENTASJON AV HVF SINE NYE 
HANDELSDOKUMENTER: 
Veterinærattest 
Røntgenjournal 
Handelskontrakt

Kursledelse og programutvalg

Camilla Jarem Glømmen, Eli Hendrickson og Jan 
Olav Berget.
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DIVERSE SKJEMA ER UTFORMET

Noen av de attester og skjema som er utformet 
nevnes under: 
• Generell helseattest for hest
• Skjema for underskrift eier/avtaleinngåelse 

mellom veterinær og kunde for behandling 
av hest/oppdatert kundeinformasjon

• Helsekort for hest
• Tannjournal 1 og tannjournal 2
• Veterinærattest for handelsundersøkelser
• Røntgenjournal for handelsundersøkelser
• Handelskontrakt ved kjøp/salg av hest

Institusjonell hukommelse i HVF

Styret har opprettet en dropbox-konto som 
nye styremedlemmer kan ta del i for å sikre 
institusjonell hukommelse blant styremedlemmer 

i årene som kommer. I tillegg legges all 
informasjon ut på nettsiden HVFIDNV.no.

Varamedlemmer til styret dras mer inn i 
foreningsarbeidet ved at de får tilsendt 
styremøtedokumenter samt at de kan være med i 
programkomitéer, Dette gjør at varamedlemmene 
setter seg bedre inn i styrets arbeid, sikrer 
kontinuitet og institusjonell hukommelse og det 
forenkler eventuelt senere inntreden i styret.

 
JULEHILSEN

Alle medlemmene i HVF mottok julehilsen fra 
styret i HVF sammen med parasittatlas sponset 
fra MSD.

DyreID AS

Selskapet, som er heleid av DNV, har som formål 
organisering og tilrettelegging av elektronisk 
identifisering av dyr, samt tilrettelegging av 
etterutdanning, opplysningsarbeid om helse og 
avl, diagnoseregistrering og andre områder som 
naturlig vedrører disse feltene.  

Aktivitet

Ved utgangen av 2016 var 1 875 veterinærer 
registrert i DyreID AS.

Hovedtallene for driftsåret viser et stabilt 
høyt nivå i innrapporterte ID-merker. I 2016 
ble i alt 74 991 dyr merket, hvorav 59,9 % er 
merkede hunder og 40,1 % er merkede katter. 
Utover sin kjernevirksomhet har selskapet 
drevet med flere andre aktiviteter. Disse er i 
hovedsak knyttet til FoU-prosjekter vedrørende 
utvikling av diagnoseregister, nye kjernesystem 
og videreutvikling av to patenter i relevans til 
selskapets drift

Samarbeid

DyreID AS har i hele 2016 hatt et driftssamarbeid 
med Norsk Kennel Klub og Dyrebeskyttelsen 
Norge. Gjennom dette samarbeidet kan selskapet 
tilby et felles register over alle merkede hunder 
og katter i Norge. Dette gjør Norge til et 
foregangsland i Europa. Samarbeidet fungerer 
godt og er til fordel for alle parter.

Resultat

De totale salgsinntektene for året utgjorde NOK 
16 722 770.

I henhold til de inngåtte samarbeidsavtalene med 
Norsk Kennel Klub, Dyrebeskyttelsen Norge og 
DyreID AS fordeles inntektene mellom partene 
etter angitte fordelingsnøkler. Resultat etter skatt 
for driftsåret ble NOK 1 157 016.

Stipender/overføring

I henhold til selskapets vedtekter bevilges 
det hvert år stipender til støtte til etter- og 
videreutdanning for smådyrveterinærer. 
Stipendene utdeles to ganger pr. år og 
utbetales etterskuddsvis når dokumentasjon for 
gjennomført utdanning foreligger. I 2016 ble det 
utdelt stipender for i alt NOK 2 405 579.

Videre overføres det i henhold til 
vedtektene 10 % av selskapets overskudd til 
Smådyrpraktiserende veterinærers forenings 
vitenskapelige og faglige fond. For 2016 utgjorde 
dette NOK 115 700.
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Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning

Den norske veterinærforening med egne fonds

2016
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DNVs Humanitære fond

Regnskap 2016
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DNVs støttefond

Regnskap 2016
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