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Sentralstyret
Sentralstyret har i 2017 hatt følgende 
sammensetning:

• Torill Moseng, president
• Gunnar Dalen, visepresident
• Hogne Bleie
• Helen Øvregaard
• Bjørnar Jakobsen 

Vara
• Anne Elisabeth Torgersen (1. vara)
• Gry Marianne Holmbakken (2. vara)
• Jan Olav Berget (3. vara)
• Trond Braseth

Foruten styrets ordinære medlemmer har 
følgende møtt fast på sentralstyremøtene:
•  Lars Tessem, leder DNV-N til juni 2017  

Kirsti Bjørndal leder DNV-N fra juni 2017
•  Tina Trangerud, leder DNV-A til juli 2017 

Helene Seljenes Dalum leder DNV-A fra juli 
2017

•  Odd Magnus Knævelsrud, leder DNV-P
• Nina Askim Vatne DNV-S vår 2017
• Audun Kreyberg Husby DNV-S høst 2017

Representantskapets ordfører, Karl Lunde har 
deltatt på de fleste av sentralstyremøtene.
Det har vært avholdt åtte sentralstyremøter 
i løpet av 2017, hvorav 1 telefonmøte og 1 

sak er behandlet per e-post. I alt 92 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. 
Sentralstyret har i 2017 også behandlet flere 
saker som angår drift av sekretariatet.

Sekretariatet  
Sekretariatet har hatt følgende tilsatte i perioden:
•  Hans Petter Bugge, generalsekretær til 1. 

september 2017
  Marie Modal, generalsekretær fra 1. 

september 2017
•  Christian Tengs, organisasjons- og 

forhandlingssjef
• Ellef Blakstad, fagsjef
• Solveig Magnusson, økonomisjef
• Steinar Tessem, informasjonssjef/redaktør 
• Mette Rød Fredriksen, juridisk rådgiver
• Mona Pettersen, redaksjonssekretær 
• Aina Skaug Nilsen, kurssekretær 
• Anne Prestbakmo, organisasjonssekretær
• Kristine Fosser, økonomimedarbeider
•  Eva Kristin Sjøberg, administrativ leder TUD, 

25 % stilling til 18. august 2017
•  Stein Istre Thoresen, fagredaktør NVT,  

20 % stilling
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Det samlede sykefraværet har vært på 6,83 %, 
en nedgang fra 10,17 % året før. Tiltak for å  
forebygge sykefravær er inkludert i personal-
oppfølgingen fra høsten 2017.

Lokaler
Den norske veterinærforening eier og driver 
eiendommen Keysers gate 5 i Oslo sammen med 
Naturviterne. 

Gårdens styre består av fire personer; general-
sekretærene og ytterligere en representant fra 
hver av de to foreningene. Fra høsten 2017 er 
Merete Skaug, generalsekretær i Naturviterne 
styreleder.

Høsten 2017 ble det inngått ny avtale om utvidet 
driftsassistanse med et vaktmesterfirma.

Eiendommen gjennomgikk sist utvendig  
rehabilitering i 2008 og et visst vedlikeholdsbehov 
gjør seg nå gjeldende. Ventilasjonsanlegget 
fungerer ikke tilfredsstillende og det mangler 
solskjerming på kontorer inn mot gården.  
Dette skaper utfordringer for inneklimaet.

Møteromskapasiteten både i vår egen 
etasje og i gården totalt er i minste laget og 
kontorkapasiteten tillater ingen utvidelser.

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.

Det er Aina Skaug Nilsen i Veterinærforeningens 
sekretariat som administrerer utleie av hyblene.
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1. Synlighet og kommunikasjon

Her følger en redegjørelse for noen av de  
viktigste sakene sentralstyret og sekretariatet 
i foreningen arbeidet med i 2017. 
Handlingsplanen for perioden 2017-2019 som 
ble lagt frem for representantskapsmøtet i 
november 2016 og den utarbeidede fem-punkt 
planen, 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 handlingsplanen 
beskrives områder og temaer som anbefales 
og vies særlig oppmerksomhet i de aktuelle 
toårsperiodene. Handlingsplanen ble laget 
mindre omfattende og mer overordnet enn 
tidligere handlingsplaner, for å gi styret mer 
handlingsrom. 

I januar 2017 ble styrets forslag til ekstra fokus 
på fem hovedpunkter i tillegg til vedtekter og 
handlingsplan vedtatt.    
 
De fem punktene som styret skal ha ekstra fokus 
på er følgende: 
• En helse/antibiotika
• Dyrevelferd
• Havbruksnæringen
• Vaktsaken
• Flytting av veterinærfakultetet til Ås 

Arbeidet med å ha stort fokus på intern synlighet 
fortsetter også i 2017. Dette er viktig for å nå 
flest mulig medlemmer med informasjon om 
foreningens arbeid. Det gir også medlemmene 
i alle organisasjonsledd og i alle deler av 
landet mulighet til å komme med innspill 
og tilbakemeldinger underveis i foreningens 
arbeid. Dette vil styrke samholdet, lagfølelsen 
og bedre kommunikasjonen i organisasjonen. 

Veterinærforeningen får en unik mulighet til 
å agere riktigere og mer konkret i saker som 
oppstår ad hoc, men også i det langsiktige 
arbeidet. Dagens samfunn krever åpenhet og 
transparens i alle deler av organisasjonen. Dette 
vil bidra til at veterinærforeningen kan fange opp 
og arbeide med de temaene som medlemmene 
synes er viktige.
 
Økt synlighet eksternt skal fremme 
veterinærprofesjonen, og gi veterinærene en 
tydelig stemme og et positivt og profesjonelt 
omdømme i samfunnet. Vi ser at synlighet i 
samfunnsdebatten og en synlig ekspertrolle, 
øker foreningens og veterinærenes innflytelse og 
påvirkningskraft.

Sentralstyret har fortsatt i 2017 å ta del i 
de debatter og diskusjoner hvor temaene 
berører veterinærprofesjonens kompetanse og 
arbeidsområder. 

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 sentralstyremøte 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 gir bedre 
forståelse og samhandling i organisasjonen.  

Godkjente referater fra sentralstyremøtene 
legges ut på våre nettsider i pdf-format (krever 
innlogging).

For å formidle sentralstyrets arbeid ytterligere 
er det utarbeidet en liste over personer og 
undergrupper som skal motta ulike referater og 
meldinger fra DNV. 
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Sentralstyremedlemmene som har ansvar for 
særforeningene, deltar 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.

I august under seminaret for administrasjonen og 
sentralstyret med observatører ble det utarbeidet 
og vedtatt et rutinedokument for generalsekretær 
og sentralstyret. 
Bruk av sosiale medier for å synliggjøre og 
informere medlemmene om overnevnte aktivitet 
gjøres fortløpende. 

Det ble nedsatt en arbeidsgruppe for å 
standardisere oppsett på standpunktpapirer. 
Sentralstyremedlem Bjørnar Jakobsen ledet 
gruppen. Gruppens rapport og forslag ble 
vedtatt i oktober 2017.  

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 2017 
med kurs, seminarer og møter.
 
Sentralstyrets representanter har deltatt på mange 
av disse arrangementene. Særforeningene er 
svært viktige for foreningens faglige engasjement 
både blant medlemmer men også utad i 
samfunnet.
 
Fagsjef Ellef Blakstad og generalsekretær Hans 
Petter Bugge (Marie Modal fra og med august 
2017) er sekretærer for særforeningene. 
Se for øvrig egen årsrapport fra de respektive 
foreningene.

Lokalforeningene

Lokalforeningene er viktige møteplasser 
for kolleger, spesielt grunnet det faktum 
at man kan møtes som kolleger på tvers 
av de sektorer man arbeider i til daglig. 
Aktivitetene i lokalforeningene dette året har 
vært imponerende. Det har vært arrangert 
fagseminarer, diskusjons- og temakvelder og 
sosiale arrangementer i tillegg til årsmøter.
 
Den regionale tilknytningen gir foreningen 
en unik mulighet for samhandling, til å støtte 
medlemmer og til å påvirke politikere og å gi 
innspill og informasjon til sine kolleger lokalt.  
 
Det har vært deltagelse sentralt fra på de fleste 
av lokalforeningenes arrangementer. Dette gir en 
god dynamikk i organisasjonens kommunikasjon, 
informasjon og identitetsbygging. 

Forhandlingsutvalgene

Det har vært god aktivitet i Veterinærforeningens 
organisasjons- og forhandlingssektor. 
Organisasjons- og forhandlingssjef 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. 
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Lederne i forhandlingsutvalgene deltar 
på sentralstyremøter og seminarer og gir 
informasjon fra sitt arbeid under agendapunktet 
«runden rundt bordet». Se for øvrig egen 
årsrapport. 

DNV-P

DNV-P er observatør i sentralstyret og deltar på 
sentralstyremøter og seminarer.  
Pensjonistforeningen har siden de ble etablert 
hatt eget kursprogram på Veterinærdagene hvert 
år.
 
Historikken, erfaringen og kunnskapen 
som ligger i pensjonistforeningen og dens 
medlemmer er uten tvil en svært viktig del av 
Veterinærforeningen. 
 
DNV-P arbeider for og med de sakene 
som er viktige for våre pensjonister. 
Pensjonistforeningen er også et godt bindeledd 
for kunnskapsflyt og formidling av den 
veterinære historie. 

DNV-S

DNV-S har hatt en imponerende aktivitet i 2017. 
Det arrangeres jevnlig seminarer og kurs for 
studentene, for både utenlandsstudenter og 
studenter i Norge. 

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 årsskiftet hadde Veterinærforeningen tett 
opptil 700 studentmedlemmer. 

Nettverksseminar og tenketank

Veterinærforeningens «Tenketank» ble arrangert i 
mai 2017 med deltagere fra tillitsvalgtapparatet, 
ledere i særforeninger, lokalforeninger, forhand-
lingsutvalg, hovedtillitsvalgte ved NMBU  
Veterinærhøgskolen og Veterinærinstituttet, 
sentralstyret og sekretariatet. 

Hovedtemaet på samlingen var samhandling 
mellom de forskjellige deler av organisasjonen  
til det beste for medlemmene i Veterinær- 
foreningen. 

 

To spørsmål var sendt ut på forhånd:
Hvordan kan DNV sentralt (sentralstyre og sekre-
tariat) legge opp arbeidet for at du og din del 
av organisasjonen kan jobbe bedre for medlem-
mene?

Hva kan du som tillitsvalgt gjøre for at din del 
av organisasjonen skal jobbe bedre og tettere 
sammen med de andre delene av organisasjonen 
og DNV sentralt? 

En viktig del av tenketanken denne gangen var 
presentasjon av alle de flotte og kunnskapsrike 
medarbeiderne i sekretariatet. Hver og en la 
frem hvilket spesialområde de arbeidet med 
og hvilken funksjon de hadde. Det var svært 
nyttig for forståelsen av hvordan sekretariatet 
fungerer og hvilke kompetente medarbeidere 
vi har i Veterinærforeningen. En viktig del av 
seminaret var en spørsmålsrunde og en åpen 
diskusjon og dialog om hvordan samhandlingen 
mellom sekretariat, politikere og alle leddene i 
organisasjonen kan optimaliseres. 

Kollegahjelperne

Kollegahjelperne er en svært viktig del av 
Veterinærforeningens organisasjon. Kollegene er 
genuint interessert i å være medmennesker for 
kolleger som har det vanskelig. Det står respekt 
av å være støttespillere for medlemmer på denne 
måten. 
Det har vært avholdt kollegahjelpseminarer 
med kollegahjelperne og med deltagelse fra 
administrasjonen og presidenten. 
 
Kollegahjelperne har i tillegg deltatt på 
Veterinærdagene og synliggjort hjelpernes viktige 
del av Veterinærforeningen. 
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TUD 

Tilsynsutvalget for Dyreklinikker, administrerer 
ordningen «Klinikk sertifisert av Den norske 
veterinærforening». Det har vært holdt flere 
møter om og mellom TUD-representanter og 
Veterinærforeningen dette året. 

Daglig leder fratrådte sin deltidsstilling i TUD 
i august 2017. Administrasjonen sikret videre 
drift av TUD, gjennom at fagsjefen sammen med 
Wenche Nergaard i tilsynsutvalget har utført 
oppgavene til daglig leder, inntil det kommer på 
plass en permanent løsning gjennom opprettelse 
av en ny stilling i sekretariatet i 2018.

Ekstern synlighet og kommunikasjon

Informasjonsmedier

NVT er fremdeles en av de viktigste 
informasjonskanaler ut til foreningens 
medlemmer. Her befestes profesjonaliteten i 
veterinærprofesjonen faglig sett og fagpolitisk. 
Videre er NVT en informasjonskanal over 
aktiviteter og kurs som foregår. Det skrives også 
mye redaksjonelt stoff som synliggjør kollegers 
arbeid og tar for seg problemstillinger og 
debatter. 
 
Se for øvrig eget avsnitt under administrasjonen. 
Veterinærforeningens hjemmeside er en viktig 
del av informasjonsflyten for både medlemmer 
og samfunnet generelt inkludert presse. Det er 
faktainformasjon om organisasjonen og også 
fagpolitiske standpunktpapirer med mer. Her 
finnes informasjon til medlemmer om alt fra 
samarbeidsavtaler i praksis til opplysninger 
om tillitsvalgrollen. Hjemmesiden er viktig 
for pressemeldinger for å få ut budskap fra 
tillitsvalgte eller andre viktige saker som er 
dagsaktuelle. Hjemmesiden skal være  
dynamisk og informasjon må kunne finnes 
enkelt. Sentralstyret har bedt administrasjonen 
om å oppgradere hjemmesiden. 

Sosiale medier er i dag en svært viktig del 
av kommunikasjonen både til medlemmer, 
politikere og myndigheter og samfunnet 
generelt.
 
Veterinærforeningen bruker Facebook som 
informasjonskanal både ekstern og internt. 
Sentralstyret og administrasjonen legger ut 
dagsaktuelle saker for å nå medlemmer og 
eksterne aktører så raskt som mulig. I tillegg 
brukes Facebook for å synliggjøre hvordan 

administrasjonen og foreningen sentralt arbeider. 
Arrangementer og deltagelse på slike, blir også 
synliggjort gjennom sosiale medier som for 
eksempel Facebook.
 
Presidenten bruker twitter for å synliggjøre 
Veterinærforeningens arbeid og for å påvirke 
direkte og indirekte i forskjellige typer 
saker foreningen arbeider med. I tillegg 
brukes Linkedin for å synliggjøre saker som 
veterinærforeningen ønsker å få frem. 

Media

Veterinærforeningen blir både sentralt og 
lokalt kontaktet av media for uttalelser og 
presiseringer av foreningens synspunkter. 
Synlighet i samfunnsdebatten gir utvilsomt mer 
påvirkningskraft for våre saker. Dette vil gi mer 
styrke og gjennomslag for sakene vi arbeider 
med og for våre medlemmer. 
 
Foreningen er ukentlig i media både lokalt og 
sentralt, i nettaviser og papiraviser. I tillegg er 
veterinærforeningen mye i riksdekkende radio, 
lokal radio og landsdekkende TV. Dette gir svært 
god synlighet for veterinærstanden. 
 
Veterinærforeningen abonnerer på et media- 
overvåkningssystem som gir en oversikt to  
ganger om dagen om mediesaker som blant  
annet omhandler veterinærer, Veterinærforeningen, 
MT og veterinærprofesjonen. Dette er et svært 
viktig system som gjør det mulig for vår forening 
med relativt liten administrasjon å kunne reagere 
og uttale seg om saker som omhandler vår 
profesjon. I tillegg får vi en god oversikt over 
mange gode kolleger som uttaler seg i media 
over det ganske land.
 
Antall ganger Veterinærforeningen har uttalt seg i 
2017 har igjen, som i fjor, øket vesentlig.  

Akademikerne

Veterinærforeningen er medlem av 
Akademikerne sammen med 12 andre 
medlemsorganisasjoner. Presidenten er 
observatør i Akademikernes styre. 
Veterinærforeningen deltar på styremøter, 
seminarer, det årlige topplederseminaret og 
utdelingen av Akademikerprisen. I tillegg 
deltar både administrasjonen og politikere 
fra sentralstyret på frokostseminarer og 
andre aktuelle arrangementer for å holde 
seg orientert og oppdatert om blant annet 
arbeidslivsituasjonen og for å bygge et godt 
nettverk rundt foreningen. 
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Veterinærforeningen er aktive og har blant 
annet hatt flere innspill til Akademikernes 
næringspolitiske dokument og Akademikernes 
klima- og miljøpolitiske policydokument,
Akademikerprisen
 
Det var behov for nye jurymedlemmer til 
Akademikerprisen. Veterinærforeningen foreslo 
kollega Yngvild Wasteson som gledelig ble valgt 
inn som jurymedlem.

Akademikerprisen gikk dette året til  
sikkerhetsforsker og pacemakerpasient Marie 
Moe.

Leder i Akademikerne Kari Sollien og 
presidenten i Veterinærforeningen har 
hatt møte for å diskutere viktige saker for 
Veterinærforeningen og hvordan Akademikerne 
og Veterinærforeningen kan jobbe best mulig 
fremover for medlemmene.   

Det har vært møte mellom Juristforbundet, 
Samfunnsviterne, og Naturviterne hvor 
presidenten og generalsekretæren deltok, for å 
finne videre samarbeidsmuligheter til det beste 
for medlemmene i foreningene.

Akademikerne rundet 200 000 medlemmer i 
desember 2017. Vår veterinærkollega Siri Ag  
ble medlem nummer 200 000.

Fra mai 2017 har foreningens juridiske 
rådgiver Mette Rød Fredriksen vært leder av 
Akademikernes utvalg for næringsdrivende 
(Akademikerne-N).

Arendalsuka

Fagsjefen 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. 

Akademikernes 20-års-jubileum

I 2017 fylte Akademikerne 20 år. Dette ble 
markert med en jubileumskonferanse hvor blant 
annet Erna Solberg og Jonas Gahr Støre deltok. 
Kari Sollien åpnet med å presisere at alle med 
høy utdanning skal få oppleve at vi står på for 
deres rettigheter, og at vi får gjennomslag for 
viktige saker.

 

Erna Solberg uttalte at «utdanning og 
kompetanse er svar på mange av de store 
utfordringene norsk økonomi og arbeidsliv står 
overfor i årene fremover». Administrasjonen 
fra Veterinærforeningen deltok sammen med 
presidenten. 
 
Presidenten har deltatt i møter og samlinger 
med lederne i de andre medlemsforeningene til 
Akademikerne. Dette er svært nyttig for å kunne 
spille på hverandre i forskjellige anledninger og 
høste kunnskap om hvordan andre foreninger 
løser diverse saker.  
 
Alle lederne i de 13 medlemsforeningene i 
Akademikerne ble intervjuet i forbindelse med 
20-års-jubileumet. 
 
Presidenten i Veterinærforeningen sa blant annet:  
«En av mine fanesaker er å synliggjøre hvor 
bredt veterinæryrket og utdannelsen favner i 
samfunnet. De fleste vet hva dyrlegen arbeider 
med, men få vet hvilke yrkesmuligheter en 
veterinær har - og hvilket samfunnsoppdrag som 
følger med».
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Spesialistordningen

Sentralstyret har bedt administrasjonen om 
å gå videre sammen med Hovedutvalg for 
spesialisering (HUS) for å komme frem 
til en fremtidsrettet spesialistutdanning i 
lys av nasjonalt behov og den europeiske 
akkrediterings-ordningen VetCEE i samsvar  
med brev fra HUS.

Også spesialistordningen som Veterinær-
foreningen forvalter på vegne av det offentlige 
har behov for større administrativ kapasitet. 
Nærmere 30 kandidater er i 2017 i spesialistløpet 
innen smådyr. I november ble det gjennomført 
en heldags workshop med alle fagutvalgene for 
å se på hvordan ordningen kan moderniseres. 
En ny fagveterinær vil også kunne bidra til 
videreutvikling av ordningen og til å gjøre den 
mer tilgjengelig, oversiktlig og attraktiv for de 
som vurderer ulike typer videreutdanning. 

