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Bjørnar W. Jakobsen
President
Den norske veterinærforening

leder

Stø kurs videre

V

eterinærforeningens flotte
og medievante president
har fått den viktige jobben
som administrerende direktør på
Veterinærinstituttet. Hun etterlater seg
et stort rom å fylle.
Undertegnede har tatt på seg
presidenthatten frem til representantskapet 2022 og går til jobben med stor
ydmykhet og ærbødighet i forhold til
presidentvervet. Det er et stort ansvar
å skulle være veterinærenes fremste
tillitsvalgte og talsmann, og å skulle
representere veterinærstanden på en
god måte i møtet med både politikere
og folk flest.
Heldigvis har jeg med meg et
flott sentralstyre med svært kloke
og kompetente hoder for å ivareta
veterinærenes interesser på alle
områder. Vi har også dyktige, fremsynte og handlekraftige tillitsvalgte i
særforeningene, forhandlingsutvalgene
og lokalforeningene som hver dag
er med å dra lasset. Og sist, men
ikke minst - vi har et gjennomført
profesjonelt sekretariat som tar de
aller fleste og tyngste oppgavene på
strak arm. Jeg har allerede i løpet av
de få ukene jeg har vært president
rukket å bli imponert over hvordan
sekretariatet sømløst omstiller seg med
hensyn til å dekke behovene fra den
ene presidenten til den andre. Dette er
god norsk administrasjon på sitt beste
og langt fra new public management
på sitt verste.
Kursen og målene fram mot neste
representantskap ligger fast.
Arbeidet med å gjøre Veterinærforeningen stadig mer synlig – både
for medlemmer, interessenter,
samarbeidspartnere og politikere – er
viktigere enn noen gang. Det samme

er de tre hovedfokusområdene om
fagforeningsarbeid, veterinærdekning/vakt og bærekraft.
Det systematiske arbeidet med
veterinærlønninger bærer frukter.
Det er langt igjen til vi er på riktig
nivå, men det er allikevel gledelig
å lese forhandlingsavdelingens
siste statistikker over lønningene i
klinikksektor. Logg deg inn på vetnett.
no og se. Det går riktig vei. Her skal vi
stå på beinhardt videre.
Når det gjelder veterinærvakt, har
vi alle gjennom media kunnet følge
med på dramatikken flere steder i
landet hvor veterinærmangelen har
vært akutt. Situasjonen er et symptom
på en strukturell og lenge varslet krise
innenfor veterinærdekning og -vakt.
Rammevilkårene må nå rett og slett på
plass og Veterinærforeningens forslag
til tiltak må effektueres.
Vi vil også arbeide videre med
én helse, beredskap, akva og
dyrevelferd – inkludert bevilgningene
til Mattilsynet – innenfor rammen
av bærekraftbegrepet. Det er
avgjørende at myndigheter, politikerne
og «mannen i gata» forstår at de
veterinære områdene er en helt
essensiell del av en fremtidig utvikling
mot et mer bærekraftig samfunn for
både folk og dyr. Det er vår oppgave å
forklare sammenhengene her.
Jeg gleder meg til å ta fatt på
min presidentgjerning og videreføre
arbeidet for og sammen med dere.

Av veterinærer,
for veterinærer
VESO Apotek er det apoteket i Norge med flest
veterinærer i staben. Med over 30 års fartstid i
bransjen står du som kunde trygt sammen med oss.

Vi gleder oss
til å se dere på
høstkursene!

22 96 11 00 | veso.no | vet.vesoapotek.no
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Planter og medisiner kan
helbrede og forgifte

K

jemiske forbindelser som forekommer naturlig i planteriket,
kan forårsake sykdom og død
hos både dyr og mennesker. Disse
forbindelsene kan imidlertid også
være utgangspunktet for utvikling
og fremstilling av viktige legemidler.
En og samme plante kan bidra til
smertelindring og forårsake død.
Dette dokumenterer forfatterne av
fagartikkelen «Tyrihjelm (Aconitum
lycoctonum ssp septentrionale) til
skade og gagn» i denne utgaven.
Husdyrforgiftning forårsaket av
tyrihjelm forekom i eldre tider gjerne
årlig. I dag skjer det kun sporadisk,
gjerne ved varme og tørre somre,
slik som her til lands i 2018, da flere
beitedyr enn vanlig ble forgiftet.
Knappheten på beitevekster for
tre år siden gjorde at beitedyr kom til
å spise giftplanter de vanligvis skyr.
Konsekvensen var et uvanlig høyt
antall forgiftninger utløst av tyrihjelm,
blant annet flere fatale forgiftninger
av storfe. Denne sommeren døde
også flere islandshester på et beite
hvor tyrihjelm vokste i rikelig monn.
Tyrihjelm-forgiftning ble mistenkt som
mulig dødsårsak uten at dette ble
bekreftet.
Historien om den folkelige bruken
av tyrihjelm i tidligere tider til fôr,
mot utøy og som smertelindring
byr på utfordringer for tanken.
Konklusjonen er likevel at det bak
bruken som insektmiddel mot lus og
smertestillende middel for ømme føtter

ligger klart fysiologisk rasjonale.
Fagartikkelen viser hvor viktig
det er å opprettholde og utvikle
kunnskap om giftige planter og
planteforgiftninger. Denne kunnskapen
bør inngå i alle skolebarns pensum og
være en del av samfunnets beredskap.
Selenforgiftningen, omtalt i denne
utgaven, hos kalver i en ammekubesetning i Østfold sist vinter skyldtes
en misforståelse mellom bonde
og veterinær. Fem av åtte nyfødte
kalver døde eller ble avlivet etter å
ha blitt injisert med et preparat som
inneholder selen og vitamin E. På
grunn av liten margin mellom anbefalt
dosering og forgiftning må slik
behandling utføres med aktsomhet.
Når hendelser av denne typen
inntreffer, er det riktig med åpenhet
om hva som har skjedd slik at både de
direkte involverte og andre kan lære
av dette.

Nytt program løfter kompetansnivået

Økt behov for
spesialister

To kandidater ved AniCura Jeløy Dyresykehus er nå i gang med et nyutviklet internship-program. Utdanningen går over 16 måneder, og har som mål å gi kandidatene en god faglig plattform for videre arbeid i klinikk,
og forberede veterinærene til etterutdanning som norsk spesialist, master-studier eller diplomatutdannelser.
– Vi er veldig glade for å kunne tilby internship ved ett av våre norske dyresykehus. Det er lagt ned
en betydelig innsats for å forankre programmet, som svarer opp til internasjonal standard, forklarer
Bente Akselsen, regionsleder AniCura Nord og AniCura Øst.

Halldor Matre Skålnes, leder veterinærmedisin AniCura Jeløy, har vært ansvarlig for utviklingen av programmet, som bygger på internasjonal universitetsstandard. Kandidatene skal i løpet av 16 måneder arbeide aktivt
ved de ulike avdelingene ved AniCura Jeløy Dyresykehus, under daglig
oppfølging av veileder. I tillegg forventes det selvstudier utenfor arbeidstid, med fordypning i pensum og utarbeidelse av dyptgående journaler,
dokumentasjon og artikler til Norsk veterinærtidsskrift.

– Vi opplever et økt behov for spesialisering innen smådyrmedisin, og programmet er et meget godt utgangspunkt mot videreutdannelser. Det har vært stor interesse for deltakelse, og det gleder oss i AniCura at vi har
ambisiøse veterinærer som ønsker å øke egenkompetanse til fordel for pasientene, sier Bente Aslaksen.
– Det er et uttalt mål i AniCura at vi til enhver tid skal jobbe for høyeste kvalitet på veterinærtjenester slik at
pasientenes sikkerhet og helse er ivaretatt. Dette internship-programmet er et viktig ledd i standarden for
fremtidens veterinærmedisin i Norge.
AniCura Jeløy Dyresykehus internship forbereder kandidatene innenfor fagområdene:
Poliklinikk Indremedisin Akutt medisin Bildediagnostikk Kirurgi bløtvev Kirurgi ortopedi Indremedisin onkologi
Indremedisin nevrologi Indremedisin dermatologi Indremedisin kardiologi
For mer informasjon om programmet, kontakt Bente Akselsen: bente.akselsen@anicura.no
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Veterinærer i media
Offisiell åpning av Veterinærbygningen i Ås
H.M. Dronning Sonja var til stede da den
nye Veterinærbygningen på Campus Ås ble
offisielt åpnet onsdag 1. september 2021.
Vertskap for Dronningens besøk
var administrerende direktør Harald V.
Nikolaisen, Statsbygg, rektor Curt Rice,
NMBU, administrerende direktør Jorun Jarp,
Veterinærinstituttet og studenttingsleder Ina
Maria Finnerud.
I Ås ligger nå et av Europas mest
avanserte bygg innen veterinærmedisin,
forskning og diagnostikk. Prislappen er ni
milliarder kroner, skriver Aftenposten.
– Vi har fått et fantastisk bygg som
kommer til å løfte det faglige arbeidet
og beredskapen i Norge mot sykdom
og smittefarer som berører dyr, fisk og
mennesker. Vi er dyrenes og fiskenes svar
på Folkehelseinstituttet, sa Jorun Jarp,
fungerende administrerende direktør ved
Veterinærinstituttet.
Dekan for NMBU Veterinærhøgskolen,
Anne Storset, var like begeistret.
– Vi hadde vokst ut av lokalene på
Adamstuen. 90 veterinærstudenter og 30
dyrepleierstudenter har nå fått tidsriktige
lokaler, sa hun.
Dronning Sonja overvar taler,
nøkkeloverrekkelse og kulturinnslag fra
studentkorene ved NMBU. Deretter fikk hun
en omvisning i byggene og en orientering

Veterinær festdag: H.M. Dronning Sonja ønskes velkommen til Ås av rektor Curt Rice ved NMBU
og barn fra Åkebakke barnehage. Foto: Håkon Sparre, NMBU

om instituttets ansvar for å avverge og
bekjempe helsetrusler mot fisk, landdyr og
mennesker.
Kilder: Aftenposten 1. og 2. september 2021,
Statsforvalteren i Oslo og Viken, presseprogram,
30. august 2021

Kattehold kartlegges
Vitenskapskomiteen for mat og miljø
(VKM) skal vurdere hvilken risiko hold
av katt i Norge utgjør for truede arter
av fugl, amfibier og reptiler, og om det
er god dyrevelferd å la katter løpe fritt.
Prosjektgruppen består av eksperter
fra Norges miljø- og biovitenskapelige
universitet, Veterinærinstituttet,
Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo
og Norsk institutt for naturforskning.
Bakgrunnen for undersøkelsen er blant
annet en rapport fra Norsk Ornitologisk

Forening fra 2018, som konkluderte med at
om lag syv millioner småfugl blir drept av
katter i Norge hvert år.
Kilde: Klikk.no,
18. august 2021

Foreslår medisinutdanning
på Ås
Stortingskandidat Erik Hexeberg for
Helsepartiet vil gjerne legge en ny og
moderne medisinutdanning til NMBU.
Hexeberg, som er lege dr. med, og
spesialist i indremedisin, mener det er
gunstig å få en slik utdanning utenfor
Oslo.
Han mener det er lagt et godt
grunnlag for dette siden veterinærstudiet
nå er på Ås og at dette kan gi et
fruktbart samarbeid.
Kilde: Ås Avis Pluss, 13. september 2021
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Evidensia støtter lovpålagt
ID-merking av hund og katt
– Vi m e ne r at I D - me r k i ng øker dy r s egenverdi , og
at d e t e r e s s e ns i e l t fo r å fo rebygge l i del s e ho s
dy r o g for å gi d e m d e n be s ky ttel s e de for tj ener.
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Nytt fra Veterinærforeningen
Veterinærdekning- og vakt er i en kritisk fase

Dyrevelferd og veterinærdekning: Etter
høstens valg ser Veterinærforeningen frem
til nye løsninger for dyrevelferd og tilgang til
veterinærer over hele landet. Foto: Steinar
Tessem

Veterinærforeningen har lenge jobbet hardt
for å synliggjøre de økende problemene
med å rekruttere veterinærer til blandet
praksis og vaktdeltakelse i hele landet.
Etter flere møter med politikere
og forvaltning før sommeren, er
Veterinærforeningen svært glad for at en
samlet gruppe av statsforvaltere har tatt
til orde for at det er nødvendig med en
helhetlig gjennomgang av de kommunale
veterinærordningene.
Veterinærforeningen har mye innsikt og
kunnskap om problemene, og har de siste
to årene kartlagt veterinærvaktdeltakelsen i
kommunene over hele landet.
I møter med politikere på Stortinget er
det orientert om situasjonen når det gjelder
veterinærdekning og -vakt og forslag til
forbedringer er presentert.
Gjennom Akademikerne arbeider
Veterinærforeningen for å belyse situasjonen

og sørge for bedre arbeidsforhold for
næringsdrivende veterinærer.
I møter med Norges Bondelag og
Norsk Bonde- og Småbrukarlag er økt
skyssrefusjon drøftet, noe som har ført til en
betydelig økning de siste årene.
Veterinærforeningen besøker
medlemmer i kommuner som trenger
bistand og bidrar til å finne gode løsninger.
Dette medfører ofte at kommunene setter
av ytterligere midler til veterinærdekning.
Medlemmer blir oppfordret til å kontakte oss
direkte dersom det oppstår utfordringer i de
enkelte vaktdistrikter, og å foreslå løsninger.
Kommuner som legger ut stillingsannonser hos Veterinærforeningen, har vi
gjerne kontakt mede. Eksempler på dette er
Grane, Hattfjelldal, Steigen og Gausdal.
For å sikre og bedre tilgangen på
produksjonsdyrveterinærer, har Veterinærforeningen og Veterinærforeningens
studentforening fått gjennomslag for at
også veterinærstudenter i utlandet skal få
praktisere på midlertidig lisens.
Veterinærforeningen prioriterer arbeidet
for å bedre vilkårene for veterinærer i
praksis og på vakt. Dette gjøres i møter
med forvaltning, politikere og presse. Vi
har omtalt dagens situasjon som en varslet
krise og vi ønsker å bidra til å finne gode og
varige løsninger.
2. september 2021

Ny president: Bjørnar W. Jakobsen er
fungerende president fra 1. september i år
og frem til representantskapsmøtet neste
år. Foto: Veterinærforeningen

Bjørnar W. Jakobsen overtar
som president
I forbindelse med at Torill Moseng har takket
ja til stillingen som ny administrerende
direktør for Veterinærinstituttet og dermed
fratrer som president i Veterinærforeningen,
vil visepresident Bjørnar W. Jakobsen tiltre
som konstituert president fra 1. september
i år og frem til representantskapsmøtet i
november 2022.
Sentralstyret er glade for at Bjørnar
W. Jakobsen har takket ja til vervet
som konstituert president frem til
representantskapsmøtet høsten 2022.
Sekretariatet ser frem til konstruktivt
samarbeid med Jakobsen om drift av
foreningen det kommende året.

D

•

•

1. september 2021

•

Dyrenes helse og velferd må på dagsordenen
Veterinærforeningen gratulerer valgets
vinnere og er glade for at både Ap, Sp og
SV allerede har lovt å prioritere Mattilsynet.
Vi ser også fram til nye, spenstige forslag
og ordninger for å sikre dyrevelferd og
bøndenes tilgang til veterinærer alle dager
i hele landet.

– Vi gleder oss til å møte og snakke
med den nye politisk ledelsen i
departementene, sier konstituert
president i Veterinærforeningen,
Bjørnar W. Jakobsen.
14. september 2021
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Et hav av muligheter – også for
forsøksfisken?
To rapporter som kan ha stor
betydning for Norges anseelse er
nylig blitt offentliggjort: Regjeringens
nye havbruksstrategi og EUs
forsøksdyrstatistikk for 2018.
Den ene rapporten skal stimulere
til vekst, mens den andre beskriver en
virksomhet som EU ønsker å redusere.
Så mange dyr brukes i forsøk

For første gang er et land utenfor
EU, Norge, tatt med i EU-statistikken.
EU-rapporten påpeker tydelig hvordan
de norske tallene har påvirket
statistikken. I 2018 brukte Norge
nesten en femtedel av forsøksdyrene
i Europa: 1,7 millioner, mens de 28
EU-landene brukte til sammen 8,9
millioner. Over 94 % av de norske
dyrene var fisk.
De norske tallene førte til at EUs
statistikk passerte 10 millioner for
første gang. Uten Norge hadde antallet
forsøksdyr gått ned med 5 %. Slikt
legges merke til, og det passer dårlig
med EUs mål. Norge vil faktisk ikke
bidra til EUs mål med det første: Etter
en reduksjon i 2019 var forbruket i

2020 nesten 40% høyere enn tallet for
2018.
De norske tallene for 2018 og
2020 var faktisk ikke spesielt høye.
I 2016 krevde to store forsøk hele
10,6 millioner individer for å prøve
ut behandling mot lakselus, og
dermed brukte Norge 11,6 millioner
forsøksdyr det året. Mattilsynet skrev:
’antallet forsøksdyr er knyttet nært
opp mot økt utviklingsaktivitet i
oppdrettsnæringen’.
Belastningsgrad

De norske forsøksfiskene var
overrepresentert i kategoriene for de
mest belastende dyreforsøk, hvorav
regulatorisk påkrevde «batch potency
tester» av vaksiner utgjør en stor andel.
Regelverket åpner for alternative
metoder, forutsatt at disse er egnet,
noe som krever ekstra ressurser. I
2018 havnet over en kvart million
europeiske dyr som ble brukt til
denne testingen i kategorien ’betydelig
belastende’. Med sitt høye forbruk bør
Norge være ledende i arbeidet med å
utvikle alternativer.

Mål for havbruksnæringen

Dersom myndighetene ikke satser
mer på alternativer til forsøksdyr,
vil Regjeringens ambisiøse mål om
ekspansjon av næringen trolig føre til
store utslag på statistikken. Dette vil
lett skape negativ publisitet i Europa
om norsk havbruksnæring.
Et høyt antall forsøksfisk i
Norge går til ulike leverandører
som lever av å selge sine
produkter til oppdrettsnæringen,
slik som fôrselskaper, avlsselskap,
vaksineprodusenter og produsenter
av avlusningsmetoder. I dag er
testing i siste fase på et begrenset
antall forsøksfisk nødvendig,
men 3R-forskning vil redusere
behovet. Andre storforbrukere
er forskningsinstitusjoner som
leverer kunnskap til næringen og
forvaltningen.
Havbruksstrategien sier at
’norsk sjømat tilfredsstiller kravene i
markedene til blant annet mattrygghet,
bærekraftig produksjon og fiskevelferd’. Forbruket av forsøksfisk og
velferden til disse er nok ikke tatt med
i vurderingen.
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Alternativ: Som verdensledende på oppdrett av laksefisk og oppdrettsteknologi, burde Norge også vært verdensledende på utvikling av alternative
metoder til dyreforsøk, skriver artikkelforfatterne.

Kan vi redusere bruk av forsøksdyr?

Flere land begynner å snakke om
ambisiøse mål for å fase ut visse typer
dyreforsøk. Alle våre naboer satser på
å utvikle nye metoder eller systemer
som kan enten erstatte («replace»),
redusere eller forbedre («refine»)
dyreforsøk, det som på fagspråk kalles
for ”de 3 R-ene”. Storbritannia, som
brukte om lag det samme antallet
forsøksdyr i 2018 som Norge, har et
3R-senter med over 25 ansatte og et
årlig budsjett på over 10 millioner
pund. Sverige har 9 ansatte i sitt
senter, 15 millioner svenske kroner
til drift, og et årlig statlig bidrag
øremerket 3R-forskning på om lag 15
millioner kroner.
Norge har i dag ikke et 3R-senter,
men noen lyspunkter finnes. Det
foregår allerede spredt 3R-arbeid i
Norge, men vi trenger mer koordinert
forskning. Spesielt gjelder dette
for fisk, hvor Norge burde være et
foregangsland. Det er dessuten bred
politisk interesse for alternativer til
dyreforsøk. Norecopa, som er Norges
nasjonale konsensus-plattform for de 3

R-ene, har hatt positive møter med de
politiske partiene. Norecopa kan spille
en viktig rolle i arbeidet framover,
men med sitt ene årsverk er den ikke
stor nok alene.
Hva trengs nå?

For at Norge skal nå målet om
mindre bruk av forsøksdyr, trengs
økt satsing. Forsøksdyrkomitéen har
anbefalt en kartlegging av potensialet
for alternativer til dyreforsøk, med
tydelige målsetninger. Et 3R-senter
vil kunne spille en nøkkelrolle i
overgangen til dyrefrie metoder,
samt koordinere innsatsen fra alle
involverte parter. Komitéen påpeker
også betydningen av et øremerket
forsknings- og utviklingsfond for å
fremskynde utviklingen av alternativer.
Det store spørsmålet er om den
nåværende regjeringens budsjettforslag
for 2022 kommer til å inneholde en
satsing på alternativer til dyreforsøk
som speiler deres ambisjoner for
oppdrettsnæringen. Vil det bevilges
penger til etableringen av et 3R-senter,

slik den nasjonale forsøksdyrkomitéen,
oppnevnt av Landbruks- og
matdepartementet, har anbefalt?
Norge er verdensledende
på oppdrett av laksefisk og
oppdrettsteknologi, og burde også
vært verdensledende på utvikling
og tilgjengeliggjøring av alternative
metoder til dyreforsøk.
Denne saken sto første gang på trykk i
Nationen 10. august 2021.
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Til hvilken pris?
Det har i sommer/høst blitt publisert flere meningsytringer, uttalelser og kronikker rundt bærekraften i norsk fiskeoppdrett. Innleggene har ulik tematikk og vinkling, men felles for dem alle er at de angår (eller bør angå) veterinærene
som yrkesgruppe.

