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Det er nå det starter 
Den 7. mai ble revidert statsbudsjett lagt fram. Der ble det gitt en oppstartsbevilg-

-

samme. 

-

enn det som var.

-

 
Marie Modal

President

le
de

r
le

de
r

Marie Modal
President i Den norske  

veterinærforening



www.kruuse.com

Nå kan du handle de mest brukte 
pleiemidlene hos KRUUSE

Nyhet

Se mer på www.kruuse.com



Klinikkansatte må velge tillitsvalgte

 
-

andre.

oftest over noe tid.

-

-
 

-

le
de

r

Bjørnar W. Jakobsen
Leder, DNV-A 

Forhandlingsutvalg for ansatte 
veterinærer 
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Fagaktuelt

Har DU helseovervåkingsavtalene i orden? 
Dette må du vite  om Dyrevelferdsprogram slaktekylling!  

2

delta i Dyrevelferdsprogram slaktekylling 
-
-

mer av NVT.

Helseovervåkingsavtaler inn i HelseFjørfe

 

innen 1. juli
.  

Dyrehelseportalen

 
NB!

Produsentregisteret
 

opprettet dette.
Dyre-

helseportalen
portalen.no  
NB!

-

Helseovervåkingsbesøk minst hver 12 måned

-

frist til 31. 
desember 2013

-

-

-

Eksklusjon 

2.  

Oppgradering av HelseFjørfe

-

-

Spørsmål? Send e-post til  eller 

Tone eller Marlene.  

www.
lovdata.no

-
-

-
nelse for tilsvarende program.  

-
 

-
. For mer 

info - se 
 

Nytt fra Helsetjenestene:
Redigert av Åse M. Sogstad
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-

-

-

-
-

eller per telefon 

 

til produsent.

Når er det aktuelt å ta prøver?

 

Søyer i perioden rundt lamming:

Lam på vårbeite:
Nematodirus battus

Lam på hjemmebeite/innmarksbeite om sommeren: 

-

Lam fra utmarksbeite om høsten: Sier noe om smitte-

-

Bærekraftig håndtering av 
rundorm hos sau – kontroll og forebygging av anthel-
mintikaresistens

.

Lisbeth Hektoen

http://animalia.no

Parasittpakken til sau

Actinobacillus pleuropneumoniae 
– brysthinnebetennelse, App

-

-

Smitteveier

med mellom avdelinger og på den måten spre smitte 

med separate ventilasjoner. 
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Ny elektronisk livdyrattest

-

-

-
prosent.

-

Forebyggende tiltak

-

immunitet.

-

Jamn temperatur 

-

2 3 

Anne Jørgensen

http: //animalia.no

egenerklæring ved 

veterinærattest
-

kreve veterinær-
attest ved all omsetning. 

 
smitterisiko korrekt 

utfylt livdyrattest i god tid

elektroniske livdyrattesten 
Mine data i Kukontrollen og Rapporter. -
derer Helseattest Buskap og Stambok/Helseattest 
på enkeltdyr
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oversikt

PCR-analysene

gjort i forbindelse med Str.agalactiae
Schmallenberg og 

-
-

tips

et implementeringsår/overgangsår. Papirversjonen vil 

og Romsdal 

Olav Østerås og Åse M Sogstad

http://storfehelse.no
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Fagaktuelt
Hva er diagnosen?

Anamnese

-

normalt og generelt var den i god form. Også tidligere 

av seg selv. 

Klinisk undersøkelse

-

-

a. 
-

b. 

d. -

-

Figur 1. Bildet viser tumorens lokalisasjon medialt 
på venstre overarm, litt dorsalt for albuen.

Figur 2. Nærbilde av hudtumoren medialt på venstre overarm.
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f. 
g. 

Er det tegn til malignitet i den dominerende popu-

Figur 4. Et cellebilde i utstryket. Objektiv-forstørrelse 40X.

Figur 3.  Et cellebilde i utstryket. Objektivforstørrelse 40X.  
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Her er svarene på spørsmålene på side 200:

a.  Preparatkvaliteten kan aksepteres

b.   Erytrocytter (a), nøytrofile granulocytter (b) og 
lymfocytter (c)

-

c.   De største av de store cellene (d) er flere ganger 
større enn en erytrocytt

det feltet av preparatet som er vist på Figur 3. Kjer-

-

-

d.  Rundceller

e.  Histiocytære celler

-

-

f.  Nei, ikke helt

-

g.  Ja

-

proliferasjon. 

h.  Nei, ikke sikre

-

-

Figur 5a. Sykdomsklassifisering (Illustratør: Øystein Førre) 
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1. Histiocytom

 

2. Histiocytose. 

 
Se kofferten i dyrlegens høyre hånd!

3. Histiocytært sarkom. Dette er en malign neoplasi 
-

 
Se kofferten i dyrlegens venstre hånd!

Hvilken?
 
Se side 210 for den endelige diagnostiske konklusjonen.

“How to deal with equine emergencies at 
competitions”

Hesteklinikken inviterer alle kollegaer til seminar om akutte situasjoner i konkurranser.   
Vi får besøk av Dr John A Keen fra Edinburgh   

Program

1800-1810 Velkommen v/Fintl
1810-1900 «Equine emergencies at competitions» v/John Keen
1900-1915  pause med lett servering
1915-2000 Kasusdiskusjon v/John Keen

Tid:  6. juni kl 1800-2000
Sted:  Fellesauditoriet, Norges veterinærhøgskole 
Påmelding:  ashild.roaldset@nvh.no, påmeldingsfrist 3. juni 2013
Pris:  Gratis ved forhåndspåmelding
Lett servering

Foreleser: Dr John A Keen BSc BVetMed PhD CertEM (IntMed) Dip ECEIM MRCVS RCVS and European Specialist in 
Equine Internal Medicine, fra Royal (Dick) School of Veterinary Studies, Edinburgh   
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i hudsår

-

-
-

-

-

-

-

-

-

-

Referansar

1. 

2. 

3. 

4. 

Magne Skjervheim

Veterinær, Optima produkter as
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-
-

-

-

-

-

 

 

 

Kristin Hammer Aukrust

Veterinær/avlskonsulent
Helseavdelingen, NKK

Nytt fra Norsk Kennel Klub

Røntgenundersøkelse av ryggsøylen 
hos dachshunder
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-

-

Screening for patellastatus

-

-
rene vil få tilbud om å inngå en avtale med NKK angå-

Hunder som undersøkes, behandles eller avlives 
på grunn av patellaluksasjon

-

Kristin Wear Prestrud

Veterinærkonsulent
Norsk Kennel Klub

Patellaluksasjon - Registrering av patellastatus i 
Norsk Kennel Klub

Hill’s Atlas of Veterinary Clinical Anatomy.
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Endelig en borreliavaksine i Norge!
Trilyme er en ny vaksine mot borrelia hos hund, som inneholder 

antigener fra alle relevante norske borreliastammer. Trilyme er til-

gjengelig fra 1.juni 2013.

Vil du vite mer om Trilyme allerede nå? Ring din lokale konsulent 

og avtal et møte!

Tina Ulleberg
Territory Manager
Oslo & Bergen
46 54 21 86

Camilla Plath
Manager Norway
Oslo
40 49 54 45

BORRELIAVAKSINEN T IL  HUNDER

Trilyme. Merial. Injeksjonsvæske, suspensjon. Virkestoffer: 1 ml dose: Inaktivert Borrelia burgdorferi sensu lato: Borrelia garinii RP ≥ 1, Borrelia afzelii RP ≥ 1, Borrelia burgdorferi sensu stricto RP 
≥ 1. RP = Relativ potens (ELISA-test) sammenlignet med referanseserum samlet etter vaksinering av mus med en vaksinebatch som hadde bestått eksponeringstesten hos målartene. Indikasjoner: 
til aktiv immunisering av hund fra 12 ukers alder, for å indusere en anti-OspA-respons mot Borrelia spp. (B. burgdorferi sensu stricto, B. garinii og B. afzelii). Reduksjon i overføring av Borrelia er kun 
undersøkt under laboratoriebetingelser, etter en eksponering for flått innsamlet i en region med kjent forekomst av Borrelia. Under  disse betingelsene kunne det ikke isoleres Borrelia fra huden til 
vaksinerte hunder, mens Borrelia ble isolert fra huden til ikke-vaksinerte hunder. Reduksjon i overføring av Borrelia fra flåtten til verten er ikke kvantifisert, og det er ikke fastlått noen korrelasjon 
mellom et spesifikt antistoffnivå og reduksjon av Borrelia-overføring. Vaksinens effekt overfor en infeksjon som medfører utvikling av klinisk sykdom er ikke undersøkt. Begynnende immunitet: 1 må-
ned etter grunnvaksinering. Immunitetens varighet: 1 år etter grunnvaksinering. Kontraindikasjoner: skal ikke brukes ved generell febersykdom. Skal ikke brukes ved mistenkt eller bekreftet klinisk 
Lyme borreliose. Bivirkninger: vaksinering kan utløse en forbigående økning i kroppstemperatur (ikke mer enn 1,5 °C). Forbigående hevelse kan observeres ved palpasjon på injeksjonsstedet (mak-
simal diameter 7 mm i maksimalt 5 døgn). I sjeldne tilfeller kan det oppstå en overfølsomhetsreaksjon, som kan kreve symptomatisk behandling. Specielle advarsler: ingen informasjon er tilgjenge-
lig vedrørende bruk av vaksinen hos seropositive dyr, inkludert de med antistoffer fra mordyret. Interaksjoner: ingen informasjon er tilgjengelig vedrørende sikkerhet og effekt av denne vaksinen ved 
bruk sammen med andre veterinærpreparater. Det må derfor avgjøres i det enkelte tilfelle om denne vaksinen skal brukes før eller etter andre veterinærpreparater. Drektighet og 