DyreID

Sentralstyret har gjennomført generalforsamlinger 
for DyreID, som er et 100% eiet aksjeselskap 
av DNV. I tillegg har det vært spilt inn saker til 
sentralstyret i løpet av året, blant annet forslag til 
ny samarbeidsavtale med NKK hvor sentralstyret 
støttet DI i sitt fremlegg.

Flere prosjekter er under arbeid, blant annet 
Pyramidion/diagnoseregisteret.
 
Selskapets formål er organisering og utvikling av 
identitetsmerking av dyr og objekter, etablering 
av diagnoseregister, opplysningsarbeide om 
avl og helse og annen virksomhet som naturlig 
vedrører disse områder, herunder støtte til 
videre- og etterutdanning.

Ansettelse av ny generalsekretær

Sittende generalsekretær Hans Petter Bugge 
avsluttet sitt andre seksårige åremål høsten 2017 
og gikk av med pensjon september 2017. 
Prosessen med å ansette ny generalsekretær, 
startet høsten 2016 og var ferdig våren 2017. 
Ansettelsesprosessen ble gjort med bistand fra 
byrået Visindi og mange svært aktuelle og gode 
kandidater var på listen. Flere var inne til både 1 
og 2. gangs intervju.  
Sentralstyret tok etter en lang og grundig  
prosess avgjørelsen om å tilby generalsekretær-
stillingen til kollega Marie Modal i mai 2017.  
Ny generalsekretær startet sitt arbeide i 
Veterinærforeningen 1. september 2017.

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 og forslaget ble vedtatt i 
august 2016. 
 
Avtalen ble effektuert med de ansatte i 
sekretariatet høsten 2017 med kompensasjon og 
etterbetaling. 
 

Kunnskap og kompetanse
DNVs etterutdanningsavdeling har i 2017 bestått 
av Fagsjef Ellef Blakstad og sekretær Aina Skaug 
Nilsen. 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 6 fagkurs 
for veterinærer i løpet av året, med 460 
kursdeltakere. Med utstillere og foredragsholdere 
samlet disse kursene i alt 670 personer, hvorav 
de aller fleste er veterinærer. I tillegg deltok 54 
dyrepleiere på SVFs høstkurs som arrangeres i 
samarbeid med dyrepleierforeningen NDAF.
Veterinærdagene 2017 ble arrangert i Trondheim 
med totalt 460 personer tilstede, hvorav 200 
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, og det 
holdes regelmessig møte 2 ganger årlig for å 
koordinere kursvirksomheten. 
På kursene rettet mot veterinærer i klinisk 
praksis, er det fortsatt stor oppslutning fra 
leverandører om de 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. 

2.  Organisasjonen og administrasjonen



12 Årsberetning for Den norske veterinærforening 2017

Samarbeidet med de andre nordiske 
veterinærforeningene har blitt videreført i 2017, 
med samme aktivitetsnivå som tidligere. 

Veterinærforeningen er fortsatt medlem av 
Akademisk studieforbund og rapporterer årlig 
inn alle gjennomførte kurstimer. 

I løpet av året har Veterinærforeningen byttet 
leverandør av spørreundersøkelsessystem til 
Surveyexact. Systemet benyttes til evalueringer 
etter kurs og til gjennomføring av lønnsunder-
søkelser og andre medlemsundersøkelser. 
Evalueringene benyttes aktivt til å forbedre 
kursavviklingen, hvilket også gjenspeiles i 
tilbakemeldingene fra kursdeltakerne. Data-
verktøyet brukes også i ulike typer kartlegging 
blant medlemmene og i samarbeidsprosjekter 
som kommer medlemmene til gode. 

Annen faglig og fagpolitisk virksomhet

I 2017 har fagsjefen hatt ansvar for å administrere 
arbeidet i DNVs Tilsynsutvalg for dyreklinikker. 
Det har vært gjennomført i alt 11 tilsyn i løpet 
av året. Alle klinikker med sertifisering etter 
2015 har fått utvidet sertifiseringen med ett år 
i påvente av at det ansettes en medarbeider i 
foreningens sekretariat som skal ha ansvar for 
dette arbeidet.
 
I regi av DNVs hovedutvalg for spesialisering 
har det vært gjennomført et prosjekt og en 
workshop med sikte på en modernisering av 
spesialistutdanningen.
 
I løpet av 2017 er det utdannet to nye spesialister 
i smådyr - hund og katt. Flere kandidater er 
under utdanning innen spesialisering på hest og 
smådyr, mens oppslutningen fortsatt er dårlig 
innen produksjonsdyr, næringsmiddelhygiene og 
akvamedisin. Fagutvalg fisk har gjennomført en 
kartlegging og laget en plan for å øke interessen 
for spesialisering innen akvamedisin. 

Det er autorisert en ny øyelyser og i alt 23 
veterinærer er autorisert som øyelysere. 20 
aspiranter holder på med utdanning. 
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 rekruttering av flere 
menn til veterinærstudiet. Sammen 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. AVF har i samarbeid med NMBU 

gjennomført en egen akvadag for studenter på 
Veterinærhøgskolen.  

Det har også blitt tatt initiativ fra Veterinær-
foreningen overfor Veterinærhøgskolen om at 
undervisning i semin gjøres tilgjengelig for alle 
studenter for å sikre rekruttering til klinisk vakt i 
fremtiden. 

Fagsjefen deltar jevnlig i strategiske forum for 
dyrehelse og dyrevelferd i regi av Mattilsynet, 
og har spesielt deltatt i gjennomføringen av 
ulike tiltak i forbindelse med regjeringens 
handlingsplan mot antibiotikaresistens. I tillegg 
har fagsjefen gitt innspill fra DNV til ESA 
inspeksjon om Mattilsynets rolle i å redusere 
antibiotikabruk i Norge. 
 
I løpet av året har Veterinærforeningen videreført 
initiativ overfor Apotekforeningen og Animalia, 
for å få etablert av en E-reseptløsning for 
veterinærer i Norge. Disse to organisasjonene 
fortsetter samarbeidet med sikte på å få dette på 
plass.
 
DNVs president og fagsjef deltok på Arendalsuka 
i august 2017. Det ble gjennomført et svært 
vellykket debattmøte om fremtidig bærekraft 
i oppdrettsnæringen i et samarbeid med 
Naturviterne og samfunnsviterne under 
Akademikerparaplyen. Arrangementet hadde god 
oppslutning. I tillegg ble Arendalsuka benyttet til 
å presentere ulike veterinære problemstillinger 
for flere politiske aktører med godt resultat.

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 videreført bistand til 
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. Arbeidet med forebyggende tiltak som 
kan bidra til å redusere omfanget av slike saker 
fortsetter. 

Internasjonal virksomhet

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 
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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 
er ett av disse tilbudene. I tillegg er det etablert 
et hospiteringsopplegg i One Health ved 
Universitetet i Brno i Tsjekkia og det er planlagt 
et opplegg innen bisykdommer ved universitetet 
i Zagreb i Kroatia.  

Kommunikasjon
Kommunikasjonsarbeidet inkluderer 
utgivelse av Norsk veterinærtidsskrift, 
drift og utvikling av foreningens nettside 
og Facebook-side, mediehåndtering og 
-rådgivning og kommunikasjonsfaglig 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, redaksjonskomitéen 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. Det resulterte i år 
i et nordisk temanummer om veterinærens 
viktige rolle når det gjelder dyrevelferd. 
Artiklene fra de nordiske landene viser ulike 
aspekter av veterinærens dyrevelferdsarbeid, 
fra detaljnivå om hvordan smerte kan 
motvirkes ved avhorning av kalver til mer 
overgripende oppgaver som dyrevelferdstilsyn 
ved slakting, kontroll av dyretransporter og 
håndtering av dyrevelferdsproblemer i moderne 
svinenæring og fiskeoppdrett. Målet med 
temanummeret var å vise veterinærens betydning 
i dyrevelferdsarbeidet både når det gjelder 
behandling av enkeltdyr og kontroll av løsninger 
for dyrebesetninger.  

Tidsskriftet er en viktig del av identiteten 
til foreningen i tillegg til å være en viktig 
kommunikasjonskanal. Et viktig trekk er at en 
stor del av skrivearbeidet gjøres på dugnad 
av medlemmer. Skribentene fortjener takk for 
sine bidrag til fellesskapet. Det er gledelig at 
annonsørene fortsetter å se på tidsskriftet som en 
viktig og nyttig kommunikasjonskanal. 

Redaksjonskomitéen spiller en vesentlig rolle i 
den faglige utviklingen av tidsskriftet. Den har 
bestått av veterinærmedisinsk redaktør Stein 
Istre Thoresen og de faglige ansvarlige Tormod 
Mørk, Yngvild Wasteson, Carl Fredrik Ihler 
og Trygve T. Poppe. 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 nye måter. Tilpasninger og 
endringer av løsningen gjøres løpende.

Etter at Veterinærforeningen fikk sin offisielle 
Facebook-side i februar 2014, har dette blitt 
en viktig kommunikasjonskanal til 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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Sekretariatets oppgaver og daglige arbeid 
forøvrig

I september 2017 overtok Marie Modal som 
ny generalsekretær i Veterinærforeningen. I 
løpet av de første månedene ble det etablert 
en ledergruppe i sekretariatet bestående av 
generalsekretær, fagsjef og organisasjons- og 
forhandlingssjef.  

Fagsjefen er sekretær for AVF, FVS og SVF 
mens generalsekretæren er sekretær for 
sentralstyret, YER, HVF og PVF. Organisasjons- 
og forhandlingssjefen er sekretær for DNV-A, 
DNV-N, DNV-P og DNV-S. Juridisk rådgiver er 
sekretær for Lovutvalget. Disse rollene sikrer 
at alle organisasjonsledd har nær kontakt med 
sekretariatet og at oppgaver som skal utføres blir 
formidlet på en god måte. 

I tillegg til formålsparagrafen for foreningen 
er det sentralstyrets vedtak som utgjør 
styringsverktøyene i den daglige driften av 
foreningen.

Særforeninger og forhandlingsutvalg produserer 
egne årsmeldinger som også er trykket i dette 
heftet.

Et helt sentralt element i driften av 
Veterinærforeningen er et oppdatert register over 
alle medlemmene våre. Dette er av avgjørende 
betydning for å plassere medlemmer på rett 
sted i organisasjonen vår, tildele korrekte 
rettigheter og også fakturere riktig kontingent. 
I løpet av høsten 2017 ble forarbeidet gjort for 
å kunne starte fakturering av medlemmer per 
e-post eller via avtalegiro. Vi har mange ulike 
kategorier av medlemmer som faktureres til 
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ulike tider og med varierende beløp avhengig 
av medlemsstatus. Høsten ble også brukt til å 
implementere nye automatiserte økonomirutiner 
for regnskapsføring, attestering og betaling av 
innkommende fakturaer. 

Det vil fortsatt være behov for å kunne motta 
reiseregninger manuelt da vi har mer enn 200 
tillitsvalgte og andre unike brukere som mottar 
reiserefusjon i løpet av et år og det blir per i 
dag høye lisenskostnader ved å tildele disse 
elektronisk brukerstatus.

For den nye generalsekretæren ble det en 
viktig oppgave å etablere en detaljert oversikt 
over arbeidsoppgavene i sekretariatet og 
fordelingen av disse- både de som faktisk blir 
utført og de oppgavene som det ligger en 
forventning til at sekretariatet skal utføre. Som 
en viktig del av dette arbeidet er det innført 
praksis med ukentlige kontormøter med alle 
ansatte, samt at det ble gjennomført en første 
runde medarbeidersamtaler for å komplettere 
tidligere kompetansekartleggingsprosjekt. Denne 
gjennomgangen resulterte i at det ble avdekket 
et behov for å styrke sekretariatet særlig på 2 
områder: kommunikasjon og veterinærfaglig. 
Sistnevnte henger sammen med at TUDs 
administrative leder sluttet i 2017 og de vedtak 
som er gjort med tanke på modernisering av 
spesialistordningen. 

Sekretariatet deltar på mange arenaer i 
Akademikersamarbeidet, både i forhold til fag og 
fagpolitikk. Høsten 2017 var generalsekretæren 
DNVs representant i planleggingen av et 
frokostseminar på NMBU med fokus på nye, 
grønne næringer. Det var Naturviterne og 
Veterinærforeningen som arrangerte «Hvordan 
skape flere grønne og blå jobber» sammen med 
Akademikerne på Campus Ås. Aslak Bonde ledet 
debatten og Espen Rimstad deltok under tittelen 
«Det grønne skiftet er blått».

Det er også gjennom Akademikerfellesskapet 
våre medlemmers bank- og forsikringsavtaler blir 
forhandlet. Akademikernes medlemsforeninger 
har totalt 200.000 medlemmer, noe som 
gir en helt annen forhandlingsstyrke enn 
det Veterinærforeningen har på egen hånd. 
I løpet av høsten startet arbeidet med å 
profesjonalisere Akademikernes organisering 
av denne jobben. En endring tvang seg 
fram da flere av de generalsekretærene som 
har bidratt i bank- og forsikringsutvalget 
har eller er på vei til å gå av med pensjon. 
Veterinærforeningens generalsekretær deltok 
i flere møter om temaet med tydelig budskap 

om at vi (medlemsforeningene) må beholde 
kontrollen og forhandlingsstyrken innenfor 
Akademikerfellesskapet.

Mange henvendelser til Veterinærforeningen 
kommer fra publikum og handler om en eller 
annen form for klage på veterinærer. Et flertall av 
disse hører ikke hjemme i Veterinærforeningen 
og må henvises til andre instanser, først og 
fremst Mattilsynet. Vi har laget og aktivt brukt 
en veiledning på www.vetnett.no om hvordan 
publikum skal gå fram når de vil klage på en 
veterinær. Dette har ført til at saker til YER har 
blitt mer oversiktlige og tydelige og det har igjen 
ført til at saksbehandlingstiden har gått ned for 
YER. YER behandler saker som hører inn under 
foreningens profesjonsetiske retningslinjer.
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3. Medlemmer

Medlemsantallet i Veterinærforeningen har økt 
også i 2017. Ved årets start hadde vi drøye 3100 
medlemmer og ved årets slutt hadde vi nærmere 
3300. Medlemstallet i foreningen fortsetter å øke, 
slik det har gjort 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 siste-års 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 
noen sentralt fra deltar på studentarrangementer. 
Veterinærforeningen har en klar visjon om 
å bidra til å bygge den veterinære identitet. 
Dette er særlig viktig i samarbeidet med 
studentene og våre nye unge ferdigutdannede 
veterinærkolleger. 

 
Seminar om Psykisk helse

Presidenten deltok på og holdt innlegg på 
seminaret “Psykisk Helse Veterinærhøgskolen” 
som er et samarbeidsprosjekt mellom 
Veterinærmedisinsk studentråd (VSR) og 
Veterinærforeningens studentforening (DNV-S). 
Det var over 140 deltagere og noen svært 
interessante, tankevekkende timer. Studentene 
skriver følgende kloke ord om seminaret: Vi tror 
at et tidlig fokus på utfordringene, kan bidra til 
et mer åpent miljø der vi aksepterer hverandre. 

Veterinærforeningen sentralt har deltatt på 
semesteravslutninger for studentene ved 
Veterinærhøgskolen både for vårkandidater 
og høstkandidater. Høytidelighetene med 
utdeling av autorisasjonen foregår i festsalen på 
Adamstuen med påfølgende servering og taler 
i gjesteserveringen, hvor Veterinærforeningen 
gratulerer de nye kollegene. 

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

Særforeningene

Veterinærforeningens medlemmer står fremfor 
mange like men også svært forskjellige 
utfordringer i sitt daglige virke. Det overordnede 
fagpolitiske arbeidet i foreningen ligger sentralt 
men også i de forskjellige særforeningene. 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. 
 
Det har vært god dialog mellom særforeningene 
og sentrale deler av foreningen, administrasjonen 
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og sentrale politiker, noe som er helt nødvendig 
for å samhandle i en relativt liten forening med 
svært brede fagområder som skal håndteres. 

Administrasjonen har, også som sekretærer 
for særforeningene, et ansvar for å bidra 
til bærekraftige løsninger for drift av 
særforeningene. Det er hovedforeningen som 
forvalter og organiserer medlemskapene og 
økonomirutinene samt kommunikasjon med 
medlemmene. Samsvar mellom forventninger og 
praksis er viktig i dette samspillet, men kan by 
på utfordringer.   

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 2017 har det vært arrangert 
seminarer, kurs og sosiale arrangementer i 
tillegg til årsmøter. Det har vært imponerende 
å se hvordan lokalforeningene lager gode 
samlingsplasser regionalt for kollegene. 
Presidenten, ordføreren og sentralstyre-
medlemmene har deltatt på de fleste av disse 
arrangementene. 
 
Politisk påvirkning og derav kunne nå 
frem til beslutningstakerne er en av de 
viktige oppgavene Veterinærforeningen 
har. Veterinærforeningen samhandlet med 
lokalforeningene før valget i september 2017 
med leserinnlegg til politikerne i sin region og 
direkte spørsmål om partiprogram og saker som 
omhandler veterinærprofesjonen. Det ble mange 
gode tilbakemeldinger fra politikerne. Dette 
arbeidet er et eksempel på hvordan kraften i 
samarbeidet sentralt og regionalt kan være.   
 

Veterinærdagene

Veterinærdagene 2017, ble arrangert i Trondheim 
slik de gjøres annethvert år. Deltagere, utstillere, 
tillitsvalgte og sekretariatet i Veterinærforeningen 
fortjener en stor takk for alt arbeid og stort 
engasjement for arrangementet.
 
Dagene startet som vanlig med tillitsvalgkurs for 
statlige ansatte. Kurset inneholdt blant annet det 
psykososiale arbeidsmiljø på arbeidsplassen og 
det endrede tariffsystemet. Veterinærforeningens 
tillitsvalgte ble bedre kjent med hva som foregår 
i statlige virksomheter, muligheter og endringer. 
Temaet var også å synliggjøre forventninger i 
årets lønnsoppgjør.    

 

Fem parallelle fagkurs arrangert av 
særforeningene ble avholdt og i tillegg 
paneldebatt. Smådyrpraktiserende veterinærers 
forening hadde også workshop i ultralyd for 
smådyrpraktikerne.
 
I akvamedisin ble det holdt innlegg om 
yrkesetiske retningslinjer og kollegahjelpen. 
Pensjonistforeningen hadde eget program og i 
tillegg holdt de sitt årsmøte.
 
Veterinærdagene gir godt faglig påfyll og er 
en viktig møteplass for kolleger hvor man kan 
bygge både profesjonelle, faglige og sosiale 
relasjoner. 

Omstillinger

Omstillinger ved veterinære arbeidsplasser gir 
utfordringer for våre medlemmer. 

Veterinærforeningen følger prosessene for å 
kunne bistå medlemmene på best mulig måte. 
Christian Tengs er fortløpende i kontakt med 
medlemmer som opplever dette og har samtaler 
med tillitsvalgte for å kunne bistå best mulig 
under disse prosessene.  
 
Det har vært holdt møter med de tillitsvalgte 
på Veterinærhøgskolen med blant annet tema, 
flytteprosessen til Ås. 

Spesialistordningen

Den praktiske gjennomføringen av spesialist- 
utdanningen er delegert fra Landbruks-
departementet til Mattilsynet og deretter til 
Veterinærforeningen. Det har vært behov for å 
se på flere områder i spesialistordningen, blant 
annet fremtiden, økonomi og honorering.
 
Det har vært arbeidet videre med spesialist-
ordningen i 2017. Det har vært avholdt flere 
møter og sentralstyret har hatt flere henvendelser 
fra HUS og fagutvalg smådyr som har blitt 
behandlet. Ordningen er viktig for å fortsette å 
heve kompetansen for veterinærer som ønsker å 
spesialisere seg. 