Veterinærforeningen påpeker
prisverdig i et innspill 25. august
i år at økning i produksjonen i
oppdrettsnæringen ikke løser
næringens største utfordringer, nemlig
dårlig dyrevelferd og høy dødelighet.
Det påpekes at fiskehelse og –velferd
må inn som kriterier for å regulere
fremtidig vekst. Selv om «alle» er
enige om at dyrevelferd er viktig, er
det tydeligvis noe man ikke bryr seg
mye om i praksis. Mantraet fra næring
og politikere er vekst, vekst og atter
vekst uten at man griper fatt i de
grunnleggende problemer; nemlig at
velferden er elendig og fisken dør.
I et debattinnlegg i Nationen
23. august i år (Pels, laks og etikk
i politikken) påpeker Olav Østerås
at det åpenbart er helt ulike
velferdsrammer i ulike husdyrnæringer
som pelsdyroppdrett og fiskeoppdrett.
Mens pelsdyrnæringen er besluttet
avviklet innen 2025 på grunn av dårlig
dyrevelferd, får oppdrettsnæringen
ekspandere videre til tross for at
dyrevelferden er mye dårligere enn i
pelsdyrnæringen.
I et innlegg i Nationen 10. august
i år påpeker Ingunn Sommerset,
Bente Bergersen og Adrian Smith
at EUs forsøksdyrstatistikk for 2018
inkluderer Norge. EU-rapporten

påpeker tydelig hvordan de norske
tallene har påvirket statistikken. I 2018
brukte Norge nesten en femtedel av
forsøksdyrene i Europa: 1,7 millioner,
mens de 28 EU-landene brukte til
sammen 8,9 millioner. Over 94 prosent
av de norske dyrene var fisk. De
norske tallene førte til at EUs statistikk
passerte 10 millioner for første gang.
Uten Norge hadde antallet forsøksdyr
gått ned med fem prosent. Slikt legges
merke til, og det passer dårlig med
EUs mål. Norge vil faktisk ikke bidra
til EUs mål med det første: Etter en
reduksjon i 2019 var forbruket i 2020
nesten 40 prosent høyere enn for
2018. De norske tallene for 2018 og
2020 var faktisk ikke spesielt høye.
I 2016 krevde to store forsøk hele
10,6 millioner individer for å prøve ut
behandling mot lakselus, og dermed
brukte Norge 11,6 millioner forsøksdyr
det året.
Etter et uhell med utslipp av klor
ved et lakseslakteri i Nord-Norge i
august døde det 96 000 slakteklar laks
i ventemerder. Regiondirektøren i
selskapet uttaler i denne forbindelse til
nettavisen iLaks 27. august at: «Særlig
vondt er det å tenke på hva fisken vår
har gått gjennom. Som vi har sagt før –
dette er en fiskevelferdstragedie». Dette
har han naturligvis helt rett i; dette

er definitivt en dyrevelferdstragedie.
Samtidig er det på sin plass å påpeke
at 96 000 laks er et betydelig mindre
antall enn det som dør hver eneste
dag gjennom hele året i norske
oppdrettsanlegg uten at dette omtales
som en dyrevelferdstragedie. Dette er
fisk som dør av infeksjonssykdommer
og håndtering/behandling mot
lakselus. Det dør også et minst
like stort antall rensefisk hver
eneste dag, også dette for holde
lakselusproblemene i sjakk. I tillegg
(og utenom dødelighetsstatistikken)
dør det årlig cirka 100 millioner laks
før de settes ut i sjøen.
Denne situasjonen har vart i flere
år til tross for at næringen (med hell)
forsikrer politikere og forvaltning
om at de stadig gjør fremskritt og
at de «arbeider med saken». Det
er meget mulig at så er tilfellet,
men hvor i all verden blir det av
resultatene; Fiskehelserapportens
dødelighetstall er klinkende klare
og viser ingen synkende tendens.
Det er symptomatisk at sykdom og
dødelighet kamufleres som «biologiske
utfordringer», «svinn» eller «biologisk
hendelse» i kvartalsrapporter og
lignende fra oppdrettsselskapene.
Sett i et husdyrbruksperspektiv
må vi kunne slå fast at den dårlige
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dyrevelferden og høye dødeligheten
i oppdrettsnæringen er den største
dyretragedien vi noensinne har hatt
i norsk husdyrbruk. Dette er en
pågående tragedie og vi vet at den vil
gjenta seg hver dag, - og vi aksepterer
det. I et historisk perspektiv er det
åpenbart at dette representerer det
mørkeste kapittel i norsk husdyrbruks
historie og vi veterinærer står midt
oppe i det. Når dette skjer år etter år,
inntreffer det en gradvis innsettende
apati og vi aksepterer stadig dårligere
dyrevelferd og høy dødelighet som
«normalt». Dette fenomenet, som kalles
«Shifting baseline syndrome», innebærer
at vi stadig redefinerer normaliteten
og stilltiende og uten refleksjon senker
terskelen for det akseptable. For oss
veterinærer som yrkesgruppe er dette
en sørgelig utvikling.

Enimed AS
Kompetansebedrift med salg av:
l

Ultralyd

fra Alpinion Medical Systems
l

Shockwave

fokusert og lineær fra Elvation Wolf

l

Røntgen fra Econet Medical
Ønsker du demo,
eller tilbud,
besøk oss på
https://enimed.no

Samlet sett er denne næringen
altså, direkte og indirekte, ansvarlig
for et avsindig og kynisk forbruk av
levende husdyr som alle er omfattet
av Lov om dyrevelferd. Er omfattende
dyremishandling og et slikt forbruk av
levende dyr på noen måte akseptabelt?
Hvilken etisk og moralsk pris er vi
som samfunn villige til å betale for at
denne næringen skal få fortsette på
denne måten? Hvordan vil ettertiden
vurdere politikere, forvaltning og
Mattilsynet som med vidåpne øyne
har latt dette skje? Som veterinærer er
vi involvert i ulike roller og på ulike
sider. I kraft av vår utdannelse og
yrkesetiske retningslinjer forventes
det at veterinærene er dyrenes
talspersoner; er vi det? Eller er
vi i ferd med å bli oppdretternes
talspersoner?

I et innlegg på nettavisen iLaks
16. august forteller prest og tidligere
ordfører i Hamarøy, Rolf Steffensen
at han vurderer å politianmelde et
større oppdrettsselskap i regionen for
grove brudd på Lov om dyrevelferd
og høy dødelighet. Han sier.:
«Dette treffer meg som prest og
tenkende menneske». Presten gjør
rett i å anmelde saken, for dette er
intet annet enn dyremishandling/
dyreplageri satt i system og bør mane
til kritisk refleksjon hos alle tenkende
mennesker og ikke minst veterinærer.
Dette er en diskusjon/debatt vi bør ta
på største alvor i vår yrkesgruppe.
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Pels, laks og etikk i politikken
Er det rett å tillate helt forskjellige dyrevelferdsrammer i ulike næringer, små eller store?

pelsdyrfarm, var svaret nei. Han
Myndighetene har vedtatt å legge
hevdet at dette var irrelevant fordi
ned norsk pelsdyrnæring fra 1.
pelsdyr var ville dyr som ble holdt
februar 2025. Vedtaket ble gjort i
i bur. Det hevdes fra flere hold at
2019. Størrelsen på kompensasjonen
pelsdyr aldri kan bli tamme. Det er
til oppdretterne (cirka 1,2 milliarder)
ikke riktig. Tamhet kan avles frem i
diskuteres fortsatt.
løpet av få generasjoner. Dette er vist
Til sammenligning hadde det nye
på rev i Russland.
sjukehuset i Møre en kostnadsramme
Pelsdyrholdet ble i mange år
på 2,1 milliarder. Det politiske
sett på som en viktig næring for
initiativet til vedtaket ble tatt av
produksjon av kvalitetsklær. Alternativ
partiet Venstre. Venstre hadde ved
til pels er klær av bomull, ull, lin, eller
stortingsvalget i 2017 slagordet
kjemiske
«Folk først» på
produkter
fremsiden av
som
sitt program.
—Dårlig dyrehold må avvikles,
polyester.
Venstre
men det er ikke riktig å iverksette
Sistnevnte
profilerer seg
en kollektiv avstraffelse av en
stoff
som et parti
husdyrnæring fordi enkelte
fremstilles
som tar vare
produsenter driver dårlig, eller
av olje.
på de små
ikke tilfredsstiller kravene satt i
Pelsdyrene
næringer.
var et
Vedtaket ble
lovverket, skriver forfatteren.
viktige
gjort med
ledd i
bakgrunn i at
næringskjeden som fôres med
hold av pelsdyr ikke er forenlig med
slakteavfall og utnytter avfallet på en
god dyrevelferd, siden pelsdyroppdrett
hensiktsmessig måte. Pelsdyroppdrett
betyr at ville dyr må holdes i bur.
er derfor et godt eksempel på sirkulær
Ifølge tidligere partileder
økonomi.
Trine Skei Grande brukte Venstre
Begrunnelsen for avviklingen
avvikling av pelsdyrnæringa som «en
av næringa var avsløring av mye
brekkstang» for å se hvor langt de
sårskader på dyr hos enkelte
andre regjeringspartiene kunne gå.
oppdrettere. Dette er ikke bra, og
Da Sveinung Rotevatn fikk spørsmål
disse farmene burde vært avviklet.
av NRK om han hadde vært i en

Men de som produserer pels, vet
selvsagt at pels med sårskader gir lav
lønnsomhet. Som veterinær vet jeg
også at matt pels er blant de første
symptom på at dyr har dårlig ernæring
eller vantrives. En pelsdyroppdretter
må altså sørge for både god velferd og
ernæring om produktet skal bli bra.
Dårlig dyrehold må avvikles,
men det er ikke riktig å iverksette
en kollektiv avstraffelse av en
husdyrnæring fordi enkelte
produsenter driver dårlig, eller ikke
tilfredsstiller kravene satt i lovverket.
Etter år 2000 er det vel knapt en
næring som har jobbet så systematisk
med å forbedre dyrevelferden
som pelsdyrnæringen. Norges
Pelsdyravlslag kunne i sin høring
dokumentere at 99,8 prosent av
dyrene var uten skade og var friske.
De som har argumentert for
avvikling av pelsdyrnæringa, har
brukt Den norske veterinærforening,
Veterinærinstituttet og dels også Rådet
for dyreetikk som «sannhetsvitne».
Vitenskapskomiteen for mattrygghet
(VKM) gjennomførte en utredning om
pelsdyroppdrett for Mattilsynet i 2008.
Konklusjonen her var mer
positiv, men at det var rom for
forbedring. Det synes derfor som
om myndighetene blant annet har
sett bort fra konklusjonen til VKM, et
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organ som skal gi objektive faglige
vurderinger som grunnlag for politiske
beslutninger. Avviklingen synes bygge
på en selektiv argumentasjon.
Hva så med en annen produksjonsdyrnæring, oppdrettsnæringen?
Laksenæringen er stor, og gir Norge
omfattende eksportinntekter. Den vil
ikke bli mindre viktig om den skal
ekspandere som erstatning for norsk
oljenæring når denne bygges ned?
Laksen er som rev og mink et rovdyr
fordi den spiser andre.
Laksen vandrer over store
havområder i naturlig tilstand, men i
oppdrett er den stengt inne i et bur,
en merd. Den er altså på samme måte
som pelsdyrene frarøvet sin naturlige
frihet. Men i motsetning til pelsdyrene
som blir fôret med naturlige diett, er
laksen i ferd med å bli planteeter, fordi
det ikke finnes nok fiskeressurser til
fôr.
Cirka 70 prosent av norsk soyaimport går til lakseoppdrett og
cirka 19 prosent av fôret består
av soyakonsentrat. Sårskader på
grunn av lakselus er vanlig. Laksens
bevegelsesmønster i merdene, ligner
de vi kan se hos andre viltlevende
dyr i fangenskap. Dødeligheten hos
oppdrettsfisk er stor cirka 20 prosent.
Det anslås en dødelighet på 50
millioner fisk i Norge per år. I tillegg
har vi problematikken rundt rensefisk.
Fôrrester og avfall fra laksen blir
liggende på bunnen eller driver rundt
i havet og påfører miljøet organisk
belastning. Fosfor er et næringsstoff

det blir mangel på. Fosfor og andre
næringsstoffer som ender i havet er
ikke gjenvinnbar. Det må settes store
krav til fremtidens lakseoppdrett for
å forbedre dyrevelferden, samt gjøre
næringen mer bærekraftig med hensyn
på fôrkilder og miljø.
Det er interessant å sammenligne
lakseoppdrettsnæringen med
pelsdyroppdrettet. Noen få
pelsdyrprodusenter drev utenfor
regelverket. Konsekvensen var en
kollektiv avstraffelse med avvikling
av hele næringen. Pelsdyrnæringa
er liten, men likevel eksempel på en
sirkulær og bærekraftig økonomi som
gav eksportinntekter.
De argumentene en har benyttet
for å kvitte seg med pelsdyrnæringa,
gjelder tydeligvis ikke for
oppdrettsnæringa. Oppdrettslaks er
som pelsdyrene rovdyr innestengt i
bur. Oppdrettslaksen fôres dessuten
med en unaturlig diett. Etter objektive
kriterier er dyrevelferden åpenbart
dårligere hos oppdrettslaks enn hos
pelsdyr. Det er derfor betimelig å reise
spørsmål ved etikken rundt avvikling
av norsk pelsdyroppdrett. Er det slik
at små næringsaktører kan ofres for å
gjennomføre symbolpolitikk i kampen
om stemmer?
Jeg mener selvsagt ikke at
laksenæringen skal avvikles. Tvert
imot mener jeg at den må utvikles.
Den må forbedres i forhold til
dyrevelferd, sirkulær økonomi og
ressursforvaltning. Pelsdyroppdrett
burde hatt samme mulighet. Dersom

TIPS REDAKSJONEN
Vil du bidra med en vitenskapelig artikkel eller har du
en spennende historie å fortelle?
Kontakt oss i redaksjonen: nvt@vetnett.no

argumentasjonen for pelsdyravviklinga
er relevant er det logisk at også
oppdrettsnæringa avvikles. Er
det rett å tillate helt forskjellige
dyrevelferdsrammer i ulike næringer
små eller store? Dette handler om etikk
og politikk.
Debattinninnlegget er tidligere publisert
i Nationen 23. august 2021.
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Tyrihjelm (Aconitum lycoctonum ssp
septentrionale) til skade og gagn
«På flere gårde i Fåberg, beliggende på vestsiden af Mjøsen og Lågen, forekommer af og til nogle sygdomstilfælde hos
kreaturer, der kaldes «bråen». De ender omtrent bestandig med døden. Tilfældene skal forekomme, når der er varmt og
meget tørt. … I havnegangene til vedkommende gårde findes masser af aconitum septentrianale (sic). …» (1).
Keywords: Aconitum lycoctonum ssp septentrionale, lappaconitine, Na+-channel, veterinary pharmacology and toxicology, history

Innledning

Botanikk

Arter innen slekten Aconitum
inneholder alkaloider som interfererer
med spenningsstyrte Na+-kanaler og
kan ha dramatiske effekter på nerveog sirkulasjonssystemet. Aconitumforgiftning av både dyr og mennesker
har vært kjent siden gammel tid, og fra
antikken har vi flere beskrivelser av
hvordan medlemmer i denne slekten
ble anvendt til å drepe så vel rovdyr
som politiske rivaler. A. napellus er
den arten som er best kjent i så måte.
Den tilhører ikke vår opprinnelige
flora, men ble tidlig innført som
prydplante. Dens nære slektning
tyrihjelm, A. lycoctonum (tidligere
kalt A. septentrionale), er derimot et
integrert og vidt utbredt medlem i vår
nasjonale flora. Begge disse artene,
men hovedsakelig tyrihjelm, har tidvis
forårsaket husdyrforgiftning i Norge.

Slekten Aconitum tilhører soleiefamilien (Ranunculaceae) og omfatter
omkring 200 arter med utbredelse på
den nordlige halvkule. Tyrihjelm, eller
lushatt, er vårt viltvoksende medlem i
denne slekten og bærer det vitenskapelige navnet Aconitum lycoctonum
ssp septentrionale Koelle. I eldre
litteratur benyttes det systematiske
navnet Aconitum septentrionale, men
tyrihjelm klassifiseres i dag som en
underart av A. lycoctonum. Den er
en inntil 200 cm høy flerårig urt med
opprett, ugreinet stilk og har en tykk,
hul rotstokk med tallrike brune birøtter. De mørkegrønne bladene måler
20-40 cm i diameter og har fem til syv
brede fliker som ikke når helt ned til
basis. Tyrihjelm blomstrer i juli-august
og blomstene som sitter i en 10-50 cm
lang klase øverst på stilken, har en
beskjeden gråfiolett farge som en

sjelden gang kan gå over i gulhvitt.
Det iøynefallende øverste begerbladet
er trukket ut til noe som likner en
topplue eller høy hjelm og omslutter
to langstilkede, s-formede nektarier,
eller honning-gjemmer, hvor nektar
utskilles og lagres. Tyrihjelm finnes i
Norden og i Russland. I Norden har
den sin hovedforekomst i Norge, og
vokser fra Setesdal i sør til Troms i
nord. Den er vidt utbredt på Østlandet
og i indre deler av Vestlandet.
Tyrihjelm trives på fuktig, næringsrik
jord og vokser i vierkratt, bjørkeskog
og fjellsider. Den er et typisk element
i den subalpine vegetasjonen, de
såkalte høystaudeengene, men finner
seg også vel til rette i skyggefulle
nordhellinger, hvorfra det lett nedsettende utsagn «vedkommende bor på
lushatt-sida» stammer (Figur 1, 2a,b).
Tyrihjelm er tilpasset insektbestøving og produserer en attraktiv
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nektar. For å nå frem til nektariene
kreves det imidlertid en tilstrekkelig
lang snabel. Lushatthumlen (Bombus
consobrinus (Dahlbom)) er utstyrt
med en slik og er tyrihjelmens viktigste pollinator. Når den manøvrerer
seg opp i det hjelmliknende øverste
begerbladet for å stikke sugesnabelen inn i nektariene, kommer den i
nærkontakt med både pollenbærere
og arr. Derved bidrar den effektivt
til bestøvningen. Andre humlearter
med kortere sugesnabel ynder også
å beite på tyrihjelm. De må imidlertid skaffe seg tilgang til nektaren ved
å gjennombore toppen av hjelmen.
Derved kommer de verken i kontakt
med pollenbærere eller arr, og bidrar
ikke til pollinering. «Røverhumler» eller
«tyvhumler» kalles gjerne disse. Den
geografiske lokalisasjonen til tyrihjelm
og lushatthumlen sammenfaller på
bemerkelsesverdig vis, og man tenker
seg dette som et eksempel på koevolusjon.
Aconitum napellus (no. storhjelm
eller Venusvogn) som er Aconitumslektens mest fryktede medlem, har
sitt naturlige habitat i KontinentalEuropa. Den har fra gammelt av blitt
dyrket i Norge som prydplante og
kan finnes forvillet. Blomstene har en
renere og mørkere blåfarge enn tyrihjelm (Figur 3a) og bladene er mer
oppdelte med fliker som når helt ned
til basis (Figur 3b) (2-5).
Kulturhistorie og etnobotanikk

Det finnes flere ulike historier om
opphavet til slektsnavnet Aconitum.
Den kanskje mest spektakulære av
disse forteller at navnet stammer fra
landskapet Akonitos i Hellas. Her
kjempet ifølge gresk mytologi Herakles
mot Kerberos, den trehodede hunden
som voktet inngangen til dødsriket,
Hades. I kampens hete dryppet fråden
fra den rasende Kerberos på noen
planter som derved ble ekstremt
giftige.
Et av de mest potente alkaloidene
som Kerberos´ fråde skal ha gitt
opphav til, er akonitin som finnes
i særlig rikt monn hos A. napellus,
og denne arten har satt dype spor
i vestlig kulturhistorie. Antikke
forfattere forteller at roten ble lagt
i et stykke rått kjøtt for å drepe
rovdyr, og at pressaften ble brukt som

Figur 1. Plansje fra Rosendahls avhandling (ref. 16) med detaljert oversikt over plantens anatomi.

pile- og spydgift. Det var imidlertid
ikke bare åte og jakt som utgjorde
bruksområdet. Det berettes også
om politisk motiverte mord, hvorav
det mest omtalte skal ha blitt utført
av Agrippina d.y. som forgiftet sin
ektemake, keiser Claudius, i den
hensikt å få sin sønn fra et tidligere
ekteskap, Nero, på tronen. A. napellus
renommé som giftplante har blitt
videreført i vestlig kultur, blant annet

av William Shakespeare i tragedien
«King Lear» og av Agatha Christie i
novellen «4:50 from Paddington».
Vår nordiske art tyrihjelm har ikke
en tilsvarende dramatisk historie selv
om artsnavnet i A. lycoctonum betyr
ulvedreper. Riktignok inneholder
også tyrihjelm små mengder akonitin
samt andre mindre potente alkaloider
med tilsvarende effekter. Man har fra
gammel tid vært klar over plantens
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giftighet idet den har blitt knyttet til
fatale husdyrforgiftninger, og Carl von
Linné skriver at tyrihjelm (nordisk
stormhatt) «… Bør noga utrotas utur
ängar och betes-mark, efter han
mördar all Fänad …».
Også norsk etnobotanisk
kildemateriale vitner om at
kjennskapet til tyrihjelms giftighet
tidlig var vidt utbredt. Dette materialet
viser imidlertid også at man har dratt
nytte av planten, og det finnes et rikt
tilfang av opplysninger om folkelig
bruk. I likhet med A. napellus,
har også tyrihjelm blitt benyttet til
planlagte drap, om ikke av rovdyr
og politiske rivaler, så i det minste av
annet utøy som fluer, lus, lopper og
midd. Sukrede skiver eller avkok av
roten blandet med melk eller øl ble
satt ut mot fluer. Likeledes ble avkok
av hele planten brukt til utøyvask av
husdyr og i noen grad mennesker,
samt mot veggelus. En omfattende
avhandling over nordiske navn på
planten dokumenterer norske navn
som «Lusagras», «Lusarot», «Lusehatt»,
noe som indikerer at tyrihjelm har vært
i bruk som lusemiddel i store deler
av landet fra gammel tid. Svenske
folkelige navn tyder på tilsvarende
anvendelse også i nabolandet. Det er
videre angitt i norsk kildemateriale at
rota har inngått i skabb- og sårsalve, at
tørkede blader ble lagt i sengehalmen
mot lopper samt at bladene har blitt
brukt som omslag for lindring av
ømme føtter.
Til tross for utbredt kunnskap om
tyrihjelms giftighet, finnes også flere
beretninger om bruk av plantens
bladverk som fôr til drøvtyggere.
Bladene ble sanket om høsten og
enten fôret i tørket tilstand eller brukt
til å koke låg (avkok). Følgende
utsagn fra Elverum er innhentet på
midten av 1900-tallet: «For 70-80
år siden var det vanlig å samle inn
lushatt og tørke på hesje. De kokte låg
på den om vinteren. Kuene likte denne
lågen.» (6-11).
Aconitum-alkaloider