diegiving: veterinærpreparatets sikkerhet ved bruk under drektighet eller diegiving er ikke klarlagt. Dosering: 1 ml fra 12 ukers alder. Subkutan injeksjon. Grunnvaksinering: gi to 
doser med 3 ukers mellomrom. Revaksinering: årlig revaksinering med en enkeltdose anbefales for å opprettholde immunitet, selv om dette vaksinasjonsregimet ikke har blitt undersøkt. 
Vaksinering skal utføres før perioder med økt flåttaktivitet, slik at det blir tilstrekkelig tid til full utvikling av immunrespons på vaksineringen før forventet flåtteksponering. Pakninger: 
hetteglas 10x1 ml vaksine. Reseptgruppe: C. Maj 2013.
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Bayvantic vet. påflekkingsvæske, oppløsning til hund.
1 ml inneh.: permetrin 500 mg, imidakloprid 100 mg.
Indikasjoner: Til forebyggelse og behandling av loppein-
festasjoner (Ctenocephalides felis, Ctenocephalides canis) hos 
hunder. Lopper på hunden drepes i løpet av 1 dag etter be-
handling. En behandling motvirker infestasjon av lopper i 4 uker. 
Produktet kan brukes som del av en behandlingsstrategi mot 
loppeallergi (FAD). Produktet har en vedvarende acaricid og re-
pellerende effekt mot flåttinfestasjoner (i fire uker for Rhipicepha-
lus sanguineus og Ixodes ricinus og i tre uker for Dermacentor 
reticulatus). Flått som allerede befinner seg på hunden blir ikke 
nødvendigvis drept innen 2 dager etter behandling og kan forbli 
synlige og feste seg. Det anbefales derfor å fjerne flått som al-
lerede befinner seg på hunden ved behandlingstidspunktet, for å 
forhindre at de fester seg og suger blod. En behandling har re-
pellerende (antiblodsugende) virkning mot sandfluer (i to uker for 
Phlebotomus papatasi og i 3 uker for Phlebotomus perniciosus), 
mot mygg (i to uker for Aedes aegypti og i 4 uker for Culex pipi-
ens), og mot alminnelige stikkfluer (Stomoxys calcitrans) i 4 uker.
Kontraindikasjoner: På grunn av manglende data gjelder føl-
gende: Skal ikke brukes til valper yngre enn 7 uker, og under 
1,5 kg kroppsvekt. De ulike pipettene er kontraindiserte i lavere 
vektklasser enn det som er angitt for den enkelte pipette. Skal 
ikke brukes ved kjent overfølsomhet for virkestoffene eller noen 
av hjelpestoffene. Skal ikke brukes til katt. Bivirkninger: Kan i 
svært sjeldne tilfeller gi forbigående hudreaksjoner (økt lokal kløe, 
kloring og gniing, håravfall og rødhet på applikasjonsstedet) eller 
letargi som vanligvis går over av seg selv. I svært sjeldne tilfeller 
kan hunder vise endret adferd (agitasjon, rastløshet, jamring el-
ler rulle seg rundt), gastrointestinale symptomer (oppkast, diaré, 
hypersalivasjon, redusert matlyst) og nevrologiske tegn, slik som 
ustødig bevegelse og rykninger hos hunder som er følsomme for 
innholdsstoffet permetrin. Disse symptomene er vanligvis forbi-
gående og går over av seg selv. Forgiftning etter uforvarende 
oralt inntak hos hunder er lite trolig, men kan forekomme i svært 
sjeldne tilfeller og forårsake nevrologiske symptomer som tremor 
og letargi. Det bør gis symptomatisk behandling. Spesifikt antidot 
er ikke kjent. Interaksjoner: Ingen kjente. Forholdsregler: 
Pass på at innholdet i pipetten ikke kommer i kontakt med hun-
dens øyne eller munn. Det er viktig med korrekt applikasjon. For 
å unngå oralt inntak må man spesielt påse at nylig behandlede 
hunder ikke får slikke seg selv eller bli slikket av andre dyr på 
applikasjonsstedet. Skal ikke brukes til katt. Dette produktet 
er ekstremt giftig for katter og kan være dødelig på grunn av 
kattens spesielle fysiologi og manglende evne til å metabolisere 
visse stoffer, inkludert permetrin. For å hindre at katter ekspone-
res for produktet ved et uhell, skal behandlede hunder holdes 
unna katter inntil applikasjonsstedet er tørt. Det er viktig å passe 
på at katter ikke slikker applikasjonsstedet til en behandlet hund. 
I slike tilfeller skal veterinær kontaktes umiddelbart. Kontakt ve-
terinær før bruk på syke eller svekkede hunder. Da preparatet 
kan være skadelig for vannlevende organismer, skal behandlede 
hunder ikke under noen omstendighet komme i kontakt med noe 
slags overflatevann i minst 48 timer etter behandling. Løsemid-
let i Bayvantic vet. kan gi flekker på visse materialer, inkludert 
lær, tøy, plast og blanke overflater. La applikasjonsstedet tørke 
før hunden tillates kontakt med slike materialer. Særlige for-
holdsregler for personer som tilfører preparatet til dyr: 
Unngå at produktet kommer i kontakt med hud, øyne og munn. 
Ikke spis, drikk eller røyk under påføring. Vask hender grundig 
etter bruk. Vask straks av søl på hud med såpe og vann. Perso-
ner med sensitiv hud kan være særlig følsomme for dette pre-
paratet. De mest markerte kliniske symptomene som kan oppstå 
i ekstremt sjeldne tilfeller er forbigående sensorisk irritasjon av 
huden, som prikkende, brennende følelse eller nummenhet. Hvis 
produktet kommer i øynene ved et uhell, skal de skylles grundig 
med vann. Hvis hud- eller øyesymptomer vedvarer, eller dersom 
produktet svelges, søk straks legehjelp og vis legen pakningsved-
legget.Behandlede dyr bør ikke håndteres før applikasjonsstedet 
er tørt, spesielt ikke av barn. Dette kan sikres ved å behandle 
hundene f.eks. om kvelden. Nylig behandlede dyr skal ikke sove 
sammen med sine eiere, særlig ikke med barn. Drektighet/
diegivning: Kan brukes til drektige dyr og under diegivning. 
Dosering: Anbefalt minstedose er: 10 mg/kg kroppsvekt imi-
dakloprid og 50 mg/kg kroppsvekt permetrin. For å redusere 
reinfestasjon med nye lopper fra omgivelsene, anbefales det å 
behandle alle hundene i husholdningen samtidig. Andre kjæle-
dyr i samme husholdning bør også behandles med et passende 
preparat. For ytterligere å redusere smittepresset fra omgivelsene, 
anbefales det i tillegg å behandle omgivelsene med egnet be-
kjempelsesmiddel mot voksne lopper og deres utviklingsstadier. 

Administreringsmåte: Kun til utvortes bruk. Skal bare applise-
res på uskadet hud. Ta en pipette ut av pakningen. Hold pipetten 
rett opp, vri og løft av hetten. Snu hetten og bruk den andre enden 
til å vri og fjerne forseglingen på pipetten. Fjern deretter hetten 
fra pipetten.Hunder som veier 10 kg eller mindre: Hunden skal 
stå stille. Skill pelsen mellom skulderbladene til huden er synlig. 
Sett pipettespissen mot huden og press pipetten flere ganger for 
å tømme innholdet direkte på huden. Hunder som veier mer enn 
10 kg: Hunden skal stå stille. Hele innholdet i pipetten fordeles 
jevnt til fire steder øverst på ryggen, fra mellom skulderbladene til 
halefestet. Skill pelsen på hvert enkelt sted til huden er synlig. Sett 
pipettespissen mot huden og press lett på pipetten for å tømme 
ut en del av innholdet direkte på huden. Ikke påfør en så stor 
mengde noe sted at det kan renne ned på siden av dyret. Pak-
ninger: 4 x 0,4 ml (endosepipette), 4 x 1,0 ml (endosepipette), 
4 x 2,5 ml (endosepipette), 4 x 4,0 ml (endosepipette). Resept-
gruppe: C Innehaver av markedsføringstillatelse: Bayer 
Animal  Health GmbH, DE-51368 Leverkusen, Tyskland.

Skal ikke brukes til katt

Doseringsskjema 

Hunder  
(kg kroppsvekt)

Antall 
pipetter

Imidakloprid  
(mg/kg kroppsvekt)

Permetrin 
(mg/kg kroppsvekt)

 4 kg 1 x 0,4 ml minst 10 minst 50

>4 kg 10 kg 1 x 1,0 ml 10 – 25 50 – 125

>10 kg 25 kg 1 x 2,5 ml 10 – 25 50 – 125

>25 kg 40 kg 1 x 4,0 ml 10 – 16 50 – 80

>40 kg brukes en passende kombinasjon av pipetter

Norsk Kennel Klubs 

Antidopingreglement
– dokumentutkastet er ute på høring!  

-

 
 
 

2013.

Kristin Wear Prestrud 

Veterinærkonsulent, PhD
Norsk Kennel Klub
kristin.prestrud@nkk.no
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REPELLERER OG DREPER FLÅTT
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-

-

Diskusjon

-

-

histiocytom gruppe 1. Et alternativ som 

-

-

-

-

-

-

-

-

I dette tilfellet var tumoren mer prominerende og 

-

-

andre tegn til 

 

-

Her er diagnosen!

 Figur 5b. Svaret på Hva er diagnosen?
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-
dringer 

  -
 

De to manifestasjonene i histiocytosegruppen, 
gruppe 2

-

-

-

-

-

De histiocytære sarkomene (HS) i gruppe 3, både 

-

-

En differensialdiagnose som faller utenfor listen 
granuloma-

tøse betennelsestilstander

-

 

-

-

det endelige utfallet. 

Gudrun Seeberg Boge
Catrine Trangerud
Einar Jørundsson*
Tor Lie Ulstein

Institutt for sports- og familiedyrmedisin
* Institutt for basalfag og akvamedisin 
Norges veterinærhøgskole
   

Referanser

1. 

2. 

3. 
-
-

4. 
diseases. 
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Preparatnavn: Seresto vet.
Innehaver av markedsføringstillatelse: Bayer Animal Health GmbH
ATCvet-nr.: QP53A C55
Legemiddelform: HALSBÅND
Reseptpligtig, gruppe: C

1,25 g/0,56 g til katt og hund ≤8 kg: Hvert halsbånd (38 cm) inneh.: 
Imidakloprid 1,25 g, flumetrin 0,56 g, hjelpestoffer. Fargestoff: Sort 
jernoksid (E 172), titandioksid (E 171).
4,5 g/2,03 g til hund >8 kg: Hvert halsbånd (70 cm) inneh.: Imidaklo-
prid 4,5 g, flumetrin 2,03 g, hjelpestoffer. Fargestoff: Sort jernoksid  
(E 172), titandioksid (E 171).
 
Egenskaper: Klassifisering: Imidakloprid: Ektoparasittmiddel i grup- 
pen kloronikotinylforbindelser, klassifisert som kloronikotinylnitrogu-
anidin. Flumetrin: Ektoparasittmiddel i pyretroidgruppen. Virknings-
mekanisme: Imidakloprid: Høy affinitet for nikotinerge acetylkolin-
reseptorer i det postsynaptiske området av sentralnervesystemet 
hos lopper. Påfølgende hemming av kolinerg overføring hos insekt 
fører til paralyse og død. Minimal farmakologisk effekt hos pattedyr. 
Effekt mot larvestadier hos loppe, voksne lopper og lus. Flumetrin: 
Påvirker natriumkanalene i nervecellemembranene og forårsaker 
forsinkelse i repolarisering av nerven, som til slutt dreper parasitten. 
Repellerende effekt mot flått. Reduserer risikoen for vektoroverførte 
sykdommer. Virkestoffene frigjøres sakte og kontinuerlig med lave 
konsentrasjoner og befinner seg i dyrets pels i acaricide/insekticide 
konsentrasjoner i hele behandlingsperioden. Virkestoffene fordeler 
seg fra kontaktstedet til hele hudoverflaten. Absorpsjon: Imidaklo-
prid finnes kortvarig i systemisk sirkulasjon, mens flumetrin nesten 
ikke er målbart.
  
Indikasjoner: Katt: Til behandling og forebygging av loppeangrep 
(Ctenocephalides felis) i 7-8 måneder. Effekten mot lopper inntrer 
umiddelbart etter at halsbåndet er satt på. Beskytter dyrets umiddel-
bare omgivelser mot utvikling av loppelarver i 10 uker. Kan brukes 
som del av en behandlingsstrategi for kontroll av dermatitt forårsaket 
av loppeallergi (FAD). Preparatet har en vedvarende acaricid effekt 
(Ixodes ricinus, Rhipicephalus turanicus) og hindrer at flått fester seg 
(antiblodsugende effekt) (Ixodes ricinus) i 8 måneder. Det har effekt 
mot larver, nymfer og voksne flått. Hund: Til behandling og forebyg-
ging av loppeangrep (Ctenocephalides felis) i 7-8 måneder. Effekten 
mot lopper inntrer umiddelbart etter at halsbåndet er satt på. Beskyt-
ter dyrets umiddelbare omgivelser mot utvikling av loppelarver i 8 
måneder. Preparatet kan brukes som del av en behandlingsstrategi 
for kontroll av dermatitt forårsaket av loppeallergi (FAD). Preparatet 
har en vedvarende acaricid effekt (Ixodes ricinus, Rhipicephalus sangui-
neus, Dermacentor reticulatus) og hindrer at flått fester seg (antiblod-
sugende effekt) (Ixodes ricinus, Rhipicephalus sanguineus) i 8 måneder. 
Det har effekt mot larver, nymfer og voksne flått. Til behandling av 
pelslus (Trichodectes canis). Katt og hund: Flått som allerede finnes på 
dyret før behandling vil ikke nødvendigvis dø innen 48 timer etter at 
halsbåndet er festet. De kan fortsatt sitte fast og være synlige. Flått 
som allerede finnes på dyret bør derfor fjernes når halsbåndet festes. 
Den forebyggende effekten mot flått inntrer innen 2 dager etter at 
båndet er satt på. Det beste er om halsbåndet settes på før sesong-
start for lopper eller flått.
 
Kontraindikasjoner: Skal ikke brukes til kattunger <10 uker eller 
valper <7 uker, eller ved kjent overfølsomhet for noen av innholds-
stoffene.
  