Takst og lønnsundersøkelser

Det er gjort takstundersøkelse blant 
produksjonsdyrveterinærene. Videre er det 
gjennomført lønnsundersøkelser i statlig 
sektor, smådyrsektor, akvasektor og øvrig 
privat sektor i 2017. Dette er viktige data for at 
Veterinærforeningen kan bistå og arbeide for 
medlemmenes beste fremover som fagforening. 
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Oppkjøp i klinikksektor

Kjededannelse i klinikksektor er fremdeles 
pågående og en av de største forandringer vi 
har sett for veterinærer som arbeider i klinisk 
praksis. Veterinærforeningen har jobbet for å 
styrke tillitsvalgtapparatet i klinikksektor slik 
at våre medlemmers lønns- og arbeidsvilkår 
ivaretas på en god og profesjonell måte. Dette 
arbeidet har fortsatt i 2017. 

Presidenten hadde et uformelt møte med daglig 
leder på Evidensia Spesialistdjursjukhuset 
Strömsholm, Mia Runnèrus. 

Veterinærvakt

Den lovpålagte kommunale veterinærvakten er 
avgjørende for dyrevelferden i hele landet og 
skal sikre at dyr får hjelp når akutte situasjoner 
oppstår, uavhengig av tidspunkt på døgnet og 
hvor dyret befinner seg.

Veterinærforeningen skal sikre medlemmene som 
påtar seg vakt at de får god nok kompensasjon. 
Vakten kommer i tillegg til ordinært arbeid. 

Veterinærforeningen ser det som nødvendig 
og viktig å formidle informasjon om plikten 
kommunene har for veterinærvakt i hele landet. 
Det er viktig at politikere og beslutningstakere 
både sentralt og regionalt er klar over hvor 
ansvaret for vakten ligger og at dette er en av de 
viktigste brikkene for å ha dyr i hele landet.

Veterinærforeningens tillitsvalgte og 
administrasjonen har fortsatt i 2017 å veilede og 
å delta på møter med medlemmer og politikere 
for å bistå medlemmene best mulig. En av 
oppgavene er også å påpeke for kommunene 
ansvaret de har for veterinærvakt. 
 

DNV-N er den delen av organisasjonen som 
har bidratt mye i dette arbeidet i tillegg til 
visepresident Gunnar Dalen.

Det har også vært avholdt møter og 
kommunikasjon med Landbruksdirektoratet 
gjennom 2017 hvor temaene blant annet 
har vært vaktsaken, skyssgodtgjørelse og 
stimuleringstilskudd.

 
NVHS Norsk Veterinærhistorisk Selskap

Veterinærforeningen har ikke noe formelt 
samarbeid med Norsk Veterinærhistorisk Selskap, 
men det er et naturlig bånd og engasjement 
mellom disse to foreningene. 

Presidenten har deltatt på flere av NVHS 
arrangementer i 2017, som har vært interessant 
og ikke minst svært lærerikt.

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. Kunnskapen gir 
viktig kunnskap om den veterinære profesjonen 
som kan tas videre med i arbeidet for 
veterinærstanden.
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4.  Politikk – fagpolitikk

Høringer

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. 

I tillegg til dette består høringsarbeidet av 
vurderinger av høringer som kommer inn mange 
ganger per uke. Det er veterinærforeningens 
juridiske avdeling som vurderer høringene 
i samråd med administrasjonen og sentrale 
politikere før de eventuelt sendes til foreningens 
særforeninger, forhandlingsutvalg og 
lokalforeninger. 

Veterinærforeningen har levert følgende 
høringssvar i 2017:
• Endring i forskrift om rekvirering og 

utlevering av legemidler   
• Ny dyrehelseforskrift
• Forslag til ny forskrift om tiltak mot 

pankreassykdom  
• Forslag om endring av tilbakeholdelsestid  

på Lidokain 
• Forskrift om resistens hos svin 
• Høring om Svalbard-meldingen
• Næringskomiteens høring om statsbudsjettet
• Høring yrkesfag/dyrefag 

Generalsekretær og presidenten deltok på høring 
31. januar om Svalbardmeldingen.

Fagsjef Ellef Blakstad og presidenten deltok 
på åpen høring etter representantforslag fra 
stortingsrepresentantene Jenny Klinge, Geir 
Pollestad og Kjersti Toppe om forbud mot import 
av gatehunder til Norge. 
 
Visepresidenten og presidenten deltok 
på landbruksdepartementets høring om 
innstramning av import av dyr med ukjent 
opprinnelse. Her hadde Veterinærforeningen 
også med notat om obligatorisk ID-merking. 
 
Næringskomiteens innstilling ble: 
 «Stortinget ber regjeringen innskjerpe 
forvaltningspraksis knyttet til import av 
gatehunder til Norge.» 

 

«Stortinget ber regjeringen vurdere behovet for å 
innføre en obligatorisk ID-merking av hunder i 
Norge.»
 
Visepresidenten har deltatt på møter og høringer 
og gitt innspill om jordbruksmeldingen og 
jordbruksoppgjøret. Veterinærforeningen 
har gitt innspill til stortingsmeldingen om 
jordbruksnæringen og jordbruksforhandlingene. 
Veterinærforeningen ved Gunnar Dalen deltok 
på næringskomiteens høring med innspill til 
statsbudsjettet 2017
Veterinærforeningen med visepresident og 
president deltok på et møte med Landbruks- 
departementet om veterinærdekning, vakt og 
skyssgodtgjøring. 

Veterinærforeningen har over lengre tid jobbet 
for innføring av forskriftsfestede veterinærbesøk 
i alle matproduserende besetninger. Saken 
ble igjen høyaktuell etter tilsynskampanjen 
Mattilsynet gjennomførte i Rogaland hos 
svinebesetningene.

Veterinærforeningen mener jevnlige besøk, 
minimum to ganger årlig, vil være med på å øke 
kunnskap om dyrevelferd, avdekke mangler og 
forebygge dyretragedier og i tillegg være gunstig 
økonomisk for bonden.

Kutt for Mattilsynet

Budsjettavtalen mellom Høyre, Fremskrittspartiet, 
Kristelig Folkeparti og Venstre betyr nye 25 
millioner i kutt for Mattilsynet. Medregnet 
tidligere kutt og ekstrakostnader til bekjempelse 
av skrantesjuke er dette en svekkelse av 
Mattilsynets budsjett på 65 millioner.
Veterinærforeningen har påpekt for politikerne 
at dette vil gjøre det vanskelig for Mattilsynets 
ansatte å utføre alle sine arbeidsoppgaver. 
Sentralstyremedlem Bjørnar Jakobsen uttalte i 
forbindelse med kuttet: «Det må nå vurderes 
om også regionene må slutte å ansette nye 
medarbeidere. Dette vil umiddelbart få følger for 
Mattilsynets aktiviteter innenfor mat, dyr, velferd 
og akvakultur.
 
Nødvendige utviklingstiltak må nedprioriteres 
og dette svekker Mattilsynets evne til å håndtere 
samfunnsoppdraget sitt på en effektiv måte i 
fremtiden. Veterinærforeningen og de andre 
fagforeningene og - forbundene i Mattilsynet må 
nå stå sammen om å skjerme de ansatte. Uten 
folka stopper Mattilsynet».
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One Health AMR seminar 

Presidenten har deltatt på One Health AMR 
seminar i Ålesund, arrangert av Helse- og 
omsorgsdepartementet. Seminaret ble avsluttet 
med nordisk ministerrådsmøtet. 
 
Under paneldebatten mellom helse, 
landbruk, fiskeriministeren og EUs helse- og 
mattrygghetskommmissær Vytenis Andriukaitis, 
ba presidenten om ordet og påpekte i 
plenum den enkleste måten å redusere 
antibiotikamengden for produksjonsdyr er å 
holde dyr i fasiliteter som ikke gjør de syke.   
Det var i tillegg gode innlegg fra flere kolleger 
fra Veterinærinstituttet og Mattilsynet som 
synliggjorde veterinærmedisinens viktige rolle. 

Utsettelse av flytting til Ås

Etter anbefaling fra Statsbygg ble det tatt en 
beslutning fra Kunnskapsdepartementet at 
flyttingen til Ås utsettes til 2020. Ferdigstillelsen 
av det nye bygget på Ås vil bli syv måneder 
forsinket.

DNV har uttalt seg følgende i saken: 
“Veterinærforeningen ser med fordel på at det nå 
har blitt fastsatt en ny dato for flytting, etter en 
tid med usikkerhet rundt forsinkelser i prosjektet. 
Dette gir bedre tid til planlegging og reduserer 
risikoen for at det oppstår kritiske forsinkelser 
i siste fase. Det er viktig at myndighetene ser 
behovet for bevilgning av nye friske midler til å 
dekke kostnader i forbindelse med forsinkelsen 
slik at kvaliteten ikke reduseres. Utdanningen av 
våre fremtidige veterinærer må holde høy kvalitet 
og EAEVE-akkrediteringen må sikres».

 

Veterinært opprop om usunn avl 

Veterinærforeningen har over flere år arbeidet 
aktivt for å bedre dyrevelferden hos dyr som er 
avlet frem slik at de har en sterk dysfunksjonell 
anatomi. Arbeidet har vært gjort sentralt men 
også i samarbeid med SVF. Spesielt fokus har 
vært på Brachyocephale rasers helseutfordringer. 
Under Veterinærdagene i Trondheim hadde 
foreningen et opprop mot usunn avl hos 
kjæledyr, hvor over 1700 veterinærer skrev under 
på oppropet.
 
Det ble gode informative medieoppslag rundt 
problemstillingen. SVF og sentrale deler av 
foreningen har jobbet godt sammen. 
 
Det har også vært skrevet en henvendelse til 
Kreativt forum for å gjøre bransjeorganisasjonen 
oppmerksom på den uheldige virkningen 
reklame med dyr som har dysfunksjonell 
anatomi har. Henvendelsen ble skrevet i 
samarbeid med SVF, som også initierte saken. 

Møter med Bondelaget

Både administrasjonen, president og 
visepresident har vært på flere møter og 
seminarer med og arrangert av Bondelaget.  
Temaene har vært alt fra forebygging av 
dyretragedier, dyrevelferd, samhandling om vakt, 
veterinærdekning og skyssgodtgjørelse.
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Møte med Norsvin

Visepresidenten har hatt møte med Norsvin 
om blant annet forskriftsfestede obligatoriske 
veiledningsbesøk for alle svinebesetninger.

Møte med Aninova/Norsvin

Veterinærforeningens generalsekretær, fagsjef og 
president hadde møte med Aninova/Norsvin.

Norsvins hovedfokus er balansert avl basert 
på brede avlsmål og med fokus på friske 
og funksjonelle dyr. Norsvin mener den 
brede erfaring om moderne avlsarbeid på 
produksjonsdyr kan bidra positivt til avlsarbeidet 
hos kjæledyr.
 
Møtet gikk blant annet på informasjon om 
Aninovas 3-årige forskningsprosjekt på elghund.  
Det var også informasjon om et interessant 
prosjekt om objektiv registrering av snutelengde 
på hund, noe som kan være med på å bedre 
dyrevelferden for brachyocephale dyr.   

Veterinærinstituttet

Generalsekretæren og presidenten hadde møte 
på Veterinærinstituttet med administrerende 
direktør Gaute Lenvik og Merete Hofshagen. 

Møte med Mattilsynet

Veterinærforeningen har avholdt møte med 
Mattilsynets Harald Gjein for å diskutere 
forskjellige problemstillinger og muligheter for 
videre arbeid fremover. Generalsekretær og 
presidenten deltok på møtet.

Tannlegeforeningens landsmøte

På Tannlegeforeningens landsmøte ble det 
arrangert en debatt om antibiotikabruk og 
resistens. I debatten deltok presidentene 
fra Tannlegeforeningen, Legeforeningen og 
Veterinærforeningen. I tillegg deltok Bodil Lund, 
professor UIO, politikerne Høyres Sveinung 
Stensland, arbeiderpartiets Kjersti Toppe sammen 
med presidentene i debatten.
 
Debatten belyste flere problemstillinger som 
krever samhandling i «one health» perspektiv. 

E-resept for veterinærer ble også tatt opp i 
plenum, noe Veterinærforeningen har arbeidet 
lenge for. Det var cirka 900 deltagere på 
Landsmøtet. 
 

I tillegg til generelle problemstillinger og 
hvordan veterinærprofesjonen har håndtert 
antibiotika i Norge, ble også problemstillingen 
med veterinære e-resepter blant annet belyst.

Salg av legemidler over disk

Veterinærforeningen har hatt dialog med 
flere medlemmer og også Sørlandets 
Veterinærforening i forbindelse med saker om 
salg av legemidler over disk. Dette er en viktig 
prinsipiell sak som må følges opp kontinuerlig 
i foreningens arbeid, alle sektorer og over hele 
landet. 

Informasjonsarbeid internt og eksternt i denne 
sammenheng er også avgjørende.

Møte med kiropraktikerforeningen

Fagsjefen og presidenten deltok på et møte med 
Norsk veterinærkiropraktorforening. Kollega 
Cecilie Askvik deltok i tillegg til leder Geir Wiik. 
Det ble gitt informasjon om arbeidet i foreningen 
og hvordan medlemmene arbeidet i forhold til 
dyr og kiropraktikk.  

Fiskehelseseminar

DNV deltok med fagsjef, generalsekretær, 
presidenten og leder i Akvaveterinærenes 
forening David Persson, på Fiskehelseseminar på 
Litteraturhuset i Oslo, arrangert av Mattilsynet. 
Her stilte foreningen spørsmål om kutt i 
Mattilsynets budsjett og hvordan man fremdeles 
kunne opprettholde fokusområdene som 
myndighetene har pålagt MT, når man reduserer 
ressursene vesentlig. Spørsmålet ble stilt til Frps 
Roy Angelsvik med flere. 

Sjømatdagene

Presidenten deltok på Sjømatdagene i 
Trondheim arrangert av Norske Sjømatbedrifters 
landsforening. Konferansen samler mange av 
våre kolleger som arbeider i alt fra toppledelse 
til merdkanten eller i forvaltningen. Temaene 
gikk mye på hvordan havbruksnæringen kan 
øke sin produksjon og noe om men kanskje litt 
for lite om fiskehelse og fiskevelferd. Forskning 
og bærekraft var og viktige temaer.
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Det var politisk debatt, og her deltok blant annet 
fiskeriministeren og alle de store partiene. 

Presidenten ser det som svært viktig at 
foreningen er tilstede på disse arrangementene 
for å synliggjøre veterinær kunnskap og 
fikk gleden av å si hei til fiskeriministeren, 
snakke med fiskeripolitisk talsmann for Sp, 
Geir Pollestad og Torgeir Knag Fylkesnes, SVs 
fiskeripolitiske talsmann.

Tilsynskampanjen hos fiskehelsepersonell 
Mattilsynet har gjennomført og avsluttet 
tilsynskampanjen for fiskehelsepersonell i 
havbruksnæringen. Kampanjen har ført til en 
del diskusjon i forhold til gjennomføring og 
vedtak. Veterinærforeningen sentralt har arbeidet 
sammen med Akvaveterinærenes forening 
og avholdt flere møter i forbindelse med 
kursaktivitet og Veterinærdagene. Foreningen 
har også bistått medlemmer som har hatt tilsyn. 
Det har samtidig vært dialog og møter med 
Mattilsynet underveis. Det har også vært dialog 
med Tekna Havbruk som organiserer de fleste 
fiskehelsebiologene. Rapporten offentliggjøres i 
2018.   

Fiskehelserapporten

Veterinærforeningen deltok på fremlegging av 
fiskehelserapporten på Veterinærinstituttet.

NORM-VET 2017

Veterinærforeningen deltok på den årlige 
fremlegging av NORM-Vet rapporten.

FIRST HOUSE

Veterinærforeningen har fortsatt samarbeidet 
med First House. Intensjonen er å ha tilgang til 
ytterligere kompetanse for å nå inn til politikere 
og beslutningstakere og å få veiledning i  
håndtering av mediesaker som berører Veterinær-
foreningen og dens medlemmer. Politisk  
rådgivning og mediehåndtering i forskjellige 
saker gir foreningen enda bedre mulighet til å 
bygge ekspertstemmen i viktige saker. 

Kurs om mishandling og vanskjøtsel

Veterinærhøgskolen arrangerte kurs om 
vanskjøtsel og mishandling av dyr hvor 
presidenten deltok og var med i den 
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avsluttende paneldebatten om tiltak. Et av 
tiltakene Veterinærforeningen fremmet var 
forskriftsfestede veiledningsbesøk av veterinær i 
alle matvareproduserende besetninger.

Ny studieplan for veterinærstudiet

DNV engasjerte seg i arbeidet med ny studieplan 
for veterinærstudiet med særlig fokus på 
Day One Skills». Det ble oppnevnt et utvalg 
bestående av fagsjef Ellef Blakstad, leder i DNV-S 
og sentralstyremedlemmene. Helen Øvregaard 
og Gunnar Dalen har fulgt arbeidet i NMBUs 
utvalg og gitt innspill til dette svært viktige 
arbeidet.  

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.
 
Fellesarrangement i samarbeid med Naturviterne 
og Samfunnsviterne om fremtidig bærekraft i 
oppdrettsnæringen.

Arrangementet ble vellykket og det var svært 
gode innledere, og debatten ble profesjonelt 
ledet av Anne Grosvold. Kollega Trygve Poppe 
hadde et godt faglig og tankevekkende innlegg. 
Politikere fra MDG, Ap og Høyre deltok. 
Presidenten holdt en god oppsummering til slutt, 
hvor foreningens syn kom godt frem.

Fagsjefen utarbeidet en lobbyplan for 
Arendalsuka i forkant for å drive direkte 
påvirkning av politikere.

To prioriterte saker:
1. Klinisk vakt
2. Flyttingen av Veterinærhøgskolen

Tre målgrupper:
1. Næringspolitikere 
2. Utdanningspolitikere 
3. Partiledere/andre utvalgte

Planen lyktes godt

Arbeiderpartiets Marianne Aasen, i 
utdanningskomiteen ble kontaktet og 
undertegnede hadde en konstruktiv samtale 
med henne om de utfordringene vi ser for oss i 
forbindelse med flytting av Veterinærhøgskolen 
til Ås. Viktige saker som ble diskutert var 
bevilgninger til utstyr, finansiering av utsettelsen 
med flytting, tilgang på smådyrpasienter og 
potensielle konsekvenser for akkreditering, 
og utfordringene med kontorfasiliteter for 
Veterinærhøgskolens ansatte i det nye bygget.

Terje Aasland ble kontaktet og det ble et 
nyttig og konstruktivt møte med Aasland. 
Veterinærforeningen fikk frem utfordringene med 
fremtidig veterinærdekning og vakt. 

Det ble i tillegg samtaler med Fiskeriminister 
Per Sandberg og møte med generalsekretæren i 
Senterpartiet Knut M. Olsen.

Arild Hermstad, MDG, er førstekandidat i 
Hordaland og deltok i debatt om fremtidig 
havbruksnæring, hvor fagsjefen og presidenten 
var tilhørere og hvor også fiskeriminister Per 
Sandberg deltok. Vi fikk overbrakt foreningens 
syn på dyrevelferd i oppdrettsnæringen og våre 
innspill som er gitt i diverse høringsuttalelser om 
«trafikklyssystemet» som nå er vedtatt for vekst 
i oppdrettsnæringen. Argumentene våre om at 
fiskehelse og velferd, samt redusert dødelighet 
må inkluderes som indikatorer for tillatt 
vekst kom frem i løpet av debatten gjennom 
Hermstads innlegg.