Slekten Aconitum inneholder diterpenalkaloider som regnes for å være
hovedansvarlig for de biologiske
effektene. Dette er svært komplekse
molekyler som bygges opp av
relativt enkle, små, molekyler. Ett



viktig mellomprodukt i synteseveien
er et molekyl ved navn GGPP
(geranylgeranyl pyrophosphat)
som kan betraktes som diterpenalkaloidenes grunnstamme. Avhengig
av hvorledes GGPP foldes og hvilke
intramolekylære bindinger som
dannes, kan man ende opp med et
stort antall ulike molekylskjeletter.
Etter at et slikt skjelett er dannet,
kan det skje intramolekylære
ommøbleringer, som for eksempel
forflytning av sidekjeder, metylgrupper
og protoner. Dette er den strukturkjemiske bakgrunnen for det store
antallet diterpenalkaloider som forekommer i planteriket. Når det gjelder
Aconitum-artenes alkaloidinnhold, kan
det være store ulikheter dem imellom,
både hva angår relativ sammensetning
og mengde (12), og det karakteriseres
og strukturbestemmes stadig «nye»
Aconitum-alkaloider, selv i arter som
har lang og omfattende brukshistorie i
Østens medisinske systemer (13).
Her skal vi nøye oss med å påpeke
at mens det dominerende alkaloidet
i A. napellus er akonitin, skal A.
lycoctonum ha et relativt høyere
innhold av lappaconitin (14).
For begge artene gjelder at alkaloidinnholdet varierer med utviklingsstadium, voksested og miljøforhold, at
alle plantedeler inneholder alkaloider,
men at konsentrasjonen er spesielt høy
i den overvintrende rotstokken.
Lappaconitin

Den første omfattende undersøkelsen
av alkaloidene i tyrihjelm ble utført
av den svenske farmakologen H. V.
Rosendahl ved Universitetet i Dorpat
(nå Tartu) i Estland. Her hadde den
tyske legen Rudolf Buchheim (18201897) midt på 1800-tallet etablert
et laboratorium for eksperimentell
farmakologi. Buchheim regnes som
en av grunnleggerne av vitenskapelig
basert farmakologi, og ett av
arbeidsområdene ved laboratoriet
var isolering, karakterisering og
effekter av alkaloider (15). Rosendal
fikk altså anledning til å utføre sine
undersøkelser ved den tids mest
fremstående laboratorium innen
fagfeltet, og resultatene ble publisert i
en 118 siders lang avhandling (16).
Rosendals undersøkelser resulterte
blant annet i isolering av tre alkaloider
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som ikke var beskrevet tidligere.
Disse ble derpå gjort til gjenstand
for effektstudier på enkeltceller,
isolerte organer og vev, samt intakte
modelldyr av ulike arter. Ett av de
«nye» alkaloidene døpte Rosendahl
lappaconitin, og bak dette navnevalget
lå det en stor komponent av
fedrelandskjærlighet. Plantematerialet
som var utgangspunktet for hans
undersøkelser var nemlig innsamlet
ved 67o nord i nærheten av Kvikkjokk
(«… bei dem Kirkdorf Kvikkjokk …»).
Navnet lappaconitin gir han til minne
om plantenes geografiske opprinnelse:
(«… nehme ich mir die Freiheit zu
Erinnerung an das Heimatland der
Mutterpflanze par preférénce dieses
Alkaloid Lappaconitin zu benennen
…») og, selvsagt, med ærbødig
referanse til sin landsmann Carl von
Linné´s Flora Lapponica.
Interessant for oss veterinærer
er det at professor i farmakologi
Ottar Dybing og medarbeidere ved
Norges veterinærhøgskole (NVH)
i god nordisk ånd videreførte
Rosendahls undersøkelser over
lappaconitin. I toksisitetsstudier med
mus som forsøksdyr og mortalitet som
endepunkt fant de at lappaconitin,
avhengig av administrasjonsvei, var
20-40 ganger mindre toksisk enn
akonitin. Videre fant de at begge
forbindelsene undergikk omfattende
spaltning ved hydrolyse under
oppvarming ved nøytral pH. De
utarbeidet også kromatografiske
metoder for identifikasjon og isolasjon
av lappaconitin (14).
Foruten i tyrihjelm finnes
lappaconitin også i en rekke andre
Aconitum-arter, og senere arbeider
med alkaloidet er basert på isolater fra
disse.
Virkningsmekanisme og effekter

Symptomene ved tyrihjelm-forgiftning
skyldes i all hovedsak interferens med
åpnings-, inaktiverings- og lukkingsprosessen til spenningsregulerte Na+kanaler (Nav) (17). Nav er transmembran proteiner som aktiveres ved
depolarisering av cellemembranen.
Aktiveringen medfører at kanalen
åpner for innstrømming av Na+-ioner,
hvoretter den normalt raskt inaktiveres
og lukkes. Nav er sentrale for
fremdriften av aksjonspotensialet i
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Figur 2. Tyrihjelm. a) Blomsterstander. b) Planteforekomst i skogbrynet. Foto: T. Poppe.

elektrisk eksiterbare celler, som for
eksempel nerve- og muskelceller,
og bidrar blant annet til overføring
av nociceptive signaler og til
kontraksjon av glatt-, tverrstripet- og
hjertemuskulatur. Selv om det er
elektriske signaler som induserer
åpning av Nav, kan kjemiske
forbindelser som Aconitum-alkaloider
binde seg til proteinet og derved
interferere med både åpnings-,
inaktiverings- og lukkingsprosessen.
Nav finnes i flere strukturelle
varianter (isoformer). Disse er ofte
knyttet til spesielle funksjoner eller
typer vev, og de kan ha ulik affinitet
til substrater som alkaloider. For
eksempel er den humane varianten
Nav1.7 assosiert med nocisepsjon,
mens Nav1.5 hovedsakelig befinner
seg i myocytter. Den kardiotoksiske
effekten av akonitin er i stor grad
knyttet til effekter på Nav1.5. Akonitin
inhiberer også Nav1.7 og påvirker
derfor også smertesignalisering.
Dette skjer imidlertid ved høyere
konsentrasjon med akonitin enn
med lappakonitin. Lappakonitin er
ikke isoform-selektiv, og kan derfor
ved lave doser virke analgetisk
uten å fremkalle de kardiotoksiske

effektene knyttet til akonitin (18).
Isoform-selektivitet er én av grunnene
til spekteret av toksiske effekter
ved forgiftning med Aconitumarter, hvor hovedutfallet i stor
grad påvirkes av vedkommende
arts alkaloidsammensetning og
-konsentrasjon.
Kliniske symptomer

Symptombildet ved forgiftning med
Aconitum-arter er særlig inngående
beskrevet for A. napellus. Denne arten
har som nevnt et høyt innhold av
akonitin, et alkaloid med en lang
historie som legemiddel både i
veterinær- og humanmedisin. Ettersom
akonitinpreparatene var dårlig standardisert, hadde lav terapeutisk indeks
og kunne gi svært alvorlige bivirkninger,
har forgiftningssymptomene blitt
grundig beskrevet i litteraturen. På
kontinentet var dessuten A. napellus
den viktigste Aconitum-arten
som forårsaket husdyrforgiftning.
I en tysk lærebok i veterinær
toksikologi angis hovedsymptomene
ved akonitinforgiftning å være
kolikk, uro, angst, muskelsitringer,
krampeanfall med derpå følgende

lammelser (19). Også professor i
indremedisin ved NVH Lars Slagsvold
(1887-1959) tok i sine forelesninger
utgangspunkt i akonitin: «… For
Aconitum napellus foreligger
mere inngående undersøkelser av
giftstoffene, sannsynligvis er forholdet
tilsvarende for lushatt …». Etter en
presentasjon av hovedsymptomene
ved akonitinforgiftning, gir han på
bakgrunn av norske kasuistikker
en beskrivelse av det spesifikke
symptombildet hos storfe ved
forgiftning med lushatt (tyrihjelm):
«… Kua blir plutselig syk, får
trommesyke, sikler, …. Det er sterk
uro, kolikksmerter, tynn avføring.
Lammelsesaktig tilstand i bakparten,
puls og hjerteaksjon svak, uregelmessig,
ikke påskyndet. … Det ser dog ut til at
sykdommen i de fleste tilfelle forløper
dødelig på meget kort tid, og at dyrene
når de merker sykdommen søker
hjemover, men styrter og dør, således at
de ofte finnes liggende på hjemveien.
Ved obduksjon finnes gjerne uttalt
irritasjon av maver og forreste
tarmavsnitt, vommen sterkt luftutspilt
– man finner i regelen masser av
aconitumblad i formavene …» (20).
Også hos andre husdyrarter, som
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Figur 3. Aconitum napellus (no. storhjelm eller Venusvogn). Merk blomstenes kraftige og klare blåfarge a) samt de sterkt oppdelte og flikete
bladene b). Foto: K. Ingebrigtsen.

hest, sau, geit og gris, er forgiftninger
med tyrihjelm beskrevet, og de mest
dramatiske starter med kramper som
går over i lammelser og ender med
død på grunn av sirkulasjonssvikt og
asfyksi.
Moderne lærebøker behandler
symptomatologien ved forgiftning med
planter som inneholder Aconitumalkaloider, hovedsakelig ved å
beskrive virkningen av akonitin på
nerve- og sirkulasjonssystemet.
Husdyrforgiftninger

Ingressen stammer fra en beretning
om forgiftning av krøtter i 1902,
og står å lese i Norges Officielle
Statistik (NOS) (1), en kilde som
inneholder en rekke kasuistikker
om forgiftning med Aconitumarter. I noen tilfeller anvendes
begrepet aconitum-forgiftning,
mens de spesifikke artsnavnene
A. septentrionale og A. napellus
benyttes i andre. Flertallet av tilfellene
angår forgiftning av drøvtyggere
med tyrihjelm, og diagnosen er som
regel verifisert enten ved funn av
plantemateriale i rumen og/eller
på grunnlag av beiteinspeksjon.
Kasuistikkene i NOS var en viktig
del av bakgrunnsmaterialet for
professor Lars Slagsvolds forelesninger
i indremedisin ved NVH, hvor han
beskriver forekomsten av Aconitum-

forgiftninger slik: «Her i landet optrer
i bestemte distrikter – særlig i tørre
innlandsdistrikter – lushattforgiftning
hos storfe så å si årlig, .... dyrene
rører i almindelighet ikke planten
…. I tørre somre når beitet for øvrig
er avgnavet, så kan det skje at
noen dyr forgriper sig på de saftige
lushattplanter …. Der finnes gårder
hvor man fra gammel tid kjenner til
disse akutte forgiftningstilfelle i visse
beiteområder.» (20). Foruten mer eller
mindre utførlige kasusbeskrivelser, ble
forgiftninger i de årlige statistikkene
(NOS) ført for hver dyreart. Dette
skjedde imidlertid i form av
rent numeriske registreringer og
forgiftningsårsaken ble vanligvis ikke
spesifisert. Tallmaterialet kan derfor
skjule flere Aconitum-forgiftninger.
Fra vår tid finnes en godt
dokumentert tyrihjelm-forgiftning av
kalv som fant sted i Valdres (21), og
en omfattende spørreundersøkelse
avdekket at det i 1990 hadde
forekommet forgiftninger med
tyrihjelm hos både storfe, sau og geit
(22). Sommeren 2018 var lang og tørr
med derav følgende knapphet på
gode beitevekster. Dette førte nok til
at beitedyr så seg fristet til å «forgripe
seg» på giftplanter de vanligvis skyr, og
det ble registrert et uvanlig høyt antall
forgiftninger forårsaket av tyrihjelm,
blant annet flere fatale forgiftninger
av storfe (23). Denne sommeren døde

også flere nært beslektede islandshester
på et beite hvor tyrihjelm vokste i
rikelig mon, og tyrihjelm-forgiftning ble
mistenkt som mulig dødsårsak uten at
dette ble verifisert (24).
Generelt har planteforgiftninger
liten betydning i dagens husdyrhold
og forekom langt hyppigere i eldre
tider da fôr var et knapphetsgode.
Intensiv drift med kontrollert fôring,
forbedret beiteskjøtsel og spesifikke
frøblandinger er faktorer som har
bidratt til denne utviklingen. Slik som i
gamle dager kan imidlertid klimatiske
forhold, for eksempel en tørr og
varm sommer, føre til at veksten av
giftplanter oppnår en relativ dominans
over foretrukne beiteplanter. Hva
forventede klimaendringer vil kunne
medføre av temporære eller mer
permanente endringer i vår flora, kan
vi bare spekulere på. Opprettholdelse
og videreutvikling av kunnskap om
giftige planter og planteforgiftninger
vil derfor alltid være viktig.
Noen refleksjoner knyttet til folkelig
bruk av tyrihjelm

Visse momenter i denne korte
historien byr på åpenbare utfordringer
for tanken. Det gjelder i særlig grad
høsting av tyrihjelm til fôr, den
utbredte folkelige bruken mot utøy
samt anvendelsen av blader til omslag
for å lindre ømme føtter.
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Giftplanten tyrihjelm som fôr – er det mulig?

Beretninger om at bladverket av
tyrihjelm har blitt brukt til fôr, kan
være illustrerende for den fôrknapphet
som gjorde seg gjeldende for om lag
hundre år siden. Gitt det utbredte
kjennskapet til plantens giftighet,
er det imidlertid god grunn til å
stusse over denne bruken. Det
gjorde tydeligvis også professor i
botanikk O. A. Høegh (1898-1993),
hjemmelsmann for en stor andel av
våre etnobotaniske registreringer. I et
brev til direktør ved Veterinærinstituttet
J. L. Flatla skriver han følgende: « …
Tyrihjelm. En kan vel regne den som
ganske sterkt giftig. På den andre
siden har jeg en del notater om at
folk har tatt den med i fôret…. Kan
en regne med at giftstoffene blir borte
ved tørking …?» (25). Flatla svarer:
«… Som ester-alkaloider er imidlertid
aconitinene lett spaltbare og derved
reduseres giftigheten. Lagret tyrhjelm
er derfor mindre giftig enn den friske
plante…» (26).
Her er det relevant å foreta et
tankesprang til tradisjonell kinesisk
medisin (TCM). Også i Østen har
man fra gammel tid vært kjent med
Aconitum-alkaloidenes kardio- og
nevrotoksiske effekter, og innforstått
med at Aconitum-holdige preparater
på grunn av sin lave terapeutiske
indeks representerer en høy risiko
for alvorlig forgiftning. Derfor har et
statlig kinesisk organ, The Chinese
State Food and Drug Administration
(ofte kalt Kinas FDA), utarbeidet
særlige regler for tilvirking og kontroll
av preparater hvor Aconitumalkaloider inngår. Interessant i vår
sammenheng er at kun plantemateriale
som er prosessert (detoksifisert)
i henhold til dette regelverket,
tillates brukt som råmateriale for
farmasøytisk produksjon. Denne
avgiftningen baserer seg på Aconitumalkaloidenes ustabilitet ved visse ytre
påvirkninger, og består av en rekke
prosesseringsledd. I tillegg setter
den kinesiske farmakopeen klare
grenser for de ferdige preparatenes
innhold av alkaloider (12). Til tross
for disse omfattende forholdsreglene
rapporteres det ikke sjelden om
alvorlig forgiftning etter ureglementert
bruk av Aconitum-holdige preparater
(27).

I de tilfellene hvor tyrihjelm i
Norge har blitt brukt til fôr, er det
mulig å tenke seg at ulike typer
forbehandling, som for eksempel
tørking og koking, kan ha redusert
innholdet av aktive alkaloider. Dette,
sammen med lav utfôringsgrad, kan
ha bidratt til at inntaket har ligget
under effektnivå. Det er selvsagt
overhodet ikke tilrådelig, ei heller
nødvendig, å anvende tyrihjelm i
noen form til fôr, og hva angår de
kinesiske retningslinjer for produksjon
av og kontroll med preparater hvor
Aconitum-alkaloider inngår, er disse
ikke akseptert i Vesten.
Tyrihjelm mot utøy

At planter produserer sekundærmetabolitter som har insekticid eller
repellerende effekt, er velkjent. I
denne sammenhengen er det svært
nærliggende å tenke på det «gamle»
preparatet pyrethrum, tilvirket av
tørkede blomsterhoder fra visse
Chrysantemum-arter, og brukt mot
insekter i århundrer. Klarlegging
av strukturformelen til utvalgte
aktive komponenter i pyrethrum
la grunnlaget for syntese av mer
virksomme og egnede analoger, de
såkalte pyretroidene, og en rekke av
disse har blitt introdusert på markedet
siden 1960-tallet (28). I landbruket
benyttes de som plantevernmidler,
og i veterinærmedisinen brukes de
mot lus, fluer, mygg, flått, lopper
og midd hos terrestriske husdyr, og
mot lakselus i akvakultur. Likesom
Aconitum-alkaloidene, har de svært
virksomme og effektive pyretroidene
de spenningsstyrte natriumkanalene
som sitt angrepsmål (29). Det synes
derfor åpenbart at det ligger et
rasjonale bak den folkelige bruken av
tyrihjelm (lushatt) som insecticid og/
eller repellent mot ulike former for
«utøy».

smertestillende. Dette støttes både
av klinisk praksis og vitenskapelige
undersøkelser. Lappaconitin i ulike
formuleringer har i lengere tid vært
brukt som analgetikum (18), og et
søk på «lappaconitine analgetic» i
den medisinske databasen Pubmed
resulterer i om lag 80 treff, brorparten
publisert etter år 2000. Det er derfor
hevet over tvil at den rapporterte
bruken for lindring av ømme føtter
har et rasjonale rent fysiologisk.
Det er imidlertid også hevet over
tvil at Aconitum-alkaloider kan
absorberes over huden, og det
foreligger rapporter om forgiftning
etter topikal bruk (30). Konklusjonen
må derfor bli at selv om den omtalte
bruken helt klart har et fysiologisk
fornuftsgrunnlag, er anvendelsen av et
slikt udefinert produkt fornuftsstridig
på grunn av forgiftningsfaren.
Lappaconitins utferd fra Kvikkjokk til
Orienten – og retur?

Til tross for sitt ry som giftplanter, har
en rekke arter innen slekten Aconitum
blitt brukt terapeutisk både i humanog veterinærmedisin fra gammel tid.
I Østens medisinske systemer er i dag
flere arter godt integrert i terapien etter
kontinuerlig bruk i flere årtusener.
I Vesten, derimot, opphørte bruken,
som hovedsakelig var basert på
A. napellus, ved slutten av 1800-tallet.
I vår tid er planteriket i ferd
med å få en renessanse som kilde
til legemidler, enten ved at utvalgte
sekundærmetabolitter benyttes direkte
eller i kjemisk modifisert form, eller
ved at de tjener som modeller for
syntese av nye virkestoffer (12, 31).
Selv om det er lite trolig at tyrihjelm
noen gang vil komme i direkte
medisinsk tjeneste, skal en slett
ikke utelukke at dens alkaloider vil
finne veien tilbake til Vesten og bli
utgangspunkt for nye legemidler.