Bivirkninger: Lett pruritus og/eller erytem kan forekomme de første 
dagene etter at båndet er festet, hos dyr som tidligere ikke har brukt 
halsbånd. Lett røyting og lette hudreaksjoner kan oppstå der båndet 
er festet. Hos katter kan det i starten av behandlingen i sjeldne tilfeller 
oppstå lette og forbigående reaksjoner som depresjon, endret mat-
inntak, salivasjon, oppkast og diaré. Allergisk kontaktdermatitt kan 
oppstå hos overfølsomme dyr.
 
Forsiktighetsregler: Halsbåndet må ikke sitte for stramt på. Lett 
røyting og lette hudreaksjoner bedres vanligvis innen 1-2 uker uten 
at halsbåndet fjernes. I enkelte tilfeller anbefales midlertidig fjerning 
av halsbåndet, inntil symptomene er forsvunnet. Flått blir som regel 
drept og faller av verten innen 24-48 timer etter infestasjon, uten 
å ha sugd blod. Enkelte flått kan likevel feste seg etter behandling. 
Overføring av flåttbåren infeksjonssykdom kan derfor ikke uteluk-
kes dersom forholdene ikke er optimale. Sesongbundet røyting kan 
medføre forbigående lett nedsatt effekt, men full effekt gjenoppnås 
uten tilleggsbehandling eller utskifting av halsbånd. For best kontroll 
av lopper i husholdning med store angrep, kan det være nødvendig 
å behandle omgivelsene med et passende insekticid. Vannbestandig 
effekt vedvarer, selv om dyret blir vått. Langvarig, intens eksponering 
for vann eller grundig vask med sjampo bør imidlertid unngås, da  
effektens varighet kan reduseres. Månedlig vask med sjampo/bading 
forkorter ikke behandlingseffekten på 8 måneder i særlig grad mot 
flått, mens effekten mot lopper gradvis avtar f.o.m. 5. måned. Små 
barn skal ikke leke med halsbåndet eller putte det i munnen. Kjæle-
dyr med halsbånd bør ikke sove i samme seng som sine eiere, spesielt 
barn. Personer med kjent overfølsomhet for innholdsstoffene bør 
unngå kontakt med halsbåndet. Overflødige deler eller avkapp av 
halsbåndet kastes umiddelbart. Vask hendene med kaldt vann etter 
at halsbåndet er festet. 
 
Drektighet/Laktasjon: Ikke anbefalt til tisper eller hunnkatter under 
drektighet eller diegiving, da sikkerhet ikke er klarlagt.
 
Dosering: Ett halsbånd pr. dyr, festes rundt halsen. Til katter og små 
hunder ≤8 kg brukes et 38 cm langt halsbånd. Til hunder >8 kg brukes 
et 70 cm langt halsbånd. Ta halsbåndet ut av den beskyttende posen 
umiddelbart før bruk. Båndet bør brukes kontinuerlig gjennom hele 
8-måneders behandlingsperioden og bør deretter fjernes. Kontroller 
av og til, og juster båndet om nødvendig, spesielt hos kattunger/val-
per som vokser raskt. En sikkerhetsmekanisme frigjør katten dersom 
den skulle bli hengende fast i båndet. Administrering: Kutan bruk. 
For bruksanvisning, se pakningsvedlegg.
 
Overdosering/Forgiftning: Lite sannsynlig pga. halsbåndets egen-
skaper. Skulle dyret spise halsbåndet, kan milde gastrointestinale 
symptomer oppstå (f.eks. løs avføring).

Pakninger: Halsbånd: 1,25 g/0,56 g: Til katt og hund ≤8 kg: 38 cm: 
1 stk. 176889. Halsbånd: 4,5 g/2,03 g: Til hund >8 kg: 70 cm: 1 stk. 
183825.

05.2012

Bayer AS, Animal Health, Drammensveien 147B, Skøyen, NO-0212 
Oslo, tel. 2411 1800, vet.info@bayer.com, www.vet.bayer.no 
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Prosjekt: “Hjertefunksjon hos  
kaldblodstravere”
Prosjektet har som overordnet mål å øke forståelsen av hjertefunksjonen hos aktive kaldblodstravere. Vi ønsker 
derfor å kartlegge i hvilken grad avledningsforstyrrelser forkommer i hvile og ved belastning. Denne informa-
sjonen er også en forutsetning for å bedre kunne tolke unormale funn.

Figur 1: EKG-utstyr festet til seletøyet (A) (Foto: Ingunn Risnes Hellings). 
Kaldblodstraver med EKG opptaksutstyr festet på seletøyet under 
trening (B)(Foto: Hesteklinikken, NVH)
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in vitro 

Constanze Fintl, Åse Risberg og Siv Hanche-Olsen
Norges veterinærhøgskole

Rikke Buhl
Københavns Universitet

JoAnn Slack
University of Pennsylvania, USA

Ingunn Risnes Hellings
Rikstotoklinikken Bjerke

Referanser

-

-

-

202-7.

Prosjekt: “In vitro elektrofysiologiske studier 
av hestens tarmkanal»
Prosjektet har som overordnet mål å øke forståelsen for hestens tarmmotorikk. Gjennom in vitro elektro- 
fysiologiske studier skal prosjektet kartlegge den normale elektriske aktivitet i hestens tynntarm, samt  
undersøke hvilken effekt inflammasjon kan ha på denne. Dette er viktig for å kunne utvikle fremtidige  
behandlingsstrategier for mage- og tarmlidelser hos hest.
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blir avlivet i forbindelse med denne studien. Under-
-

tillatelse.

-

-
-

 
Referanser
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Constanze Fintl og Charles Press
Norges veterinærhøgskole

Ronny Lindberg
Sveriges Lantbruksuniversitet
 
Geoff Pearson og Neil Hudson
Edinburgh University

Figur 1: Elektrofysiologisk laboratorium ved NVH (a) og pågående 
eksperiment med måling av intracellulær elektrisk aktivitet i et segment 
av tynntarm fra hest (b).  Foto: Hesteklinikken, NVH



90 % av katter over 12 år* har artroser 
– gjør du noe med det?
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Motvirker dannelsen av struvittsteiner 
og okselatsteiner.

Aktive ingredienser bidrar til god leddhelse hos aldrende katter

MOBILITY inneholder en unik kombinasjon av ingredienser med høyt innhold av EPA/DHA, 
hydrolysat av brusk og krepsdyr og grønnleppet musling. Dette er aktive ingredienser som 
bidrar til at leddene til katter og hunder beholder bevegeligheten lengst mulig. 
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Vibeke Rootwelt
 
Tlf: 22 96 48 85 
E-post: vibeke.rootwelt@nvh.no

Dødfødsel og spedgrisdødelighet
 
Avlsarbeidet på gris har de siste 20 årene økt kullstørrelsen med gjennomsnittlig to 

grisunger. Økt kullstørrelse har gitt lavere fødselsvekt hos grisungene, noe som kan føre 

til økt spedgrisdødelighet. Dette utgjør en utfordring for så vel dyrevelferden som  

økonomien i produksjonen.

Dødfødsel registreres hos 5 – 10 % av alle grisunger, og ytterligere 10 – 20 % dør før avvenning ved 
fem ukers alder. Kjennskap til årsaksforhold rundt dødfødsel og spedgristap er avgjørende for å finne 
forebyggende tiltak. Økt kullstørrelse og lang fødselstid er forbundet med økt risiko for dødfødsel, og 
krever mer overvåking både under fødsel og i spedgrisperioden for å unngå tap.  
 
Vibeke Rootwelts doktoravhandlingen angir at avrevet navlestreng er en hovedårsak til dødfødsel, og 
at fosterhinnenes areal og grisungenes vekt ved fødselen har stor betydning for overlevelse fram til 
avvenning. Hun har vist at rasevariasjoner påvirker overlevelse og at rasen Duroc viser tendens til færre 
dødfødte og mer livskraftige grisunger med større fødselsvekt. Slik har arbeidet hennes medvirket til at 
denne rasen nå har fått større innslag i norsk svineproduksjon.  

Avhandlingen antyder at det bør satses på en optimal kullstørrelse framfor en maksimal, der bedret 
dyrevelferd og økonomi kombinert med redusert inngripen i spedgrisperioden er prioritert. Flere studier 
er imidlertid nødvendig for om mulig å kunne anslå i hvilket tallområde en optimal kullstørrelse bør 
ligge, i forhold til purkers kapasitet.

Cand.med.vet. Vibeke Rootwelt disputerte for graden ph.d. ved Norges veterinærhøgskole  
14. desember 2012 med avhandlingen ”Piglet stillbirth and neonatal death”.

Personalia:

Veterinær Vibeke Rootwelt er født i Oslo i 1964 og har vært stipendiat ved Institutt for produksjonsdyr-
medisin ved Norges veterinærhøgskole fra 2009-2012. 

Kontakt:

Vibeke Rootwelt.  
Tlf: 22 96 48 85,  
E-post: vibeke.rootwelt@nvh.no
Magnhild Jenssen, informasjonskonsulent, 
NVH. Tlf: 77 66 54 01 og 
e-post: magnhild.jenssen@nvh.no
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Koestan Gadan

Tlf: +47 22 98 47 16 
Mobil:+47 472 70 588 
E-mail: koestan.gadan@nvh.no

Virkning av stress på medfødt immunitet 
ved IPN-smitte hos atlantisk laks
Stress påvirker det medfødte immunforsvaret. Et doktorgradsarbeid har vist hvordan stress 
kan redusere laksens immunforsvar og øke fiskens mottakelighet for virussmitte. Videre kan 
stress øke oppformering av virus i fiskens indre organer og medvirke til at ”snille” virus blir 
”sinte”.
 
Koestan Gadan har studert betydningen av stress på det medfødte immunforsvaret hos laks og den 
betydning dette har for økt sykdomsmottakelighet. Hun har valgt IPN-virus som modellvirus for  
studiene. Infeksiøs pankreasnekrose (IPN) utgjør en betydelig tapsfaktor i norsk lakseoppdrett og har 
over mange år vært den hyppigst påviste sykdommen. 
  
Lite er hittil dokumentert om hvordan ulike miljøfaktorer påvirker fiskens immunforsvar. 
Temperaturendringer, for mye eller for lite oksygen i vannet, endret saltholdighet, forurensing, og fysisk 
håndtering oppfattes av fisken som stress. Det samme gjør også normale fysiologiske endringer som 
for eksempel smoltifisering, det vil si «klargjøring» for overføring fra ferskvann til sjøvann. 
 
Gadan fant at de nevnte stressfaktorene, gir økt produksjon av stresshormonet kortisol hos fisken. 
Økning i kortisolnivået påvirker fiskens immunsystem, og dårligere immunitet vil kunne øke mottake-
ligheten for infeksjoner. At stress kan være en utløsende årsak til et IPN-utbrudd, har mange erfart fra 
felt. I denne studien har Gadan vist at ulike miljøfaktorer virker stressende og at dette medfører økt 
kortisolnivå i blodet og nedregulering av det medfødte immunforsvaret som er viktig i forsvaret mot 
virussmitte.  
 
Hun har også vist at kronisk stress førte til høyt kortisolnivå over tid, noe som resulterte i økt døde-
lighet, høy formering av virus og kronisk infeksjon. For første gang er det også vist at stresspåvirkning 
av kronisk infisert lakseyngel resulterer i at ellers ufarlige varianter av IPN-virus endres til sykdoms- 
fremkallende virus. Med andre ord: stress reduserer immunforsvaret, øker «produksjonen» av IPN-virus  
i fiskens indre organer og kan føre til «overgang» fra ”snille” til ”sinte” varianter av virus. 
 
Cand. Scient. Koestan Gadan disputerte for graden ph.d. ved Norges veterinærhøgskole 17. desember 
2012 med avhandlingen: “Studies on stress and innate immunity in relation to infectious pancreatic 
necrosis virus in Atlantic salmon (Salmo salar L.)“ 

Personalia: 

Koestan Gadan ble født i Mohabad, Kurdistan i 1972. Hun tok sin cand. Scient. grad i molekylær  
cellebiologi ved universitetet i Oslo. Fra 2005 til 2008 har hun jobbet som stipendiat ved et EU prosjekt 
(WEALTH, N 501984). 