I tillegg hadde Veterinærforeningen uformelle 
samtaler med forskjellige aktører blant annet 
Havforskningsinstituttets direktør Sissel Rogne  
og fiskeriminister Per Sandberg.
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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 over landegrensene er derfor 
avgjørende for et godt resultat. Internasjonalt 
arbeid er og blir derfor en viktig del av 
foreningens arbeid. 

FVE/Federation of Veterinarians in Europe

God norsk tilstedeværelse i styrene er viktig 
for det norske arbeidet i Europa. Ole Herman 
Tronerud ble valgt som Secretary General i 
EASVO etter Hans Petter Bugge. Ellef Blakstad 
sitter som Treasurer i seksjonen EVERI. Torill 
Moseng satt som Vice President i UEVP frem 
til juni 2017 og ble deretter valgt som Secretary 
General. 
 
Kollega Einar Rudi sitter i arbeidsgruppen 
Medicine working group/MWG hvor det er svært 
viktig å ha en nordisk representant. 
Jorunn Vormeland gikk av som norsk 
representant for FVS i UEVH, etter 20 år som 
tillitsvalgt. Svært imponerende innsats. Jorunn 
har sittet i UEVH-styret i en årrekke og har 
bidratt stort til at norske synspunkter har 
kommet frem og til påvirkning og stor tillit til de 
andre nasjoner og delegater. 

Ole Alvseike overtok for Jorunn Vormeland som 
delegat for FVS. Videre sitter Trond Braseth for 
PVF i UEVP og Marie Modal for SVF i UEVP. 

FVEs vårgeneralforsamling ble denne gangen 
holdt i Tallin, Estland

Noen av sakene på agendaen: “Overview survey 
national action plans and colistin, draft position 
paper on vaccination, update on revision of 
medicines and medicated feed legislation, animal 
welfare group, link between animal and human 
abuse: a veterinary issue?”, education matters og 
FNOVI young network. 

En gjesteforeleser oppdaterte delegatene 
på denne interessante problemstillingen: 
“Experience with megaesophagus/
polyneruopathy outbreak in Latvian dogs». 
Gledelig hadde vi også en Norsk gjesteforeleser 
kollega Tonje Tinterud som hadde innlegg om 

brachyocephalproblematikk, og behandling av 
disse dyrene. 
 
FVEs høstgeneralforsamlinger ble arrangert i 
Brussel
Høstens generalforsamling i Federation of 
Veterinarians of Europe ble som vanlig avholdt 
i Brussel, Belgia. Mange dagsaktuelle saker var 
på agendaen som for eksempel «Illegal use of 
FIPRONIL as anti-parasitic in poultry houses», 
«the Vision from the Animal Health Industry 
for Europe», «scholarship for students», animal 
welfare working group Vet Futures-prosjektet  
og flere One health-issues.  
DyreID og presidenten i DNV holdt innlegg om 
id-merking og elektronisk pass for kjæledyr. 

Det har vært flere samlinger i Nordic-Baltic 
Group, hvor Veterinærforeningen har vært 
deltagende ved generalsekretær og president. 
Formøter med de andre nordiske og baltiske 
landene i forkant av FVE-generalforsamlingene 
er svært viktige for å kunne få enda mer 
påvirkningskraft inn i det Europeiske arbeidet. 

Presidenten, generalsekretæren og fagsjefen har 
deltatt på flere styremøter i løpet av året i sine 
respektive seksjoner.  
 
Neste vårs generalforsamling holdes i Norge, 
Bergen. Dette er første gang Norge er vertskap 
for den Europeiske veterinærforeningens 
generalforsamling. 

Styremøte UEVP avholdt i Norge

Det ble avholdt et to dager langt styremøte, i 
Keysers gate, i UEVP hvor Presidenten er Vice 
President. Veterinærinstituttets Brit Tørud var 
invitert til å holde innlegg om havbruksnæringen 
i Norge. Et av spørsmålene fra UEVP-styret var 
hvordan samarbeidet mellom fiskehelsebiologer 
og veterinærer fungerer i Norge.   

Nordisk samarbeid

Veterinærforeningen har et godt samarbeid 
med de andre nordiske landene både via den 
europeiske veterinærføderasjonen (FVE), men 
også ved samarbeid mellom administrasjonene i 
de forskjellige foreningene.
 
Det gjennomføres møter mellom redaktørene 
i de nordiske veterinærtidsskriftene for å 
planlegge og gjennomføre felles utgivelser. 
Andre eksempler er generalsekretærene i de 
Nordiske foreningene som har jevnlig kontakt 
og møter. Fagsjefen deltar hvert halvår på 
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møter med de andre nordiske foreningene for å 
diskutere videre- og etterutdanning.

Æresmedalje fra Finland

Den finske veterinærforening feiret sitt 
125-års-jubileum den 30. september 
2017. Veterinærforeningen var invitert og 
generalsekretær Hans Petter Bugge deltok for 
DNV.
 
Hans Petter Bugge fikk også utdelt Finlands 
Veterinærforbunds fortjenestemedalje i gull 
fordi han har vært en positiv kraft i det nordisk-
baltiske samarbeidet i FVE (Den europeiske 
veterinærføderasjonen). Som eneste ikke-
finlender fikk Bugge æresbevisningen sammen 
med ti finske veterinærer.

 
FECAVA/WSAVA kongress i København

Presidenten deltok på kongressen som hadde 
cirka 3000 deltagere fra hele verden. Svært godt 
faglig og fagpolitisk innhold.  
Usunn avl, dysfunksjonell anatomi og 
Brachycephal-problematikk (BOAS) var et av 
de store mediatemaene og det var debatter og 
forelesninger om temaet. Presidenten deltok 
på debattmøtet og holdt innlegg om hvordan 
Veterinærforeningen i Norge arbeidet med denne 
saken. Flere norske kolleger deltok både på 
kongressen og på møtene.  

EAT 

Veterinærforeningen har siden 2014 vært 
strategisk partner i EAT. Veterinærers 
kompetanse er en avgjørende brikke i målet 
til EAT. Veterinærforeningens oppgave er å 
synliggjøre det faktum at veterinær kompetanse 
rundt matsikkerhet, mattrygghet og bærekraftig 
matproduksjon er essensielt for å komme 
nærmere målet om bærekraft. 
Veterinærforeningen er strategisk partner og 
har ingen økonomiske forpliktelser i dette 
samarbeidet.

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 2017 var 1 925 veterinærer 
registrert i DyreID AS.

Hovedtallene for driftsåret viser et stabilt 
høyt nivå i innrapporterte ID-merker. I 2017 
ble i alt 74 862 dyr merket, hvorav 56,6 % er 
merkede hunder og 43,4 % 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 2017 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.

Resultat

De totale salgsinntektene for året utgjorde NOK 
17 608 909.

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 201 595.

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 2017 ble det 
utdelt stipender for i alt NOK  3 163 819.

Videre overføres det i henhold til vedtektene 
 10 % av selskapets overskudd til Smådyr-
praktiserende veterinærers forenings 
vitenskapelige og faglige fond. For 2017 utgjorde 
dette NOK 20 160.
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Forhandlingsutvalg for ansatte 
veterinærer (DNV-A)

Styret

Styret i DNV-A har i 2017 bestått av:

Leder Cathrine Trangerud NMBU Veterinærhøgskolen

Nestleder Helene Seljenes Dalum Statens Legemiddelverk

Styremedlem Kamilla Tragethon Evidensia

Styremedlem Håvard Nørstebø Tine

Styremedlem Bjørnar W. Jakobsen Mattilsynet

Varamedlem Ingeborg Slettebø Wathne Mattilsynet

Varamedlem Knut Ingolf Dragseth Tine

Varamedlem Bjørn Groven Mattilsynet

Cathrine Trangerud måtte fratre som styreleder 
1. juli 2017. Helene Seljenes Dalum har derfor 
fra 1. juli 2017 vært konstituert styreleder. 
Ingen av varamedlemmene ønsket opprykk til 
styremedlem, og styret har derfor fungert med 
styreleder og tre styremedlemmer i andre halvdel 
av 2017.

Viktige saker som har vært til behandling er:

Hovedavtale i privat sektor

Arbeidet med en egen hovedavtale med NHO i 
privat sektor har vært en prioritert oppgave for 
DNV-A i 2017. En hovedavtale er avgjørende for 
mulighetene til å få et gjennomgående system 
med tillitsvalgte i hele sektoren. Det ble krevet 
en arbeidsgruppe som skulle se på dette i 2016-
2018. Konklusjonen da var at arbeidsgiversiden 
ikke ønsket en slik avtale på det tidspunktet. 
Veterinærforeningen har nå også bedt om å få 
en hovedavtale med Virke. DNV-A jobber videre 
med saken.

Tillitsvalgte i privat sektor

Det har gjennom året vært arbeidet mye 
med å få på plass et tillitsvalgtsystem for 
klinikksektoren. Kjededannelsene gjør det 
noe enklere å få til bærekraftige systemer i 
disse virksomhetene. Utfordringene er større 
i frittstående klinikker. I tillegg har det vært 
arbeidet med å få tillitsvalgte i privat sektor, 
inkludert akva. Veterinærforeningen har 
utarbeidet en egen avtale for klinikker som ikke 
er tilknyttet en arbeidsgiverorganisasjon, og flere 
kjeder og klinikker har inngått denne avtalen.

Stipendiater

Det har også vært arbeidet med å nå stipendiater 
med informasjon om lønn- og arbeidsbetingelser, 
og å skape et felles miljø for stipendiatene. 
Arbeidet er ikke ferdigstilt. 

Lønnsundersøkelser

Lønnsundersøkelser er gjennomført for følgende 
sektorer:
• Staten
• Smådyrsektoren
• Produksjonsdyrsektoren
• Akvasektoren
• Privat sektor
• DNV-A gjennomførte i 2017 

en vervekampanje for å øke 
organisasjonsgraden. 

Pensjon

Pensjon har hatt økende interesse blant 
medlemmene i 2017. DNV-A har ved flere 
tillitsvalgtkurs inkludert foredrag om pensjon. 
Arbeidet med ny offentlig tjenestepensjon er 
pågående. DNV-A oppfatter at det er økende 
fokus på dette, og jobber videre for bedrede 
pensjonsordninger i privat sektor.

Kurs

I tillegg er arrangering av tillitsvalgtkurs en 
viktig oppgave for DNV-A. 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 



28 Årsberetning for Den norske veterinærforening 2017



 Årsberetning for Den norske veterinærforening 2017 29

gjennom våre tillitsvalgte, og det er derfor 
nødvendig at våre tillitsvalgte har gode 
basiskunnskaper og ser hva som bør gjøres til 
det beste for våre medlemmer. I statlig sektor 
finansieres kurs av øremerkede OU-midler 
som ikke belaster DNVs budsjett. Det er derfor 
ikke primært økonomien, men interessen hos 
medlemmene, kapasiteten i sekretariatet og blant 
de tillitsvalgte som begrenser gjennomføringen 
av egne kurs.

Behovet for kompetanse om lønn- og 
arbeidsbetingelser og juridisk kompetanse om 
regel-/avtaleverk er helt nødvendig for å få 
til en god lønnsutvikling og for å skape gode 
arbeidsplasser. I 2017 ble følgende kurs avholdt:

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

• Kurs for Akademikertillitsvalgte i Mattilsynet
• Tillitsvalgtkurs under Veterinærdagene 2017- 

psykososialt arbeidsmiljø og tariffsystemet
• Forhandlingskurs (sammen med flere andre 

primærorganisasjoner)
• Lønnspolitisk strategiseminar
• Grunnkurs for tillitsvalgte i privat sektor
• Tillitsvalgtkurs – statsansattloven, 

konflikthåndtering og tariffavtaler
• Lokal opplæring med temakvelder av 

tillitsvalgte i privat sektor i DNVs lokaler.

Akademikerne-Stat
DNV har vært representert i Akademikerne-Stat 
ved Cathrine Trangerud frem til 1. juli 2017. 
Fra 1. juli 2017 overtok Helene Seljenes Dalum 
vervet. Bjørnar W. Jakobsen har vært vara i hele 
perioden. 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 bare rammene for lønnsoppgjøret avsettes 
sentralt mens generelle tillegg, gruppejusteringer 
og individuelle tillegg håndteres av den 
enkelte statlige virksomhet gjennom kollektive 
lokale forhandlinger. En prioritert oppgave for 
DNV-A i denne sammenheng er å ivareta våre 
medlemmer i Universitets- og høyskolesektoren 
som er innplassert i lønnsrammer, med tanke 
på at det nå er to hovedtariffavtaler i staten. 
Våre medlemmer skal være sikret en like god 
lønnsutvikling i lønnsrammer som for den andre 
hovedtariffavtalen (LO/Unio/YS). 

Akademikerne-Næringsdrivende
DNV har vært representert i samarbeidsutvalget 
Akademikerne-privat ved Mette Rød Fredriksen. 
Hovedsakene i 2017 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.

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 2017 ble utført av 
sekretariatet og resulterte i lønnstillegg på fra 2,4 
til 4 %, 3,1 % i gjennomsnitt. 

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.
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Sentralt lønnsarbeid

Privat sektor

I 2017 ble det gjennomført sentrale forhandlinger 
mellom DNV og NHO-MD. 

Bakgrunnen for dette var at det var et 
mellomoppgjør med lite frie midler etter at 
overheng og glidning var tatt med i betraktning. 
Det gjøres heller ikke tekstlige endringer i 
tariffavtalen i mellomoppgjør. I og med at 
minstelønnssatsene ikke ble regulert, selv om det 
var lønnsvekst, fører dette til en underregulering 
av disse som er vanskelig å ta igjen. Dette må 
man se på i oppgjøret i 2018. Lønnsveksten 
i frontfaget var på 2,4 %, og det var ventet at 
de fleste klinikkene skulle gjennomføre lokale 
forhandlinger med dette som utgangspunkt. 
Resultater fra lokale forhandlinger foreligger ikke 
per dato.

I februar 2017 ble det sendt ut en 
spørreundersøkelse med fokus på lønnsforhold 
til alle medlemmer som er ansatt i klinikksektor. 
Svarprosenten er bedret siden forrige 
undersøkelse, og tallene viser en positiv 
utvikling for enkelte aldersgrupper. Utviklingen i 
begynnerlønn for veterinær ansatt i dyreklinikker 
er også positiv. Startlønningene ser allikevel 
ut til å ha en noe raskere vekst enn generell 
lønnsutvikling.

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

2017 var et mellomoppgjør i staten. Dette betyr 
at de tekstlige deler av tariffavtalen ikke var 
til behandling og oppgjøret dreide seg derfor 
utelukkende om økonomi. 

Resultatet ble at hele den økonomiske rammen 
skal fordeles etter kollektive lokale forhandlinger 
i den enkelte virksomhet. Rammen utgjør 0,85 % 
av lønnsmassen til Akademikerne i den enkelte 
virksomhet. Staten og Akademikerne ble også 
enige om at hovedlønnstabellen ble avviklet. 

Enkeltvirksomheter
Mattilsynet

Omorganiseringen fra 2015 evalueres løpende 
som del av en prosess som skal pågå over 
tre år. Det viktigste evalueringsfunnet er at 

fagrådgiversystemet fungerer gjennomgående 
godt. Fagrådgiver er blitt en viktig faglig 
karrierevei for våre medlemmer. Det er blitt 
mindre tid til tilsyn. Det er kapasitetsutfordringer 
knyttet til klagesaksbehandlingen og til 
koordineringsfunksjonene på Hovedkontoret. 
Det er åpnet for organisatoriske regionale 
tilpasninger. Dette medfører at regionene 
utvikler seg i litt ulik organisatorisk retning. Det 
er et åpent spørsmål hvordan dette påvirker 
enhetligheten i Mattilsynet.

Utrullingen av «Fremtidens arbeidsplass» med 
omgjøring av alle kontorer i Mattilsynet til åpne 
kontorlandskap fortsetter gjennom 2017. Det er 
delte meninger blant medarbeiderne om tiltaket 
fører til bedre samhandling og økt effektivitet. 
Skypemøter i landskapene virker forstyrrende 
for mange medarbeidere og de sosiale sonene 
er flere steder ikke optimalt plassert i forhold 
til arbeidssonene. De fleste av medlemmene 
er enige om at de nye lokalene er estetisk 
tiltrekkende. Det ser ikke ut til at den ønskede 
besparelsen på husleieutgifter (25 %) innfris. 
Estimater tyder foreløpig på at 5-10 % besparelse 
er mer realistisk. Flere medlemmer reagerer 
kraftig på utgiftene til innredning og utstyr i 
de nye lokalene. Overprisede kontorstoler og 
ekstravagante søppelbøtter har vært en «snakkis» 
gjennom hele 2017. Gjennom året har det 
også blitt klart at staten som helhet gjør om 
alle sine arbeidsplasser til åpne landskap. Det 
nye regjeringskvartalet har kommet frem som 
eksponenten for dette.

Arbeidet med ny lønnspolitikk for Mattilsynet 
startet opp i 2017. Hensikten er å modernisere 
og videreutvikle lønnssystemet i tråd med 
de nye hovedtariffavtalene i staten. Det er 
ønskelig å tydeliggjøre flere faglige karriereveier 
gjennom lønnspolitikken. Det er også ønskelig 
å synliggjøre det utvidede ansvar partene i 
Mattilsynet nå har fått knyttet til både å ivareta 
individuell lønn, men også sikring av en 
lønnsutvikling for alle.

Tilpasningsavtalen ble reforhandlet i 2017. Det 
ble ikke gjort materielle endringer. Arbeidsgiver 
avviste også denne gang organisasjonenes ønske 
om å konsulteres vedrørende kompetansebehov, 
stillingsinnhold og -krav i forbindelse med 
utlysinger. Det ble imidlertid referatført en 
merknad om at tillitsvalgte i størst mulig grad 
skal konsulteres når kompetansekrav skal 
fastsettes i forbindelse med nytilsettinger.

I forbindelse med arbeidet med sanering 
av villreinstammen i Nordfjella ble det etter 
forhandlinger med de tillitsvalgte lagt til grunn 
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at ansatte som deltar i arbeidet godtgjøres 
særskilt etter bestemmelsene i særavtalen om 
godtgjøring av arbeidstid i kjøttkontrollen og 
hovedtariffavtalens bestemmelser. Dette sikret 
våre medlemmer overtidsbetaling for alt arbeid 
ut over 8-16, kr 2150,- pr dag for arbeid ut over 
6 timer og kr 143,50 for alt arbeid før kl. 07:00 
eller etter 17:00.

Veterinærinstituttet

I 2017 fikk Veterinærinstituttet (VI) ny 
administrerende direktør som for første gang 
i instituttets historie ikke er veterinær og som 
kommer fra det private næringsliv. Samtidig 
fikk vi også en ny organisasjonsstruktur og 
nytt styringssystem, så det har vært mye nytt 
å forholde seg til både for oss tillitsvalgte og 
øvrige medarbeidere. Det ble påbegynt et arbeid 
med å revidere den lokale lønnspolitikken, noe 
som har blitt mer utfordrende og tatt mer tid 
enn forventet. Arbeidet med dette fortsetter inn 
i 2018. Etter at den nye loven om statsansatte 
trådte i kraft, ser vi en tendens til at flere 
medarbeidere har fått gjort om stillingen sin til 
fast stilling, hvilket er svært gledelig.  Det er 
fortsatt stor aktivitet ved VI i forbindelse med 
den planlagte flyttingen til Ås i 2020. Mye arbeid 
er blitt lagt ned i ulike prosjekter i 2017, spesielt 
i forbindelse med innkjøp av nytt utstyr.

Under de lokale 2.5.1-forhandlingene var det i 
2017 enighet blant akademikerorganisasjonene 
om å gi alle et generelt tillegg på 0,85 % 
per 1. juli, så det ble ingen forhandling for 
enkeltpersoner i denne sammenheng. 