Tyrihjelmomslag til lindring av ømme føtter

Sammendrag

Å bruke blader av en giftplante som
omslag, virker umiddelbart ufornuftig.
Med Aconitum-alkaloidenes
virkningsmekanisme in mente kan
man imidlertid øyne et rasjonale
også i denne behandlingen ettersom
alkaloidene kan blokkere ledningen av
nociceptive signaler og dermed virke

Tyrihjelm (Aconitum lycoctonum ssp
septentrionale) vokser i Norden og
Russland, og i Norden har den sin
hovedforekomst i Norge. Tyrihjelm
inneholder alkaloider som interfererer
med spenningsstyrte Na+-kanaler og
kan forårsake alvorlige, ofte fatale,
husdyrforgiftninger. Etter en kort
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gjennomgang av tyrihjelms botanikk,
redegjøres det for historien bak
oppdagelsen av tyrihjelms viktigste
alkaloid, lappaconitin, samt dets
virkningsmekanisme og effekter.
Videre gis det en presentasjon av
forekomsten av husdyrforgiftning
forårsaket av tyrihjelm og forgiftningens symptomatologi. I eldre tider
forekom tyrihjelmforgiftning gjerne
årlig, mens den i dag kun opptrer
sporadisk, gjerne ved varme og
tørre somre når vekstforholdene
endres i de foretrukne beiteplanters
disfavør. Foruten å være årsak til
forgiftning, vitner etnobotaniske
kilder om at tyrihjelm har hatt en
utstrakt bruk mot diverse artropoder,
som for eksempel lus, og at planten
har blitt benyttet til smertelindring
i form av omslag. Tilsynelatende
paradoksalt har bladverket også blitt
høstet til fôr. Denne folkelige bruken
diskuteres i lys av dagens kunnskap
om lappaconitin, og det konkluderes
med at det bak bruken både som
insekticid/repellent og analgetikum
ligger et klart fysiologisk rasjonale.
Summary

Eng. tittel: Aconitum lycoctonum ssp
septentrionale: Harm and benefits
Aconitum lycoctonum ssp
septentrionale is native and endemic
to the Nordic countries and Russia.
It contains alkaloids that interfere
with voltage-gated Na+-channels
and may cause serious, often fatal,
livestock poisonings. Following a brief
presentation of the history behind the
isolation and naming of the plant´s
most important alkaloid, lappaconitine,
a summary of livestock poisonings
and the symptomatology is provided.
In older times poisoning with A.
lycoctonum was an almost annual
event, while nowadays it occurs only
sporadically. According to Norwegian
ethnobotanical sources the herb has
been used extensively as an insecticide
and has also been applied topically for
pain relief. Furthermore, despite the
widespread awareness of its potential
toxicity, the foliage has been harvested
for animal feed. The folkloric use of
Aconitum lycoctonum is discussed on
the background of current knowledge
of the toxicological/pharmacological
effects of lappaconitine. It is
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concluded that there certainly is a
rationale behind the use of the plant
as an insecticide and as an analgesic.
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Det sikreste valget ved henvisning
til CT- og MR-undersøkelse
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siden den gang utført tusenvis
av MR- og CT- undersøkelser på
hund og katt.
Våre erfarne veterinærer, dyrepleiere og radiografer står klare
til å ta imot hunder og katter hver
onsdag og søndag i Oslo – samt
andre dager ved akutt behov.
Vårt hovedfokus er å tilby undersøkelser av ypperste kvalitet –
både når det gjelder bilder,
anestesi, service og avlesning.
Nytt i 2021 er at vi har inngått
samarbeid med Antech Imaging
Service, et av verdens ledende
telemedisinselskaper, med over
100 spesialister. Dette gir kortere
svartid og support hele døgnet.

Dersom du har spørsmål om CT eller MR, det
være seg valg av metode, område eller pris, er vi
alltid klare til å hjelpe deg på e-post eller telefon.
mail@vetscan.com I 48325000
www.vetscan.no
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Nytt fra Helsetjenestene
Redigert av Silje Johnsgard

Fjøsbesøket er viktig i dyrevelferdsprogrammet for storfe
Regelmessige veterinærbesøk
står sentralt i alle dyrevelferdsprogrammene husdyrnæringa har
etablert. Det samme gjelder for
dyrevelferdsprogrammet for
storfe som innføres fra årsskiftet.
Et systematisk samarbeid mellom
produsent og veterinær vil bidra
til enda bedre dyrevelferd og mer
lønnsom produksjon.
Nordmenn er stadig mer opptatt av
dyrevelferd og har andre forventninger
til husdyrhold enn tidligere. De
fleste nordmenn ønsker både kjøtt
og meieriprodukter i kostholdet sitt,
men vil samtidig føle seg trygge på
at dyrene har hatt et godt liv. De
nasjonale dyrevelferdsprogrammene
er etablert av husdyrnæringa for å
dokumentere og forbedre velferden
for alle produksjonsdyra.
Lønnsomt samarbeid

Fra 1. januar 2022 til 1. mai
2023 skal alle storfebesetninger
med mer enn 10 dyr innrulleres
i dyrevelferdsprogrammet for
storfe. Dyrevelferdsprogrammet
skal dokumentere status og
regelverksetterlevelse. I tillegg vil
dyrevelferdstiltak utover regelverket
registreres. Dette vil bidra til å ivareta
og forbedre dyrehelse og dyrevelferd
i norske storfebesetninger gjennom

at veterinær og produsent går
systematisk gjennom dyreholdet og i
fellesskap finner forbedringsområder.
Samarbeidet mellom produsent og
veterinær og målrettet rådgiving vil
skape gode forutsetninger for bedre
lønnsomhet i produksjonen.

av perioden og både 30 og 14 dager før
perioden er over. Siste dato i perioden er
frist for å ha gjennomført besøk.
Etter det første DVP-besøket skal nye
DVP-besøk gjennomføres minst en
gang hver 16. måned for å fylle kravet i
dyrevelferdsprogrammet.

Innrulleringsplan over 16 måneder

Avtale med veterinær

For å kunne innlemme de rundt
10 000 storfebesetningene i
dyrevelferdsprogrammet før
1. mai 2023 er det laget en
innrulleringsplan basert på det siste
sifferet i dyreholds-ID. Det første
dyrevelferdsbesøket med veterinær
(DVP-besøk) skal gjennomføres
senest i innrulleringsperioden
for besetningen, men kan også
gjennomføres tidligere.

Å forberede det første DVP-besøket er
«inngangen» til dyrevelferdsprogrammet.
Produsenten velger selv veterinær, men
ofte vil det være praktisk å etablere
avtale med en praktiserende veterinær
som allerede kjenner besetningen.
Det gir godt grunnlag for dialog og
rådgivning. En del veterinærer er
allerede involvert i dyrevelferdsprogramarbeid i svine- og fjørfepraksis. For
andre er dette en ny oppgave, men
veterinærene som skal gjennomføre
DVP-besøk skal gå kurs for å få god
forståelse for hvordan de skal fylle
denne rollen. Målet er å ha klar første
modul av kurset i oktober.

Dyrevelferdsprogrammet vil sende
ut varsler i god tid for å sikre at alle
produsenter er oppmerksomme på sin
periode. Varslene vil sendes ved oppstart

Siste siffer i dyreholds-ID

Periode

0 og 1

1. januar 2022 – 1. april 2022

2 og 3

1. mars 2022 – 1. juli 2022

4 og 5

1. juni 2022 – 1. oktober 2022

6 og 7

1. september 2022 – 1. desember 2022

8 og 9

1. desember 2022 – 1. mars 2023

Oppsamlingsperiode

1. mars 2023 – 1. mai 2023
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I forkant av DVP-besøket må
produsenten logge inn i Velferdsportal
storfe, registreringssystemet for DVP
storfe. Lenke til denne registreringsløsningen vil bli å finne i både Storfekjøttkontrollen, via Tine Medlem,
Dyrehelseportalen og i varslene
som sendes ut i forbindelse med
innrulleringsperioden. Via Velferdsportal
storfe sendes det så en avtaleforespørsel
til aktuell veterinær.
Veterinæren som godkjenner avtalen
får innsyn i produsentens nøkkeltall for
produksjonen, enten gjennom TINEs
dyrevelferdsindikator eller lignende
system. Det kan også være relevante
data fra slakteriet. Det arbeides
fortsatt med hvilke nøkkeltall som kan
være tilgjengelige fra oppstarten av
dyrevelferdsprogrammet ved årsskiftet
og hvilke som kan bli tilgjengelige på
sikt. Informasjon om dette vil komme
ved oppstart. Hensikten med nøkkeltall
er å gi objektive indikasjoner som i noen
tilfeller kan peke på forbedringsområder
og dermed gi et mest mulig effektivt
besøk.

Veterinærbesøket har definert innhold
Et DVP-besøk av veterinær vil ta cirka
1,5-2 timer ut ifra om veterinæren
har mulighet til å forberede seg ved
hjelp av nøkkeltall og dokumentasjon
av forholdene i besetningen. I store
besetninger og besetninger med mange
bygninger kan besøket ta lenger tid.
Dersom det er praktisk mulig, skal

veterinær og produsent sammen se
på alle storfe i besetningen i løpet
av besøket. Konkrete spørsmål om
16 definerte dyrevelferdsindikatorer
skal besvares og dokumenteres for
hver enkelt dyregruppe i besetningen.
Spørsmålene er delt inn i 4 deler:
1.	Adferd og oppstalling (fravær
av frykt, forhold ved liggeplass,
reisebevegelse, reinhet)
2.	Fôring og helse (hold, halthet og
klauvpleie, sår og hevelser, sjukdom
hos kalv, vanntilgang)
3.	Rutiner og andre forhold (rutiner
for beite/lufting, rutiner for bruk
av kutrener, rutiner ved kalving,
sjukdom og skader), ekstra tiltak
for å bedre dyrevelferden og andre
forhold ved dyrevelferden)
4.	Smittevern (persontrafikk og inn- og
utlasting av dyr)
Alle spørsmål skal besvares og gis
en score: 1 - Tilfredsstillende, 2 - Bør
forbedres eller 3 – Avvik som må
utbedres. Score 2 settes der det er
forbedringspotensial og hvor produsent
og veterinær blir enige om konkrete
tiltak for å bedre forholdene. Score 3
settes der det er klare avvik som må
utbedres – altså regelverksbrudd. Da
skal det settes en tydelig tidsfrist for
når forholdet må være utbedret slik
at avviket kan lukkes. Det er også
mulig å bruke score 4 - Ikke relevant,
eksempelvis rutiner ved kalving i
besetninger uten mordyr.
Veileder for veterinærbesøket er publisert

her: https://www.animalia.no/no/Dyr/
storfe/dyrevelferdsprogram-for-storfe/

Avvik må følges opp
Dersom produsenten får score 3 –
altså avvik som må utbedres – har
produsenten ansvar for å utbedre
forholdene og dokumentere dette
overfor veterinær innen fastsatt tidsfrist
slik at veterinæren kan lukke avviket
i registreringssystemet Velferdsportal
storfe. Dokumentasjon på lukket
avvik kan, avhengig av avvikets
art, skje ved nytt veterinærbesøk,
bildedokumentasjon, telefonsamtale eller
ved at rådgiver eller annen veterinær
dokumenterer.
For å sikre at kjøtt og mjølk kommer
fra dyr som har hatt god dyrevelferd,
vil varemottaker sørge for at manglende
lukking av dyrevelferdsavvik (score
3) innen oppsatt frist, eller manglende
dokumentasjon på dyrevelferdsbesøk
siste 16 måneder, fører til økonomisk
trekk på leveranse av mjølk og/eller
slakt.
DVP-besøket behandles på lik linje
som et helsebesøk når det gjelder
journalføring, fakturering og søknad om
reiserefusjon. Dette gjøres i veterinærens
egne systemer, og i tråd med
veterinærens eksisterende rutiner.»
Les mer om dyrevelferdsprogrammet
for storfe og mer spesifikk informasjon
om blant annet avvikshåndtering på
animalia.no/no/Dyr/storfe/

Kurstilbud for veterinærer om dyrevelferdsprogrammer
– modul 1 av 3 i opplæringsprogrammet kommer i høst
Dyrevelferdsprogrammer er viktig
i husdyrnæringens arbeid med å
dokumentere og forbedre dyrevelferden
til de matproduserende dyra. Nå utvikler
Animalia et opplæringsprogram i 3
moduler for veterinærer i arbeid med
dyrevelferdsprogrammer. Modul 1
lanseres i høst og følges av modul 2 og 3
i løpet av våren 2022.
•	Modul 1 gir innføring i de ulike
dyrevelferdsprogrammene og
veterinærens rolle, i tillegg til hvordan
gjennomføre DVP–besøket.
•	Modul 2 vil ha veilednings/
rådgivningsmetodikk som tema.

•	Modul 3 vil ta for seg de ulike
produksjonsdyra og deres atferd og
behov, ulike produksjonsformer,
samt velferdsindikatorer som er både
ressurs og dyrebaserte.
Opplæringsprogrammet skal gi kunnskap
om og støtte god samhandling med
produsenter og god dyrevelferd hos
produksjonsdyra. Sentralt innhold
blir veterinærens rolle og ansvar
i dyrevelferdsprogrammene,
kommunikasjon med produsent,
dokumentasjon i fagsystemer, tiltak,
avvik og oppfølging, avgrensing
mot Mattilsynets oppgaver og

grunnleggende om dyrevelferd,
atferd og velferdsindikatorer.
Opplæringsprogrammet utvikles
med digitale teorimoduler, videoleksjoner og webinarer og
avsluttende tester. Alle moduler og
læringsaktiviteter må gjennomføres for at
opplæringsprogrammet godkjennes.
Velkommen på kurs i Animalia!
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Spalten «Hva er diagnosen?» har lange tradisjoner i Norsk veterinærtidsskrift. Den første tiden var det kasus med interessante røntgendiagnoser som ble presentert i forbindelse med at det ble flere klinikker som tilbød røntgenundersøkelser. Etter hvert ble også andre
diagnostiske modaliteter introdusert i spalten som utvidet diagnosespekteret. Dette kunne være diagnoser som kunne stilles basert
på anamnestiske og kliniske opplysninger i tillegg til eksempelvis EKG-utskrifter, ulike numeriske og grafiske laboratoriesvar og mikroskopiske bilder av celler med patologiske forandringer i blod eller vev.
Spalten har kun ett krav, det må være noe mer enn ren tekst i form av en kortfattet anamnese, klinisk undersøkelse og beskrivelse og
presentasjon av relevante (diagnostiske) funn.
Denne spalten har vært fraværende i Norsk veterinærtidsskrift en stund. Nå er det klare signaler om at den bør vekkes til live.
Spalten er for deg som har lyst til å informere om en interessant diagnose, men der utarbeidelse av en kasuistikk i artikkelform av ulike
grunner blir for omfattende. Diagnosen trenger ikke være veldig uvanlig, en uvanlig «variant» av en vanlig diagnose er også svært
aktuell. En kortfattet diskusjon og angivelse av referanser i avsnittet «Her er diagnosen!» er ikke et krav, men kan gjerne inkluderes
der det vurderes som naturlig.
Norsk veterinærtidsskrift håper med dette å kunne presentere mange interessante diagnoser fremover!

?

HVA ER DIAGNOSEN?

Svar side 436

Forfattere: Jon Andre Berg, AniCura Jeløy Dyresykehus – Bente Kristin Sævik, AniCura Jeløy Dyresykehus
– Cathrine Trangerud, NMBU Veterinærhøgskolen

En katt med intermitterende bakbeinshalthet
Signalement og anamnese

En intakt hunnkatt, 9 måneder gammel
blanding, ble henvist til AniCura Jeløy
Dyresykehus for utreding av kronisk,
intermitterende halthet på venstre
bakbein uten noen kjent traumatisk
årsak. Katten var «innekatt» og viste
ingen andre symptomer på sykdom.
Klinisk undersøkelse

Den generelle undersøkelsen var
uten anmerkning, bortsett fra at
katten ved mønstring på gulvet i
konsultasjonsrommet var 3/5 halt
på venstre bakbein. Ved ortopedisk
undersøkelse kunne patella på
venstre bakbein palperes permanent
lokalisert medialt for lårbeinsvalsen
(condylus medialis), både i ekstensjon
og fleksjon. Manipulasjon av hoftene
var ikke smertefullt, men det venstre
lårhodet (caput femoris) kunne

sublukseres kraniodorsalt. Den
nevrologiske undersøkelsen var uten
anmerkning.
Røntgenundersøkelser

Basert på funnene ved den ortopediske undersøkelsen ble katten
sedert med medetomedin hydroklorid
(Cepetor vet 1 mg/mL, CP-Pharma)
0,05 mL/kg IM kombinert med
buphrenorfin hydroklorid (Vetergesic
vet. 0,3 mg/mL, Ceva Santé Animale)
0,1 µg/kg IM før røntgenundersøkelser
av bekkenet, hofteleddene og
kneleddene (Figur 1-3).
Vurder de kliniske og røntgenologiske funnene (Figur 1-3), still
en diagnose og se side 436 for den
endelige diagnosen.
Figur 1. Ventrodorsal projeksjon med
ekstensjon av bakbeina.
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Figur 2. Ventrodorsal projeksjon med bakbeina i froskestilling
(«frog view»).

Figur 3. Mediolateral projeksjon av venstre kneledd.

Chondrosyl Forte
erstatter Cosequin!
Chondrosyl er neste generasjon Cosequin, med samme høyopptakelige og lavmolekylære glukosamin og chondroitinsulfat, i tillegg
en rekke andre stoffer, som er viktige for en god leddfunksjon.
Næringsstoffer i riktige mengder har ingen bivirkninger.
Chondrosyl inneholder kun kroppens egne stoffer i riktige,
tilpassede mengder, og har ingen uønskede bivirkninger.

Livsløp, helse og sunnhet i et faglig perspektiv

For mer informasjon om Chondrosyl: 22 07 19 40 post@lifeline.no www.lifeline.no
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LederSkapet – 5
– med verktøy for egen
utvikling, selvledelse og ledelse av andre
Anne-Barbro Warhuus
Vatle

Om å gjøre tillit til sin merkevare
En ubehagelig situasjon
– Jeg forstår meg ikke på de unge
dyrlegene lenger, sa Ulf oppgitt. -De
lover de skal gjøre ting og så følger de
ikke opp! Vi var jo enige om å invitere
til et tverrfaglig møte for en stund
siden. Dette tok jo du ansvar for Eva,
selv om du tvilte på konseptet. Etter
det har jeg verken sett eller hørt noe
mer om opplegget. Kanskje saboterer
du hele greia? Og det er ikke første
gang noen skuffer meg slik. Jeg mister
snart tilliten til dere unge, utbrøt han
irritert idet han snudde seg for å gå.

Veterinær (1977) med
internasjonale sertifiseringer
og lederutviklingsprogram
innen coachingområdet, samt
egne studier.
Privatpraktiserende veterinær
og hygieneveterinær/
inspektør. Leder i Mattilsynet
med dets forløpere (20
år). Coach, lederutvikler
og seminarholder (15 år) i
Mattilsynet, departement,
direktorat, helsevesen og
private.
Jobber med coaching,
lederutvikling, seminarer i
selskapet Lederskapet as.
Treffes på abv@lederskapet.no
og tlf 950 83 150.
Anne-Barbro Warhuus Vatle
er idéutvikler og skribent av
LederSkapet.

©2021 Anne-Barbro Warhuus Vatle
Illustratør: Terje Vatle

– Du er helt urimelig, Ulf! Per tok Eva
i forsvar. Jeg kjenner verken Eva eller
meg selv igjen slik som du beskriver
oss unge. Hva handler dette om? Liker
du ikke at andre gjør ting på sin måte
og uten å involvere deg?

– Jeg vil jo bare at vi skal gjøre jobben,
at andre kan stole på at vi holder ord.
Ulf beklaget seg til Turid da han forlot
rommet. De kunne høre hvordan
skoene hans klasket mot betonggulvet
nedover gangen.
Gruppens gryende erkjennelse: Den
måten vi møter hverandre på når vi er
uenige, er ikke bra. Selv om Ulf forstod
at han hadde vært for krass, dvelte han
ikke lenge ved det.
Hva kan vi lære av dette?
Den som er mistroisk, trekker gjerne
slutninger om andres hensikter uten å
sjekke om de stemmer.
Utsagnet «Å gjøre tilliten til sin merkevare»,
er hentet fra Per Fugellis artikkel «Tillit» i
legetidsskriftet (2001).

Hvorfor er tillit viktig?
Tillit er limet i alle relasjoner, på jobb
og hjemme. Tillit gjør oss trygge i en
uforutsigbar verden. Siden vi mennesker
er avhengig av hverandre gjennom hele
livet, trenger vi å stole på dem rundt oss.
Vi trenger sunne «voksne» rollemodeller
som vil oss vel, også ledere.
Tillit er det emosjonelle båndet mellom
oss, der du har en positiv forventning
om at den andre kommer til å gjøre noe
som er til begges fordel og uten krav
om gjenytelser. Graden av tillit sier noe
om kvaliteten i relasjonen.
Å vise andre tillit gjør deg sårbar.
For du kan aldri være sikker på hva
som skjer. Du kan bli skuffet. Den du
gir tillit, gir du samtidig en makt til å
handle på vegne av deg. Likevel har

du ingen garanti for at den andre ikke
misbruker sin makt. I sunne relasjoner
balanserer makt og tillit. Der tilliten
mangler, kan makten ta overhånd og
livet bli et mareritt.
Tillit kan verken kjøpes, forhandles
fram eller byttes til deg. Ei heller
kreves. Du må bygge den selv: Ved
gjentakende positiv atferd over tid.
Mens de som setter merkelappen «tillit
verdig» på deg, er alle dem du møter i
din hverdag på jobb og hjemme.
Den som dekker over feil og mangler,
unnlater å informere om viktige
forhold eller skjuler sin agenda, tapper
sin tillitskonto. Den som derimot
innrømmer sin utilstrekkelighet, ber
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om hjelp og støtte fra dem som
er mer kompetente, styrker sin
tillitskapital.
Selv om tillit bygges sakte opp, kan
den brytes raskt ned. Det tar to til
å etablere et tillitsforhold, kun én
til å rive ned. Likevel kan et skadet
tillitsbånd repareres: Ved å være din
atferd bevisst og lære av det som
gikk feil.
– Ja, jeg har noen utfordringer,
tenkte Ulf. Uten å fatte helt hva det
dreiet seg om. Han driblet tankene

raskt over til fotballkampen neste
onsdag.

Hvor er du?
Tenk på en person som du har
tillit til.
• Hva gjør at du stoler på
denne? Beskriv kvalitetene hos
personen.
• Hvordan samarbeider dere?

Tenk på en person som du ikke
stoler på.
• Hva gjør deg skeptisk eller
utrygg? Beskriv kvalitetene hos
personen.
• Hvordan samarbeider dere?
Se deg selv litt fra utsiden. Finn
eksempler og vær konkret.
• Hva gjør at andre stoler på
deg?
• Hva gjør at andre kan være
skeptiske til deg?