Kontakt 

Koestan Gadan 
Tlf: +4722984716 
Mobil:+47 47270588 
E-mail: koestan.gadan@nvh.no 
 
Magnhild Jenssen, informasjonskonsulent NVH, tlf.: 77 66 54 01, mobil: 957 94 830  
og e-post: magnhild.jenssen@nvh.no
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Danh Phung

Mobil: 926 27 225
E-post: danh.phung@nvh.no eller danhp@live.no

Strukturelle studier av et diaré-fremkallende 
toksin fra Bacillus cereus
Matforgiftning med Bacillus cereus kan gi diaré som sannsynligvis skyldes at et 3- 

komponent-toksin som produseres av denne bakteriestammen, perforerer celler og fører 

til celledød. Et doktorgradsarbeid har avslørt en av proteinstrukturene til dette toksinet 

og bedret forståelsen av virkningsmekanismen til flerkomponent, poredannende  

toksiner. Dette har relevans for bedre mattrygghet.

Bakterier produserer toksin for å forsvare seg og for å skaffe seg næring. Poredannede toksiner utgjør 
omtrent en tredjedel av alle bakterielle toksiner. Disse toksinene dreper celler ved å lage hull i celleveg-
gen, dette forårsaker cellelekkasjer og oppsvulming som igjen fører til at cellen går i stykker. Den van-
ligste formen for poredannede toksiner består av et protein, og i noen spesielle tilfeller av to proteiner. 
Toksiner som består av tre proteiner (3-komponent) er ytterst sjeldent. Bakterien Bacillus cereus pro-
duserer to slike 3-komponent toksiner. Et av dem er ”non-hemolytic enterotoxin”, også kalt Nhe. Man 
antar at dette toksinet er det viktigste matforgiftningstoksinet B. cereus produserer. Det finnes i alle B. 
cereus-stammer som gir matforgiftning og i nesten alle andre B. cereus-stammer. De tre proteinene i 
Nhe toksinet er betegnet NheA, NheB og NheC.

Gjennom sitt doktorgradsarbeid fant Danh Phung krystallstrukturen til et av proteinene i Nhe toksinet, 
det som betegnes NheA. Proteinet er det minst studerte i dette toksinkomplekset, men er påkrevd for å 
oppnå full celletoksisitet og poredannelse. Studien er også den første til å vise at Nhe- proteinene dan-
ner poreliknende strukturer.

Virkningsmekanismen til Nhe-toksinet er ikke fullstendig forstått. Phung viste at det antatt viktigste 
proteinet (NheB) i dette toksinkomplekset danner poreliknende strukturer av seg selv og lager store 
molekylmasser ved bruk av en kunstig cellemembran, for eksempel lipid. Disse funnene indikerer at 
NheB-proteinet gjennomgår strukturelle endringer før poredannelsesprosessen som involverer de rester-
ende Nhe-proteiner, starter.

Doktorgradsarbeidet er utført ved NVH, i samarbeid med Sir Hans Krebs Institute ved University of 
Sheffield, UK. 
 
M.Sc. Danh Phung disputerte for graden ph.d. 18. desember 2012 ved Norges veterinærhøgskole med 
avhandlingen ”Structure and mode of action on the Nhe enterotoxin from Bacillus cereus”.

Personalia:

Danh Phung er utdannet sivilingeniør i bioteknologi ved Universitetet i Tromsø i 2008. Han begynte 
som stipendiat ved Seksjon for mattrygghet, NVH, i høsten 2008.

Kontakt:

Danh Phung
mobil: 92627225
e-post: danh.phung@nvh.no eller danhp@live.no
 
Magnhild Jenssen, informasjonskonsulent NVH, tlf.: 77 66 54 01, mobil: 957 94 830  
og e-post: magnhild.jenssen@nvh.no
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Jeg opplevde dette utsagnet som generaliserende 

oppfattet formuleringene som nedverdigende og 
-

-

 

-
 

 

de andre i gruppa.

-

-
essert og oppdatert i faget. 

-
-

Gidske Kvasnes Reisvaag

veterinær

Holdninger til veterinærer utdannet i Ungarn
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for denne tilstanden er på vei godt oppover. Med 
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-
dato lagt inn på et lite program som sier ifra om 
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pensjonsgrenser er relevante.

-
-

Gerhard Schaller 

Alderens gleder – og en dråpe malurt!
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Fjerner uønskede passasjerer!



Orion Pharma Animal Health I Gjerdrumsvei 8 I Postboks 4366 Nydalen I 0402 Oslo I Telefon 40 00 41 90 I www.orionvet.no   

EXPROLINE VET. Ektoparasittmiddel. Reseptgruppe C. ATCvet-nr.: QP53A X15 PÅFLEKKINGSVÆSKE, oppløsning 100 mg/ml til hund og katt: 1 ml inneh.: Fipronil 100 mg, polysorbat 80, povidon, dimetylsulfoksid, butylhydrok-
syanisol, butylhydroksytoluen. Egen skaper: Klassifisering: Fenylpyrazolderivat med insekticid og acaricid effekt. Virkningsmekanisme: Hemmer GABA-komplekset, bindes til kloridkanaler og blokkerer pre- og postsynaptisk transport av 
kloridioner over cellemembranen, noe som fører til ukontrollert aktivitet i parasittens nervesystem slik at insekter og midd dør. Indikasjoner: Hund: Lus (Trichodectes canis), flått (Ixodes ricinus, Rhipicephalus sanguineus, Dermacentor 
reticulatus) og lopper (Ctenocephalides spp.). De fleste lus drepes innen 2 dager. Effekten mot flått inntrer etter 24-48 timer og varer i opp til 3 uker for I. ricinus og opp til 4 uker for R. sanguineus og D. reticulatus. Beskytter mot nysmitte 
av lopper (C. spp.) i inntil 8 uker. Katt: Flått (Ixodes ricinus, Rhipicephalus sanguineus, Dermacentor reticulatus) og lopper (Ctenocephalides spp.). Effekten mot flått varer i opp til 4 uker for I. ricinus og opp til 1 uke for R. sanguineus og 
D. reticulatus. Vedvarende beskyttelse mot lopper (C. spp.) i opp til 4 uker. Kontraindikasjoner: Valper og kattunger <2 måneder, valper <2 kg og kattunger <1 kg (manglende data). Syke dyr og dyr under rekonvalesens. Kjent overføl-
somhet for  noen av innholdsstoffene. Skal ikke brukes til kanin. Bivirk ninger: Ved slikking kan det forekomme en kort periode med hypersalivasjon. Bivirkninger er ekstremt sjeldne, men forbigående hudreaksjoner på applikasjonsstedet 
(hudmisfarging, lokal alopesi, kløe, erytem) og generell kløe eller alopesi er rapportert. I unntakstilfeller er hypersalivasjon, reversible nevrologiske symptomer (hyperestesi, depresjon, nervøse symptomer), oppkast eller respiratoriske 
symptomer observert. Forsiktighetsregler: Hunder bør ikke bades eller svømme i vassdrag de første 2 dagene etter behandling. Preparatet skal ikke påføres sår eller skadet hud. Appliseres i et område hvor dyret ikke kan slikke seg, og 
slik at det ikke kommer i kontakt med dyrets øyne. Påse at dyr ikke slikker hverandre etter behandlingen. Behandlede dyr bør ikke håndteres før applikasjonsstedet er tørt. Behandlingen bør fortrinnsvis foretas om kvelden, nylig behandlede 
dyr bør ikke sove sammen med eier, spesielt ikke barn. Vask hendene etter bruk, unngå kontakt med munn og øyne. Drektighet/Laktasjon: Laboratoriestudier har ikke vist tegn til teratogen eller embryotoksisk effekt. Brukes etter 
nytte-/risikovurdering. Dosering: Appliseres på huden i området mellom skulderbladene. Hund: 2-10 kg: 1 pipette à 0,67 ml. 10-20 kg: 1 pipette à 1,34 ml. 20-40 kg: 1 pipette à 2,68 ml. 40-60 kg: 1 pipette à 4,02 ml. >60 kg: 1 
pipette à 4,02 ml samt 1 egnet mindre pipette. Katt: 1 pipette à 0,5 ml. Pelsen på applikasjonsstedet kan forbigående bli klebrig eller klissete. Minimumsintervall for behandling er 4 uker, sikkerhetsstudier med kortere intervall mangler. 
Overdosering/Forgiftning: Hund: Èn behandling med 5 ganger anbefalt dose ga ingen bivirkninger hos 8 uker gamle valper, hunder i vekst og hunder med vekt på ca. 2 kg. Katt: Månedlig behandling med 5 ganger anbefalt dose i 
3 påfølgende måneder ga ingen bivirkninger hos katter/kattunger >2 måneder og med vekt på ca. 1 kg. Risiko for bivirkninger kan øke ved overdosering. Oppbevaring og holdbarhet: Oppbevares i originalpakningen. Pakninger: 
Påflekkingsvæske: 100 mg/ml: Til hund: 3 × 0,67 ml (endosepipette), 3 × 1,34 ml (endosepipette), 3 × 2,68 ml (endosepipette), 3 × 4,02 ml (endosepipette). Påflekkingsvæske: 100 mg/ml: Til katt: 3 × 0,5 ml (endosepipette).

Katt 
50 mg

Arrivals

Security check

Hund 10-20 kg 
134 mg

Hund 40-60 kg 
402 mg

Hund 2-10 kg 
67 mg

Hund 20-40 kg 
268 mg



CaniLeish®

Leishmania vaksine for hund

www.virbac.no

CaniLeish lyofilisat og solvens til suspensjon for injeksjon hos hunder. Indikasjon: for aktiv immunisering av Leishmania-negative hunder 
fra 6 måneders alder, for å redusere risikoen for å utvikle en aktiv infeksjon og klinisk sykdom etter kontakt med Leishmania infantum. 
Vaksinens effekt har blitt vist hos hunder utsatt for gjentatt naturlig eksponering for parasitter i områder med høyt infeksjonstrykk. 
Begynnende immunitet: 4 uker etter grunnvaksinasjon. Varighet av immunitet: 1 år etter siste (re-)vaksinering. Forholdsregler : vaksiner kun 
friske dyr. Bivirkninger : forbigående moderate og lokale reaksjoner kan oppstå. Dosering og tilførselsvei: Subkutan bruk. Første dose fra
6 måneders alder, andre dose 3 uker senere, tredje dose 3 uker etter 2 injeksjonen. Årlig revaksinering: en injeksjon av en enkelt dose gis 
1 år etter den tredje injeksjonen. For mer informasjon se www.virbac.no eller www.felleskatalogen.no 
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enn dagens ordning.

Et løft for norsk veterinærutdanning og 
Norges veterinærhøgskole

Smådyrklinikken på Adamstuen vil fra 8. april ha veterinær døgnvakt i regi av Norges veterinærhøgskole.  
– Dette er først og fremst en stor forbedring i vårt tilbud til studentene, og vi er veldig glade for å endelig ha fått 
dette på plass, sier klinikksjef Åshild Roaldset. 

De nyansatte veterinærene ved NVH ser frem til å starte i ny jobb. Øverst fra venstre (interns): Benedikt Phillipp Wetzel, Tale Negard, Susanna Solbak og 
John Debenham. Nederst fra venstre (universitetslektorer): Marie Innerå, Hege Dagestad, rektor Yngvild Wasteson, klinikksjef Åshild Roaldset, Kristin 
Marie Valand Herstad og Stine Anett Dæhlen. Ikke tilstede: Heidi Sjetne Lund og Vibeke Rootwelt.
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Bedre undervisningstilbud for studentene

-

«Smådyrvakta» historie

-

-

-

-

-

-

-

Rektor var tydelig stolt, og ønsket klinikksjefen og alle de nyansatte 
veterinærene ved veterinærhøgskolen lykke til.
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Helene Seljenes

En stolt rektor Yngvild Wasteson gratulerer 
klinikksjef Åshild Roaldset med overtagelse av 

smådyrvakta ved Norges veterinærhøgskole.
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sammen.
 

gledelig.

ideer.

