
Handlingsplan for Den norske veterinærforening, 2019-2020 

 

Medlemmenes lønns-, inntekts- og arbeidsvilkår 

o skolere tillitsvalgte og profesjonalisere tillitsvalgtapparatet 
o forhandle lønn og produsere statistikker over takster, lønn m.v. 
o ha fokus på Veterinærhøgskolens organisering, studieplan og flytteprosess 
o ivareta medlemmene ved omstillingsprosesser i arbeidslivet   
o aktivt fremme bruk av veterinærtittelen  
o rekruttere og beholde medlemmer 

 

Fremme veterinærenes betydning og synlighet i samfunnet; 

nasjonalt og internasjonalt 
o Internt: toveiskommunikasjon og samhandling mellom organene i foreningen 
o Eksternt: 

▪ bygge relasjoner med beslutningstakere i samfunnet  
▪ delta i arbeidsgrupper, referansegrupper ol  
▪ uttale seg i høringer, i presse og media   

o videre internasjonalt arbeid 
o aktivt fremme bruk av veterinærtittelen  
o ha fokus på miljøspørsmål 

 

Sikre dyrehelse, folkehelse, dyrevelferd og trygg mat- «Én helse» 

o sikre riktig legemiddelbruk med spesielt fokus på antibiotika og resistens 

o sikre sykdomsovervåking, smitteberedskap  

o videre arbeid med å begrense 

▪ smitterisiko for dyr og mennesker ved økt reisevirksomhet 

▪ smitterisiko ved internasjonal handel med, og smugling av, dyr og mat  

o øke oppmerksomheten på mattrygghet og matsikkerhet 

o veterinærvakt og klinisk praksis 
▪ alle dyr skal ha tilgang til veterinære tjenester  
▪ sikre nok veterinærer i klinisk praksis og vakt i hele landet  

 

Dyrenes talspersoner, sikre dyrevelferd og dyrehelse 

o for selskapsdyr, matproduserende dyr og dyr brukt i kommersielle sammenhenger    

o for fiskehelse, fiskevelferd og bærekraftig havbruksnæring  

o fortsette arbeidet for forskriftsfestet Id-merking av alle selskapsdyr 

o fortsette arbeidet for forskriftsfestede veiledningsbesøk for alle matproduserende dyr 

o veterinærvakt og klinisk praksis 
▪ alle dyr skal ha tilgang til veterinære tjenester  
▪ sikre nok veterinærer i klinisk praksis og vakt i hele landet  

 

Fag, utdanning, spesialisering og forskning 

o ha fokus på utdanning, etterutdanning, og å holde kurs  
o ha fokus på Veterinærhøgskolens organisering, studieplan og flytteprosess 
o synliggjøre veterinærers profesjonalitet  
o videreutvikling av TUD  
o videreutvikling av spesialiseringsordningen  
o hjelpe veterinærstudenter med karrierevalg  
o støtte og fremme relevant veterinærfaglig forskning  

 