Hva ligger i begrepet tillit?
Tillit kan forklares gjennom integritet, intensjon, kompetanse og historikk.
Integritet. Handler om å eie seg selv fordi du er redelig, tro mot egne verdier og ydmyk.
Du er sannferdig. Konsistent i din
atferd; samsvar mellom dine ord og
handlinger. Du holder avtaler med
deg selv og andre. Er forutsigbar.
Du er oppriktig og gir andre
korrekt informasjon selv om den er
ubehagelig.
Du lever i tråd med dine verdier; er
tro mot det som betyr mye for deg
og for dem rundt deg. Du har mot

til å ta et oppgjør med andre ved
behov. Som veterinær står du opp
for profesjonsetiske retningslinjer
og faglige standarder.
Du er ydmyk og mentalt åpen for
andres kunnskap, tanker og ideer
uten å være naiv. Lar deg influerer
av det som skjer rundt deg, du
tenker nytt og utvider din horisont.
Du innrømmer feil og lærer.

Intensjon. Mennesker med en god intensjon har positive hensikter, viser velvilje og søker vinn-vinn-resultater.
Du forstår og er åpen om dine dype
motiver; hvorfor du tenker slik du
gjør, hva du ønsker å oppnå og hva
dette betyr for andre.
Du er empatisk, du ser og forstår
andres behov. Viser andre omtanke,
fordi du bryr deg om dem. Legger
godviljen til og gleder deg over
deres fremgang, også når de går
deg forbi.

Ut fra dine dypereliggende motiver
vokser en agenda; din bevisste
eller ubevisste plan for en reaksjon.
Med en god hensikt velger du
en atferd som gjenspeiler dette.
Slik at resultatet blir til beste for
begge parter, også i et lengre
tidsperspektiv.

Kompetanse. Din evne og vilje
til å skape resultater.
Du er kompetent; faglig, metodisk,
relasjonelt. Du kjenner ditt
kompetansebehov og er åpen om
det. Du deler din kompetanse, du
delegerer oppgaver til andre slik at
de får mulighet til å vokse.
Se forrige artikkel om det å være
kompetent.
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Historikk. Ditt omdømme eller andres erfaring med deg

TRO
Du skal være tro.
Men ikke mot noe menneske
som i gold grådighet
henger ved dine hender.
Ikke mot noe ideal
som svulmer i store bokstaver
uten å røre ved ditt hjerte.
Ikke mot noe bud
som gjør deg til en utledning
ditt eget legeme.
Hvor støtt du har stått i deg
selv, hvilken godhet du har vist
andre og hvor kompetent du har
vært i tidligere jobber, samliv og
vennskap.

Skulle fortiden inneholde både
anger og dårlig samvittighet,
kommer hver dag med nytt håp.
For når du er bevisst hvordan du er
i møte med andre, kan du snu rundt
på det.

Hvem har ansvar for å bygge tillit?

Ikke mot noen drøm
du ikke selv har drømt ...
Når var du tro?
Var du tro
når du knelte i skyggen
av andres avgudsbilder?

«Hvis folket ikke har tillit til deg,
har du mistet ditt grunnlag for å
lede» skal den kinesiske filosofen
Konfucius (551–479 f.Kr.) ha sagt.
Utsagnet er ennå gyldig. For skal du
lykkes med å påvirke andre, må du
inngi tillit.

og involverer dem. Gir dem
handlingsrom til å treffe avgjørelser
og styre egen situasjon. Lar dem
prøve og feile slik at de utvikler
seg og forbedrer sine prestasjoner.
Deler makt og innflytelse ved å
delegere.

Var du tro
når din handling overdøvet
lyden av ditt eget hjerteslag?

Den tillitvekkende utøver en positiv
makt. Den tar avgjørelser som andre
kan stole på er fornuftige og fri for
uheldige bindinger. Den formulerer
sine verdier og bruker dem åpent
i sine beslutninger. Viser interesse
for andre, sine medarbeidere
og kolleger. Støtter, utfordrer

Selv om ledere har et særskilt
ansvar for å bygge tillitsfulle
relasjoner, har hver medarbeider
også et selvstendig ansvar. Intet
menneske lever relasjonsfritt. Ingen
kan derfor undra seg dette viktige
tillitsarbeidet, verken på jobb eller
hjemme.

Var du tro
din feighet forkledde seg
og kalte seg samvittighet?

Tillitens økonomi
En vanlig antakelse er at den som
har klare mål, prioriteringer, plan,
tiltak (Strategi) og samtidig er en
dyktig gjennomfører (Execution) vil
skape gode Resultater (S x E) = R.
Det er en feilslutning, hevder
professor og forfatter Stephen M. R
Covey i boken The Speed of Trust.
For da overses den effekten Tillit
har på enhver relasjon.

Graden av tillit påvirker resultatet.

(SxE)T=R
For med lav tillit svekkes også
resultatet, selv om du er en
drivende dyktig strateg og
gjennomfører. Tillit virker inn på
tidsbruk og kostnader. Er tilliten
sterk går prosesser raskere og
kostnader avtar. Og omvendt.

Var du tro
når du ikke bedrog
den du ikke elsket?

Nei.
Men når det som rørte ved deg
ga tone.
Når din egen puls
gav rytme til handling.
Når du var ett med det
som sitret i deg
da var du tro!
André Bjerke
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I miljøer preget av mistillit er folk
skeptiske til hverandre og det sås
tvil om andres hensikter. Viktig
informasjon og kunnskap holdes
tilbake som et maktgrep. Svakheter
trekkes fram. Feiltrinn dekkes
til. Detaljstyring og kontrolltiltak
iverksettes. Subkulturer danner
fronter for å ivareta særinteresser.
Beslutningsprosesser tar ingen
ende. Alle blir tapere; lederne,
medarbeiderne og virksomheten.

hverandre med respekt og
toleranse. Lytter til hverandres
tanker og meninger. Ser og
anerkjenner hverandres styrker
og suksesser. De er trygge og tør
å analysere feiltrinn åpent for å
bidra til forbedringer. Tillit fremmer
dessuten kreativitet, entusiasme,
glede og trivsel. Folk motiveres til
å gjøre en god jobb. Virksomheten
stabiliseres innad og omdømme
styrkes utad.

Høy tillit har motsatt effekt for da
smøres relasjonene. Samarbeidet
går raskt og smidig. Folk møter

Ledere som vekker tillit, er derfor
både god forretning og dessuten
helsebringende.
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Ulf tenkte på Veterinærhøyskolens dyktige og tillitverdige
læremestre. Var hans faglige
forbilder komplette også som
mennesker?

Ulfs hemmelige og bevisstgjørende
tankeverktøy til eget bruk
Hva angrer jeg mest på i opptrinnet
med Eva?
– Min krasse oppførsel. At jeg tvilte på
Evas hensikter og kompetanse.

Han undret seg over hvorfor han
ofte var så frustrert. Trengte han
å ta et oppgjør med noe i ham
selv?
For det han dypets sett ønsket
var jo å sette gode spor etter
seg som menneske og kollega.
Og hvor stod han egentlig i den
saken?

Hvilken oppførsel hadde vært bedre?
– Vært ydmyk og vist Eva velvilje.
Hvordan går det med Ulf?
Er det mulig å forandre seg i
hans alder? Følg med i neste
artikkel.

Hva kan være klokt å gjøre nå?
– Kan hende jeg skulle prøve å øve
meg sånn bare litt på å være en tanke
mer positiv?

© ROYAL CANIN® SAS 2021. Alle rettigheder forbeholdes. *Dr. Marge Chandler WSAVA 2019

Hvordan gjør du tillit til din merkevare?

HELSE

BØR IKKE OVERLATES
TIL TILFELDIGHETENE
ROYAL CANIN® presenterer HEALTH MANAGEMENTsortimentet, med produkter satt sammen for å støtte
kjæledyr i alle livsfaser, fra de aller første øyeblikkene
og inn i moden alder. Fôrserien støtter oppunder din
daglige praksis innenfor kjæledyrspleie og de viktige
øyeblikkene på klinikken. Fôrserien fås både til katter
og hunder i forskjellige størrelser.

Hjelp eierne med å gjøre noe godt for deres
kjæledyrs sunnhet ved å ta det første skritt hånd
i hånd med HEALTH MANAGEMENT- sortimentet

© ROYAL CANIN® SAS 2021. Alle rettigheder forbeholdes. *Dr. Marge Chandler WSAVA 2019

FINNES
SOM VÅT- OG
TØRRFÔR

FINNES
SOM VÅT- OG
TØRRFÔR

VEKTKONTROLL

MUNNHYGIENE

OVERGANGSPERIODER

Kastrering, vaksinasjon,
regelmessig kontroll

Tannrens, regelmessig kontroll

Håndtering av endringer, pillegiving

HEALTH
MANAGEMENT

HELSEKONTROLL FOR SENIOR
Tidlig oppdagelse, regelmessig
kontroll av eldre kjæledyr

VELG GALLIPRANT FRA
FØRSTE DIAGNOSE*
Målrettet behandling av artrosesmerter
med enkel, daglig dosering

Tyggetablett med smak av svinelever.
Brukes ved mild til moderat
osteoartritt hos hunder.

Første NSAID i piprantklassen – hemmer ikke COX-enzymene

Blokkerer EP4-reseptoren som primært er ansvarlig for smerte og inflammasjon ved artrose2
Påvirker ikke homeostatiske mekanismer som medieres via andre reseptorer2

* Galliprant er et ikke-steriod, ikke-cyclooksygenasehemmende, antiinfl ammatorisk legemiddel i piprantklassen. Det er en selektiv antagonist til EP4-reseptoren.
1: Rausch-Derra LC, Huebner M, Rhodes L.. Am J Vet Res. 2015;76(10):853-859.
2: Kirkby Shaw K, Rausch-Derra LC, Rhodes L. Vet Med Sci. 2016;2:3-9
Galliprant 20 mg, 60 mg 100 mg tabletter til hund. Grapiprant. Indikasjoner: Til behandling av smerte knyttet til mild til moderat osteoartritt hos hund. Kontraindikasjoner: Skal ikke brukes ved kjent overfølsomhet for
virkestoffet eller noen av hjelpestoffene. Skal ikke brukes til drektige eller diegivende dyr eller til avlsdyr. Bivirkninger: I kliniske studier er følgende milde og generelt forbigående bivirkninger blitt observert: oppkast, myk
avføring, diaré og manglende appetitt. Oppkast ble registrert som en svært vanlig bivirkning, mens myk avføring, diaré og manglende appetitt ble registrert som vanlige. Etter godkjenning av veterinærpreparatet i USA er det i
svært sjeldne tilfeller rapportert om blodig oppkast eller blodig diaré etter klinisk bruk. Særlige forholdsregler: Veterinærpreparatets sikkerhet ved bruk hos hunder yngre enn 9 måneder og hos hunder som veier mindre enn
3,6 kg er ikke klarlagt. Tidligere behandling med andre betennelsesdempende preparater kan føre til ytterligere eller økt alvorlighetsgrad av bivirkninger, og derfor bør slike veterinærpreparater ikke benyttes i en periode før
behandling med dette veterinærpreparatet igangsettes. Den behandlingsfrie perioden bør tilpasses de farmakokinetiske egenskapene til de tidligere brukte preparatene. Samtidig bruk av proteinbundne veterinærpreparater
og grapiprant er ikke undersøkt. Vanlige proteinbundne veterinærpreparater omfatter hjertemedisiner, krampedempende medisiner og medisiner til atferdsbehandling. Legemiddelkompatibilitet bør overvåkes hos dyr som har
behov for tilleggsbehandling. Grapiprant er et metylbenzensulfonamid. Det er ikke kjent om hunder med kjent overfølsomhet overfor sulfonamider vil være overfølsomme overfor grapiprant. Behandlingen bør seponeres ved
tegn til overfølsomhet overfor sulfonamid. Bruk av grapiprant sammen med andre betennelsesdempende midler er ikke studert og bør unngås. Hos friske hunder som ble behandlet med daglige overdoser av grapiprant på ca.
2,5 x og 15 x anbefalt dose i 9 påfølgende måneder, ble det observert milde og forbigående tilfeller av myk eller slimet avføring som i noen tilfeller var blodig, samt oppkast. Ved daglige overdoser på opptil 15 x anbefalt dose av
grapiprant, var det ingen tegn til nyre- eller levertoksisitet. Ved overdosering bør symptomatisk behandling igangsettes. Dosering: Administreres på tom mage (f.eks. om morgenen) og minst én time før neste måltid, én gang
daglig ved en måldose på 2 mg per kg kroppsvekt. Behandlingens varighet vil avhenge av behandlingsrespons. Siden feltstudiene var begrenset til 28 dager, bør langvarig behandling vurderes nøye, og veterinæren bør foreta
regelmessig overvåking. Siden kliniske tegn på osteoartritt hos hunder fluktuerer, kan intermitterende behandling være fordelaktig hos enkelte hunder. ½ tablett på 20 mg til hunder på 3,6-6,8 kg, 1 tablett på 20 mg til hunder
på 6,9-13,6 kg, ½ tablett på 60 mg til hunder på 13,7-20,4 kg, 1 tablett på 60 mg til hunder på 20,5-34,0 kg, 1 tablett på 100 mg til hunder på 34,1-68,0 kg, 2 tabletter på 100 mg til hunder på 68,1-100,0 kg. Pakningsstørrelser:
Alle styrker finnes i pakning med 30 tabletter. Reseptbelagt, reseptgruppe C. Innehaver av markedsføringstillatelse: Elanco GmbH, Tyskland.
Se fullstendig produktinformasjon på www.felleskatalogen.no.
Galliprant, Elanco og den diagonale logoen er varemerker tilhørende Elanco eller deres datterselskap. © 2020 Elanco og deres datterselskaper.
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Godt tolerert i et sikkerhetsstudie som gikk over 9 måneder med doser tilsvarende 15x anbefalt dose1
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Selenforgiftning hos kalver

PM-NO-21-0015 01 2021

■ METTE VALHEIM OG AKSEL BERNHOFT, VETERINÆRINSTITUTTET

En ammekubesetning i Østfold mistet
flere kalver sist vinter. Fem av åtte
nyfødte kalver døde eller ble avlivet.
Kalvene var tilsynelatende kvikke
og raske ved fødsel. Etter fem til
åtte dager kollapset dyrene og ble
etter hvert liggende med bakoverstrukket hals. Problemet oppstod
da bonden startet med å gi nyfødte
kalver en injeksjon med preparatet
«Selevitan», som inneholder selen og
vitamin E. Preparatet skaffes gjennom
søknad om godkjenningsfritak til
intramuskulær injeksjon. Ved en
misforståelse mellom bonde og
veterinær ble dyrene injisert med 10
ml av preparatet. Anbefalt dose er 1
ml pr 10 kg kroppsvekt.
To kalver ble innsendt til
Veterinærinstituttet for obduksjon. De
veide henholdsvis 32 og 44 kg. Den
første var selvdød, den andre avlivet.
Begge dyrene var sterkt dehydrerte.
Den selvdøde kalven, en kvige,
var avmagret med serøs fettvevsatrofi
i leddene og kun sparsomt med
normalt fett langs koronarkarene.
I trakea var det spor av melk, og
formagene og løpen inneholdt
koagulert melk. Leveren var liten og
mørk med fylt galleblære, og milten
var sammenfalt. Tynntarmen hadde
vandig, gulbrunt, blodtilblandet
innhold og hyperemisk slimhinne. I
blindtarm og fremre del av kolon var
innholdet vandig og blodtilblandet,
mens det i bakre del av kolon var
grålig slimet.
Den andre kalven, en okse, var

Hjerne fra kalv nr. 1: Meninger og parenkym var diffust rødlig misfarget. Foto: Erling Bøhn

i god ernæringstilstand. Formagene
inneholdt melk, mens løpen hadde
grålig, slimet innhold. Tynntarmen
hadde sparsomt med gullig, tyktflytende innhold, mens innholdet i
blindtarm og kolon var mer pastøst.
Hjernen til begge kalvene
var rødlig misfarget. Histologisk
undersøkelse av hjernen viste stuvning
og multifokale, dels perivaskulære
blødninger. I hjertemuskulaturen
ble det funnet kornet, eosinofilt
cytoplasma og dels mørke pyknotiske
kjerner i muskelfibrene. Det var
degenerative forandringer i lever og
nyre.
Måling av selen i kalvenes lever,
utført ved Havforskningsinstituttet,
viste henholdsvis 2,2 og 1,8 mg/kg

våtvekt. Normalt ligger selenkonsentrasjonen i lever hos storfe på
rundt 0,15-0,20 mg/kg.
«Selevitan» injeksjonsvæske
inneholder 0,6 mg selen i form av
natriumselenitt og 50 mg vitamin E
pr ml. Ved parenteral eksponering for
selen er det liten sikkerhetsmargin,
blant annet fordi anbefalt dose i seg
selv er ufysiologisk høy. Dessuten
tåler unge dyr mindre enn voksne.
I dette tilfellet fikk dyrene cirka 2,5
ganger anbefalt dose, som resulterte i
tilnærmet akutt forgiftning og cirka 10
ganger mer enn normal konsentrasjon
i leveren.
Mekanismen ved selenforgiftning
er relatert til oksidativt stress og
sirkulasjonskollaps. Kliniske funn
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ved selenforgiftning er unormal kroppsholdning, respirasjonsproblemer,
nedstemthet, anoreksi, ustø gange, diaré og kolikk, og forgiftningen ender
gjerne fatalt. Patologiske forandringer er gjerne degenerasjoner og nekroser
og eventuelt blødninger i diverse vev.
Fôret i ammekubesetningen var utelukkende grassurfôr, og mordyra fikk
vanligvis selentilskudd i form av mineralbolus. I et kortere tidsrom hadde
denne rutinen sviktet, og det ble derfor igangsatt injeksjon av «Selevitan» til
kalvene. En enkel injeksjon har kortvarig effekt og er ikke fysiologisk optimalt.
På grunn av liten margin mellom anbefalt dosering og forgiftning må slik
behandling utføres med aktsomhet.

TIPS REDAKSJONEN
Vil du bidra med en vitenskapelig artikkel eller har du
en spennende historie å fortelle?
Kontakt oss i redaksjonen: nvt@vetnett.no

«MSD Animal Health» Vaksine mot Bordetella
bronchiseptica hos hund. ATCvet-nr.: QI07A B03.
INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon til hund: 1 dose
(1 ml) inneh.: Bordetella bronchiseptica (stamme Bb7
92932) fimbrier 88-399 U, dl-α-tokoferolacetat, tiomersal, natriumklorid, dinatriumhydrogenfosfatdihydrat,
natriumdihydrogenfosfatdihydrat, polysorbat 80, vann
til injeksjonsvæsker. Egenskaper: Virkningsmekanisme:
Stimulerer til aktiv immunitet mot Bordetella bronchiseptica
hos hund. Begynnende immunitet: Fra 2 uker. Varighet av
immunitet: 7 måneder etter grunnvaksinasjon, 1 år etter
revaksinasjon. Indikasjoner: Aktiv immunisering av
hund mot Bordetella bronchiseptica for å redusere kliniske
symptomer på infeksjon i de øvre luftveier og bakterieutskillelse etter infeksjon. Bivirkninger: Forbigående
hevelse på injeksjonsstedet (≤2 cm), som av og til kan
være fast, er svært vanlig og kan bestå i inntil 25 dager.
Mellomstor, forbigående hevelse på injeksjonsstedet
(≤3,5 cm) er vanlig, og kan være smertefull, og kan i
sjeldne tilfeller vare i inntil 35 dager. Forsiktighets
regler: Vaksiner kun friske dyr. Interaksjoner: Sikkerhets- og effektdata viser at vaksinen kan gis samtidig,
men ikke blandet med, de levende vaksinene i Nobivacseriene mot valpesyke, hundens smittsomme hepatitt
forårsaket av infeksjon med hundens adenovirus type 1,
parvovirusinfeksjon og luftveisinfeksjon forårsaket av
infeksjon med hundens adenovirus type 2. Sikkerhets- og
effektdata viser at vaksinen kan gis samtidig, men ikke
blandet med, Nobivac-seriene av vaksiner nevnt ovenfor
sammen med den levende Nobivac parainfluensavaksinen og de inaktiverte vaksinene i Nobivac-seriene
mot leptospirose forårsaket av L. interrogans serogruppe
Canicola serovar Canicola, L. interrogans serogruppe
Icterohaemorrhagiae serovar Copenhageni, L. interrogans
serogruppe Australis serovar Bratislava og L. kirschneri
serogruppe Grippotyphosa serovar Bananal/Liangguang.
Antistoffresponsdata for den levende parainfluensavaksinen til hund og antistoffresponsdata og andre immunitetsdata for den inaktiverte leptospirose-vaksinen til
hund støtter at vaksinen kan brukes samtidig, men ikke
blandet med, de nevnte Nobivac-seriene av vaksiner.
Når denne vaksinen administreres samtidig med de relevante Nobivac-vaksinene, er det vist at sikkerhet og effekt
er den samme som når vaksinen gis alene. Preparatomtalen til de relevante Nobivac-vaksinene som brukes
samtidig må leses før administrering. Ingen informasjon
vedrørende sikkerhet og effekt ved bruk sammen med
andre preparater enn de som er nevnt ovenfor. Det må
derfor avgjøres i det enkelte tilfelle om denne vaksinen
skal brukes før eller etter andre preparater. Drektighet/
Laktasjon: Kan brukes under drektighet. Dosering: Til
s.c. bruk, 1 ml dose pr. vaksinasjon. Hunder kan vaksineres fra 6 ukers alder. La vaksinen oppnå romtemperatur
(15-25°C) før bruk. Grunnvaksinasjon: 2 vaksinasjoner
gitt med 4 ukers mellomrom. Revaksinasjon: En enkelt vaksinasjon gitt 7 måneder etter grunnvaksinasjon med denne
vaksinen er tilstrekkelig for å opprettholde beskyttelse
mot Bordetella bronchiseptica i 1 år. Årlig revaksinasjon.
Dersom revaksinasjon ved 7 måneder glemmes, kan det
gis en enkelt vaksinasjon innen 12 måneder etter grunnvaksinasjon for å forlenge beskyttelsen mot Bordetella
bronchiseptica i ytterligere 1 år. Denne vaksinen kan
også brukes til revaksinasjon i et skjema hvor Nobivac
BbPi vet. er brukt i grunnvaksinasjon. En enkelt vaksinasjon
administrert 1 år etter grunnvaksinasjon med Nobivac BbPi
vet. er tilstrekkelig for å forlenge immuniteten mot Bordetella bronchiseptica i ytterligere 1 år. Revaksinasjon etter
grunnvaksinasjon med Nobivac BbPi vet.: 1 vaksinasjon
årlig. Samtidig bruk: Når vaksinen administreres samtidig
med (dvs. ikke blandet med) andre vaksiner i Nobivacserien som angitt under Interaksjoner, skal vaksinene gis
s.c., men på forskjellige steder. Hunden skal ikke være
under minimumsalder for den andre Nobivac-vaksinen,
som angitt i den gjeldende preparatomtalen. Oppbe
varing og holdbarhet: Oppbevares og transporteres
nedkjølt (2-8°C). Skal ikke fryses. Oppbevares i originalpakning for å beskytte mot lys. Pakninger: Injeksjonsvæske: Til hund: 5 doser (ferdigfylt sprøyte) 169513.
Utlevering: C. Sist endret: 18.06.2021. Basert på
SPC godkjent av SLV/EMA: 20.11.2020.
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NY VAKSINE TIL HUND