For TUD

Eva Kristin Sjøberg

Leder

NYTT fra TUD – Tilsynsutvalget for 
Dyreklinikker

-

 

Prosjektet «Den gule hund»

NYTT FRA SMÅDYRPRAKTISERENDE VETERINÆRERS FORENING
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Byåsen Dyrehospital 
Byåsveien 120, 7020 Trondheim 
Tlf. 73 84 14 80

Din Dyreklinikk 
Skiringssalveien 9, 3211 Sandefjord 
Tlf. 33 47 01 13

Doktor Dyregod 
Grini Næringspark 1, 1361 Østerås 
Tlf. 67 16 61 61

Dyrehospitalet 
Brynsveien 98, 1352 Kolsås 
Tlf. 67 18 06 00

Dyreklinikken på Stend 
Hordnesvegen 10, 5244 Fana 
Tlf. 55 11 60 60

Dyreklinikken Tromsø 
Turistvegen 48, 9020 Tromsdalen 
Tlf. 77 63 50 35

Dyrlegene på Lilleaker
Mustadsvei 12, 0283 Oslo
Tlf. 22 51 58 00

Follo Dyreklinikk 
Åsenveien 14, 1400 Ski 
Tlf. 64 91 11 11

Fredrikstad Dyrehospital 
Spinneriveien 3, 1632 Gamle Fredrikstad 
Tlf. 69 30 48 30

Grong Dyreklinikk 
Bergsmo, 7870 Grong 
Tlf. 74 33 21 00

Groruddalen Dyreklinikk 
Stovner Senter 3, 0985 Oslo 
Tlf. 22 78 84 84

Hinna Dyreklinikk 
Boganesgeilen 9A, 4032 Stavanger 
Tlf. 51 81 90 90

Hønefoss Dyrehospital 
Osloveien 67, 3511 Hønefoss 
Tlf. 32 11 19 20

Jeløy dyreklinikk 
Nesvegen 440, 1514 Moss 
Tlf. 69 91 10 90

Jessheim Dyreklinikk 
Tyrivegen 21, 2050 Jessheim 
Tlf. 63 97 18 25

Kongsvinger Veterinærklinikk 
Greakervegen 14, 2212 Kongsvinger 
Tlf. 62 81 60 11

Lørenskog Dyreklinikk 
Solheimveien 91F, 1473 Lørenskog 
Tlf. 67 91 69 91 
 
Molde Dyreklinikk 
Julsundvegen 47, 6412 Molde 
Tlf. 71 25 44 20

Namsen Dyrehospital 
Holmenvegen 9, 7820 Spillum 
Tlf. 74 40 52 70

Oslo Dyreklinikk 
Ensjøveien 14, 0655 Oslo 
Tlf. 22 68 35 00

PetVett Bergen Dyreklinikk 
Eidsvågbakken 1, 5105 Eidsvåg 
Tlf. 55 53 52 20 

PetVett Ekeberg Dyreklinikk 
Ekebergveien 175, 1177 Oslo 
Tlf. 23 03 15 00

Petvett Sandvika Dyreklinikk 
Industriveien 2, 1337 Sandvika 
Tlf. 400 12 800

Porsgrunn Dyreklinikk
Heigata 4, 3920 Porsgrunn
Tlf. 48 02 33 33

Rising Dyreklinikk 
Luksefjellveien 30, 3716 Skien 
Tlf.: 35 50 64 40

Skedsmo Dyreklinikk 
Riisveien 75, 2007 Kjeller 
Tlf. 63 87 85 00

Sortland Dyreklinikk 
Strand, 8400 Sortland 
Tlf. 76 11 14 50

Stavanger Smådyrklinikk 
Torgveien 15C, 4016 Stavanger 
Tlf. 51 51 00 60

Stjørdal Dyreklinikk 
Sandgata 5, 7500 Stjørdal 
Tlf. 74 84 00 90

Sørlandets Dyreklinikk 
Travparkveien 40, 4636 Kristiansand 
Tlf. 38 09 55 00

Telemark Dyreklinikk 
Bøvegen 273, 3810 Gvarv 
Tlf. 35 95 62 62

Tromsø Veterinærsenter 
Strandveien 34, 9006 Tromsø 
Tlf. 77 65 93 10

Trondheim Dyrehospital 
Tungasletta 2, 7047 Trondheim 
Tlf. 73 91 80 01

Trøndelag Dyreklinikk 
Grilstadveien  2C, 7053 Ranheim 
Tlf. 73 82 25 25

Vennesla Dyreklinikk 
Støavegen 4, 4700 Vennesla 
Tlf. 38 15 56 00

Vetsentrum Hamar
Engomsvingen 1, 2323 Ingeberg
Tlf. 95 97 60 00

Ålesund Dyreklinikk 
Brusdalsveien 10 A, 6011 Ålesund
Tlf. 70 17 83 83

Åssiden Dyreklinikk 
Landfalløya 105, 3023 Drammen 
Tlf. 32 82 73 00

Godkjente dyreklinikker  (april 2013)
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Enorme muligheter for NMBU 

 

meldingen.

Kilde: Pressemelding fra Fellesstyret for NMBU, datert 5. mai 2013 
og Den norske veterinærforenings nettside, www.vetnett.no, 5. 
mai 2013.

6,3 milliarder til nye veterinære bygg på Ås
Regjeringen har bevilget 6,3 milliarder kroner til nye veterinærbygg på Campus Ås som skal huse Norges  
veterinærhøgskole (NVH) og Veterinærinstituttet (VI). 
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– Glad for bevilgning, mye arbeid gjenstår
Professor Erling Olaf Koppang, Den norske veterinærforenings (DNV) hovedtillitsvalgte ved Norges  
veterinærhøgskole (NVH), er glad for at politikerne nå understreker veterinærmedisinens store samfunns- 
messige betydning. 

-

-

-
ning.

Kilde: Den norske veterinærforenings nettside, www.vetnett.no,  
5. mai 2013.

Kilde: Statsbygg



Løperkongen
Rotorbladene på de store vindmøllene i Høg-Jæren Energipark 
snurrer dovent i sola når vi kjører inn på bondegården til Jarle Risa 
i Undheim, også kalt ”den grønå bygdå”, sør for Bryne i Rogaland. 
Risa er veterinær og bonde på heltid, far til tre barn, og samtidig 
en av Europas beste langdistanseløpere. Han har flere norske 
rekorder. Hvordan er det mulig? 

fra Undheim



– Jeg liker å løpe langt, sier veterinær og 
bonde Jarle Risa, her fotografert på gården 
i Undheim i Rogaland som han overtok i 
2002. Foto: Oddvar Lind
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men samtidig er det noen millioner 

En utrolig løpskultur

-

for gitt at det blir medvind på noen 

maraton på under tre timer. Dette 

-

En spøkefull tone mellom far og sønner som alle er veterinærer og bønder og som setter pris på landlivets gleder. Fra venstre Jarle Risa (37), Jan Risa (67) 
og Svein Ove Risa (38). Foto: Oddvar Lind

Driftige bønder på Jæren

Gårdsbrukene på Jæren har en betydelig matproduksjon, og 

regionen er kjent for sine driftige bønder. Vi spør om andre 

landsdeler i Norge kan lære av bøndene på Jæren. Svarene 

kommer litt nølende, kanskje fordi far og sønner Risa er litt 

redd for å virke belærende.

– Det er klart at størrelsen på brukene har en god del å 

si, sier Jan Risa. I tillegg har vi et godt næringsmiljø på Jæren. 

Bøndene er flinke til å omstille seg og følge med i tiden. Og så 

tør de å satse, forteller Risa mens sønnene nikker samtykkende. 

På spørsmål om høyere matvarepriser kan bidra til å bedre 

lønnsomheten i landbruket, svarer de ja. I dag er gjennom-

snittsinntekten per årsverk i landbruket om lag 150 000 kroner. 

Det er en av hovedårsakene til at tallet på heltidsbønder 

fortsetter å falle. 

– Priser er viktig. Men samtidig er klart at tilskuddene vi 

mottar fra staten er helt nødvendige for å sikre lønnsomheten 

i matproduksjonen. Målet bør være at bøndene får en inntekt 

på linje med andre arbeidstakere i Norge, sier Jarle Risa til slutt.
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med jobben som bonde og vete-

sine beste resultater noensinne det 

startplasser.

som nå er 37 år gammel. 

Får hjelp

og bonde om ettermiddagen. Ofte 

Det samme er min eldre bror. Du 

Tok over i 2002

sin utdannelse.

verste jeg visste. 

Jan og broren Svein Ove Risa inn 

imellom.

Det gode liv?

-

Oslostudentenes Idrettslag. Det var 

-

Løperkongen Jarle Risa i aksjon. Han løper fra de fleste på lange distanser og har satt to 
Norgesrekorder det siste året.  Foto: Oddvar Lind

Trener minst 10 
timer i uka

Jarle Risa trener minst 10 timer i 

uka. Det blir fort 100 km eller mer. I 

”høysesongen” blir det gjerne 140-150 

km. Det er ikke snakk om å kjøre bil for 

å komme på trening. Det bare å ta på 

seg joggesko og treningstøy og starte 

utenfor fjøsdøra. Om lag fem kilometer 

mot sør ligger Høg-Jæren Energipark, 

og der er terrenget steinete og kupert, 

et typisk landskap for denne delen 

av Jæren. Energiparken produserer 

ren fornybar strøm til rundt 12 000 

husholdninger, cirka 232 GWh i året. 

Det synes Risa er positivt.

– Landskapet i dette området er 

veldig variert. Vi kan velge stier og 

høydemeter etter behov. Tre dager 

i uka er det fellestrening med andre 

Undheim-løpere, inkludert en langtur 

søndag formiddag. Disse trenings-

øktene går nesten på autopilot, men 

de er veldige sosiale og hyggelige

turer, sier Risa som løper mer i terrenget 

enn tidligere. Han har ingen sponsorer 

utenom de som sponser Undheim IL.

– Jeg trenger noen mål og konkur-

ranser å se fram mot. I år blir det en tur 

til Frankrike, der det arrangeres 100 km 

ultraløp. Og så blir det muligens en tur 

til Sør-Afrika til høsten, der det arran-

geres VM i 100 km. Jeg gleder meg 

allerede til disse løpene, avslutter Risa.      
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God helsetilstand

-

Oddvar Lind

– Vi har 60 melkekyr i løsdriftfjøset, og kyrne går ute på beite hele sommeren, sier Jarle Risa 
som får hjelp av sin far og onkel på gården. Foto: Oddvar Lind

Therios «Sogeval »

Antibiotikum. Reseptgruppe C. ATCvet-nr.: QJ01D  B01

TYGGETABLETTER 75 mg til katt: Hver tyggetablett inneh.: 

Cefaleksinmonohydrat 75 mg, hjelpestoffer. Med delestrek.

TYGGETABLETTER 750 mg til hund: Hver tyggetablett 

inneh.: Cefaleksinmonohydrat 750 mg, hjelpestoffer. Med 

delestrek. Egenskaper: Klassifisering: Baktericid antibioti-

kum, 1. generasjons cefalosporin. Virkningsmekanisme: Inhi-

berer nukleopeptidsyntesen i bakteriecelleveggen, som blir 

defekt og osmotisk ustabil. Resultatet er celledød. Effektiv 

mot grampositive og gramnegative bakterier. Staphylococcus 

spp. (inkl. penicillinresistente stammer), Streptooccus spp., E. 
coli, Klebsiella spp. og P. multocida er sensitive for cefaleksin, 

hos Staphylococcus spp. og P. multocida er den baktericide 

effekten tidsavhengig. Ingen antibakteriell effekt mot Entero-
bacter spp., P. aeruginosa og Serratia spp. Cefaleksin blir ikke 

inaktivert av β-laktamase produsert av grampositive bakte-

rier, mens β-laktamase fra gramnegative bakterier kan virke 

hemmende. Resistens overføres via plasmid eller kromoso-

mer. Kryssresistens mellom betalaktamantibiotika forekom-

mer. Absorpsjon: Etter oral enkeltdose cefaleksin 18,5 mg/kg 

til katt nås Cmax på 22 μg/ml (biotilgjengelighet ca. 56%) etter 

1,6 timer. Hos hund gir oral enkeltdose cefaleksin 15 mg/kg 

en Cmax på 21,2 μg/ml (biotilgjengelighet >90%) etter 1,33 ti-

mer. Samme dose 2 ganger daglig i 7 dager gir Cmax på 20 μg/

ml etter 3,33 timer. Plasmakonsentrasjon >1 μg/ml opprett-

holdes i hele behandlingsperioden, 2 timer etter behandling 

er konsentrasjonen i hud 5,8-6,6 μg/g. Hos både katt og hund 

kan cefaleksin påvises i plasma i 24 timer etter administrering. 