Statens legemiddelverk

Det ble holdt lokale 2.5.1- forhandlinger i 2017. 
Resultatet ble at alle fast ansatte i fagforeninger 
tilknyttet Akademikeravtalen fikk et lønns-/
kronetillegg på 1,45 % (ut fra den enkeltes 
årslønn). I forhandlingene ble følgende gruppe 
unntatt: Ansatte som har fått lønnsendring etter 
HTA punkt 2.5.5 i 2017, eller ansatte som er i 
posisjon til å få lønnsendring etter HTA punkt 
2.5.5 inntil 12 måneder etter tilsettingsdato. 
Partene ble enige om følgende protokolltilførsel: 
Ledelsen forsikrer at de plikter å se til at alle 
ansatte har en rimelig lønnsutvikling. Dette 
ansvaret blir spesielt viktig for 2.5.5-vurderinger 
av ansatte som har fått nye stillingskoder, som 
følge av omorganiseringen, og som ikke har hatt 
lokal lønnsjustering. Akademikerne ber om at 
ledelsen tar spesielt hensyn til ansatte som ikke 
har hatt lønnsutvikling over flere år. 

Det ble avholdt to 2.5.3-forhandlinger i 2017, 
med totalt to innsendte krav fra medlemmene 
i DNV. Ingen av kravene fikk gjennomslag. 
Det har tradisjonelt sett vært veldig vanskelig 
å få gjennomslag for 2.5.3-forhandlinger på 
Legemiddelverket med mindre man har konkret 
tilbud om jobb i annen virksomhet. 

Vi er på dette tidspunkt 15 veterinærer 
ved Statens legemiddelverk. Av disse er 14 
medlemmer av DNV, og én er medlem av 
Forskerforbundet. Samtlige er ansatt i fast stilling. 
Veterinærene er innplassert i stillingskodene 
forsker 1108, forsker 1109, seniorrådgiver (I, II 
og III), seksjonssjef/enhetsleder og fagdirektør.
I 2017 var hovedfokuset omorganisering 
og flytting til åpent kontorlandskap. Dette 
har involvert mange av de ansatte og 
fagforeningsrepresentantene. 

Veterinærforeningen ved Legemiddelverket 
opprettet i 2017 et eget styre. Styret består av 
leder Helene Seljenes Dalum, og tre nestledere: 
Knud Torjesen, Fredrik F. Venold og Marianne 
Solsvik. Knud Torjesen har i 2017 vært leder for 
Akademikerne ved Statens legemiddelverk. 
DNV har et godt forhold til ledelsen og de andre 
organisasjonene ved Legemiddelverket.

Folkehelseinstituttet

FHI har i 2017 vært i en krevende prosess med 
budsjettkutt med påfølgende innsparinger og 
nedbemanning. Gjennomføring og tilpasninger 
fortsetter også videre i 2018. 
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Ved utgangen av 2017 var 20 veterinærer i 
FHI medlemmer i DNV. Det er et akademiker-
samarbeid ved Folkehelseinstituttet som DNV 
deltar i. 

Etter enighet med de tillitsvalgte ble potten til 
lokale 2.5.1-forhandlinger i 2017 fordelt som et 
prosentvis tillegg i begge forhandlingsområdene. 
Det har også blitt avholdt to 2.5.3. – 
forhandlinger gjennom året, men i den krevende 
budsjettsituasjonen har ikke DNV hatt krav inne 
fra sine medlemmer.

Landbruks- og matdepartementet

I 2017 var det åtte DNV-medlemmer i 
Landbruks- og matdepartementet. I de lokale 
lønnsforhandlingene ble forhandlingspotten økt 
fra 0.85 % til 1,4 %. Alle akademikerne fikk et 
kronetillegg på 3.000 kroner. Resten ble gitt som 
individuelle tillegg.

Tine

Ved utgangen av 2017 var 18 veterinærer i TINE 
medlemmer i DNV, hvorav to medlemmer var 
planlagt overflyttet til Animalia 1. januar 2018. 

Håvard Nørstebø var tillitsvalgt hele 2017. Anne 
Cathrine Whist var vara fram til 8. august, og ble 
erstattet av Randi Garmo.

DNVs medlemmer i TINE har bekreftelse 
fra arbeidsgiver på at de er sikret 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 aktivitet i 2017 kan nevnes:
• Arbeid med å skape dialog med ledelsen 

om arbeidssituasjonen til medlemmer i 
rådgiverstillinger

• Bistand til enkeltmedarbeidere i forbindelse 
med overflytting til Animalia

• Intern lønnsundersøkelse
• Lønnsoppgjøret: Forsøkt å heve de med 

størst negativt avvik i lønn ved å foreslå 
alternativ fordeling av individuell pott i årets 
lønnsoppgjør.

Det har vært avholdt ett fysisk medlemsmøte og 
tre telefonmøter i 2017.
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Forhandlingsutvalg for nærings-
drivende veterinærer (DNV-N) 

Styrets sammensetning

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

Styremøter

Det er avholdt 6 styremøter i 2017.

Økonomi

DNV-N har ikke eget budsjett. I 2017 brukte 
DNV-N kr. 375996,29

Forhandlinger med GENO
DNV-N har vært representert med nestleder Dan 
Åge Øyen, styremedlem Jon Olav Prøsch 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 2017.
I samarbeidsutvalget med GENO er det avholdt 
2 møter, og i GENO-utvalget har Dan Åge Øyen, 
(nestleder) og Jon Olav Prøsch (styremedlem) 
pluss Christian Tengs (organisasjon- 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 sekretær 
Christian Tengs og styremedlem Jon Olav Prøsch 
i A-N i 2017. Veterinærforeningens jurist, Mette 
Rød Fredriksen ble i 2017 valgt til Leder av A-N. 
Det avholdes normalt årlig fire styremøter og på 
hvert møte er «nytt fra foreningene» et stort punkt 
på sakslisten.  

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

Forholdet til NHO Mat & Drikke (NHO MD)

Det har i beretningsperioden ikke vært avholdt 
møter mellom DNV-N og NHO Mat & Drikke 

(NHO MD), men DNV-N erfarer at NHO MD 
er en god samarbeidspartner, som ivaretar de 
veterinære virksomheter sin interesse med 
henblikk på arbeidsgiverspørsmål og tvister i 
arbeidsforhold. DNV-N og NHO MD arrangerte 
3 modulkurs i 2017 for ledere i økonomi 
og optimal drift. Kursene fikk veldig gode 
tilbakemeldinger og passer for alle veterinærer, 
og DNV-N og NHO Mat & Drikke planlegger å 
arrangere tilsvarende kurs hvert år.

Takstundersøkelse

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

Kjededannelse i smådyrsektoren

DNV-N har i løpet av 2017, som er beretnings-
perioden, ikke erfart problemer ifm kjede- 
dannelsen i smådyrsektoren. Det er i beretnings- 
perioden vært økt fokus på smådyr-sektoren.  
DNV-N opplever ingen til små problemer ifm 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.
DNV-N har også lagt til rette for at lokal-
foreningene kunne kjøre arbeidsgiverkurs. Flere 
lokalforeninger har gjennomført disse modulene.

DNVs sentralstyre

DNV-N er observatør med en observatør i 
sentralstyret, og leder Kirsti Bjørndal har deltatt 
på de fysiske møtene og telefonmøtene.
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Hovedstyret

Hovedstyret i Veterinærforeningens studenter har 
i 2016/2017 hatt følgende sammensetning:

• Leder: Audun Kreyberg Husby (klubb 
Kosice)

• Nestleder: Mari Mjelde (klubb Oslo)
• Økonomiansvarlig: Emma Elizabeth Wright 

(klubb Oslo)
• Styremedlem: Julie Biti Teigmo (klubb Oslo)
• Styremedlem: Marte Mørk (klubb Wroclow)
• Styremedlem: Victoria Hille (klubb 

Budapest)
• Styremedlem: Kristin Erdal (klubb Bodø/

Kosice)
• Vara: Benedicte Garmann-Johnsen (klubb 

Oslo)
• Vara: Andrea Brenden (Klubb Budapest)

Hovedstyret har hatt 3 styremøter i 2017 med 
sittende styre og en total på 7 styremøter i løpet 
av kalenderåret 2017. Av disse er 6 på Skype og 
1 fysisk møte. I 2018 har styret så langt hatt 6 
styremøter, hvorav 2 har vært fysiske styremøter 
og de resterende 4 styremøtene har vært via 
Skype.

Hovedstyret har deltatt på de fleste av 
sentralstyrets møter i perioden og var også 
representert ved Veterinærdagene 2018. 
Hovedstyret og hovedstyret i samarbeid med 
klubbledere har skrevet spalter til de fleste av 
utgavene av Norsk veterinærtidsskrift (NVT). Det 
planlegges også å delta på Veterinærforeningens 
Tenketank 2018, som arrangeres 27.-28. august.

Hovedstyret gjennomførte også en intern 
opplæring med avtroppende og påtroppende 
styre, for å gjøre overgangen til nytt styre 
enklere, og for å hindre at viktig kunnskap 
og erfaringer blir borte med avtroppende 
styremedlemmer. Styreseminaret ble startet i 
fjor og ser ut til å være en nyttig og nødvendig 
opplæring for det nye styret. Dette vil også bli 
gjennomført i år.

Av andre konkrete saker hovedstyret har holdt 
på med, kan det nevnes psykisk helse og 
midlertidig lisens som viktige temaer.
Hovedstyret arrangerer også i år Veterinære 
karrieredager (tidligere kandidatdager). Det 
ble gjort store forandringer på programmet til 

fjorårets arrangement, og vi har valgt å følge 
dette i de store linjene, med noen endringer 
i innhold og foredragsholdere for å holde 
innholdet nytt og oppdatert for deltakerne.

Hovedstyret har de siste årene hatt fokus på 
å være mer synlige og lettere tilgjengelige 
for medlemmene våre, og har derfor hatt 
økt fokus på sosiale medier og eksponering. 
Facebooksiden har blitt brukt til å formidle 
informasjon om arrangementer og saker som 
er viktige for oss. Instagramprofilen har våknet 
til live, og blir flittig brukt under arrangementer 
eller større begivenheter. Dette har blant annet 
blitt brukt til å lage et infoskriv om studentenes 
muligheter til medlemskap i særforeningene, 
etter ønske fra både særforeningene selv 
og DNV/DNV-S. Det ble også arrangert en 
vervekampanje, hvor det ble trukket en vinner 
blant utenlandsstudentene samt en fra Oslo, og 
hvor vinneren fikk et Bose headset i premie. 

Det er også ønskelig, og planlagt, at dette blir 
satt mer fokus på i fremtiden. 

Hovedstyret har også bestilt opp nye klær med 
DNV-logo. Disse ble klare sent i vår og salget 
starter på Karrieredagene 2018 16/7-18. Det har 
blitt bestilt opp nye hettegensere, samt t-skjorter 
i forskjellige farger.

Hovedstyret har i år også valgt å fokusere på 
en enklere og bedre kommunikasjon innad 
i organisasjonen, både på tvers av klubbene, 
internt og mellom hovedstyret og klubbene. Det 
har da blitt satt et spesielt fokus på å inkludere 
studenter på tvers av lokalklubbene (særlig i 
utlandet) i forbindelse med klubbseminar, samt 
få bedre kommunikasjon og kontaktnett mellom 
studentene i Oslo og utlandet. Internasjonalt 
Fagseminar 2018, som ble arrangert i Brno, 
var her et naturlig knutepunkt. Det ble holdt 
konkurranser med utlodning av billetter og 
hyppig promotert for å øke andelen studenter 
fra Oslo som deltar, noe som viste seg å være 
vellykket.

Hovedstyret har i år også fått til et samarbeid 
med administratorene av Klinisk Smådyrforum, 
som nå gjør det mulig for studenter som er 
medlem i DNV-S å bli medlem på siden. Det 
jobbes også med å få tilsvarende avtaler med 
liknende sider. Hovedstyret ser stor nytte av at 

DNVs studentforening (DNV-S)
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våre medlemmer får tilgang til disse plattformene 
og ønsker derfor også å fortsette dette 
samarbeidet.

Det er også satt i gang et samarbeid med AVF for 
å gjøre det enklere for lokalklubbene å arrangere 
temakvelder/seminar relatert til akvanæringen.

Organisasjon

Hovedstyret har også hatt fokus på å 
implementere de nye vedtektene som ble vedtatt 
i fjor, og synes disse så langt har fungert bra. 
Årets styre har også, for første gang, valgt  
en fungerende valgkomité bestående av 
hovedstyremedlemmene Audun Kreyberg 
Husby, Marte Mørk og Julie Biti Teigmo som vil 
presentere forslag til innstilling av nytt styre ved 
generalforsamlingen.    

Medlemmer og klubbene

DNV-S har hatt følgende aktive klubber, med 
følgende antall medlemmer (pr. 02.08.18):

• Klubb Oslo  313 medlemmer
• Klubb Budapest 90 medlemmer
• Klubb Kosice 72 medlemmer
• Klubb Bodø  43 medlemmer
• Klubb Wroclaw 32 medlemmer
• Klubb Brno  32 medlemmer
• Klubb Warszawa 12 medlemmer

I tillegg har vi hatt kontakt med 
enkeltmedlemmer på studiesteder i England, 
Perugia (Italia), i Nederland (Utrecht), i Danmark 
og i Sverige (totalt 10 medlemmer). 

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

Alle hovedstyremedlemmene har hatt 
oppfølgingsansvar for en eller flere klubber, som 
innebærer jevnlig kontakt med klubblederen 
og å videreformidle informasjon om klubbene 
til resten av hovedstyret. Vi har også brukt 
klubblederforumet på Facebook til tosidig 
kontakt mellom klubber og hovedstyret.

Alle klubbledere ble også i år invitert til en 
klubbledersamling i forkant av Karrieredagene 
som en del av forberedelsen til lederrollen lokalt.
Veiledning i økonomistyring av klubbene. Det 
har blitt utarbeidet en kvitteringsmal slik at 
det skal bli enklere å få refusjon for utgifter 

klubbene har hatt. Informasjon har blitt gitt på 
klubblederforum i forbindelse med tildeling 
av budsjettmidler, som også er en egen del på 
Klubbledersamlingen.

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: Painface på hest, Klubb 
Wroclaw

• Temakveld: Reise med dyr, Klubb Budapest
• Temakveld: Eksotiske dyr, Klubb Kosice
• Debatt om etisk hundeavl, Klubb Oslo
• Tur til Kosice for veterinærstudentene i 

Bodø

Internasjonalt fagseminar 2.-4. mars 2018

Årets Internasjonale Fagseminar ble avholdt i 
Brno, Tsjekkia, og var, i år igjen, en stor suksess. 
Temaet for dette seminaret var indremedisin 
og ble arrangert i et samarbeid mellom 
klubbene Brno, Kosice, Budapest, Wroclaw 
og Warszawa, i tillegg til et økende bidrag fra 
Klubb Oslo. 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, hvor 
alle billettene var holdt av innen 2 minutter og 
offisielt utsolgt innen 8 minutter etter at de ble 
lagt ut for salg for medlemmer. Nytt av året var 
at foredragene ble delt opp i 2 grupper avhengig 
av hvor langt i studiet man hadde kommet, noe 
vi har mottatt flere gode tilbakemeldinger på og 
som også kan være aktuelt for senere seminarer.



36 Årsberetning for Den norske veterinærforening 2017

Styret i DNV-P har i 2017 frem til årsmøtet bestått 
av:

• Styreleder Odd Magnus Knævelsrud
• Nestleder Ola Moxness 
• Styremedlem Margrete Leite Flesjå
• Styremedlem Aslak Hagland
• Varamedlem Gudbrand Bakken
• Varamedlem Gunn Holen Robstad

På årsmøtet ble følgende nye styret valgt:

• Styreleder Odd Magnus Knævelsrud
• Nestleder Ola Moxness 
• Styremedlem Aslak Hagland
• Styremedlem Liv Marit Rørvik
• Varamedlem Helge Njøsen
• Varamedlem Maria Melstokkå

Som valgkomite ble følgende valgt:

• Bjørn Lium, leder 
• Roar Ektvedt, medlem 
• Tore Hekneby, medlem 
• Magnhild Jensen, varamedlem
• Ola Nyberg, varamedlem

Årsmøtet ble gjennomført i forbindelse med 
Veterinærdagene 2017 i Trondheim på Clarion 
Hotel & Congress torsdag 15. juni. Der ble det 
også gjennomført en pensjonistseksjon med 
Stein Gustavsen, Oddbjørn K. Nordset og Marvin 
Wiseth som foredragsholdere, etterfulgt av et 
medlemsmøte.

Det ble avholdt 4 styremøter i 2017 (7. mars, 16. 
juni, 3. oktober og 28. november) og behandlet 
30 saker, blant annet Veterinærdagene 2017 og 
2018, mentorordning for veterinærstudenter/
veterinærer, årsmøte 2017, oppfølging av 
medlemsmøte, etterbruk av Adamstuen, 
fellesmøte høsten 2018, medlemssituasjonen, 
bruk av DNV-P forum og søknad om økonomisk 
støtte.

Styreleder deltok som observatør på 
sentralstyremøtene i DNV, DNVs tenketank på 
Gardermoen 16. mai, strategiseminar på Klækken 
28. og 29. august. I tillegg har leder hatt kontakt 
med lederne av pensjonistforeningene ved 
NVH og Mattilsynet samt lederen av Norsk 
Veterinærhistorisk Selskap.
DNV-P har prøvd å holde kontakt med 
medlemmene gjennom e-poster, brev, telefon og 
hjemmeside.

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

Etter årsmøtet på Gardermoen, 16. november 2017 har styret følgende sammensetning:

Leder Kristian Hoel

Styremedlemmer Ola Magnus Lømo, Ole-Herman Tronerud, Antonia Christiansen, 
Eystein Skjerve

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 Gardermoen, hadde 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)

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 31/12-2017 hadde FVS 183 medlemmer, 
mot 190 året før. Av disse er 26 pensjonister. 
FVS hadde ved årsskiftet 3 æresmedlemmer: 
Atle Ørbeck Sørheim, Stein Gustavsen og 
professor Magne Yndestad. Foreningen har ett 
innbudt medlem, Tore Høyem. Foreningen har 
6 studentmedlemmer. Av FVS’ medlemmer er 36 
fritatt for å betale kontingent.

Styret har i beretningsåret 2017 avholdt 8 
telefonmøter, og behandlet 46 saker.

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

ARBEID I STYRET I 2017 jfr. handlingsplan 

Etterutdanning og kompetanseutvikling

Styret har i løpet av 2017 arbeidet aktivt for å 
heve kompetansen til veterinærer som jobber 
med mattrygghet, dyrehelse og dyrevelferd innen 
offentlig og privat sektor. Etterutdanningskursene 

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

På Veterinærdagene i Trondheim i juni 2017 var 
FVS-seksjonen delvis felles med PVF og delvis 
separat. Disse seksjonene samlet 65 deltakere. 
Tema for kurset var ”Nye utfordringer i offentlig 
veterinærmedisin”

Høstkurset til FVS ble holdt på Gardermoen 
i november med tema:” Bedre tilsyn av 
dyrevelferden i dyrehold med driftsproblemer»
Det var 44 deltakere påmeldt, i tillegg til 
forelesere og arrangører. 

Rekruttering av veterinærer til stillinger innen 
veterinær samfunnsmedisin

Det ble ikke avholdt karrieredag for studenter  
på NMBU Veterinærhøgskolen i 2017.

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 i 2017 fortsatt med å verve nye medlemmer i 
forbindelse med avvikling av kursene, imidlertid 
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er en stor del av medlemsmassen i foreningen 
relativt nær 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 2017 med 42 301 kroner i 
overskudd, mot et budsjettert overskudd på  
2 000 kroner må sies å være svært bra.
Kontingent for 2017 ble uforandret med kr 600,-.

Regnskapet er basert på fortsatt drift.

Internasjonalt arbeid

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

Prinsippnotater

Det er ikke utarbeidet nye standpunkt i 
beretningsåret.