Bordetella bronchiseptica
Injeksjonsvaksine
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HER ER DIAGNOSEN

Forfattere: Jon Andre Berg, AniCura Jeløy Dyresykehus – Bente Kristin Sævik, AniCura Jeløy Dyresykehus
– Cathrine Trangerud, NMBU Veterinærhøgskolen

En katt med intermitterende bakbeinshalthet
Lumbal overgangssvirvel, bilateral
hofteleddsdysplasi, unilateral, medial
patellaluksasjon og mulig tidlig
lukking av venstre proksimale
vekstlinje tibia.
Røntgenologiske funn

1. Den siste lendevirvelen artikulerer
med iliumvingene (ala osis illii)
bilateralt og asymmetrisk (Figur 4
og 5, blå piler). Dette fører til en
mild rotasjon av bekkenets akse.
2. Begge hofteskålene (acetabulum)
er grunne og omslutter ikke
lårhodet (caput femoris). Begge
lårhodene er subluksert, men mest
uttalt på venstre side (Figur 4, lilla
piler). I det høyre hofteleddet er
det en liten osteofytt på den fremre
kanten av hofteskålen (Figur 5, lilla
pil).
3. Patella er luksert medialt i det
venstre kneleddet (Figur 4 og 6,
rød pil)
4. Den venstre proksimale vekstlinjen
på tibia er smalere sammenlignet
med høyre og gir mistanke om for
tidlig lukking av denne (Figur 4,
gul pil).
Diskusjon

Lumbal overgangsvirvel (Lumbosacral
transitional vertebrae, LTV) er
en medfødt abnormitet lokalisert
mellom siste normale lendevirvel
(vertebrae lumbale) og første normale

korsbeinsvirvel (vertebrae sacrale)
(1–3). Morfologisk så kan en LTV
ligne både en lendevirvel og en
korsbeinsvirvel (1,4).
LTV er veldokumentert innen
humanmedisinen, med en rapportert
forekomst fra 4-35,9 %. Forekomsten
varierer blant annet ut fra diagnostiske
modaliteter og klassifiseringssystemer
benyttet (5–7). Det er antatt at noen
undergrupper av LTV kan føre til
korsryggplager hos menneske (8).
Forekomsten av LTV hos hund
varierer fra 2,5-40 % avhengig av rase,
morfologisk klassifiseringssystem
og inklusjonskriterier benyttet i
studiene, samt genmateriale i de ulike
landene eller regioner hvor studiene
er utført (4,9–11). LTV fører til en økt
risiko for utvikling av degenerativ
lumbosakral stenose (DLSS) hos
schæferhund, muligens som et resultat
av forandringer i biomekanismen ved
overgangen mellom siste lendevirvel
og første korsbeinsvirvel som kan
føre til akselerasjon av degenerative
prosesser (1,4). Det er også publisert
artikler som setter forekomst av LTV
i sammenheng med utvikling av
unilateral hofteleddsdysplasi (HD) hos
hund (1,2,12).
Ved søk i Google Scholar og
PubMed med «transitional vertebrae
OR lumbosacral transitional
vertebrae AND cat», identifiseres et
beskjedent antall med publikasjoner.
I retrospektive studier, basert på
rasekatter fra England, varierer

rapportert forekomst av LTV fra 15,9 % (3,13,14). En mulig forklaring
på ulikheter mellom studiene er at
ulike billeddiagnostiske modaliteter
er benyttet; noen har benyttet
computertomografi (CT), som regnes
som «gullstandard» sammenlignet
med røntgen (15). Det er ingen raser
som så langt utpeker seg med en
høyere forekomst av LTV, og det er
heller ingen indikasjon på at det er
noen forskjeller i forekomsten sett i
relasjon til kjønn hos katt (3,13,14).
Siden det er uvanlig med screening
for HD hos katt, så er muligens LTV
underrapportert hos denne arten.
Nesten alle prevalensstudier av LTV
hos hund er retrospektive studier
basert på avlesning av HD bilder fra
screeningprogrammer.
Den kliniske betydningen av LTV
hos katt er også lite kjent. Newitt
et al. (2009) kunne ikke påvise
noen sammenheng mellom LTV og
DLSS eller HD hos katt i sin studie
(3). Imidlertid var det et lavt antall
katter med i studien, og spondylosis
deformans (SD) ble benyttet som
en indikator for DLSS. Dette er en
begrensing, siden SD ikke trenger å
føre til DLSS. Røntgenundersøkelser
gir også et begrenset innblikk i
patomekanismen for DLSS eller cauda
equina syndromet og det vil være
en fordel å benytte tredimensjonal
billeddiagnostikk, som magnetisk
resonans (MRI) og CT (3,15). Harris
et al. (2019) konkluderte med at LTV
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Figur 4. Ventrodorsal projeksjon med
ekstensjon av bakbeina. Den siste lendevirvelen artikulerer med iliumvingene (ala osis
illii) bilateralt og asymmetrisk (blå piler). Dette
fører til en mild rotasjon av bekkenets akse.
Begge hofteskålene (acetabulum) er grunne
og omslutter ikke lårhodet (caput femoris).
Begge lårhodene er subluksert (lilla piler),
mest uttalt på venstre side. Patella er luksert
medialt i venstre kneledd (rød pil). Venstre
proksimale vekstlinje på tibia er smalere
sammenlignet med høyre og gir mistanke om
for tidig lukking av denne (gul pil).

burde betraktes som en risikofaktor for
utviklingen av DLSS hos katter (14).
I studien hadde 53,9 % av kattene
med diagnosen DLSS også LTV, og i

motsetning til mange andre studier så
benyttet Harris et al. (2019) MRI i sin
studie (14).
Direkte sammenligning av studier
som rapporterer forekomst av LTV
hos hund og katt er ikke enkelt.
For eksempel er det anatomiske
forskjeller mellom de to artene.
Hund har fusjonerte ryggtagger som
danner crista sacralis, og noen av
publikasjonene omhandlende hund
bruker seperasjon mellom ryggtagg
1 og 2 som ett kriterium for LTV.
Hos katt er det derimot normalt med
seperasjon mellom ryggtaggene (3). Ett
annet viktig element er at ryggmargen
hos hund stopper ved L6-L7, mens
hos katt så går den til S1-S3 (16), noe

Figur 5. Ventrodorsal projeksjon med bakbeina i froskestilling («frog
view»). Den siste lendevirvelen artikulerer med iliumvingene (ala
osis illii) bilateralt og asymmetrisk (blå piler). Dette fører til en mild
rotasjon av bekkenets akse. I det høyre hofteleddet er det en liten
osteofytt på den fremre kanten av hofteskålen (lilla pil).

som kan være avgjørende for den
klinisk presentasjonen og gi opphav til
artsforskjeller i så henseende.
Prevalensen av HD hos hund
varierer fra 1 % til 75 % avhengig
av region og rase (17), mens
forekomsten av HD hos katt varierer
fra 6 til 37,4 % (18–22). Keller et al.
(1999) konkluderte med at det ikke
var noen signifikante forskjeller i
forekomsten av HD mellom rasekatter
og huskatter. Det ble heller ikke påvist
noen kjønnsforskjeller (18). Andre
publikasjoner viser at forekomsten av
HD er høyere i studier hvor rasekatter
er inkludert, spesielt hos rasen Maine
coon (21). Denne rasen blir også
screenet for forekomst av HD. Den
rapporterte forekomsten av HD hos
Maine coon er 24,9 - 37,4 % (21,22).
Patellaluksasjon er en av
de mest vanlige ortopediske
problemstillingene hos hunder,
spesielt hos miniatyrasene (23). Medial
patellaluksasjon hos katt er derimot
sjelden som årsak til ortopediske
problemer, med en prevalens på 0,100,15 % av rapporterte ortopediske
problemstillinger (24,25). I en studie
av 78 katter med HD, bestående av ni
forskjellige raser, ble patellaluksasjon

Figur 6. Mediolateral projeksjon av venstre kneledd. Patella er luksert
medialt (rød pil).
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diagnostisert hos 58 %. Av disse hadde
78 % grad 1 patellaluksasjon. Elleve
katter (24 %) viste halthet relatert
til patellaluksasjonen (24). Rasene
Devon rex og Abyssiner er muligens
overrepresentert med patellaluksasjon
(26, 27). Det er også indikasjoner på at
det kan være en sammenheng mellom
HD og patellaluksasjon hos katt (19,
24). I en studie konkluderes det med
at det er tre ganger så sannsynlig
med både HD og patellaluksasjon
hos samme katt, enn kun HD
eller kun patellaluksasjon (24).
Majoriteten av patellaluksasjonene
hos hund er et resultat av arvelig
utviklingsforstyrrelse, mens 18 %
er et resultat av traume (23). Slike
årsakssammenhenger er ikke påvist
hos katter (28). Det er ikke sett
noen sammenheng mellom HD og
patellaluksasjon hos hund. Screening



for HD hos hund er imidlertid stort
sett forbeholdt mellomstore til store
raser, som ikke er like utsatt for
patellaluksasjon (23).
Traume til vekstlinjene kan
resultere i tidlig lukking av disse,
og mulige komplikasjoner avhenger
av alder ved lukking og om det
er skade på hele eller deler av
vekstlinjen. Både katter og hunder
vokser mest i 3-6 måneders alder
(29), og skader i denne perioden
har et større potensiale for
komplikasjoner. Fullstendig lukking
av en vekstlinje kan til en viss grad
bli kompensert av overvekst fra den
ipsilaterale vekstlinjen (30, 31). En
delvis lukket vekstlinje kan føre til
feilstilling av beinet, og graden av
feilstilling vil igjen være avhengig av
vekstpotensialet til individet (32).
Hos denne katten med
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I full fart mot Ås
Etter syv år som president, og til sammen 19 år i sentrale roller som tillitsvalgt i Veterinærforeningen, er Torill Moseng
på vei til Ås og oppgaven som administrerende direktør ved Veterinærinstituttet.

Med seg i bagasjen har hun en klar
bevissthet om at målet er å bygge opp
Veterinærinstituttet til å bli Norges
beredskapssenter på én helse.
På en av hennes siste dager på
kontoret til Veterinærforeningen i
Keysers gate 5 i Oslo er tiden inne for
å tenke fremover og reflektere over
årene i foreningen.
Å være synlig

– Å jobbe med synlighet og
omdømme vil være en del av jobben
jeg går til ved Veterinærinstituttet.
Det er viktig å være synlig for å få
folk flest og beslutningstakere til
å forstå hvor viktig det er å bruke
ressurser på beredskap for å hindre
smitteutbrudd. Er vi godt synlige, blir
det lettere både for oss som jobber
ved Veterinærinstituttet, allmennheten
og beslutningstakere å se hvor viktig
samfunnsoppdraget vårt er, sier Torill.
– Målet mitt her i Veterinærforeningen har vært å synliggjøre
veterinærene både internt i egne
rekker og eksternt ut i samfunnet.
Dette er det viktigste arbeidet jeg har
gjort her.
Menneskene hun har møtt i
arbeidet som president er det som har
gjort sterkest inntrykk. Hun mener
noe av det mest betydningsfulle hun

gjorde var å besøke medlemmer rundt
om i landet for å få innblikk i deres
hverdag.
Rollen som president betyr
mye representasjon og det blir
mange møter med et en lang rekke
mennesker. Denne aktiviteten inngår
i det som kan lede til gjennomslag og
seire i det fagpolitiske arbeidet.
– Det er nok likevel kanskje
møtene med kollegene mine som har
imponert meg mest, oppsummerer
Torill.

og kroker for å sikre god beredskap,
og beskytte dyr og mennesker
og spise trygg mat. Ingenting er
mer bærekraftig enn at vi slipper
å kaste mat, fastslår Torill. Hun
mener det å sikre tilfredsstillende
veterinærdekning og veterinærvakt
over hele landet har vært og fortsatt
må være en av de viktigste sakene for
Veterinærforeningen. En annen sak
som opptar henne er arbeidet mot
usunn avl, der hun har lagt ned en
betydelig innsats.

Viktig lærdom

Sunt med skifte

– Jeg har aldri vært mer overbevist
om hvor viktig veterinærenes
samfunnsoppdrag er enn nå. Det
kommer av at jeg har fått overblikk
og kunnskap, og ser hvordan ting
henger sammen. Har du friske dyr,
får du friske mennesker, og da blir
det mindre sannsynlig at du får dårlig
mat, noe som i neste omgang betyr
bedre mattrygghet og matsikkerhet
og dermed bedre bærekraft, sier
veterinæren som en gang var fast
bestemt på å bli hestepraktiker og
endte som smådyrveterinær og
klinikkeier, noe hun solgte seg ut av i
2019.
– Jeg ser nå hvor enormt viktig
det er å ha veterinærer i alle kriker

Når spørsmålet om hvordan det blir
å forlate Veterinærforeningen stilles,
svarer Torill:
– Jeg tror det er sunt at Veterinærforeningen får en ny leder nå. Jeg tror
jeg har gjort det jeg skal gjøre. Det
er en tid for alt. Når du har bestemt
deg for at det er på tide med nye
oppgaver, er det lettere å forlate
gjengen, selv om det er vemodig.
Hun føler hun forlater en
kjempebra organisasjon, der det jobber
mange flinke folk, både tillitsvalgte og
ansatte. Det er mye lettere å mønstre
av ei solid rigget skute, selv om det er
trist.
Som avtroppende president
mener hun det er viktig at Veterinær-
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Tilbakemeldinger

– All støtten og de hyggelige tilbakemeldingene jeg har fått fra tillitsvalgte
og ansatte i Veterinærforeningen
opp gjennom årene er jeg veldig
takknemlig for, sier Torill, som legger
til at hun har satt ekstra stor pris på
gode innspill fra medlemmer, spesielt i
perioden som president.
– Jeg vet hvor glad jeg blir når
noen sier noe hyggelig til meg. Derfor
er det viktig at vi alle sier og gjør ting
som får andre glade og begeistret. Og
så må det være lov å tøyse litt, selv i
seriøse sammenhenger, legger hun til.
Tempo, trening og glede

Bærekraft: – Å bruke ressurser på beredskap er helt avgjørende for å hindre smitteutbrudd, sier
Torill Moseng, ny administrerende direktør for Veterinærinstituttet. Foto: Steinar Tessem

foreningen fortsetter å være aktiv i
samfunnsdebatten, kommuniserer
godt med medlemmene og,
kanskje aller viktigst, videreføre det
fagpolitiske arbeidet. Hun har stor
tro på at Veterinærforeningen forblir
en kunnskapsbasert stemme for
dyrevelferd. Og at alle veterinærer
tar på seg ansvaret for å jobbe
bærekraftig, hver dag, uavhengig av
sektor. Torill håper det gode trykket og
påvirkningen fra Veterinærforeningen i
det internasjonale arbeidet består.
Ny rolle

– Jeg gleder meg til å jobbe sammen
med mennesker som har bred og
tverrfaglig kompetanse og å få

dette til å fungere godt sammen,
sier Toril. Hun mener veterinær
samfunnsmedisin blir best sammen
med flere profesjoner i tverrfaglige
team. Den nye rollen har likhetstrekk
med aktiviteter hun har vært med på
i Akademikerne, der ulike profesjoner
arbeider sammen i konkrete saker.
Som påtroppende leder ved
Veterinærinstituttet er hun glad for
å flytte inn i et nytt bygg der all
moderne teknologi er på plass.
Samtidig er hun klar over at nye
lokaler og ny teknologi stiller
krav både til henne som leder og
medarbeiderne. Å få mennesker og
teknologi til å fungere sammen i nye
omgivelser ser hun på som en viktig
og spennende oppgave.

Alle som kjenner Torill vet at hun har
mange jern i ilden, holder høyt tempo
og er opptatt av fysisk og mental form.
– Skal du holde på med så mye
trening som jeg gjør, må du være
sterk i kroppen. Da må du også trene
styrke.
Variasjon får hun gjennom å
veksle mellom bortover- (skøyting) og
nedoverski, løping, tennis og klatring.
Hun gleder seg nesten alltid til
øktene og velger bevisst mellom ulike
aktiviteter.
– Jeg bruker trening som restitusjon.
Når jeg holder på med løping eller
skøyting, går det på autopilot. Skal du
klatre eller spille tennis, må du være
påskrudd på en helt annen måte. Hvis
ikke, faller du ned fra klatreveggen
eller bommer på ballen.
Viktigst i livet hennes er familien.
– Jeg gleder meg alltid til å
være sammen med familien min,
understreker hun.
I førersetet

Akvanæringen har i dag en sentral
plass i norsk matproduksjon og her er
fiskevelferden av stor betydning. Dette
er et område Torill brenner for.
– Å få satt fiskevelferden/
dyrevelferden i førersetet i akvanæringen er avgjørende. Her er det
vesentlig å lytte til akvaveterinærene.
Dette er en svært viktig oppgave som
det må jobbes intenst med.
Torill er klar for neste stasjon på
ferden.
Snart går toget til Ås.
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Av Bjørnar Werner Jakobsen
President Den norske veterinærforening

Dyra fortjener bedre
Bønder tvinges til lovbrudd. Hester lider og kyr dør. Hunder og katter får ikke
hjelp på natten. Veterinær-Norge er i krise. Må vi også brøle?