Halveringstid: Gjennomsnittlig 2 timer hos hund.  Utskillelse: 

Hovedsakelig uforandret via urin (85% hos katt). Indikasjo-

ner: Katt: Infeksjoner forårsaket av cefaleksinfølsomme bak-

terier. Infeksjoner i nedre urinveier forårsaket av E. coli eller 

Proteus mirabilis. Hud- og underhudsinfek sjoner: Pyodermi 

forårsaket av Staphylococcus spp., sår og abscesser forårsaket 

av Pasteurella spp. Hund: Hud- og urinveisinfeksjoner, inkl. 

dyp og overflatisk pyodermi, nefritt og cystitt, forårsaket av 

cefaleksinfølsomme bakterier. Kontraindikasjoner: Alvorlig 

nyresvikt. Kjent cefaleksinresistens. Overfølsomhet for cefa-

losporiner eller penicilliner. Ikke til smågnagere inkl. marsvin 

og kanin. Bivirkninger: Oppkast og diaré er observert, ved 

gjentatte tilfeller avbrytes behandlingen og veterinær kon-

taktes. Sjeldne tilfeller av hypersensitivitet. Forsiktighetsreg-

ler: Ved kjent nyreinsuffisiens reduseres dosen pga. risiko for 

systemisk akkumulering. Nefrotoksiske legemidler skal ikke 

brukes samtidig. Bruk til katter <2,5 kg etter nytte-/risikovur-

dering. Anbefales ikke til hunder <6 kg. Sikkerhet for ammo-

niumglykyrrisat er ikke kjent for hunder <1 år. Bruk baseres så 

langt mulig på følsomhetstesting og skal være i tråd med of-

fisiell antibiotikapolitikk. Cefalosporiner kan forårsake allergi 

ved kontakt eller inntak, og personer med kjent overfølsom-

het bør unngå kontakt med preparatet. Ved symptomer etter 

kontakt, som f.eks. hudutslett, skal lege kontaktes. Interak-

sjoner: Skal ikke brukes i kombinasjon med bakteriostatiske 

midler (makrolider, sulfonamider og tetrasykliner). Skal ikke 

kombineres med  polypeptidantibiotika, aminoglykosider 

eller visse diuretika (furosemid), pga. økt risiko for nefrotok-

sisitet. Drektighet/Laktasjon: Studier i mus, rotte og kanin 

har ikke vist tegn på teratogen effekt. Katt: Sikkerhet er ikke 

undersøkt hos drektige og diegivende katter, brukes kun i 

samsvar med nytte-/risikovurdering. Hund: Skal ikke brukes 

til drektige og diegivende tisper. Dosering: Gis oralt. Dyrets 

vekt må bestemmes nøyaktig for å unngå underdosering. 

Katt: 15 mg/kg kroppsvekt (1 tyggetablett/5 kg) 2 ganger 

daglig. Behandlingsvarighet: Sår og abscesser: 5 dager. Ur-

inveisinfeksjoner: 10-14 dager. Pyodermier: Minst 14 dager, 

behandling i 10 dager etter at lesjonene er borte. Hund: 15 

mg/kg kroppsvekt 2 ganger daglig. Ved behov kan dosen 

trygt dobles til 30 mg/kg 2 ganger daglig. Behandlingsvarig-

het: Urinveisinfeksjon: 14 dager. Overflatiske hudinfeksjoner: 

Minst 15 dager. Dype hudinfeksjoner: Minst 28 dager. Admi-

nistrering: Tyggetabletter til katt: Smakstilsatt, kan gis alene 

eller sammen med fôr. Tyggetabletter til hund: Smakstilsatt, 

kan knuses eller gis sammen med fôr. Kan deles i 2 og 4 like 

deler. Overdosering/Forgiftning: 5 ganger anbefalt dose 2 

ganger daglig ble godt tolerert hos hund. Oppbevaring og 

holdbarhet: Oppbevares <25° C. Ubrukt del av tyggetablett 

legges tilbake i blisterlommen og er holdbar i ca. 24 timer. 

Pakninger: Tyggetabletter: 75 mg: Til katt: 10 stk. (blister) 

750 mg: Til hund: 30 stk. (blister). 

rr :.: QJ0QJ01D1D B0B011

ttyggyggetaetablebletttt inninneheh.::
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Cefalosporin

1. generasjon

Velsmakende 
tyggetabletter
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85 år 

Øystein Hortemo   08.06
 

75 år 
Lars Vik    30.06
 

70 år 
Bjørn Næss   29.06
 

60 år 
Lennart Johanson   05.06
Bjørn Gondrosen   17.06
 

50 år 
Petter Rokstad   20.06
Bjørnar Werner Jakobsen  25.06
Suzana Akilah   27.06
Hanne Katrine Nilsen  27.06

85 år 

Bjørn Romundstad   11.07
 

75 år 
Laurits Rossebø   15.07
 

70 år 
Jens Petter Kraft-Pettersen  07.07
 

60 år 
Aud Elisabeth Brøderud  25.07
 

50 år 
Trond Steinar Relling  08.07
Inge Vogt Engeland  12.07
Siv Svendsen   18.07
Henrik Rasmussen   21.07

M E R K E D A G E R  I M E R K E D A G E R  I 

Juni Juli

■   Signe Lehrmann Dideriksen - utdannet ved Den 
Kongelige veterinær- og Landbohøjskole, Danmark

■   Vladimir Kostov Dmitrov - utdannet ved Trakia University 
Stara Zagora, Bulgaria

■   Bente Graven - utdannet ved Tierärztliche Hochschule 
Hannover, Tyskland

■   Hanne Merethe Haugvaldstad - utdannet ved Norges vet-
erinærhøgskole

■   Andrea Jenssen - utdannet ved Szent Istvàn University, 
Budapest

■   Pernille Knøs Jørgensen - utdannet ved Københavns 
Universitet, Danmark

■   Astrid Aarseth Kristoffersen - utdannet ved Norges veter-
inærhøgskole

■   Pia Mathilde Køteles - utdannet ved Szent Istvàn 
University, Budapest

■   Juni Barsett Langen - utdannet ved Szent Istvàn 
University, Budapest

■   Linda Dammen Laursen - utdannet ved Szent Istvàn 
University, Budapest

■   Hilde Leirgulen Leknes - utdannet ved Szent Istvàn 
University, Budapest

■   Trine Charlotte Friis Madsen - utdannet ved Den 
Kongelige veterinær- og Landbohøjskole, Danmark

■   Robert Alexander Menzies - utdannet ved University of 
Queensland, Australia

■   Kazimierz Satora - utdannet ved Sveriges 
Lantbruksuniversitet

■   Tonje Solheim - utdannet ved Københavns Universitet, 
Danmark

■   Niels Tellerup - utdannet ved Den Kongelige veterinær- 
og Landbohøjskole, Danmark

autorisasjoner
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■   Stine Sundsby Blankvandsbråten

■   Marte Fanum

■   Hannah Harjen

■   Lars Erik Heggen

■   Milda Lindstad

■   Arild Lysaker

■   Anne Line Meltzer

■   Solveig Sølverød Mo

■   Rune Næverdal

■   Ida Nøst

■   Guro Otteren-Neale

nye medlemmer
Den norske veterinærforening ønsker følgende 
nye medlemmer velkommen:

Alice Heitmann

Alice Heitmann ble født i Bærum 2. juni 1962 og døde 11. februar 2013. Hun tok 
artium i 1981, fikk sin Cand.med.vet ved Norges veterinærhøgskole i 1989 og tok 
agronomeksamen i 1983. Hun drev privatpraksis i 1989 og tok militær førstegangs-
tjeneste i Finnmark Landforsvar fra 1990 til 1991. I 1992 var hun veterinær ved UNIFIL 
i Libanon kont. XXIX. I årene 1993 til 1994 hadde hun vikariat DV1 i Bergen og  
DKV-veterinær og fra 1996 til 1997 var hun brig.veterinær, sjef for Hygienelag og  
NK hygienelag Bosnia. Fra 1998 drev hun privatpraksis i Ringebu.

Gustav Arnhold Sørlie

Gustav Arnold Sørlie ble født i Aker 10. august 1922 og døde 3. mars 2013. Han tok artium i 1942 og fikk 
sin Cand.med.vet ved Norges veterinærhøgskole i 1948. Han hadde studieopphold i Danmark og Sverige. 
Fra 1949 til 1950 var han distriktsveterinær i midt-Finnmark og fra 1950 til 1953 vitenskapelig assistent 
ved Institutt for næringsmiddelhygiene på Norges veterinærhøgskole. Sørlie var kontrollveterinær ved Oslo 
Helseråd fra 1953 til 1967 og veterinærinspektør i Landbruksdepertementet i 1967. I årene 1982 til 1983 
og fra 1985 til 1990 var han overveterinær ved Oslo Helseråd og i 1984 var han byveterinær i Oslo.
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Liv Ingeborg Sandbu

Liv Ingeborg Sandbu ble født i Oslo 6. august 1934 og døde 
5. mars 2013. Hun tok artium i 1952 og fikk sin Cand.med.
vet ved Norges veterinærhøgskole i 1959. Hun var vitenskape-
lig assistent ved Institutt for næringsmiddelhygiene ved Norges 
veterinærhøgskole fra 1959 til 1961 og hun var kontrollvete-
rinær ved Karl A. Jensens fjørfeslakteri fra 1959 til 1960. Hun 
drev privatpraksis i Sandefjord fra 1960 til 1970 og hadde et 
vikariat som byveterinær fra 1970 til 1972. Etter dette drev 
hun privatpraksis samme sted fra 1973.

M
in

ne
o

rd
Pexion®  (Imepitoin)
«Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH» 

Indikasjoner:
redusere frekvensen av generaliserte anfall 

der alternative behandlingsmuligheter er 
grundig vurdert. Kontraindikasjoner: Skal 
ikke brukes ved kjent overfølsomhet for noen 
av innholdsstoffene. Skal ikke brukes ved 

Bivirkninger: I studier er følgende milde og 
generelt forbigående bivirkninger i sjeldne tilfeller 

normale referanseområder. Forsiktighetsregler: 

alternativ behandling hos noen hunder pga. 
sikkerhetsprofilen. Noen hunder vil oppnå 

kan økt anfallsfrekvens opptre. Hvis anfallene 

diagnostiske tiltak og annen antiepileptisk 

Effekten hos hunder med status epilepticus 
og clusteranfall er ikke undersøkt. Imepitoin 

antiepileptika bør gjennomføres gradvis og 

Effekt av imepitoin brukt som tilleggsbehandling 

eller etikett. Interaksjoner: Imepitoin er brukt 
i kombinasjon med fenobarbital i et lite antall 

er observert. Drektighet/Laktasjon: Imepitoin 
er ikke anbefalt til hannhunder som skal brukes 
i avl. Drektighet: Skal ikke bruke til tisper under 
drektighet. Laktasjon: Skal ikke brukes til tisper 

anfallene ikke er tilfredsstillende redusert etter 

daglig ved behandlingsoppstart. Administrering: 
Til oral bruk. Biotilgjengeligheten er større ved 

konsekvent i forhold til fôring. Tablettene kan 
deles. Overdosering/Forgiftning: Ved gjentatt 

redusert antall spermier. Oppbevaring og 
holdbarhet: Holdbarhet etter anbrudd av indre 

Pakninger:

Utleveringsgruppe: C Sist endret: 
 

se www.legemiddelverket.no

xion®  (Imepitoi
hringer



Det er mange grunner til at 
hundeeierne er glade i sine  
firbente venner 

OG DISSE GRUNNENE 
BØR BESTÅ  

 NR. 16 : Han stikker nesen i alt

Nå lanseres PEXION® (imepitoin), den første og 
eneste målrettede epilepsibehandlingen som  
er utviklet spesielt til hunder.
Nå kan du hjelpe hund og eier med å leve i nuet i stedet for å 
leve med kompromisser.