Ansatte/likestilling 

Det er ingen ansatte i foreningen. Styrets 
sammensetning fremmer likestilling.
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Frem til årsmøtet 2017 besto AVFs styre av:

Leder:  David Persson
Styremedlem:  Cecilie Skjengen
Styremedlem:  Kristrun Helga Kristthorsdottir 

Mari Viken Kjønstad, Karianne Jocobsen og Are 
Strøm, varamedlemmer.

Etter årsmøtet 2017 fikk styret følgende 
sammensetning:

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

(ikke på valg)
Styremedlem:   Jostein Mulder Pettersen 

(valgt for 2 år)

Varamedlemmer:

Aoife Westgaard, 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 (gjenvalg)
Medlem: Marianne Nergård (gjenvalg)  
 
Medlem: Kristin Bjørklund (ny)

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

Medlemmer:  151 medlemmer ved årets 
utgang. Av disse er 13 
pensjonister, ett æresmedlem 
og 10 studentmedlemmer.

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

Styremøter: 

Det er holdt 9 telefonmøter i 2017. 

Årsmøte:  

Årsmøtet i AVF ble avholdt på Scandic Ørnen 
Hotell, Bergen, mandag 16. oktober fra kl. 1700 i 
forbindelse med AVF høstkonferanse.

To etterutdanningskurs i 2017

1):  Vårkurs under Veterinærdagene, Trondheim, 
15.-16. juni «Håndtering av lakselus – på lag 
med eller mot laksen?» 40 deltakere

2):  Høstkurs, Scandic Ørnen Hotell, Bergen, 
16.-17. oktober 2017. Tema var «Utfordringer 
ved moderne lusebehandling - balansen 
mellom suksess og fiasko. Det var 83 deltakere 
tilstede.

Deltakelse på møter/aktiviteter:

1. Januar: Møte med Mattilsynet vedrørende 
legemiddelkampanjen, David og Ellef.

2. Mai: DNV sin «Tenketank», David 
representerte AVF

3. Mai: Møte med NMBU Veterinærhøgskolen 
rundt strategi på akva i utdanningen, David 
representerte AVF

4. Juni: Åpent møte/debatt med Mattilsynet, 
SLV, representanter fra legemiddelindustrien 
og veterinærer i felt om utfordringen 
rundt «off-label» bruk av legemidler i 
havbruksnæringen. Arrangert i forbindelse 
med Veterinærdagene i Trondheim.

5. Juni: Møte med Mattilsynet om 
PD-forskriften, Ellef, Kristrun og Harriet 
Romstad representerte AVF

Akvaveterinærenes forening (AVF)
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6. August: Foredrag om veterinæren i 
havbruksnæringen på DNV-S Karrieredagene 
på Adamstuen. David

7. Oktober: Åpent møte med Mattilsynet om 
Legemiddelkampanjen og PD-forskriften i 
forbindelse med høstkonferansen i Bergen

8. Desember: Arbeidsmøte i Trondheim i 
forbindelse med utarbeidelse av veileder til 
hygienekontroller. David

Annet:

• Legemiddelkampanjen 
Mye tid har i løpet av året gått med til å 
følge opp legemiddelkampanjen. Både for 
å bistå enkeltmedlemmer i tilsynssaker men 
også fagpolitisk overfor spesielt Mattilsynet 
med tilbakemeldinger om hvordan saker ble 
håndtert og innspill til faglige vurderinger vi 
ikke var enige i.

• Media:
  –  1. juni 2017 på kyst.no: «Ber 

Mattilsynet slutte med hersketeknikk» 
https://www.kyst.no/article/
ber-mattilsynet-slutte-med-
hersketeknikk/

 –  25. oktober 2017 på ilaks.no: «På høy 
tid å ta grep»  
https://ilaks.no/pd-forvaltningen-pa-
hoy-tid-a-ta-grep/

 –  3. November 2017 på kyst.no: «Mener 
Mattilsynet tenker politikk og ikke 
fisk» https://www.kyst.no/article/
mener-mattilsynet-tenker-politikk-og-
ikke-fisk/

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

  Innspill til Handlingsplan mot resistens i 
lakseoppdrettet 
Forslag til endrede krav for å sikre lave 
lusenivåer under smoltutvandringen 
Innspill til ny forskrift om bekjempelse 
av lakselus

  Forslag til ny forskrift om tiltak mot 
pankreassykdom 

Økonomi

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

Resultatet for 2017 viser et overskudd på 65 333 
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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Smådyrpraktiserende  
veterinærers forening (SVF)

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 2016 besto styret av Eva 
Egeberg leder, Vigdis Rædergård (innvalgt ved 
årsmøtet 2014) på valg, Trine Marhaug (valgt 
2015 for 2 år), Marius Rudi (valgt 2014) og Hilde 
Røssland (valgt 2015). 

Marius Rudi hadde bedt seg fri fra januar 2016, 
og vara Aina Bentsen tok hans plass til årsmøtet 
2016.

Nytt styre ble valgt på årsmøte fredag  
1. november 2016. 
Leder:  Eva Egeberg ble gjenvalgt til 

leder.
Styremedlem:  Vigdis Rædergård (valgt for 2 år) .
Styremedlem: Trine Marhaug  (ikke på valg).
Styremedlem: Hilde Røssland (ikke på valg) .
Styremedlem:  John Debenham (ny, valgt for 2 år).

Varamedlem Emma P. Sandbakken og Martine 
Ziener ble valgt inn som nytt varamedlem  
(ett år).

SVFs representant til WSAVA: Stein Istre Thoresen 
(valgt på årsmøtet i 2014 for 4 år) og velges 
av årsmøtet. Anne Torgersen er midlertidig 
oppnevnt av SVFs styre frem til valg i 2018 etter 
at Stein I. Thoresen etter eget ønske fratrådte i 
2017. 

SVFs representant i FECAVA: Stein Dahl (valgt på 
årsmøtet i 2016 for 4 år) 

SVFs representant i UEVP: Marie Modal 
(oppnevnt av SVFs styre)

Valgkomité 2016

Valgkomité velges for ett år ad gangen og  
består av: 

• Leder: Bente Akselsen 
• Medlem: Ingvild Blaker 
• Medlem: Helene Seljenes Dalum 
• Varamedlem: Christian Mæland 

Desisor

Kristian Natland 

Administrasjon

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

Medlemmer

Per 31/12/17 hadde SVF 571 yrkesaktive 
medlemmer som betaler medlemskontingent, 
samt 20 pensjonistmedlemmer, 6 
æresmedlemmer og 39 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 kaninsykdommer medførte flere innmeldte i 
2017.

Æresmedlemmer

Det ble valgt to nye æresmedlemmer på årsmøtet 
i 2016; Ellen Bjerkås og Lisbet Holtet. Fra før 
er Jorunn Grøndalen, Tor Lie Ulstein, Torunn 
Knævelsrud og Petter Heim æresmedlemmer 
i SVF. Æresmedlem Kristian Lande gikk bort i 
2018.

Møtevirksomhet

I beretningsåret 2017 har SVFs styre holdt 8 
ordinære styremøter, 1 styreseminar og ett 
årsmøte/medlemsmøte.

Det er blitt behandlet 89 saker. Enkelte saker er 
blitt behandlet i flere styremøter.

SVFs representanter i FECAVA, Stein Dahl, stilte 
på styreseminar i januar og informerte blant 
annet om økonomien rundt EJCAP. Det er for få 
som leser dette og sponsorer trekker seg. Det 
diskuteres videre drift av bladet i FECAVA. 
SVFs representant i UEVP, Marie Modal, stilte 
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på styreseminar og fortalte om arbeidet. Den 
norske delegasjonen i FVE og UEVP har deltatt 
i noen år og begynner å få gjennomslag for de 
nordiske holdningene til medisin og dyrevern! 
Høsten 2017 ble Marie Modal ansatt som 
generalsekretær i DNV og vil dermed slutte som 
SVFs representant i UEVP. 

Handlingsplanen og saker det ble jobbet med 
under året.

I handlingsplanen for 2016 ble det luket ut 
en del selvfølgeligheter. Den ble også mer 
konkretisert i forhold til planer for året.

I 2017 fortsatte vi arbeidet med 
Fadderordningen. Dette innebar at infoskriv 
til fadder, faddertager, forslag til kontrakt 
samt infoskriv om selve fadderordningen ble 
ferdigstilt og lagt ut på DNV sine sider. Det ble 
lagt opp til en lukket side med en liste over 
faddere. Det ble også laget et innlegg til NVT om 
fadderordningen og SVF tok kontakt med DNV-S 
for å få en artikkel om emnet fra dem også. 
Informasjon om fadderordningen ble lagt ut på 
SVFs facebookside samt på klinisk smådyrforum. 
Innen utgangen av 2017 var det 8 faddere som 
hadde meldt seg.

SVF ville dette året arbeide med antibiotika-
politikken og spesielt resistensproblematikken. 
Styret ble invitert på AniCura Dyresykehuset 
for å høre et foredrag av Marianne Mandelin 
Jensen, som har jobbet med problematikken. Det 
svenske og danske veterinærforbundet har begge 
retningslinjer for hvordan man skal gå frem 
dersom man har en pasient med infeksjon med 
resistente bakterier samt dersom man har bærer-
status. Det ble klart at dette var en oppgave 
for DNV å be Mattilsynet og Veterinærinstituttet 
om retningslinjer. Norge har Legemiddelverkets 
terapianbefalinger som SVF fremmet både på 
kurs og på FB. 

SVF ønsket å rette fokus på kanin som 
kjæledyr og å øke kaninens status. Vi 
arrangerte et gratis kurs for medlemmer om 
kaninsykdommer med Kevin Eatwell samt 
innlegg av Emilie Bruseth om hold av kanin. Det 
ble også utarbeidet et standpunkt på hold av 
kanin som ble sendt sentralstyret i 2016. I tillegg 
ble det holdt fokus ved å dele informasjon på 
SVFs facebook-side.

Arbeidet for fokus på brachycephal-
problematikken fortsatte med hjelp av DNV. 
I 2016 utarbeidet SVF en eierinfo om det å 
ha en brachycephal hund samt et dyspnoe 

graderingsskjema fra veterinærskolen i 
Cambridge som ble oversatt til norsk. Dette 
skjema ble i 2017 sendt rundt til landets 
kirurger for å se om man kunne lage en 
ensartet anbefaling på operasjon etter dyspnoe- 
skjema. Dette viste seg ikke å være mulig. 
Fordypningsoppgave: Dyspnoe-skjema ble 
sendt over til NMBU for at studentene kunne 
lage fordypningsoppgave på dyspnoe og bruk 
av skjema. Innen utgangen av 2017 var det 3 
studenter ved NMBU som hadde dyspnoe-skjema 
som fordypningsoppgave.

SVF fikk laget T-shirts med teksten: ”skulle 
gjerne ha løpt, om jeg bare kunne puste” med 
bilde av en mops på. Disse hadde studentene 
på seg på Høstkurset 2017 for å skape 
oppmerksomhet rundt tema. De fikk også en 
høydetreningsmaske som kursdeltagerne kunne 
ha på seg for å kjenne på følelsen av dyspnoe.

Kreativt forum: SVF sendte en henvendelse til 
sentralstyret om å kontakte kreativt forum med 
en henstilling om ikke å bruke brachycephale 
i reklamen. I samarbeid med sentralstyret laget 
SVF et brev som ble sendt til Kreativt Forum som 
publiserte dette på sine hjemmesider.

Gjensidige forsikring: Medlemmene i 
SVF var frustrert over behandlingstiden for 
direkteoppgjør ved Gjensidiges dyreforsikring. 
SVF sendte en henvendelse til Gjensidige om 
dette.

SVF var også i møter med DNV angående 
den norske smådyrspesialiseringen. SVF 
ser et behov for å modernisere ordningen 
samt få den inn i et format som kan passe 
med VetCEE. Et styremedlem ble valgt inn i 
en arbeidsgruppe med fagutvalget og styret i 
smådyrspesialistordningen.

Økonomi

Resultat for 2017 viser et driftsresultat på 233 964 
kroner mot budsjettert 42 000 kroner, og et totalt 
årsresultat på 253 943 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.
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Hver sak har en oppført ansvarlig person, med 
frist for sluttføring.

Listen gjør pågående saker mer oversiktlig å 
arbeide med.

Det ble også utarbeidet et årshjul i slutten av 
2017 der faste oppgaver skal legges inn.

NVT

Helene Seljenes Dalum sa ifra seg sitt verv 
som redaktør for SVF i NVT fra og med januar 
2017. Styret har spurt flere aktuelle kandidater 
samt søkt etter engasjerte til å overta vervet via 
Facebook, men frem til september hadde ingen 
meldt seg.
 

SVFs diskusjonsforum på internett 

SVF har en egen facebook side. Målet med denne 
siden er å lettere kunne nå ut til medlemmene 
med informasjon og lettere få tilbakemelding 
til styret samt skape en forståelse for DNV og 
styrets arbeid. Styrereferat, innkallinger samt info 
om kurs og annet blir lagt ut her. Leder har hatt 
hovedansvaret for FB siden start 2017.

Det jobbes etter en publiseringsplan, der stoff fra 
SVF, DNV og medlemsorganisasjoner publiseres.

SVFs faglige og vitenskapelige fond

Fondet har i 2017 vært bestyrt av fire personer 
som alle er medlemmer av Smådyrpraktiserende 
veterinærers forening.

Anne Torgersen (leder) og Clara 
Jaland (styremedlem) er oppnevnt av 
Smådyrpraktiserende veterinærers forenings styre 
januar 2015 for en periode på 3 år.
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 delt ut midler i 2017. 

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 ukentlig oppdateringer om hva 
som skjer i DNV til leder, som videresender 
meldingene til styret. Helen Øvregaard er SVF 
sin representant i sentralstyret. 

Sentralstyret ønsket at SVF skulle utarbeide 
et dokument ”Hendelser på vakt”, der 
minimumskravet til kompetansen og utstyret til 
behandlende veterinær skulle nedfelles. Dette 
er et vanskelig arbeide da Norge er langt og til 
dels tynt befolket og både veterinærdekningen 
og spesialisttilgangen er veldig varierende. 
Hovedbudskapet er at man gjør så godt man kan 
og henviser ved behov og om mulig.

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

DNV-A

Styret har gjennom året hatt dialog med Christian 
Tengs som er sekretær for DNV-A.

DNV-N

SVF fikk brev fra Carsten Glindø der han 
bekymret seg for dyrepleier-mangelen og ønsket 
at det skulle utdannes flere dyrepleiere. SVF fikk 
samtidig en bekymringsmelding fra NDAF der 
de, etter en medlemsundersøkelse, konkluderte 
med at en dyrepleier gjennomsnittlig bare blir i 
yrket i 5-6 år. Saken ble videresendt til DNV-N 
for behandling der.

DNV-S

DNV-S er invitert, men har ikke hatt anledning til 
å delta på styremøte i 2017 

 
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 i mange saker 
som berører veterinærene. Det avholdes 2 
møter i året, hvor det både er møter i FVEs 
underorganer (UEVP, UEVH, EASVO og FEVIR) 
og i hovedorganisasjonen. 36 medlemsland med 
41 veterinære organisasjoner er representert og 
representerer til sammen 200 000 veterinærer. 

Marie Modal ble valgt av SVFs styre januar 2015 
til å representere i UEVP. Marie informerte om 
sitt arbeide i UEVP og FVE på møte i januar. 
Det jobbes med prosjektet VetFuture, 
Calistoprosjektet: Europa ønsker å pålegge at 
alle dyr skal ID-merkes og at registeret skal være 
offentlig. De kommer til å basere de offentlige 
registre på de private. Konsekvensen for SVF vil 
være stor, da midler til stipend kommer fra DI/
id-registeret.
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Da Marie Modal ble ansatt som DNVs 
generalsekretær i utgangen av 2017, måtte hun 
slutte som SVFs representant i UEVP. Det ble 
bestemt at siden presidenten Torill Moseng og 
generalsekretær Marie Modal likevel sitter i UEVP 
og begge jobber med smådyr, så ville SVF ikke 
trenge egen representant, men at Marie Modal 
fortsetter å representere SVF.

Stein Istre Thoresen ble valgt til SVFs 
representant i WSAVA for 4 år i 2014. Han meldte 
fra tidlig i 2017 at han ikke hadde anledning til å 
fortsette i vervet, og Anne Torgersen steppet inn 
som vikar.  Anne sitter som vikar til årsmøte i 
2018 da Thoresens tid går ut.

SVFs representant i FECAVA er Stein Dahl. Styret 
holdt et av styremøtene sine i tilknytning til 
FECAVA kongressen som ble holdt i København.
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 laget 
et prinsippnotat på dette.

Samarbeid med NDAF

Styret har igjen i 2017 lagt vekt på samarbeid 
med NDAF om å holde kurs. De ble tidlig 
informert om SVFs planer og høstkurset ble til i 
samarbeid med NDAF. Det var veldig hyggelig å 
dele arrangementet på høsten med NDAF. 

SAKER SVF HAR SENDT VIDERE TIL 
SENTRALSTYRET

Flere saker ble videresendt DNV: 

SVF ble bedt om uttalelse på høring om en 
utdannelse av dyrepersonell på videregående 
nivå.  Denne saken var det riktig å sende til 
DNV. SVF var i kontakt med reklamebransjen om 
å lage en oppfordring til bransjen om å unngå 
bruk av brachycephale dyr i reklamen. Etter 
innspill fra medlemmer i reklamebransjen, som 
mente oppfordringen burde komme fra DNV, 
ble  DNV gitt oppgaven. SVF fikk også et brev 
fra NDAF om deres støtte i å lage en forskrift for 
dyrepleiere. Denne saken ble også videresendt 
DNV. 

DIVERSE SAKER BEHANDLET AV STYRET

Standpunkt (Policy Paper)

SVF har etter innspill fra sentralstyret og 
sekretariatet utarbeidet utkast til flere standpunkt 
gjennom 2015 og 2016. Det ble etter hvert 
uttrykt et behov for å standardisere standpunkt 
fra alle særforeningene slik at de skulle følge 
samme mal. Leder ble, sammen med lederne 
for de andre særforeningene samt medlem fra 
sentralstyret og sekretær, oppnevnt til å delta i 
en gruppe for å lage en slik standard. Arbeidet 
med å lage en standard ble ferdig i løpet av 
2017. 

All revisjon av standpunkt som ble startet i 
begynnelsen av året 2017 er derfor utsatt. 

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 2017.

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. Flere av gruppens medlemmer har 
trukket seg fra gruppen. Det ble ikke kalt 
sammen til videre møter i 2017. 
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DyreID

Saker som er blitt diskutert mellom SVF og 
DyreID 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 på klinikker. 
Leder skal være med i den arbeidsgruppen som 
skal hete Pyramidion.

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

KURSVIRKSOMHET

SVFs vårkurs

Veterinærdagene 2017 i Trondheim  
(74 deltakere)

Smådyrseksjonen hadde tema: Abdominal 
imaging 

Foredragsholder: Jennifer Kinns og Sue 
Petterson. Det var gode tilbakemeldinger på 
kurset.

Workshop: Det ble holdt workshop i FAST med 
Bert Jan Reezigt og Martine Ziener. Det var også 
veldig gode tilbakemeldinger på disse kursene.
Leder holdt et innlegg på Veterinær samfunns-
medisin om tilsyn med dyrehelsepersonell. 

SVFs høstkurs (111 deltakere, 54 dyrepleiere)

Kursledelse var Vigdis Rædergård, Eva Egeberg 
og Trine Marhaug.

Temaet var Odontologi hos hund og katt. 
Forelesere var Ira Luskin, Jens Ruhnau og 
Sigbjørn Storli. Kurset ble holdt i samarbeid med 
NDAF.

Torsdag var felles forelesninger for veterinærer 
og dyrepleiere, fredag var det parallelle 
forelesninger for veterinærer og dyrepleiere og 
på lørdag var det to parallelle løp for veterinærer 
samt et løp for dyrepleiere.  