Det brøles for klima. Distriktene brøler
mot byene. Byene brøler tilbake. Det
er valgkamp og nesten alle brøler,
bare ikke dyra. De rauter og mjauer,
men åpenbart ikke høyt nok.
Må vi veterinærer virkelig brøle
på deres vegne? Det burde være
unødvendig, men nå kan vi ikke vente
stort lenger. NRK melder allerede at
bønder tvinges til å bli lovbrytere
for å redde sine dyr når veterinærer
ikke er tilgjengelig. Over lang tid,
og med jevne mellomrom, har vi
opplevd at dyr blir syke, og sågar dør,
fordi veterinærer er overarbeidet og
vaktlister derfor står tomme. Dermed
hender det at hjelpen ikke er nær når
nøden er størst.
Og tro for all del ikke at dette
kun gjelder for bønder ytterst ute
på den nøgne ø, innerst i den
trangeste fjorden eller lengst inn i
de folketomme skoger. I sommer slo
statsforvalterne alarm. Det er krise i
store deler av landet:
I Oslo og Viken er rekrutteringen
av veterinærer som driver med
produksjonsdyr for lav og behovet for
stimuleringstiltak stor.
I Innlandet er det store problemer
med å få veterinærer til vaktordningen
fordi næringsgrunnlaget for
veterinærene er for lite.
I Vestfold og Telemark har en

rekke områder utfordringer med
veterinærdekningen av mange årsaker.
I Agder er det en «utfordring å sikre
tilfredsstillende tilgang på tjenester fra
dyrehelsepersonell» selv på dagtid i
flere kommuner. Vaktordningen går så
vidt rundt.
I Rogaland har Sauda kun en
eneste veterinær.
I Vestland har synkende dyretall
og større, konsentrert gårdsdrift skapt
så store avstander mellom gårdene
at det vanskelig å skaffe nok arbeid
og inntjening til veterinærpraksiser.
Gjennomtrekket er derfor stort.
I Møre og Romsdal uttrykker
statsforvalteren fortvilelse over
at bevilgningene er mye mindre
enn behovet. Flere kommuner
sliter med å oppfylle krav til en
veterinærvaktordning.
I Troms og Finnmark er
næringsgrunnlaget svakt og
veterinærer sliter med å tjene penger.
Problemer med rekrutteringen
og manglende stimuleringsmidler
forverrer situasjonen.
Antall bønder går ned og det blir
mer glissent med dyr på de gårdene
som fortsatt holdes i live. Kommuner
over hele landet strever derfor med
å opprettholde veterinærtjenester for
produksjonsdyr. Både på dagtid og
utenfor ordinær arbeidstid. Frem til nå

Bjørnar Werner Jakobsen

har veterinærer over hele landet gått
på med krum hals og forsøkt å være
tilgjengelig for syke Blakken, fødende
Dagros eller Fido, men snart orker vi
ikke mer.
Også veterinærer trenger fritid. Vi
kan ikke være på vakt 24/7/365. Det
er umulig.
Veterinærkrisen er nå så omfattende
at landbruksdirektør Magne Totland i
Nordland på vegne av statsforvalterne
i juni ba Landbruksdepartementet
om en full gjennomgang av
kommunale veterinærordninger for
å finne nye, fremtidige løsninger.
Veterinærforeningen støtter det kravet.
En fungerende veterinærvakt
sikrer akutt hjelp til alle dyreslag,
hele døgnet, over hele landet.
Uansett hvor du bor har du rett
til å få hjelp til dine dyr. Trygt
dyrehold sikrer god dyrehelse. God
dyrehelse sikrer trygg mat og god
menneskehelse. Nettopp derfor
pålegger dyrehelsepersonellovens
§3a kommunene å sørge for
tilfredsstillende tilgang på
veterinærtjenester. Til alle dyr. Både
dag og natt. I helger og på julaften.
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Men loven brytes jevnlig i norske
kommuner. Det er derfor behov for
sterkere medisin. Følgende bør gjøres
og gjennomføres snarest:
Landbruksdepartementet må følge
opp statsforvalterens bønn om en
gjennomgang av veterinærordningen.
Veterinærforeningen har god
oversikt over situasjonen i samtlige
vaktområder og bidrar gjerne.
Nå haster det å gjennomføre
revidering av Dyrehelsepersonelloven.
Loven må også rydde opp i ansvarsforhold som i dag er pulverisert.
Landbruksdirektoratets, statsforvalternes, kommunenes og
veterinærenes roller, rettigheter, plikter
og oppgaver er ikke sammenhengende
beskrevet noe sted.
Statsforvalterne må kunne stille
tydeligere krav til kommunene om å
overholde sine plikter.
Rekrutteringen av veterinærer til
klinisk praksis i hele landet må bedres.
Kommunene må ta større ansvar, gjøre
seg mer attraktive og samarbeide
bedre. Veterinærenes omfattende
kompetanse om beredskap, miljørettet
helsevern og smittevern må tas i bruk
lokalt.
Regionale tiltak som traineeordning, og vikarordninger må utredes.
Økt, og forutsigbart stimuleringstilskudd til kommunale veterinærtjenester fra år til år, inkludert et
tilskudd til organisert etter- og
videreutdanning, er en vesentlig
forutsetning for at kommunene skal
kunne oppfylle sin lovpålagte plikt.
Veterinærkrisen er en varslet
krise. Vi har forsøkt å si fra, men har
åpenbart ikke brølt høyt nok. Nå
håper vi neste regjering, uansett om
den blir blå, rød, lilla eller grønn,
innser at alle dyr fortjener hjelp fra
uthvilte og motiverte veterinærer.
Nå må politikerne våkne!
Kronikken er tidligere publisert i Nationen
12. september 2021

NYTT FRA

SMÅDYRPRAKTISERENDE
VETERINÆRERS FORENING
Da er høsten her og et nytt styreår
er i gang. Vi i Smådyrpraktiserende
veterinærers forening (SVF) er en
særforening under Den norske
veterinærforening for veterinærer
som interesserer seg for smådyr,
og ser frem til å arbeide for våre
medlemmer i året som kommer.
Vår oppgave er å ivareta våre
medlemmers faglige, fagpolitiske,
kollegiale og sosiale interesser.
Vi har i dag 681 medlemmer, og
ønsker flere velkommen. Vi skulle
også ønsket oss flere innspill fra
dere som medlemmer. Hvordan
er tingenes tilstand for dere? Hva
er du opptatt av, hva diskuterer
dere, hvilke utfordringer rører seg?
Hva er du fornøyd med, hva er
du mindre fornøyd med? Jo flere
tilbakemeldinger vi får og jo flere
som engasjerer seg, jo enklere vil
det være for oss å vite at vi er på rett
spor når det gjelder å ivareta våre
medlemmers interesser.
I året som er gått har vi fått
innspill fra tre av dere. Det kan
selvfølgelig bety at alt er såre
vel for resten av medlemmene
rundt omkring. Men vi i styret er
også smådyrveterinærer og vet at
virkeligheten ikke er slik. Derfor vil
vi minne deg på at du må huske å
benytte oss som særforening om du
skulle ha behov for det.
På Veterinærforeningens hjemmeside finner du kontaktinformasjon
til hver av oss i styret, eller du kan
melde deg inn i SVF sin Facebookside og sende melding eller følge
oss der. Vi er takknemlig for at du er
medlem. Engasjement er viktig. Jo

Velkommen til SVFs høstkurs om urologI.
Foto: Shutterstock

flere som engasjerer seg, jo sterkere
blir vi. Sammen.
På tampen: Har du fått med
deg årets høstkurs i urologi som
vi arrangerer 3.–5.november?
Påmeldingen er nå åpen. Det vil
delta tre svært gode forelesere
som vil dekke emnet bredt, med
oppdatering av kunnskap for både
nye og erfarne veterinærer. Vi vil også
sørge for et topp sosialt program, og
håper du kommer!

Hilsen oss i SVF

Send dine tips og tekster til Aina
Holand
ainaholand@hotmail.com
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DYREVERNFORKJEMPEREN
Tekst og bilder: Trond Schieldrop

Dyrevelferd har i alle år vært Cecilie Marie Mejdells hjertesak. Vi møtte seniorforskeren og veterinæren på hennes ferieparadis på Nesodden. Her fikk vi
kjennskap til hennes barneår i Porsgrunn, utdanningsvalg, veterinærpraksis
og hennes utrettelige kamp for dyrevelferd. – Kunnskapen om dyrs atferdsmessige behov, deres emosjoner og kognitive evner, har endret seg radikalt
fra jeg utdannet meg til veterinær og til dagens kunnskapsnivå.

Cecilie (64) har snart 40 års
yrkeserfaring både fra privat praksis,
utredningsarbeid og som forsker.
Mange karakteriserer henne som solid,
engasjert og med stor detaljkunnskap.
Hun ble utdannet veterinær ved
Norges veterinærhøgskole i 1982 og
fullførte sin dr. scient. ved samme
institusjon i 1993. Siden 2006 har hun
vært ansatt ved Veterinærinstituttet i
Oslo med dyrevelferd som ansvarsområde. Hun har deltatt i forskningsprosjekter om blant annet bedre
velferd for kalver og om gruppehold
og stell av hester. Cecilie er også
anerkjent europeisk veterinærekspert
(diplomat) innen fagområdet «Animal
Welfare Science, Ethics and Law».
Høy trivsel: – Jeg trives meget godt på
Veterinærinstituttet. Oppgavene føles
viktige og inspirerende, og det er fristende å
involvere seg i alt det spennende som foregår.
Resultatet blir ofte at jeg har for mye å gjøre
og får dårlig samvittighet for oppgaver som
må skyves på, sier Cecilie Mejdell.

Stortingsmeldingen om dyrevelferd
og ny lov

Cecilie var sentral i arbeidet med
stortingsmeldingen om dyrehold og
dyrevelferd (2002/2003), som var
oppstarten for arbeidet med en helt
ny dyrevelferdslov. Hun bidro også
i utredningsarbeid som grunnlag for
den nye dyrevelferdsloven som ble
vedtatt i 2009. I etterkant av lovarbeidet
skrev Cecilie DyrevelferdslovenKommentarutgave (2011) sammen med
jurist Inger Helen Stenevik. Boka har
en online-versjon som oppdateres årlig
og kan abonneres på. I rettsvesenet
har hun bidratt som sakkyndig og som
fagkyndig meddommer.
– Den nye dyrevelferdsloven
skjerpet strafferammen for vanskjøtsel
og mishandling av dyr, og kriminalitet
mot dyr prioriteres nå klart høyere av
politi og rettsapparat enn tidligere, sier
Cecilie.
Hun var sekretær i Rådet for
dyreetikk gjennom 15 år, og synes at

arbeidet med et bredt sammensatt råd,
hvor medlemmene har ulik bakgrunn,
var interessant og givende.
– Tverrfaglighet utfordrer egne
holdninger og utvider egen horisont,
sier Cecilie. Hun har også sittet i
Vitenskapskomiteens faggruppe for
dyrehelse og dyrevelferd og er medlem
av Nasjonal forskningsetisk komite for
naturvitenskap og teknologi (NENT).
Holde faglig høyt nivå

Cecilie sitter i redaksjonskomitéen til
Norsk veterinærtidsskrift.
– Vår oppgave som redaksjonskomité er å bidra til at Veterinærtidsskriftet holder faglig høy standard
og oppleves som relevant av leserne,
norske veterinærer. Det er viktig at
tidsskriftet kan engasjere og inspirere
norske veterinærer i deres hektiske
hverdag, selv om de jobber innen
ulike fagområder. Min hovedoppgave
er å fremme dyrevelferdssaker. Jeg
har dessuten alltid vært fagpolitisk
interessert og mener det er viktig
å engasjere seg i saker som angår
veterinærer, påpeker hun.
Trives godt på Veterinærinstituttet

Hun har publisert over 60 vitenskapelige artikler i internasjonale
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tidsskrifter og har bidratt i flere
bokutgivelser. Hun har en enorm
stå-på-vilje og er meget produktiv.
– Jeg trives meget godt på
Veterinærinstituttet. Oppgavene føles
viktige og inspirerende, og det er
fristende å involvere seg i alt det
spennende som foregår. Resultatet
blir ofte at jeg har for mye å gjøre og
får dårlig samvittighet for oppgaver
som må skyves på. Et gjentakende
nyttårsforsett er å bli flinkere til å
si nei til nye forespørsler. Dessuten
ønsker jeg mer tid til hobbyer og
fritidsaktiviteter. Jeg liker å gå tur i
skog og fjell med bikkja både til fots
og på ski og jeg har hest som jeg rir
regelmessig. Om sommeren er jeg
mannskap på båten til mannen min,
Halvor Hektoen. Jeg ønsker dessuten
tid i hverdagen til å holde kontakt
med venner og familie.
Forkjærlighet for dyr

Cecilie er født i Trondheim og vokste
opp i Porsgrunn som yngst av tre
søsken. Far var sivilingeniør og forsker
ved Hydros anlegg på Herøya mens
mor var lærer. Hun er glad i dyr og
den eneste i familien som var genuint
dyreinteressert, en interesse som
favnet både små og store, ville som
tamme dyr.
– Jeg måtte gråte meg til kjæledyr.
Først ble det skilpadder, deretter
undulat og til slutt hund. Jeg gikk
dessuten på rideskole og var
fuglekikker. Allerede i tidlig barndom
hadde jeg lyst til å bli dyrlege.
Konsentrasjonsleirfange

I voksen alder fikk Cecilie kjennskap
til farens opplevelser som «Nacht und
Nebel-fange» i Tyskland under krigen.
– Her skulle han arbeide til
han døde. Far var ingeniørstudent
og motstandsmann i Trondheim.
Han ble tatt til fange av nazistene
og sendt til Falstad, deretter til
Grini før han ble sendt til Tyskland
hvor han var innom flere av de
verste konsentrasjonsleirene.
Fangeopplevelsene preget ikke vår
barndom og han snakket lite om
dem. Førti år seinere skrev han om
sine opplevelser, og først da forsto
jeg hvilket «helvete» han hadde vært
gjennom. Jeg er imponert over hvor



godt han håndterte jobb og familie.
Han mistet troen på menneskets
godhet og forlot tidlig sin gudstro.
Som eldre mann innhentet marerittene
ham.
– Historien viser at mennesker
er i stand til å utføre de grusomste
handlinger om forholdene ligger til
rette for det, og satt i system kan
det få katastrofale følger. Det er
viktig at unge mennesker tør å være
kritiske og stå alene, og ikke lar seg
lede blindt av autoriteter, enten det
er i gjenger eller under totalitære
samfunnssystemer.
Politisk engasjert

Cecilie kom inn på Veterinærhøgskolen i 1977 og fullførte
utdanningen i 1982. Siden hun ikke
var fra gård måtte hun først ha
obligatorisk landbrukspraksis. Den
fikk hun i Øyer, ti måneder med
melkeproduksjon og to måneder
med svine- og sauehold.
– Som byjente opplevde jeg
praksisåret som meget nyttig.
Praksiskravet var omdiskutert på
Veterinærhøgskolen og ble senere
strøket. Datidens rektor, Weiert Velle,
mente det var sløsing med unge
menneskers intellekt å jobbe ett år på
gård.
- I studietiden var jeg politisk aktiv
og deltok i arbeidsgrupper og allmøter.
Diskusjonene gikk høyt og lavt om
miljøvern, kvinnesak og internasjonal
politikk. Jeg satt på studenttinget,
og var studentrepresentant i
professorrådet og seinere NVHs
kollegium og kollegieutvalg.
Rektor var opptatt av sosiobiologi
- det evolusjonære grunnlaget for
sosial atferd hos dyr - inkludert
mennesker. Men han hadde meget
konservative synspunkter til datidens
kvinnebevegelse og likestilling, og
mente det var unaturlig at jenter ville
bli veterinær.
I 1978, to år etter Maos død, var
jeg med på den «store Kina-turen»
arrangert av veterinærstudenter og
ferdig utdannede dyrleger. Vi var
en gjeng på 22 personer, hvorav
mange som seinere har hatt sentrale
stillinger. Både Halvor og jeg var
engasjert i Palestinafronten og i
1979 reiste vi til en liten palestinsk
landsby i Galilea og overleverte
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innsamlede midler til et kulturhus.
Seinere har jeg også engasjert meg
i Veterinærforeningen, der jeg har
sittet i styret i flere lokalforeninger,
vært fagforeningsrepresentant på
arbeidsplassen og vært leder av
Yrkesetisk råd.
Dyr føler like mye som oss

– Da jeg begynte på Veterinærhøgskolen, skulle jeg bevise at ei
spinkel jente var like godt egnet som
dyrlege som noen gutt. Jeg fulgte det
professorene (lærerne) sa vi skulle
gjøre, uten protester. Den gang var
det vektlagt at veterinæren skulle
behandle dyr for å sikre bondens
økonomiske utbytte, for eksempel
redde kjøttverdien av et dyr. For
produksjonsdyr var det mindre
oppmerksomhet på livskvalitet. Jeg
synes på mange måter at jeg ble
«avlært» empati med dyr. I studietida
lærte vi for eksempel at fisk ikke var
i stand til å føle smerte. I min praksis
har jeg kastrert mange grisunger
uten bedøvelse og uten bekymring
for at det gjorde vondt. Det var
bare sånn det det var. I dag får
veterinærstudentene undervisning i
dyrevelferd, og smertelindring er en
viktig del av behandlingsprotokollen.
Alle vet at dyr føler smerte og frykt.
Likhetstrekkene mellom mennesker
og dyr er mange, og det er viktig å
huske at mennesket bare er en art
blant pattedyrene. Det betyr imidlertid
ikke at dyr har akkurat de samme
behov som oss mennesker. Hver art
har særegne behov og preferanser, og
det er svært viktig å ha kunnskap om
og ta hensyn til artsspesifikk atferd,
sier Cecilie.
– I tillegg kommer individuell
variasjon, som heller ikke må
glemmes. I dag har vi nok kunnskap
til å kunne lage husdyrmiljøer som
i mye større grad enn tidligere tar
hensyn til dyras behov.
Sammen i tykt og tynt

Cecilie er gift med Halvor Hektoen.
Han er tidligere president i Veterinærforeningen, og har vært prorektor
både på NVH og det sammenslåtte
NMBU, og er nå pensjonist.
– Vi har vært et par siden
studietida. Halvor ble ferdigutdannet
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ansatt som prosjektleder i VESO
og satt med fast hjemmekontor.
Hun driftet sekretariatet for Rådet
for dyreetikk, var koordinator for
to forskningsprogrammer i Norges
forskningsråd, og gjorde diverse
utredningsoppgaver om dyrevelferd
for Statens dyrehelsetilsyn og LMD.
Hun fikk også tatt en eksamen ved
UiO i medisinsk forskningsetikk.
Etter hvert fikk hun lyst på større
faglige utfordringer, og fikk jobb på
Veterinærinstituttet i Oslo. Første året
pendlet hun, men Halvor ble året
etter ansatt som leder på institutt for
produksjonsdyrmedisin ved NVH, og
begge flyttet til Oslo.
Cecilie har en variert arbeidserfaring, og hun sier at dette
samlet har gitt henne et bredt
perspektiv som hun finner nyttig i
dyrevelferdsarbeidet.
Oppdrettsnæringens spede
begynnelse

Hestespråk: – Artikkelen om hvordan vi lærte hester et enkelt tegnspråk ligger mitt hjerte nærmest,
forteller Cecilie Mejdell. Foto: Privat

dyrlege noen år før meg. Da jeg
ble ferdigutdannet, reiste vi til
Ørnes på Helgelandskysten der han
ble distriktsveterinær og jeg var
privatpraktiserende dyrlege. Der var
vi i fire opplevelsesrike år. Mye av
tiden dekket Ørnes-veterinærene
tre langstrakte kommuner. Det var
ingen klinikker i rimelig nærhet, og
vi tok hånd om alle oppgaver på
alle dyreslag fra hund, katt og hest
til produksjonsdyr som ku, sau, gris,
pelsdyr og oppdrettsfisk. Distriktet
besto av mange øyer og det var mye
bruk av skyssbåt.
– Jeg ble god til å drikke kaffe
i bølger, smiler Cecilie. Dyrenes
atferd var noe som engasjerte meg
mer og mer. Under min første
svangerskapspermisjon studerte

jeg etologi (atferdsbiologi) som
fjernstudent på Universitetet i
Trondheim. Da vi flyttet fra Ørnes
til Bø i Telemark, med spedbarn i
baksetet og unghest på hengeren,
stoppet vi i Trondheim hvor jeg avla
eksamen (og besto med glans). I Bø i
Telemark var Halvor distriktsveterinær
og jeg privatpraktiserende, i
tillegg til at jeg jobbet deltid i
næringsmiddeltilsynet ved slakteriet på
Notodden. Det neste ble doktorgrad i
immungenetikk ved NVH, og deretter
ett år som veterinærinspektør i Landbruksdepartementet hvor jeg jobbet
med dyrevern. Så flyttet vi til Tynset,
hvor våre tre sønner fikk mesteparten
av sin oppvekst, og der vi lærte å
håndtere kulde.
I denne perioden var Cecilie

Som resten av norskekysten på
1970 og -80-tallet, opplevde Cecilie
fremveksten av oppdrettsnæringen
på godt og vondt. Langs hele norskekysten vokste næringen raskt,
kunnskap manglet og sykdomsproblemene var store. Tonnevis
med antibiotika ble sluppet ned i
merdene.
– Daglig skrev vi ut antibiotikaresepter, og oppdretterne blandet
selv medisinen i laksefôret. I
studietida hadde vi knapt lært
om fiskesykdommer, og vi visste
lite om faren for utvikling av
legemiddelresistens med slik
medikamentbruk. To foregangsmenn
innen fiskehelse og seinere
-velferd, Trygve T. Poppe og Tore
Håstein på Veterinærhøgskolen/
Veterinærinstituttet, kurset på harde
livet veterinærer i fiskesykdommer
og fiskehelsearbeid. Det ble etter
hvert utviklet virksomme vaksiner
mot viktige bakterieinfeksjoner.
- Antibiotikabruken er i dag svært
lav. Men det er andre problemer som
må tas tak i, ikke minst forholdene
for rensefisk, sier Cecilie. Det er
helt nødvendig å få kontroll med
lakselussituasjonen. Det må utvikles
lusebehandlingsmetoder som er
skånsomme mot laksen selv, og ikke
skader annet dyreliv eller miljøet.
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Dyktig forskningsgruppe på
dyrevelferd

Cecilie har bidratt i å bygge opp en
forskningsgruppe i dyrevelferd på
Veterinærinstituttet.
-- Det betydde mye at
Veterinærinstituttet valgte å utvikle
kompetansen på dyrevelferd gjennom
en strategisk satsning i 2015-2019,
sier hun. Gruppen består nå, foruten
Cecilie, av fire forskere i Oslo, Julie
F. Johnsen, Kristian Ellingsen-Dalskau
og Solveig Marie Stubsjøen, og en i
Trondheim, Kristine Gismervik, som
på fulltid jobber med dyrevelferd
på fisk. I tillegg er det mange flere
ved Veterinærinstituttet som har
arbeidsoppgaver innen dyrevelferd,
ikke minst patologene som ofte har
dyrevernsaker.
– Vi jobber i utgangspunktet med
alle dyreslag. I forskningssammenheng
har det nok blitt mest storfe, hest,
sau og laks, selv om vi også deltar i
prosjekter på fjørfe, gris og hund. Et
viktig artsovergripende forskningstema
der vi satser er utvikling av
dyrevelferdsindikatorer. Kollegaene
mine er svært dyktige, og det gjør
jobben morsom. Jeg er overhodet
ikke bekymret for fagkunnskapen ved
Veterinærinstituttet når jeg slutter, sier
Cecilie.
– Da dyrevelferd ble tema for
noen tiår siden, var det mange
som mente det baserte seg på
føleri og ikke vitenskapelige fakta.
I dag er dyrevelferd satt på den
politiske dagsorden og noe samtlige
politiske partier har med i sine
partiprogrammer.
– Dyrevelferd er anerkjent som
et eget fagområde, et tverrfaglig
forskningsområde som favner både
naturvitenskap og samfunnsvitenskap/
humaniora, og der alle benytter
vitenskapelige metoder. Siden vi i
forskningsgruppen har utdanningen
vår fra veterinærmedisin eller
husdyretologi, samarbeider vi ofte med
fagfolk med annen bakgrunn. Når det
gjelder vurderinger av hva som er god
nok dyrevelferd, kommer også etiske
hensyn inn. Sekretariatet for Rådet for
dyreetikk er tillagt Veterinærinstituttet
og vår faggruppe. Arbeidet gir viktig
kontakt med hva som rører seg i
samfunnet.

Ekte dyreinteresse: Cecilie går gjerne tur med bikkja både til fots og på ski og hun har hest som
hun rir regelmessig. Allerede i tidlig barndom hadde hun lyst til å bli dyrlege.