Ta del i forandringen. Besøk  
www.bivet.nu/no for mer informasjon

 



Få ny inspirasjon!
Juniorkurs 2013   –   26. - 30. august

For ytterligere informasjon kontakt kursleder Vibeke Falkengaard 

Tlf.+45 22 72 49 74, vibeke.falkengaard@boehringer-ingelheim.com

Innblikk · Utvikling · Inspirasjon · Nettverk · Innblikk · Utvikling · Inspirasjon · Nettverk ·

MÅNDAG 26 AUGUSTI 

Ansvariga: Thomas Manske och Vibeke Falkengaard

GET-TOGETHER

12:15 Avresa Kastrup

16:30 Ankomst och inkvartering

17:00   Introduktion till kursen 
Thomas Manske, Leg Vet, VMD

Vibeke Falkengaard, Kvægfagdyrlæge

Boehringer Ingelheim, Vetmedica, Team Kvæg

18:00 Middag

19:00 Team building – Koveterinärens vardag i teori 

 och praktik 

 BI Team Kvæg

TISDAG 27 AUGUSTI

Ansvariga: Thomas Manske och Troels Løwig Larsen

VÄLFÄRD OCH SMITTSKYDD, TEORI 

OCH PRAKTIK 

08:00  Genomgång av gårdagens och dagens 

aktiviteter

Thomas Manske 

08:15  Improved welfare in dairy cattle – issues, 

obstacles and opportunities!

 Becky Whay, Senior Lecturer, 

University of Bristol

12:00 Lunch

12:30  Besättningsbesök – Fokus på smittskydd, 

kalvhälsa och välfärd i praktiken!

Finn Hynkemejer, Kvægfagdyrlæge

 Dyrlægeteamet Sydvet, Rødding

 Ole Rasmussen, Dyrlæge

 Ribeegnens Dyrlæger

 Henrik Schmidt, Dyrlæge 

 DC Sydvest Team Kvæg

18:00 Middag

19:00  Pain hurts! - Physiological, welfare-related 

and practical aspects of pain in cattle

 Becky Whay, University of Bristol

 Erling Andersen, Dyrlæge, LVK

 Thomas Nissen, Dyrlæge, Aalborg Sygehus

21:00 Vickning

MANDAG 26. AUGUST 

Tovholder: Vibeke Falkengaard og Thomas Manske

GET-TOGETHER

12:15 Afgang Kastrup

16:30 Ankomst og indkvartering

17:00 Introduktion til kurset og kursister

  Vibeke Falkengaard, Kvægfagdyrlæge

Thomas Manske, Leg Vet, VMD

Boehringer Ingelheim, Vetmedica, 

Team Kvæg

18:00 Middag
19:00 Team building  - Omkring hverdagen 

 i kvægpraksis

 BI Team Kvæg

TIRSDAG 27. AUGUST

Tovholder: Troels Løwig Larsen og Thomas Manske

VELFÆRD OG SMITTEBESKYTTELSE, 

TEORI OG PRAKSIS

08.00 Fælles opsamling og dagens program

 Troels Løwig Larsen, Kvægfagdyrlæge 

 BI Vetmedica, Team kvæg

08:15   Improved welfare in dairy cattle – issues, 

obstacles and opportunities!

Becky Whay, Senior Lecturer, 

University of Bristol

12:00 Frokost

12:30  Besætningsbesøg - Fokus på smittebeskyt-

telse, kalvesundhed og velfærd i praksis! 

 Finn Hynkemejer, Kvægfagdyrlæge

 Dyrlægeteamet Sydvet, Rødding

 Ole Rasmussen, Dyrlæge

 Ribeegnens Dyrlæger

 Henrik Schmidt, Dyrlæge 

 DC Sydvest Team Kvæg

18:00 Middag

19:00   Pain hurts! - Physiological, welfare-related 

and practical aspects of pain in cattle

 Becky Whay, University of Bristol

 Erling Andersen, Dyrlæge, LVK

 Thomas Nissen, Dyrlæge, Aalborg Sygehus

21:00 Natmad

ONSDAG 28. AUGUST

Tovholder: Heidi Voss

DYRLÆGENS HVERDAG I KVÆGPRAKSIS - FRA 

PAPIRJUNGLEN TIL OPTIMAL KLOVSUNDHED

08:00 Fælles opsamling og dagens program

 Heidi Voss, Kvægfagdyrlæge,

 Boehringer Ingelheim, Vetmedica, Team Kvæg

08:15  Lovgivning, Dyreregistrering, Udskrifter, 

Afrapportering etc. med fokus på optimalt 

udbytte for ko og landmand

Helle Slot, Kvægfagdyrlæge 

Dyrlægegruppen Thy

09:30  Kaffepause

10:00   Workshop med udgangspunkt i aktuelle situa-

tioner fra hverdagen i kvægpraksis

Helle Slot

12:00 Frokost 
12:30  Workshop, (forsat fra om formiddagen)

Helle Slot

16:00  Skandinavisk klövsymposium: En halt ko eller 

en besætning med 25 % halte køer – Sådan 

hånd terer du problemet!

Åse Margrethe Sogstad, Veterinär, PhD, 

Tine, Helsetjenesten for strofe

 Peter T. Thomsen, Seniorforsker, 

Aarhus Universitet

Thomas Manske

18:15 Udfl ugt til Rømø og vadehavet

 Nils Hansen, Kvægfagdyrlæge

 Dyrlægeteamet Sydvet, Sommersted

20:30 Grillparty 
 Skærbæk Fritidscenter
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Det maksimale deltakerantallet er 20 og en lik fordeling 

mellom veterinærstudenter og veterinærer tilstrebes. 

Kursavgiften inkluderer kost, losji og tibud om felles 

transport fra og tilbake til Kastrup/Skærbæk.
 

Kursavgift: 

3750,- kr (eks. moms) pr. veterinær

1250,- kr (eks. moms) pr. veterinærstudent

Bemerk venligst at siste frist for påmelding 
(www.bivet.nu) er  fredag den 21. juni 2013

· Innblikk · Utvikling · Inspirasjon · Nettverk · Innblikk · Utvikling · Inspirasjon · Nettverk

ONSDAG 28 AUGUSTI 

Ansvarig: Christina Nyman

FOKUS PÅ DET GRUNDLÄGGANDE: 

KON, BONDEN OCH  KLÖVARNA!

08:00  Genomgång av gårdagens och dagens aktiviteter

Christina Nyman, Leg Vet, BI Vetmedica, 

Team Kvæg

08:15  Vad gör veterinären på foderbordet?

– ”20 frågor” om utfodring och kohälsa

Kristina Nilsson, Leg Vet, Produktions-

rådgivare Kristinas Husdjursservice 

09:30  Kaffepaus 
10:00  Så möter vi utmaningarna tillsammans! 

Veterinärens roll i mjölkproduktionen

Carina Lagerstedt, Mjölkproducent, 

Ulvhults Säteri

Anne Brunberg, Leg Vet  

Ina Juhlin, Leg Vet

Kristina Nilsson, Leg Vet

12:00  Lunch

13:00  Besättningsbesök 

– Fokus på analys och säker djurhantering

Anne Brunberg

Jason Patterson, Cowboy

16:00  Skandinaviskt klövsymposium: En halt ko 

eller en besättning med 25 % halta kor 

– så tar du dig an problemet!

Åse Margrethe Sogstad, Veterinär, PhD, 

Tine, Helsetjenesten for strofe

 Peter T. Thomsen, Seniorforsker, 

Aarhus Universitet

Thomas Manske

18:15  Guidad utfl ykt till Rømø och vadehavet

 Nils Hansen, Kvægfagdyrlæge

 Dyrlægeteamet Sydvet, Sommersted

20:30  Grillparty

Skærbæk Fritidscenter

TORSDAG 29 AUGUSTI 

Ansvarig: Baldur Helgason

VIDGA DINA VYER!

07:00  Genomgång av gårdagens och dagens aktiviteter

Baldur Helgason, Leg Vet

 BI Vetmedica, Team Kvæg 

08:00  Dela en dansk veterinärs vardag! 

  Auskultera hos en dansk kollega med allmän-

praktik eller veckobesök 

16:00 Debriefi ng: Vad såg du? Och vad upplevde jag?

 Thomas Manske

18:00  Team building – Oldtidsolympiade

 Hjemsted Oldtidspark

20:00 Middag

 Hjemsted Oldtidspark 

FREDAG 30 AUGUSTI

Ansvarig: Thomas Manske och Vibeke Falkengaard

KOMMUNIKATION – EN VÄG TILL ARBETSGLÄDJE

08:00  Genomgång av gårdagens och dagens aktiviteter

Thomas Manske

Vibeke Falkengaard

08:15  Varför hör inte folk vad man säger 

80– och vad kan man göra åt det?

Sigge Birkenfalk, Communicans AB

10:15  Kaffepaus

11:45  Kursavslutning och utvärdering

Thomas Manske

Vibeke Falkengaard

12:30 Lunch

13:30 Avfärd

17:30 Ankomst Kastrup

TORSDAG 29. AUGUST

Tovholder: Troels Løwig Larsen

WORKSHOP DATAHÅNDTERING

08:00  Fælles opsamling og dagens program

Troels Løwig Larsen

08:15  Besætningsbesøg, data og datahåndtering 

Anne R. Nymand, Kvægfagdyrlæge, 

Dyrl. Himmerland Kvæg

 Anne Skovbjerg, Dyrlæge, Helle Dyrlægerne

 Lotte Wienecke, Dyrlæge, DC Sydvet Team Kvæg

15:00 Kaffepause

15:30  Fremlæggelse i plenum

18:00  Team building – Oldtidsolympiade

 Hjemsted Oldtidspark

20:00 Middag

 Hjemsted Oldtidspark
 

FREDAG 30. AUGUST

Tovholder: Vibeke Falkengaard og Thomas Manske

KOMMUNIKATION – EN VEJ TIL ARBEJDSGLÆDE

08:00  Introduktion til dagen og opsamling på torsdagen

Vibeke Falkengaard 

Thomas Manske

08:15  Hvorfor hører folk ikke hvad jeg siger 

- og hvad kan jeg gøre ved det?

Sigge Birkenfalk, Communicans AB

10:15  Kaffepause

11:45  Kursusafslutning og evaluering

Vibeke Falkengaard

Thomas Manske 

12:30 Frokost

13:30 Afrejse

17:30 Ankomst Kastrup



Circovac . Merial Emulsjon og suspensjon til injeksjonsvæske, emulsjon til griser: Hver ml rekonstituert vaksine inneh.:
Indikasjoner: Purker og ungpurker:

Spedgris:
Bivirkninger: 

Forsiktighetsregler: Interaksjoner:

Andre opplysninger:
Dosering:

Ungpurker og purker: Grun-
nvaksinasjon: Ungpurker: Purker:

Revaksinasjon: Spedgris fra 3 ukers alder:
Tilbakeholdelsestider: Pakninger: Reseptgruppe:

Neocolipor. Merial INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon: 1 dose (2 ml) inneh.:
Indikas-

joner: Bivirk-
ninger: Forsiktighetsregler:
Andre opplysninger: Dosering: Grunnvaksinasjon:

Revaksinasjon: Tilbakeholdelsestider: Pakninger:
Reseptgruppe:

Parvoruvax vet. Merial INJEKSJONSVÆSKE: 1 dose (2 ml) inneh.:
Indikasjoner: Kontraindikasjoner:

Bivirkninger:
Interaksjoner: Dosering:

Grunnimmunisering:
Revaksinasjon: Tilbakeholdelsestider: Pakninger:

Reseptgruppe:

Merial Norden A/S

ER DEN FLEKSIBLE LØSNINGEN
  VAKSINASJON AV PURKER OG UNGPURKER (2 ml)

 GIR EN PASSIV IMMUNISERING AV SPEDGRISER
 - Reduserer lesjoner i lymfoide vev 
 - Reduserer PCV2 relatert dødelighet

ELLER

  VAKSINASJON AV SPEDGRISER (0,5 ML) 
 GIR EN AKTIV IMMUNISERING
 - Reduserer fekal utskillelse av PCV2 virus
 - Reduserer kliniske tegn relatert til PCV2

VAKSINASJON MOT PCV-2

GIR EN PASSIV IMMUNISERING AV SPEDGRISER MOT 
DE VANLIGSTE COLISTAMMENE

VAKSINASJON AV PURKER OG UNGPURKER MOT COLIDIARÉ

GIR EN BESKYTTELSE DU KAN STOLE PÅ

VAKSINASJON MOT PARVO OG RØDSYKE

VAKSINER TIL SVIN FRA MERIAL

FOR MER INFORMASJON KONTAKT MANAGER CAMILLA P. BENTSEN 404 95 445
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Kurs og m
øter

Indremedisinske 
utfordringer hos katt

Kontakt Senter for etter- og videreutdanning på 
tlf. 22 59 72 40 / 22 96 45 00 eller kurs@nvh.no www.nvh.no
Kurset gjennomføres på Norges veterinærhøgskole onsdag 23. – fredag 25. oktober 2013

Kurset indremedisinske utfordringer hos katt retter seg mot
veterinærer i smådyrpraksis og er basert på forelesninger 
av den velkjente og inspirerende Andrew Sparkes fra 
England samt høgskolens egen ekspertise.