Kaninens sykdommer

Det ble holdt et gratis kurs for SVFs medlemmer 
på Adamstua i kaninens sykdommer. Jenna 
Richardson måtte melde forfall på kort varsel, 
men hennes sjef, Kevin Eatwell, kunne stille. 
Kurset hadde flere sponsorer;  
Jan F. Andersen, To gode naboer samt Oxbow/
Kruuse. 125 deltakere.

Videre planlagte kurs for 2018 er:

Vår: Veterinærdagene i Bergen. 
Smådyrseksjonens program er klinisk patologi. 
Forelesere er Rebekka Berg og Josefine Øberg.

Gratiskurs: Sykdommer hos brachycephale med 
Rick Sanchez og Gert ter Haar den 7.4.2018

Høst: Onkologi

Internasjonalt:

SVF stiller seg bak WSAVAs Dental guidelines 
2017. 
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.

Ellen Bjerkås ble i 2017 nominert av SVF til 
Didier Charlottis award for sitt internasjonale 
engasjement.

Ansatte/likestilling

Det er ingen ansatte i foreningen og styrets 
sammensetning fremmer likestilling
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PVFs årsmøte 2017 ble avholdt i forbindelse med 
høstkurset på Jæren Hotell på Bryne  
21. november. 

Årsmøtet gjenvalgte Trond A. Braseth som leder 
for ett år. 

André Martinussen stilte ikke til gjenvalgt, og 
som nytt styremedlem for en periode på to år 
ble Regina Bock valgt. 

Årsmøtet fulgte således valgkomitéens innstilling. 
Marit Smistad og Line Øvernes Mørch ble valgt 
som styremedlemmer for en periode på to år på 
forrige årsmøte og var derfor ikke på valg.

Som varamedlemmer ble Atle Domke og Hilde 
Nordløkken begge valgt for ett år.

Fra styret var Line Øvernes Mørch og Trond 
Braseth tilstede på årsmøtet. Trond Braseth ble 
valgt til møteleder og Line Øvernes Mørch til 
referent. I tillegg til representantene fra styret, 
møtte 14 øvrige PVF-medlemmer.

Øyvind Skei ble valgt som desisor for ett år.

Trond Erik Østebø ble valgt som ny leder av 
valgkomitéen for ett år, mens Ståle Brattgjerd 
og Silje Normann ble valgt som medlemmer av 
valgkomiteen for ett år. Tore Sandvik ble valgt til 
varamedlem for ett år.

Per 31.12.2017 hadde PVF totalt 478 medlemmer. 
Av disse var 409 ordinære medlemmer, mens 
det var 18 studentmedlemmer og 51 pensjonerte 
medlemmer. 

Styret har behandlet til sammen 27 saker på 4 
styremøter. Det ble holdt ett fysisk møte i Oslo i 
februar, ett under Veterinærdagene i Trondheim 
i juni og ett i september i Oslo. Det ble dessuten 
holdt ett telefonmøte i slutten av november 
hvor det nyvalgte styret ble konstituert. De to 
siste styremøtene var med vår nye sekretær, 
Marie Modal, etter hun tiltrådte stillingen som 
generalsekretær i DNV i august.

Styremøtet under Veterinærdagene 15. juni var 
det siste med DNVs tidligere generalsekretær, 
Hans Petter Bugge, som sekretær i PVF. Hans 
Petter har i alle år som sekretær, vært med 
på å bidra til at PVF per dags dato har en 
solid økonomi. Han har deltatt aktivt på alle 
styremøter og utført et særdeles godt arbeid med 
å administrere PVF. Han har i tillegg vært en 
god samtale- og sparringspartner i behandlingen 
av aktuelle saker og problemstillinger. Styret vil 
med dette rette en stor takk til Hans Petter for 
hans meget godt utførte jobb som sekretær.

Sentralstyrets kontaktperson overfor PVF, 
har vært Gunnar Dalen. Han har deltatt som 
observatør på alle styremøtene unntatt på det 
første møtet i februar.

Produksjondyrveterinærers  
Forening
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Etterutdanning
Veterinærdagene 2017 ble arrangert i Trondheim 
15.-16. juni. Første del ble arrangert som et 
samarbeid mellom FVS og PVF.

Tema under denne felles seksjonen var 
handlingsplan mot antibiotikaresistens og CWD. 
Det viste seg, at siden vi møter mange felles 
problemstillinger i arbeidshverdagen er dette 
en fin arena å samle samfunnsmedisinerne og 
produksjonsdyrpraktikerne på.

Hovedtema for seksjonen var «Storfehelse, 
nye tider eller gamle rutiner» og tema som 
ble behandlet under denne overskriften 
var blant annet jurhelse, Digital Dermatitt, 
smittebeskyttelse og bekjempelsesprogrammet 
mot BRSV/BCoV.

Å samle alle særforeningene på Veterinære 
fagdager, har helt klart store fordeler både 
organisatorisk, økonomisk og ikke minst 
sosialt. Det har tidligere 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.

Veterinærdagene er dessuten en fin arena å få 
med andre tema, som kan være vanskelig å få 
inn i programmet på de ordinære PVF-kursene.  

Høstkurset ble arrangert 21.-23. november og 
hadde Drektighetsundersøkelse og seksuell 
helsekontroll på storfe som tema. Dette 
kurset, som ble arrangert for tiende gang, er et 
samarbeid mellom DNV/PVF, GENO og NMBU 
Veterinærhøgskolen.

Kurset forgikk som alltid på Jæren, med teori 
på Bryne Hotell og praktiske øvelser både ute i 
besetninger og på den gamle oksestasjonen til 
Geno på Særheim. Det var påmeldt 14 deltakere, 
noe som er et tilnærmet optimalt antall på et 
slikt praktisk rettet kurs.

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 kursevalueringen, virker det til tross for 
dette, som om deltakerne mener de har fått mye 
igjen for pengene.

Kurset vil bli tilbudt også i 2018. 

Deltagelse på sentrale møter og 
konferanser

Deltakelse på Österreichisches 
Tierärztekammers (ÖTK) Frühjahrsempfang i 
Wien, 6. april 2017

Trond Braseth var invitert til Det Østerrikske 
Dyrlegekammerets Vårkonferanse, for sammen 
med representanter fra veterinærforeningene i 
Østerrike, Sveits og Tyskland å holde innlegg 
og delta i en paneldebatt om «Ikke-kurative 
kirurgiske inngrep på produksjonsdyr». 
Hovedtema var rutiner for kastrasjon av spegris i 
de forskjellige landene.

DNVs nettverksseminar og tenketank

Styreleder deltok på DNVs Tenketank, som ble 
arrangert 15.-16. mai 2017 på Gardermoen. I 
forkant av seminaret, var styreleder observatør 
på DNV-N sitt styremøte. 
PVF og DNV-N har mange sammenfallende 
saker og det er derfor ønske om et enda tettere 
samarbeid.

Deltagelse i kurs om Munn- og klauvsjuke 
arrangert av EuFMD

DNV ble i 2016 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 valgt til å delta. Kurset gikk over en 
4-ukers periode på til sammen 10-12 timer. 
Tilbakemeldingene fra henne var svært positive.
Styret besluttet i 2017 å gi økonomisk støtte til 
de som ønsket å gjennomføre dette kurset og 
informerte medlemmene om dette gjennom 
Praksisnytt. Da det var kun tre medlemmer 
som meldte sin interesse, og det må kjøpes 
kurskvoter på minimum 20 deltakere, fikk de 
tre interesserte tilbud om å delta på Mattilsynets 
kvote.

Veterinære Karrieredager 2017

Trond Braseth var invitert til Veterinære 
Karrieredager 2017, for å holde innlegg 
om hvilke organisatoriske og praktiske 
problemstillinger nyutdannede kolleger kan 
forvente å møte ute i en produksjonsdyrpraksis. 
Karrieredagene blir arrangert på NMBU 
Adamstuen hvert år i august og er populært 
blant sisteårs-studenter og nyutdannede. Det 
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er i tillegg en fin arena å profilere PVF som 
særforening.

FVS høstkurs 2017

I midten av november arrangerte FVS sitt 
årlige høstkurs med tema «Bedre tilsyn av 
dyrevelferden i dyrehold med driftsproblemer». 
Trond Braseth var invitert til å holde et innlegg 
om hvordan man, ut fra en praktikers ståsted, 
griper an et dyrehold med problemer.

Representantskapsmøte DNV

Det ble ikke avholdt Representantskapsmøte i 
2017.

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 juni og november 2017. Marie Modal 
har deltatt på begge generalforsamlingene både i 
juni og november, som norsk delegat utsendt av 
SVF. Torill Moseng er innvalgt i styret i UEVP.

Deltagelse i arbeidsgrupper og 
prosjekter

Husdyrnæringas Handlingsplan mot AMR

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 ble ledet av Synnøve Vatn fra 
Animalia, og Trond Braseth har vært DNVs 
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 var 
ferdig og ble offentliggjort i april 2017.

Storfenæringas kontrollprogram, BRSV/BCoV 

Ei samla storfenæring representert ved TINE, 
Helsetjenesten for storfe, Nortura, Kjøtt- og 
fjørbransjens landsforbund, Q-meieriene, 
Animalia, Geno og Tyr, startet høsten 2016 
opp et kontrollprogram for å redusere 

forekomsten av de to vanligste smittsomme 
storfesykdommene, bovint coronavirus (BCoV) 
og bovin respiratorisk syncytialvirus (BRSV). Det 
er nedsatt en prosjektgruppe med representanter 
fra de nevnte organisasjoner. Prosjektet ledes 
av Harald Holm og DNV/PVF har en fast 
representert i gruppa ved Line Mørch. 

Luftveisinfeksjoner som i stor grad skyldes BRSV, 
står for en økende andel av antibiotikabruken 
i storfeproduksjonen. Et nasjonalt 
saneringsprogram 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. 

Helsetjenesten for geit

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

Terapianbefalinger for storfe og geit

Marit Smistad representerer PVF/DNV i en 
tverrfaglig gruppe, som skal jobbe med forslag 
til endringer av terapianbefalingene for storfe 
og geit. Denne gruppa begynte så smått med 
jobben i 2017, og arbeidet forventes sluttført i 
løpet av 2018.
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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. 
Eksempler på slike saker er Skyssrefusjons-
ordningen og den offentlige kliniske veterinær-
vakta. PVF gir innspill til DNV-N, som i DNV- 
organisasjonen har ansvar for å følge disse 
sakene.

Trond Braseth deltok på et sentralt møte 
vedrørende håndtering av vaktproblematikken 
og hvordan DNV kan bidra overfor våre 
medlemmer i problemstillinger vedrørende 
veterinærdekning og beredskap utenom ordinær 
arbeidstid.

PVF har også kommet med innspill i forbindelse 
med Mattilsynets utarbeidelse av nye 
retningslinjer for nødslakt, samt husdyrnæringas 
arbeid med nye livdyrattester.

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 innad 
i styret, som har hovedansvar for å sammenfatte 
styrets og eventuelle eksterne fagpersoners 
innspill, for så å gi disse videre til sentralstyret 
og sekretariatet.

Trond Braseth har deltatt i en arbeidsgruppe 
nedsatt av Sentralstyret, som hadde som mål 
å fastsette en standard for utarbeidelse av 
standpunktpapirer i DNV. Sentralstyret har etter 
dette, bedt alle særforeningene om å oppdatere 
sine respektive standpunktpapirer i tråd med 
rapportens konklusjon.

Etter forespørsel fra Sentralstyret, utarbeidet 
styret et nytt prinsippnotat om bruk av kutrener 
i båsfjøs. Ansvarlig for dette arbeidet var Line 
Øvernes Mørch. Forslaget ble sendt til FVS for 
eventuelle korrigeringer og innspill, før det ble 
sendt til endelig behandling i Sentralstyret.

Det har også vært diskutert et prinsippnotat om 
hold av hobbyhøns. 

Stipend til videreutdanning
Det er ikke delt ut stipender til spesialisering og 
faglig fordypning i 2017.

Praksisnytt
PVF sitt medlemsblad Praksisnytt, kom også i 
2017 ut med tre utgaver. 

Hovedredaktør og samordner av bladet er Per 
Nordland. Styret vil nok en gang gi han mye 
av æren for utviklingen av Praksisnytt frem 
til det bokstavelig talt fargerike og populære 
medlemsbladet det er blitt. 

Fagredaktørene, Carl Andreas Grøntvedt (gris), 
Åshild Ø. Våge (småfe) og Jan Inge Holøymoen 
(storfe), gjør også en stor og viktig jobb. 

Styret vil også berømme fagredaktørene for 
sin store innsats med aktivt å innhente stoff. 
Uten disse, ville ikke produksjonen av 3 årlige 
nummer av bladet vært mulig.

Praksisnytt sendes ut til alle medlemmer av PVF. 
I tillegg er det 71 personer/institusjoner, altså 
ikke-medlemmer, som abonnerer på Praksisnytt.
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STYRETS SAMMENSETNING

Styret for året 2017 har bestått av Eli 
Hendrickson, Jan Olav Berget og André Løkken. 
Jan Olav Berget og André Løkken har delt 20% 
stilling, mens Ragnhild Sølberg, Silje Rosenberg 
og Sigurdur Sigurdsson har vært varamedlemmer. 
Desisor har vært Ole Einar Sem, mens 
valgkomité har bestått av Svein Bakke (leder), 
samt Lars Stokke og Mari C. Lyngholt. 

En årsberetning er et historisk dokument som 
gjenspeiler det arbeidet som er gjort og det er 
viktig å belyse alle punkter i handlingsplanen. 
Det er innspill til årsmøtet i HVF i 2015 om 
arbeidet og arbeidsmåter i HVF som dannet 
grunnlag for handlingsplan for 2016 og 2017. 

Det er etter dyperegående diskusjoner ved 
valgkomite i HVF i 2015 og en samlet felles 
forståelse mellom tiltredende styremedlemmer at 
vi startet arbeidet med de saker som ble skissert 
for å endre arbeidet i HVF. Det har blitt lagt ned 
et betydelig arbeid og en har utført det meste. 

Det skjedde endringer i sekretariatet i DNV våren 
2017 da generalsekretær Hans Petter Bugge 
sluttet. Ny generalsekretær, Marie Modal, startet 
høsten 2017. Dessverre ble HVF høsten 2017 av 
sentralstyret pålagt å avslutte mye av det arbeidet 
som er gjort, selv om sentralstyret kontinuerlig 
er underrettet om arbeidet som har blitt gjort. 
Sentralstyret viste til at mye av det arbeidet som 
ble gjort ikke var innenfor Veterinærforeningens 
«formål». 

André Løkken var leder til 31.12.2017 da han 
etter langvarig medlemskap og mange sentrale 
verv meldte seg ut av DNV. Han var motivert for 
to nye år som leder i HVF for å fullføre arbeidet 
som var påbegynt, men det var for han umulig 
å fortsette ledervervet når han ikke hadde 
sentralstyrets støtte og tillit til å kunne arbeide 
videre ut fra de intensjoner som lå til grunn for 
at leder i sin tid påtok seg lederfunksjonen. Han 
ønsket likevel å sitte som leder til årsmøtet 9. 
februar 2018, men DNVs lov om medlemskap 
med hensyn til frister for utmelding forhindret 
han i det. Det var ikke rom for andre løsninger 
selv etter kontakt med sekretariatet. 

Fra 1.1.2018 til årsmøtet i februar 2018 har Jan 
Olav Berget vært leder, og Ragnhild Sølberg 
(1.vara) har vært styremedlem. 

ANTALL MEDLEMMER

Medlemstall i HVF inkludert studenter og 
pensjonister de siste år: 
2013:     170 
2014:     175 
2015:     177 
2016:     194 fordelt på 69 menn og 125 kvinner. 
2017:     191 fordelt på 67 menn og 124 kvinner

20% STILLING

En 20% stilling ble etter mye arbeid over en 
tre-års periode etablert i HVF for flere år siden. 
Medlemmene i HVF har ved hvert årsmøte 
etter etableringen av 20 %-stillingen bestemt at 
den skulle bestå da de har sett nytteverdien av 
det betydelige merarbeidet som har blitt gjort. 

Hestepraktiserende veterinærers 
forening (HVF)
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Handlingsplanene som har vært vedtatt har 
vært ambisiøse. For å gjennomføre planene har 
årsmøtet hvert år vurdert det som viktig å ha en 
20%-stilling fordelt på en eller to personer. 

Styret i HVF har ønsket å sikre økonomien i 
det å ha en vedvarende 20%-stilling og har 
sett at dette kunne gjøres blant annet ved 
annonseinntekter på fire internettsider som 
HVF hadde etablert. Dette er annonsering på 
en nettside for veterinærer og tre nettsider rettet 
mot hesteeiere. Slike annonseinntekter på viktige 
nettsider ville gi en stabil inntekt fremover. 
Redaktør i veterinærtidsskriftet, Steinar Tessem, 
deltok på styreseminar sammen med HVF våren 
2017 spesielt med tanke på å realisere dette. 

Ved ansettelse av ny generalsekretær i 
DNV har det formelle rundt arbeidsforhold, 
ansettelsesforhold et cetera til 20%-stillingen blitt 
gjennomgått og flere forhold har blitt funnet å 
være ikke tilfredsstillende. Sentralstyret bestemte 
derfor at 20%-stillingen dessverre skulle legges 
ned og at eventuelt merarbeid som gjøres i 
særforeningen skal lønnes som styrehonorar 
eller som prosjekt. Utgiftsposten «20% stilling» i 
budsjettet med tilhørende midler er inntil videre 
overført til styrehonorar. 

STYREMØTER, STYRESEMINAR OG FEEVA MØTE

Styret har hatt 4 fysiske styremøter, 1 telefon- 
møte, 1 styreseminar og mye mailkorrespondanse. 
 
Styret har informert medlemmene om at 
informasjon mellom foreningen og medlemmene 
som styrereferater et cetera ble lagt på internett-
siden HVFiDNV.no for å sikre sporbarhet og 
institusjonell hukommelse.  
 
Styret med varamann/-kvinner har deltatt på 
styreseminarer på gården til avtroppende 
generalsekretær og sekretær i HVF, Hans Petter 
Bugge, i Sverige våren 2017. President i DNV 
(som orienterer sentralstyret om virksomhet i 
HVF) ble invitert uten mulighet til å delta. 
Styreleder har sett det som viktig å samle alle 
tillitspersoner og gjenta styreseminar som ble 
holdt i Søgne hos leder i 2016. Det er naturlig å 
fortsette denne tradisjonen. 

HVF deltok på FEEVA-møte om 
handelsundersøkelser.

SEKRETÆRFUNKSJON I HVF

Styret ønsker å rette en spesiell og varm takk 
til avtroppende generalsekretær i DNV, Hans 

Petter Bugge, for fantastisk sekretærfunksjon 
i Hestepraktiserende veterinærers forening. 
Vi takker for mange hyggelige diskusjoner, 
lærerike og på alle måter flotte og sosiale møter 
og sammenkomster. Spesielt takker vi Hans 
Petter for at han hadde tro på det arbeidet vi 
gjorde i HVF, de endringene vi gjorde og de 
fremtidsvisjoner vi hadde. 

Ny generalsekretær, Marie Modal, har tatt over 
sekretærfunksjonen i HVF og vi ser frem til det.

VISJON OG MISJON

Styret har frontet visjon og misjon for 
særforeningen som ble laget i 2016. Disse 
beskriver grunnleggende verdier for HVF:
VISJON beskriver at veterinæren sørger for god 
helse og velferd hos hesten gjennom å stille 
diagnose før behandling iverksettes, benytter 
dokumenterte behandlingsmetoder 
og samarbeider med andre kolleger og henviser 
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 
god kommunikasjon mellom kolleger og med 
omverdenen.

HVF LOGO

Hestepraktiserende veterinærers sin nye logo 
fra 2016 inneholder «Spør dyrlegen først!». 
Særforeningen ønsker å være synlig og HVF 
skal benytte denne logo på alle dokumenter 
som lages fremover. I flere år har HVFs 
medlemmer ytret ønske om at hestepraktikere 
skal promoteres mot hesteeiere og at dyrlegen 
skal spørres først ved lidelser hos hester. Ny 
generalsekretær og sentralstyret ønsker å se på 
bruken av veterinærforeningens logo og om HVF 
kan fortsatt benytte den logo som er laget. 
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NETTPORTAL FOR VETERINÆRER/
INTERNETTSIDE FOR HVF: «HVFiDNV.no»

I et ledd for å sikre den institusjonelle 
hukommelsen i særforeningen laget styret i HVF 
ved André Løkken internettsiden «HVFiDNV.no». 
Nettsiden ble lansert på fagdagene på Hamar i 
2016.

Tanken med internettsiden var flerdelt. Her 
ville veterinærer med enkelhet kunne finne 
frem til aktuelle faglige problemstillinger, 
faktaark, forslag til kundeinformasjon og 
etterbehandlingsskjema, lovverk, internkontroll, 
informasjon fra Mattilsynet, standpunktpapirer, 
forslag til tannjournaler, helsekort og 
helseattester et cetera. Internettsiden ville også 
fronte henvisninger og ga informasjon om hvor 
man kunne henvise. 

Nettsiden inneholdt styrereferater og informasjon 
til medlemmene som var oversiktlig og ikke 
basert på mailutsender. Nettsiden var enkel å 
vedlikeholde i motsetning til den mer statiske 
nettside på vetnett.no som må driftes av 
sekretariatet. Det fine med siden var også at den 
ikke trengte kontinuerlig oppdatering, men mye 
var basert på linker.

Nettsiden ble dessverre lagt ned etter vedtak fra 
sentralstyret som bestemte at slik informasjon 
kun skal legges til vetnett.no/hvf. Alle filer/
informasjon som lå på hvfidnv.no ble sendt over 
til sekretariatet som skulle legge dette ut på 
nettsiden. Det er viktig at sekretariatet prioriterer 
dette arbeidet slik at kolleger som daglig benyttet 
HVFiDNV.no fremdeles har en lett tilgang til all 
den nyttige informasjon som lå der.

HENVISNINGER

For norske veterinærer er det viktig at 
hesteeiere blir tatt godt imot når de søker 
veterinærhjelp. 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 veterinærforening sitt standpunkt om 
henvisninger på HVFiDNV.no. Videre lagde en 
på HVFiDNV.no en oversikt over hesteklinikker 
og spesialister som en kan henvise til.  Det 
er naturlig at lokalforeningene også bidrar til 
informasjon rundt de tilbud/henvisningssteder 
som er i de ulike fylker.

NORMER FOR ULIKE BEHANDLINGER OG 
BEHANDLINGSMETODER

Norske veterinærer arbeider etter høy faglig 
standard. Når en hesteeier oppsøker veterinærer, 
skal de vite at undersøkelse og behandling er 
etter dokumenterte behandlingsmetoder. 

HVF arbeider med norske normer som beskriver 
«best practice»: Det har blitt laget følgende 
normer: a. «Norm for munnhuleundersøkelser», 
b. «Norm for bruk av røntgen i hestepraksis», 
c. «Norm for avliving av hest» og «Norm for 
innledende kolikkundersøkelser».

Under ”Tenketanken” som DNV de siste 
årene har arrangert årlig forteller de fleste 
lokalforeningsledere at førstelinjevakten ikke 
fungerer optimalt med hensyn til hest. HVF 
har som en direkte konsekvens av dette laget 
dokumenter som beskriver aktuelle medisiner 
og utstyr som det kan være fornuftig å ha tilgang 
til på vakt, samt lidelser hos hester som det kan 
være fornuftig å ha kunnskap om når en skal 
ha vakt. Dette er distribuert til stordyrpraktikere 
i Praksisnytt, men vil også finnes på vetnett.
no. Det vil være viktig å holde dette varmt for å 
sikre best mulig førstelinjehjelp til hester i Norge.

SAMARBEID MED ANDRE SÆRFORENINGER / 
HORISONTALT SAMARBEID I FORENINGEN

Under DNVs tenketank fremmet HVFs leder 
ønske om et nærere horisontalt samarbeid 
generelt i foreningen. For HVF er det meget 
aktuelt å ha et nært samarbeide med PVF 
slik at mye av det arbeidet som gjøres i HVF 
kan komme også PVFs medlemmer til gode. 
Eksempel på dette er informasjon om hvilke 
lidelser, medisin og utstyr som erfaringsvis kan 
være fornuftig å ha kjennskap til på vakt. HVF 
vil dra nytte av mye av det flotte arbeidet som 
gjøres i for eksempel SVF.
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Muligheter for samarbeide horisontalt i 
lokalforeninger ble vist ved at internettsiden 
«dnv-l.no» ble laget. Denne viste fordeler med 
horisontalt arbeide mellom lokalforeningene.

One-pagere for særforeningene ville være viktige 
for å synliggjøre arbeidet som gjøres innad i 
foreningene og ville gi forslag til hva andre deler 
av foreningen også kan arbeide med slik at en 
spiller hverandre gode.  

ONE-PAGER SOM BESKRIVER ARBEIDET I HVF

One-pageren til HVF er et arbeidsdokument 
som gir en kort og informativ oppstilling av 
oppgaver som styret har arbeidet med, arbeider 
med og skal arbeide med frem til 2020. Det 
nye HVF-styret reviderer denne kontinuerlig og 
milepælene må endres etter sentralstyret ønsker.

STANDPUNKT

Styret i HVF arbeider med standpunktpapirer 
rundt relevante problemstillinger. Standpunktene 
kvalitetssikres av sentralstyret. Følgende 
standpunkt har blitt laget og godkjent av 
sentralstyret: a. «Bruk av tvangsmidler», b. «Etisk 
behandling av sportshester» og «Sedasjon av 
hester for tannteknikere».

Høsten 2017 var leder i HVF med i en 
hurtigarbeidende utredningsgruppe for å 
danne en felles mal for standpunkt i DNV. 
Det kommende HVF-styret må gå gjennom de 
standpunkt som allerede er laget og tilpasse 
disse til den nye malen.

SYNLIGHET

Den norske veterinærforening har de siste årene 
fokusert 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!» Medlemmene i HVF har 
over flere år ønsket at HVF skal være mer synlig 
ovenfor kundegruppene i hestesportblader og i 
sosiale medier.

SYNLIGHET PÅ FACEBOOK

HVF har laget flere kundeinformasjonsskriv og 
kasusbeskrivelser slik at en kan fornye HVF sin 
Facebook-gruppe hver 2-4 uke gjennom hele 
året. 15 ulike tekster har blitt laget.

Sentralstyret vedtok dessverre at HVF må legge 
ned Facebook-siden. Facebook-siden hadde 
cirka 8.500 medlemmer og veterinær Jan Olav 
Berget (10% stilling) hadde hovedansvar for 
Facebook-siden. Inntil en vet hvordan en skal 
drifte denne gruppen videre er all relevant 
kobling til Hestepraktiserende veterinærers 
forening og Den norske veterinærforening 
dessverre fjernet.

SYNLIGHET I HESTESPORTBLADER

Hestepraktiserende veterinærers forening har 
valgt å kommentere doping på generelt grunnlag 
i Trav- og galopp. 
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INTERNETTSIDER RETTET MOT HESTEEIERE

Det ble laget tre nettsider med ”to the point” 
informasjon om ulike lidelser hos hester, men 
dessverre ble alle nettsider lagt ned etter pålegg 
fra sentralstyret. 

A. Informasjonssiden kjøpavhest.no ble 
etablert. Nettsiden gav informasjon om relevante 
problemstillinger ved kjøp og salg av hest samt 
orienterte om handelsdokumenter som er laget 
av HVF og hvorfor en bør benytte veterinærer til 
å foreta handelsundersøkelser. 

Følgende handelsdokumenter er laget: a. 
«Veterinærattest», b. «Handelskontrakt» og c. 
«Røntgenjournal».

B. Informasjonsside om tenner, munnhule-
undersøkelse og tannarbeid ble laget. 
Nettsiden hestetannlege.no profilerte 
veterinærens arbeide og beskrev HVFs norm 
for munnhuleundersøkelser og hvorfor en bør 
benytte veterinærer til tannarbeid hos hester. 

C. Informasjonsside om haltheter hos hester ble 
etablert. Nettsiden halthest.no gav en oversikt 
over veterinære arbeidsmetoder, diagnostikk / 
utredning, patogenese ved ulike lidelser, ulike 
behandlingsmuligheter et cetera. 

KUNDEINFORMASJON

Det ble utarbeidet kundeinformasjon for 
flere lidelser som ble lagt ut på HVFiDNV.no. 
Kundeinformasjonen kunne ved veterinære 
konsultasjoner med letthet skrives ut til kundene 
fra denne internettsiden. 

Nettsiden har blitt lagt ned og kunde-
informasjonen er sendt til sekretariatet for å bli 
lagt ut på vetnett.no/hvf. Kundeinformasjonen 
ble delt på Facebook-gruppen til HVF helt til 
sentralstyret bestemte at dette arbeidet ikke 
skulle fortsette. 

Det har vært ønskelig med kundeinformasjon i 
form av et sykdomsleksikon koblet til nettsider 
for hesteeiere. I den forbindelse har en utredet 
muligheten for å kjøpe seg inn i en allerede 
eksisterende database/nettside som veterinær 
Silje Rosenberg har. Dette skulle presenteres for 
årsmøtet i HVF. Sentralstyret mener at det ikke 
står i Veterinærforeningens formål å arbeide 
mot hesteeiere og dette arbeidet legges derfor 
dessverre på is. 

SYNLIGHET OVERFOR KOLLEGER

Hestepraktiserende veterinærers forening har 
hatt diverse stander på kurs for å promotere 
særforeningen og mener at andre særforeninger 
også kan vise frem hva de gjør samt skape 
interesse for medlemskap i særforeningene. HVF 
har arbeidet mye med argumenter for å være 
medlem i HVF og blant annet laget «15 grunner 
for å være medlem i HVF» som kan benyttes på 
roll-up på stander et cetera.  Det nye styret må 
omformulere disse punkter da flere falt bort etter 
sentralstyrets vedtak om HVFs arbeid.

ATTESTFORMULARER / SKJEMA

Forskjellige relevante attestformularer og 
skjema som tannjournaler, handelsattester, 
forsikringsattester, handelskontrakter for kjøp 
av hest, røntgenjournaler med mer ble laget. 
Dokumentene ble lagt ut på HVFiDNV.no slik at 
veterinærer med letthet kunne vite hvor de var 
og kunne 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/ lage ordre. HVF 
utviklet skjema som forenkler arbeidshverdagen 
til veterinæren med hensyn til dette. Alle disse 
skjema vil bli å finne på vetnett.no/hvf fremover.

ELEKTRONISK HELSEKORT

Hestepraktiserende veterinærers forening mener 
at elektronisk journalføring er et av mange 
bidrag til å begrense doping og følger det 
spennende arbeidet som gjøres i travselskapet 
der elektronisk helsekort via utvidelse av 
vaksineappen skal kunne kobles mot det 
nasjonale hesteregisteret.

BEHANDLING AV SPORTSHESTER – MERKING AV 
MEDISINER VED MEDISINUTLEVERING

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 
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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 lå på 
HVFiDNV.no og vil videre kunne printes ut fra 
vetnett.no/hvf. 

KARENSTIDSLISTER

Alle som behandler hester skal: a. Dokumentere 
karenstider i journal, b. Føre behandling og 
karenstider i hestens helsekort og c. Rapportere 
karenstider til Mattilsynet. Det er derfor svært 
viktig at man kan forholde seg til et sted der slik 
troverdig og oppdatert informasjon finnes. DNV 
ønsker ikke å det juridiske ansvaret for dette og 
derfor vil slike oversikter ikke bli tilgjengelig 
fra DNV. Det norske travselskap har laget 
«vetapp.no» som beskriver karenstidslister for 
stevnestart. På Vetlis.no finnes en slaktefristliste 
som beskriver slaktefrister på enkelte preparater 
utenom de som står i felleskatalogen. HVF 
ønsker at det skal være et organ i Norge som 
man kan henvende seg til for å få oppgitt både 
karenstider for stevne, men også slaktefrister for 
alle produkter som benyttes til hest.  

TERAPIANBEFALINGER FOR BRUK AV 
ANTIBIOTIKA TIL HESTER

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. Hestepraktiserende 
veterinærers forening ved leder var delaktig i 
dette arbeidet.

HANDELSATTEST, RØNTGENJOURNAL OG 
HANDELSKONTRAKT

Handelsattesten som ble laget i 2016 har 
blitt gjennomgått av eksterne advokater og 
endret noe.  Til handelsattesten er det laget 
en røntgenjournal. Denne kan også benyttes 
selvstendig ved røntgenundersøkelser. 
Handelskontrakten for kjøp/salg av hest fra 2016 
som veterinærer kan levere ut sammen med 
handelsattesten ble gjennomgått av eksterne 
advokater og endret noe i 2017. 

FORELESNINGSSERIER

HVF har ønsket å lage en forelesningsserie 
bestående av ti-tolv forskjellige forelesninger. 
Målet var å ha powerpointpresentasjoner 
med manus. Veterinærer kunne holde kurs/
temakvelder og en kunne få ut ensartet 
informasjon til kundene. Forelesninger ble lagt 
ut på HVFiDNV.no. Det er uvisst hva som skjer 
videre med dette arbeidet da sentralstyret har 
bestemt at HVF ikke skal arbeide mot hesteeiere. 
Samarbeidet med legemiddelfirma om ulike 
forelesninger er avsluttet.

TAKSTUNDERSØKELSE I HESTEPRAKSIS

Styret i HVF laget den første takstundersøkelse 
som har vært gjort i hestepraksis i Norge i 
2016. Takstundersøkelsen viste at det er et stort 
behov for fokus på takster og takstmaler. Det 
er planer om temamøte om dette våren 2018. 
Takstundersøkelsen gjøres på nytt ved en senere 
anledning og en har med seg nyttige erfaringer 
om hvordan kommende undersøkelser skal 
utformes. 

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 
førstelinje beredskap. Det er for alle viktig å ha 
gode relasjoner til andre veterinærer/klinikker 
hvor man kan henvise ved behov. 

Det ble 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» 
og «Lidelser som er aktuelle å møte på vakt». 
Dokumentene lå på HVFiDNV.no, men vil videre 
finnes på vetnett.no/hvf.

DNV-SERTIFISERING AV HESTEKLINIKKER

Det har vært kontakt med Tilsynsutvalget for 
dyreklinikker (TUD) ved veterinær Eva Kristin 
Sjøberg om DNV-sertifisering av hesteklinikker. 
Da hun har sluttet i TUD vil dette arbeidet bli 
overført til sekretariatet. Det er naturlig at HVF 
arbeider med sekretariatet om dette videre. 
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KURS

Det er holdt kun et kurs i regi av HVF i 2017. 
Årsaken var at Norge var vertskap for Nordisk 
hestekongress i februar 2018. Det var fra 
programkomiteen og DNV ønskelig at høstkurset 
2017 skulle utgå slik at en i stedet kunne 
mobilisere mange til å komme på det nordiske 
kurset i Bergen. 

«The Tarsus – alt om hasen».    HVFs vårkurs 
under Veterinærdagene 2017 

Kurset gav en grundig innføring i hasens 
anatomi og patologi. Selve haseleddet, samt 
alle tilgrensende strukturer gir opphav til 
patologiske prosesser som kan gi halthet hos 
hest. Disse strukturene ble grundig gjennomgått 
med tanke på diagnostikk, patogenese, etiologi 
og behandling. Blant temaene var OCD, spatt 
og frakturer. Det ble lagt vekt på samarbeid 
med andre faggrupper som hovslagere, samt 
rekonvalesenstiden. Kurset gav god kunnskap 
med en praktisk tilnærming. 

Kursleder: Jan Olav Berget.  Programutvalg: 
Sigurdur Freyr Sigurdsson og Charlotte Erichsen 
Elvebakk.

SAMARBEID MED HOVSLAGERE

Det er ønskelig å forsterke samarbeidet mellom 
veterinærer og hovslagere. Et dokument som 
beskriver røntgenundersøkelser av høver og 
nytteverdien av dette ble lagt ut på nettsiden 
HVFiDNV.no. Det er flere som ønsker felles kurs 
mellom veterinærer og hovslagere. Journalark 
der relevant informasjon fra røntgenbilder kan 
overføres til hovslagere bør lages.

På Veterinærdagene våren 2017 foreleste 
hovslager Axel Vibe for veterinærene. Brian 
Hampson og Chris Pollitt foreleste ved 
Veterinærdagene om henholdsvis: “Laminitis in 
wild and feral horses” og “Current best practice 
in acute laminitis management”.

DIVERSE SKJEMA ER UTFORMET

Flere attester og skjema er utformet og lagt til 
HVFiDNV.no, men disse må gjennomgås på nytt 
av sekretariatet/HVF før de kan legges ut på nytt 
på DNVs sider.

INSTITUSJONELL HUKOMMELSE I HVF

Styret opprettet i 2016 en Dropbox-konto som 
nye styremedlemmer kan ta del i for å sikre 
institusjonell hukommelse blant styremedlemmer 
i årene som kommer. I tillegg ble all informasjon 
lagt ut på nettsiden HVFIDNV.no. Dropbox 
ble lagt ned høsten 2017 da slik informasjon 
skal finnes i et nytt datasystem som DNV skal 
begynne å bruke. 

Varamedlemmer har fått tilsendt alle 
styremøtedokumenter samt at de har vært 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.

NYETABLERT SMS-TJENESTE – JULEHILSEN

Alle medlemmene i HVF mottok julehilsen fra 
styret i HVF via nyetablert SMS-tjeneste. Styret 
kan på denne måten komme i direkte kontakt 
med alle medlemmene via SMS. 
 
Styreleder ønsker med stolthet å takke 
styremedlemmer og varamenn for et 
meget givende og hyggelig samarbeid med 
motiverte kolleger som har forsøkt å innføre 
fremtidsrettede tanker. 

Dessverre ble handlingsplanen for 2018 
betydelig redusert etter pålegg fra sentralstyret 
om å legge bort alt arbeid som retter seg mot 
hesteeiere og kun fokusere på veterinærer. 
Hestepraktiserende veterinærer burde ha 
en informasjonskanal med ”to the point”- 
informasjon om lidelser hos hester når tiden er 
inne for dette også i Norge.
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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 2017 var 1 925 veterinærer 
registrert i DyreID AS.

Hovedtallene for driftsåret viser et stabilt høyt 
nivå i innrapporterte ID-merker. I 2017 ble i alt 
74 862 dyr merket, hvorav 56,6 % er merkede 
hunder og 43,4 % 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 videre-
utvikling av to patenter i relevans til selskapets 
drift.

Samarbeid

DyreID AS har i hele 2017 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 fore-
gangsland i Europa.

Resultat

De totale salgsinntektene for året utgjorde NOK 
17 608 909.
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 201 595.

Stipender/overføring

I henhold til selskapets vedtekter bevilges det 
hvert år stipender til støtte til etter- og videre-
utdanning for smådyrveterinærer. Stipendene 
utdeles to ganger pr. år og utbetales etter-
skuddsvis når dokumentasjon for gjennom-
ført utdanning foreligger. I 2017 ble det utdelt 
stipender for i alt NOK  3 163 819.

Videre overføres det i henhold til vedtektene 
10 % av selskapets overskudd til Smådyrprak-
tiserende veterinærers forenings vitenskapelige 
og faglige fond. For 2017 utgjorde dette NOK 
20 160.
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Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning

Den norske veterinærforening med egne fonds

2017
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DNVs Humanitære fond

Regnskap 2017
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DNVs støttefond

Regnskap 2017
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