Kurset vil gi økt kompetanse når det gjelder undersøkelse,
diagnostikk og behandling av katt. 

Faglig ansvarlig: 
Førsteamanuensis Anna Vigdís Eggertsdóttir, Institutt for
sports- og familiedyrmedisin, Norges veterinærhøgskole.

Påmeldingsfrist: 27. september 2013

Pris: 7000,- NOK inkluderer bevertning og kursnotater

Etterutdanning

Aktivitetskalender

 2013

14.-15. juni
Akuttmedisin

19.-23. juni

Chiropractic . The Original Basic 

Module III: Cervical

7.-11. august

Chiropractic . The Original Basic 

Module IV:Extremities

11.-15. september

Chiropractic . The Original Basic 

Module V: Integrated

12.-14. september
17th Conference of  the European 
Society for Domestic Animal 
Reproduction

17.-20. september

8.-9. november
International Practical Equine 
Endocrinology - A 2-Day Practical  
& Case-Based Course 

 

27.-29. november
The European Buiatrics Forum
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Spesialveterinær i helsetjenesten for svin

Animalia søker veterinær til arbeid med helsetjeneste for produksjonsdyr. Stillingen tilhører fagområde helse-
tjenester og Koorimp. Fra 2014 inngår den i Helsetjenesten for svin, som har ansvar for Animalias arbeid med 
helse og velferd for svin. 

De viktigste arbeidsoppgavene vil være

Oppfølging av helsetjenestens oppgaver med helse og velferd hos svin

Kontroll med helseovervåking i foredlings- og formeringsbesetningene

Etterutdanning av fagpersonell innenfor helse og sjukdom hos gris

Initiere forsknings- og utviklingsprosjekter i Animalia og hos våre samarbeidsparter

Delta i og lede forsknings- og utviklingsprosjekter

Formidle fag og forskningsresultater til produsenter, rådgivere og veterinærer

Bidra i kjøtt- og fjørfebransjens og Animalias kontaktarbeid i forhold til offentlig myndighet

Høsten 2013 har vi oppgaver i Helsetjenesten for sau som vi ønsker at den vi ansetter skal jobbe med. I 2014 vil arbeidet i 

hovedsak være innenfor svineområdet.

Ønskede kvalifikasjoner

Veterinær

Spesifikk kompetanse eller erfaring med gris er ønskelig, men bakgrunn fra arbeid med helse og dyrevelferd hos andre 

produksjonsdyr vil også vektlegges.

God skriftlig og muntlig framstillingsevne

Interesse for og kunnskap om landbruks- og matpolitikk

Personlige egenskaper

Vi legger vekt på personlige egenskaper som at du er engasjert, løsningsorientert, tilpasningsdyktig, kan jobbe strukturert og 

selvstendig, har gode samarbeidsevner og stor arbeidskapasitet.

Vi kan tilby konkurransedyktig lønn og betingelser. 

Nærmere opplysninger får du ved å kontakte fagsjef Nina Elisabeth Svendsby 470 17 403 eller  

fagdirektør Ola Nafstad, 908 55 568

Søknad med CV og kopi av relevante dokumenter sendes innen 15.06.13 til soknad@animalia.no eller

Animalia, 

Postboks 396 Økern, 

0513 Oslo. Merk: Søknad helsetjeneste

Mer om Animalia finner du på http://www.animalia.no

Animalia er et av Norges ledende fag- og utviklingsmiljøer innen kjøtt- og 

eggproduksjon. Vi tilbyr norsk kjøtt- og eggbransje og norske bønder kunnskap 

og kompetanse gjennom e-læring og kursvirksomhet, forsknings- og utviklings-

prosjekter, husdyrkontroller og dyrehelsetjenester. 
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Mona Dverdal  
Jansen

Telefon: 934 99 808

   
 

Åshild Roaldset

Telefon: 916 26 773

Toralf Bernt Metveit

Telefon: 41 92 84 90

   

Thor Einar Sparby

Telefon: 901 75 491

Sigbjørn Gregusson

Telefon: 971 98 225

  

Kollegahjelpen

Befinner du deg i en vanskelig situasjon og trenger noen å snakke med? Kollegahjelpen består av fem frivillige som stiller 
opp som samtalepartnere enten det gjelder sykdom, dødsfall, kollegiale problemer eller der det er opprettet tilsynssak.
Kollegahjelpen er i regi av Den norske veterinærforening.

Faglige medarbeidere i Norsk veterinærtidsskrift

   Professor Stein Istre Thoresen er Veterinærmedisinsk redaktør og er ansvarlig for fagaktuelt om smådyr. Han 
er seksjonsleder for klinisk patologi og laboratoriesjef for Sentrallaboratoriet ved Institutt for basalfag og 
akvamedisin ved Norges veterinærhøgskole.

   Professor Kristian Ingebrigtsen er ansvarlig for veterinærhistorisk stoff. Han er seksjonsleder for Seksjon for 
farmakologi og toksikologi ved Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi ved Norges veterinærhøgskole. 
I tillegg er han også styrer av Norsk veterinærmedisinsk museum.

   Forsker Arve Lund er ansvarlig for fagartikler. Han er ansatt ved Seksjon for sjukdomsforebygging og  
dyrevelferd ved Veterinærinstituttet.

   Universitetslektor Sigrid Lykkjen er ansvarlig for fagaktuelt om hest. Hun er ansatt ved Hesteklinikken ved 
Norges veterinærhøgskole.

   Forsker Bjørn Lium er ansvarlig for fagaktuelt om produksjonsdyr, samt spalten Aktuelle diagnoser. Han er 
ansatt ved Seksjonen for sjukdomsforebygging og dyrevelferd ved Veterinærinstituttet.

   Professor Trygve T. Poppe er ansvarlig for fagaktuelt om fisk. Han er ansatt ved Seksjon for anatomi og  
patologi ved Institutt for basalfag og akvamedisin ved Norges veterinærhøgskole.

   Professor Liv Marit Rørvik er ansvarlig for fagartikler og for fagaktuelt om mattrygghet. Hun er seksjons- 
leder ved Seksjon for mattrygghet ved Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi ved Norges veterinær-
høgskole.  
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Den norske veterinærforening

Postadresse: 
Den norske veterinærforening
Pb. 6781 St. Olavs pl.
0130 OSLO

Tlf. 22 99 46 00 (sentralbord)
Faks 22 99 46 01

E-post til Den norske veterinærforening dnv@vetnett.no
E-post til Norsk veterinærtidsskrift nvt@vetnett.no
E-post kurspåmelding kurs@vetnett.no

Kontortid: 
15.9-14.5. 08.00-15.45
15.5.-14.9. 08.00-15.00
Telefontid fra kl. 9.00

Besøksadresse:
Keysers gt. 5
0165 OSLO

Bankgiro:
5005 05 63771

Hans Petter Bugge
Generalsekretær 
hpb@vetnett.no 922 80 301

Kjell Naas
Forhandlingssjef 
kjell.naas@vetnett.no 922 80 303

Mette Rød Fredriksen
Juridisk rådgiver 911 93 050
mrf@vetnett.no

Ellef Blakstad
Fagsjef 
eb@vetnett.no 922 80 315

Steinar Tessem
Informasjonssjef og redaktør 
st@vetnett.no 400 42 614

Solveig Magnusson
Økonomisjef  
solveig.magnusson@vetnett.no 938 39 261

Mona Pettersen
Redaksjonssekretær 940 24 652
mona.pettersen@vetnett.no

Aina Skaug Berntsen
Kurssekretær  22 99 46 03
aina.berntsen@vetnett.no 940 24 653

Anne Prestbakmo
Organisasjonssekretær
anne@vetnett.no 940 25 027
 
Kristine Fosser 
Økonomimedarbeider 932 22 337
kf@vetnett.no

Stein Istre Thoresen 
Veterinærmedisinsk redaktør 22 96 45 83
stein.thoresen@nvh.no 

President
Marie Modal Mobil: 901 66 216
mmoda@online.no

Visepresident
Eirik Heggstad
eirik.heggstad@mattilsynet.no Mobil: 916 18 268
 
Sentralstyremedlemmer
Jan A. Loopstra Mobil: 976 68 918
janlen@online.no

Torill Moseng Mobil: 930 93 064
torill@mosengsdyreklinikk.no

Hogne Bleie Mobil: 909 58 026
hogne.bleie@mattilsynet.no

Studentrepresentant  
Kristine Skalle Mobil: 920 55 527
kristine_skalle@hotmail.com

Studentrepresentant utland:
Lise Marie Ånestad   Mobil: (+36) 70258 2507
lisemaa@hotmail.com (+47) 414 29 689

Sekretariatet



Eukanuba Joint Mobility til 
ernæringsmessig vedlikehold 
av sunne ledd, behandling 
av aldersrelaterte problemer 
og til  støtte for hundens 
allmenne sunnhet

Joint Mobil ity
Designet for al ls idighet

Eukanuba Joint Mobility er sammensatt for å gi ernæringsmessig støtte for en sunn leddhelse 

og aldersrelaterte problemer. I tillegg bidrar denne formelen til behandling av andre symptomer, 

samt inneholder næringsstoffer som fremmer hundens allmenntilstand og velvære.

www.petproducts.no | Tlf. 22 72 76 70

(Eukanuba Veterinary Diets)



Livsløp, helse og sunnhet  i et faglig perspektiv

 Lifeline as

Gastritt, mavesår

 Pro-Soothe pellets

  multifiber

  elektrolytter (ph modifisering)

  prebiotika

  probiotika

  kaolin

Profylakse

 Bio-premium

 Pro-Soothe

Stress (reise, konkurranse, ab-kur,
parasitter, miljø/forandringer)

 Quick Fix pasta

  bidrar til rask restitusjon av flora

  høykonsentrert prebiotika

  høykonsentrert probiotika

 Biopremium pellets

  prebiotika

  probiotika

  fiber 

Hest

Akutt dysbiose

 Fibre-plex pasta

  prebiotika

  probiotika

  kort og langkjedet fibre

 Følge opp med Pro-fibre pellets

  prebiotika

  probiotika

  multifibre

Akutt diare, 
dehydrering

 Bio-lapis

  elektrolytter

  vitaminer

  prebiotika

  probiotika

 Fibre-plex

Kroniske fordøyelsesplager,
feilernæring

 Pro-fibre

Rekonvalesens

 Fibre-plex

 Pro-fibre

Gnager

Forebyggende

 Synbiotic-DC

  prebiotika

  probiotika

 Pro-soluble

  probiotika 

Akutt diare

 Pro-kolin

  prebiotika

  probiotika

  kaoliner

  pectin

 Påfølgende uke Synbiotic

Fiberresponsiv diare / colitt
analsekkbetennelse

 Pro-fibre

  prebiotika

  probiotika

  multifibre (bl.a. psyllium)

Kronisk diare

 Pro-kolin

 Pro-fibre

 Synbiotic

 Pro-soluble

Hund og katt

Klinisk ernæringsstøtte for god magetarmfunksjon

Protexin-serienProtexin-serien