Bærekraftig husdyrproduksjon

For at husdyrproduksjonen skal
ha samfunnets aksept og være
bærekraftig i et samfunnsperspektiv,
må det omfatte god dyrevelferd.
– Driftsformer som tidligere ble
sett på som uproblematiske, kan
bli vurdert i et nytt lys etter hvert
som man får mer kunnskap om dyrs
artsspesifikke behov, sier Cecilie.
Holdninger og oppfatninger om rett
og galt endres over tid, og gjenspeiles
etter hvert i regelverket.
– Det er ingen tvil om at god
dyrehelse er viktig for god dyrevelferd.
Men å være fysisk frisk er ikke
tilstrekkelig. Husdyrmiljøet må i
tillegg sikre dyrs mentale helse, ved
å ta hensyn til deres atferdsbehov
og kognisjon. De siste årene har det
skjedd en gradvis holdningsendring
til bruk av dyr i samfunnet. Stortinget
har bestemt å avvikle pelsdyrnæringa
fordi man mener at det er uetisk å
holde dyr i bur kun for pelsens skyld.
Når det gjelder melkeproduksjon,
kan det spørres om det er greit å
ta den nyfødte kalven fra kua, og
holde kalven isolert i en liten binge
til den er åtte uker gammel, selv om
det er vanlig og helt lovlig. På 1970tallet bevilget politikerne penger til
landbruket og bygging av nye og
funksjonelle fjøsanlegg, som gjorde
bondens hverdag lettere. Dessverre

kom hensynet til dyrevelferd i
bakgrunnen. I denne perioden fikk
vi eksempelvis båsfjøs med 0-beiting
og kutrener. Nå, når det skal bygges
nytt, er tiden inne for å prioritere gode
miljøer for husdyra. Som allerede
nevnt finnes det mye kunnskap om
hva dyr trenger og hva de foretrekker.
Dette er kunnskap som bare venter på
å bli omsatt til praktiske løsninger.
Nærkontakt mellom ku og kalv

De senere årene har praksisen med å
skille ku og kalv kommet i søkelyset.
Allerede i stortingsmeldingen om
dyrehold og -velferd (2002-2003) ble
temaet tatt opp. Julie F. Johnsen tok
sin doktorgrad på dette i 2015, og
møtte den gang stor skepsis både
fra mange kollegaer og næring.
De siste årene har det «løsnet».
Over hele Europa lar nå flere og
flere melkeprodusenter ku og
kalv ha nærkontakt. Næringa med
International Dairy Federation (IDF)
har satt det på sin dagsorden. I en
leder i Nationen i fjor sto det at «norsk
matproduksjon må ha et våkent øye
til forbrukernes oppfatninger om
dyrevelferd», samtidig som det advares
mot å «projisere menneskelige følelser
og tanker over på dyr». Nationen
framholdt at dyrevelferdsarbeidet må
skje på vitenskapens og erfaringens

YRKE OG ORGANISASJON

Norsk veterinærtidsskrift nr. 7 2021 ■ 133

grunn, og ønsket forsøk og forskning
på ku og kalv velkommen.
– I fjor ble forskningsprosjektet
SUCCEED igangsatt, med finansiering
over Matfondavtalen (FFL/JA).
Formålet med prosjektet er at
melkekyr får mer kontakt med kalven
sin gjennom å utvikle vitenskapelig
baserte og praktiske løsninger for
dagens og morgendagens fjøs. Dette
tror vi vil gi dem et bedre liv, men det
er selvfølgelig mange utfordringer og
mye vi ennå ikke vet, sier Cecilie, som
er prosjektleder.
– Prosjektet er delt inn i flere
delprosjekter. Vi ser på samvær
mellom ku og kalv innendørs og
der kjører vi forsøk i forsøksfjøset til
NMBU, Ås Gård. Vi ser også på hold
av ku og kalv sammen på beite. I
det tredje delprosjektet undersøkes
langtidseffekter på dyras helse og
produksjon. Vi kartlegger dessuten
holdninger langs verdikjeden, fra
gårdbruker til forbruker, til å la
ku og kalv være sammen. Foruten
Veterinærinstituttet er NMBU, NIBIO,
Norsøk, Ruralis (tidligere Bygdeforsk),
tre utenlandske forskningsinstitusjoner
og seks norske bedrifter med Tine i
spissen, med i det treårige prosjektet.
– Vi har også fått inn et prosjekt
finansiert av Norges forskningsråd.
Der skal vi utvikle indikatorer på
positiv velferd hos kalver. De fleste av
dagens anerkjente velferdsindikatorer
avdekker kun dårlig velferd, eller
fravær av dårlig velferd. Vi mener at
det er viktig å kunne dokumentere
velferd på den positive enden av
skalaen, velferd som er bedre enn det
som følger av minimumskravene.

Restriktiv fôring av kalv

– En annen av mine dyktige
medarbeidere, Kristian EllingsenDalskau, tok doktorgrad på stell av
kalv, herunder melkefôring. Det har
vært en utbredt oppfatning at kalven
ikke skulle få for mye melk av gangen
for da kunne den havne i vomma
og forårsake fordøyelsesproblemer.
Bøndene var derfor forsiktige med å
gi de minste kalvene for mye melk kun 1 ½ liter pr. måltid. Vi visste jo at
diekalver drakk det mangedobbelte av
gangen, og vi fant ingen holdepunkter
for denne begrensningen i den
vitenskapelige litteraturen.
Kristian ville undersøkte dette
nærmere, og blandet røntgenkontrast
i melka før han lot kalvene få drikke
så mye melk de ville ha. Flere kalver
drakk mer enn seks liter i ett måltid.
Vi røntgenfotograferte buken etter
hver andre liter og etter at kalven
var mett. All melk lå i løpemagen,
slik den skal. Forsøket vårt viste at
mengdebegrensningen var en myte,
uten hold i virkeligheten. Vi mener at
det er trygt å gi kalven fire liter melk
per måltid og gjerne tre ganger om
dagen.
Tegnspråk for hester

Cecilie har produsert mange artikler/
bokkapitler. På spørsmål om det er
noe hun ønsker å fremheve, svarer
hun:
– Artikkelen om hvordan vi lærte
hester et enkelt tegnspråk, slik at de
kunne fortelle når de ville ha på seg
dekken eller ikke, er nok den som
ligger mitt hjerte nærmest. I flere år
hadde vi (Knut Bøe ved UMB/NMBU
og Grete Jørgensen ved NIBIO) jobbet
med temperaturregulering hos hester
på utegang og deres bruk av leskur.
Vi ønsket nå å undersøke hesters
preferanser for bruk av dekken, og
diskuterte ulik metodikk. Vi endte
opp med å kontakte Turid Buvik som
driver Trondheim hundeskole og er

Medlem i redaksjonskomiteen: – Vår
oppgave som redaksjonskomité er å bidra
til at Veterinærtidsskriftet holder høy
faglig standard og oppleves som relevant
av leserne, norske veterinærer, sier Cecile
Mejdell.

profesjonell dyretrener. Hun mente
det var mulig å lære hestene å
kommunisere ved hjelp av enkle
symboler, og vi la metoden inn i et
delforsøk i et større prosjekt. Det
fungerte over enhver forventning.
Hestene lærte tre symboler, der
trykk med mulen på vannrett strek
betød «jeg vil ha dekken på», loddrett
strek «jeg vil ha av meg dekkenet»
og trykk på en hvit plate betød «jeg
vil være som jeg er». De forsto også
konsekvensen av valget, det vil si
det symbolet de berørte, og egen
termisk komfort. Hele innlæringen
var unnagjort på knapt 14 dager med
10-15 minutter daglig trening. Vi lærte
opp 23 hester, som deretter ble testet
under ulike værforhold.
Verdenspressen fulgte opp
hestemetoden

– I 2016 ble artikkelen om innlæring
av tegnspråkmetoden publisert.
Artikkelen inkluderte noen videoer
og viste resultatet av valgene hestene
gjorde på noen varme og noen kalde/
regnfulle dager, for å vise at valgene
de gjorde var signifikant forskjellig fra
tilfeldig trykking. Etter et par uker ble
artikkelen valgt ut til å gjengis i en
nyhetsavis for vitenskapsjournalister.
Det førte til at nyheten og videoene
gikk sin seiersgang i media over hele
verden. Halvor og jeg var på fjelltur i
Tynset-traktene da jeg ble ringt opp av
BBC World News. Det ble toppsaken
til BBC World News den dagen, og der
intervjuet med meg ble etterfulgt av et
intervju med president Barack Obama,
ler Cecilie.
– Det ble totalt nesten 100
mediaoppslag verden over. Prosjektet
reiste flere spørsmål om hesters
kognitive evner, faktisk ut over det vi
selv hadde forutsett i utgangspunktet.
To ganger har vi vært invitert til MIT
i Boston for å fortelle om metoden
på et seminar om «interspecies
communication». Vi vil gjerne fortsette
med metoden i forskning om hesters
preferanser. Vi søker derfor midler på
alle aktuelle utlysninger, sier Cecilie.
I sommer har hun hatt en
velfortjent pause fra jobb og faglige
utfordringer for å nyte sommeren på
fjell- og båtturer før hun til høsten
fortsetter det viktige arbeidet med
dyrevelferd.
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Kjell Naas
Forhandlingssjef i Den norske veterinærforening fra 1991 til han gikk av med pensjon i 2015.

Slik er pensjonen kuttet hvert år
Pensjonssystemet i Norge ble endret i 2011. Under forhandlingene om framtidig pensjon skjedde det
flere interessante ting.

En ting var at da myndighetene
laget prognoser for økt levealder i
framtida, så baserte de beregningene
på den femårsperioden som hadde
høyest vekst i levealder. Det førte
til at prognosene overvurderte hvor
mange år pensjonistene ville komme
til å heve pensjon. Det gjorde at
behovet for å redusere pensjonene ble
overvurdert.
En annen ting var at prognosene
for framtidig lønnsvekst ble basert
på de årene rundt årtusenskiftet som
hadde usedvanlig høy reallønnsvekst.
Arbeidsgiverne hevdet at det ville
føre til at pensjonistene ville få
reallønnsvekst hvis de skulle få
samme pensjonsøkning i prosent som
de yrkesaktive, og det hadde ikke
pensjonistene samme behov for som
de yrkesaktive.
Etterpå ble forhandlingsretten til
pensjonistene fjernet.
I forlengelsen av dette ble det
derfor vedtatt at pensjonistene
skulle få 0,75 prosent i mindre årlig
pensjonsvekst enn de yrkesaktive
fikk i lønnsvekst. Beregningsmåten
for pensjonene ble finurlig lagt opp
slik at først skulle man komme fram
til lønnsveksten for de yrkesaktive.

Så skulle man fra denne trekke 0,75
prosent. Dette betyr at fratrekket
også skal gjøres av det påslaget
som de yrkesaktive har fått og som
pensjonistene ikke får. I praksis har
det ført til at ved de fleste påfølgende
lønns- og pensjonsoppgjørene har
fratrekket for pensjonistene vært
mellom 0,8 og 0,9 prosent.
Som en av få fagforeninger gikk
Veterinærforeningen ut mot dette og
krevde samme prosentvise vekst i
pensjon som i lønn. Utgangspunktet
for det var at Veterinærforeningens
beregninger over lønnsoppgjørene
viste at trenden for reallønnsveksten
hadde vært avtakende i en del år.
Det førte til at lønnsveksten på dette
tidspunktet var kommet ned til nesten
samme prosent som prisveksten.
Om man reduserte pensjonsveksten
i forhold til lønnsveksten som vist
ovenfor, ville det gi tap i kjøpekraften
for pensjonistene i de aller fleste år
framover.
Veterinærforeningen fikk
ikke gjennomslag for sitt syn den
gangen, men ettertiden har vist at
Veterinærforeningen vurderte riktig.
Virkningene i reduksjonen av
pensjonene kan illustreres. For

enkelhets skyld runder vi av fra 0,8-0,9
til 1 prosent per år slik at det blir en
enklere framstilling:
Første året som pensjonist taper du
en prosent.
Andre året taper du en prosent til.
Da har du tapt en prosent første år og
en + en prosent andre år som gir to
prosent det andre året. Da har du tapt
til sammen tre prosent på to år.
Fortsetter du regnestykket, vil
du det tjuende året tape 20 prosent
av den pensjonen du hadde i
utgangspunktet etter at du allerede
har tapt 190 % av ett års pensjon de
foregående 19 årene, til sammen over
to års pensjon av utgangspunktet.
Hvis vi korrigerer for avrundingen,
vil det i praksis bety at det vil ta om
lag 22 år som pensjonist å tape to års
pensjon. Tilfeldigvis er det nettopp
kostnaden ved å måtte betale pensjon
i 22 år som er skremmescenarioet
til noen av de som hevder at
pensjonistene belaster samfunnet for
mye.
Nå har imidlertid Stortinget
vedtatt at på grunn av reduksjonene
i pensjonistenes kjøpekraft de senere
årene skal pensjonene i framtida
justeres årlig med gjennomsnittet av
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Justering av pensjoner: Dagens pensjonsordninger er viktige for våre barn og barnebarn, skriver artikkelforfatteren. Illustrasjonsfoto: Shutterstock

veksten i priser og lønninger. Det
vil føre til omtrent det samme som
Veterinærforeningen foreslo i 2011.
Det hevdes at etterpåklokskap er
den mest eksakte form for klokskap.
I dette tilfellet ser vi at en god analyse
av framtida kan gi samme resultat.
Vi har lyst til å ta med en replikkveksling fra forhandlingene om ny
pensjonsordning. Det var da klart at
det ville ta mange år før de foreslåtte
reduksjonene ville gi full effekt. En av
statens representanter spurte under det
første krevende møtet hvorfor vi var så
mot pensjonsreduksjonene, for det var
jo ikke vi som ville bli mest rammet av
dem. Svaret kom kjapt: Vi har barn.
Til slutt kan vi nevne at ved
dette årets lønnsoppgjør krevde
NHO reduksjon i kjøpekraften for de
yrkesaktive.
Det er viktig at Stortingets vedtak
ikke må vente for lenge på å bli
iverksatt.

TIPS REDAKSJONEN
Vil du bidra med en vitenskapelig artikkel eller har du
en spennende historie å fortelle?
Kontakt oss i redaksjonen: nvt@vetnett.no
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Oda Johanne Dahl
Anne Dina Dahle

MERKEDAGER I
OKTOBER

MERKEDAGER I
NOVEMBER

Silje Danielsen
Lina Djønne
Silje Dragøy

Martine Nilsen Edvardsen
85 år		
85 år		

Ingvald Øverby
Magne Yndestad

6.10
15.10

25.10

7.10
18.10

22.10

60 år
Nils Arve Frøisland
Piotr Suchecki
Maria Larsson Løksa
Annikken Aagaard
Hege Skikstad
Inger-Helene Eithun
Britt Helene Villand Lindheim
Line Øvernes Mørch

2.10
5.10
11.10
13.10
17.10
21.10
23.10
26.10

3.11
24.11

60 år
Jørgen Martin Langeland

Signe Erlandsen
Ida Espelid
Emma Sæheim Fossvik

28.11

Inger Synnøve Vestrheim
Monica Heggelund
Vivi Hjelseth
Marit Silset Solberg
Leiv Tore Kårstad

13.10
14.10
18.10
19.10
21.10
26.10
26.10
28.10

Maja Carine Furulund
Malin Haaland

7.11
17.11
25.11
25.11
29.11

Marit Hamel
Emilie Pensgaard Hansen
Nora Røen Hansen
Nicholas Harries
Heidi Haugen
Karina Heim
Naseem Hildre
Ane Bagøien Hjulstad
Tuva Tordardottir Hognestad
Maria Bergan Hoksvold
Ole Helge Holck-Dykesteen

Nye medlemmer

50 år
Marit B. Holm
Marit Arianne Vader
Simen Forr Toverud
Hulda Bysheim
Ingunn Solberg Eriksson
Knut Amund Grani
Mari Tosterud
Åsne Svalastog

Maja Løcka Eine
Nora Pedersen Elle

50 år

70 år
Terje Steinar Eggen

Harald Røed Leikarnes
Per Oma

Markus Eilertsen

Hanne Vikan Flood

75 år
Einar Kristiansen
Leidulf Farstad

9.11

70 år

80 år
Magnar L Sunde

Ivar Røn

Julie Holter
Elise Hvidsten
Tonje Aaboen Høie
Sveinung Håvelsrud

Leila Julie Aanesen

Margrethe Jacobsen

Agnethe Aanstad

Hanna Pollen Johansen

Frøydis Fjellhaugen Aarhus

Elise Johansson

Cathrine Aasland

Camilla Tørnqvist Johnsen

Frida Aggvin

Sunniva Jystad

Marte Veisten Aker

Martin Kristoffer Karlsen

Synne Aksnes

Natalie Kjetland

Asta Freja Alexandersen

Synne Kofoed

Hanne Alme

Gunn Margit Kopperud

TIPS REDAKSJONEN

Elise Alvestad

Sofie S. Krauss

Nikoline Aslaksrud

Grete Kristiansen

Vil du bidra med en vitenskapelig
artikkel eller har du en spennende
historie å fortelle?

Sarah Atitallah

Eivind Vale Kristoffersen

Isabella Gutiérrez Barrios

Amalie Kvernes

Marta Belousova

Selma Landsverk

Mari Berglid

Maiken Langli

Marthe Engenes Birkeland

Anniken Larsen

Maria Øderaa Bjørnstad

Erik Lillebakken

Ann-Louise Blix

Madeleine Lindahl

Berit Brandtzæg

Fredrik Sørensen Lindeman

Kamilla Schjerpen Bækkevold

Katrine Sveinsdatter Ljones

Cecilie Blohm Christensen

Eileen Nicole Løver

Katherine Blandon Coral

Vildana Majcic

Joakim Dahl

Sigurd Jægersborg Mathisen

Kontakt oss i redaksjonen:
nvt@vetnett.no

KURS OG MØTER
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Årsmøter i Veterinærforeningens
særforeninger 2021
Innkalling til årsmøtet i
Akvaveterinærenes forening
Det innkalles til årsmøte i
Akvaveterinærenes forening, onsdag
27. oktober 2021 på Quality Airport
Hotell, Gardermoen
Saker til behandling:

1.
2.
3.
4.
5.

Årsberetning og regnskap for 2020
Kontingent, budsjett og
virksomhetsplan for 2022
Valg
Tid og sted for årsmøtet 2022
Innkomne saker.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet
må sendes til DNVs sekretariat senest
27. september 2021. Medlemmer i
valgkomiteen er Bjørn Gillund, telefon:
91 38 67 98 eller
e-post: bjorn.gillund@sinkaberghansen.no, og Jostein Mulder
Pettersen: pettersenjostein@hotmail.com

Medlemmer i valgkomiteen er
Svein Bakke, tlf. 90 18 40 10,
epost: sbakke@online.no Lars Stokke,
tlf. 41 57 29 29, e-post: lars.stokke@
ntebb.no og Ingunn Risnes Hellings,
tlf. 99 70 14 01, Epost: ingunn.risnes.
hellings@nmbu.no

Innkalling til årsmøtet i
Produksjonsdyrveterinærers
forening
Det innkalles til årsmøte i
Produksjonsdyrveterinærers forening,
torsdag 21. oktober 2021 på Clarion
Ernst Hotell, Kristiansand.
Saker til behandling:

1.
2.
3.
4.
5.

Årsberetning og regnskap for 2020
Kontingent, budsjett og
virksomhetsplan for 2022
Valg
Tid og sted for årsmøtet 2022
Innkomne saker

Saker til behandling:

1.
2.
3.
4.
5.

Årsberetning og regnskap for 2020
Kontingent, budsjett og
virksomhetsplan for 2022
Valg
Tid og sted for årsmøtet 2022
Innkomne saker

Saker som ønskes tatt opp på
årsmøtet sendes til DNVs sekretariat
innen 6. oktober 2021. Medlemmer
i valgkomiteen er Vigdis Rædergård
(leder), Tlf. 92 85 06 20, e-post: vigdis.
raedergard@anicura.no, Emma Wright
og Øystein Klemp

Innkalling til årsmøtet i Forening
for veterinær samfunnsmedisin
Det innkalles til årsmøte i Forening for
veterinær samfunnsmedisin, torsdag
25. november 2021, på Comfort Hotell
Runway, Gardermoen.
Saker til behandling:

Innkalling til årsmøtet i
Hestepraktiserende veterinærers
forening
Det innkalles til årsmøte i Hestepraktiserende veterinærers forening,
fredag 19. november 2021 på Clarion
Hotell & Congress, Gardermoen
Saker til behandling:

1.
2.
3.
4.
5.

Årsberetning og regnskap for 2020
Kontingent, budsjett og
virksomhetsplan for 2022
Valg
Tid og sted for årsmøtet 2022
Innkomne saker

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet
sendes til DNVs sekretariat senest
19. oktober 2021.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet
sendes til DNVs sekretariat innen
21. september 2021. Medlemmer i
valgkomiteen er Trond Erik Østebø
(leder), Tlf. 90 61 68 57, e-post: trond.
erik@online.no Britt Helene Villand
Lindheim og Line Bredli-Kraemer

Innkalling til årsmøtet i
Smådyrpraktiserende veterinærers
forening
Det innkalles til årsmøte i
Smådyrpraktiserende veterinærers
forening, torsdag 4. november 2021
på Clarion Hotell & Congress, Oslo
Airport, Gardermoen.

1.
2.
3.
4.
5.

Årsberetning og regnskap for 2020
Kontingent, budsjett og
virksomhetsplan for 2022
Valg
Tid og sted for årsmøtet 2022
Innkomne saker

Saker som ønskes tatt opp på
årsmøtet sendes til DNVs sekretariat
senest 25. oktober 2020. Medlemmer
i valgkomiteen er Guro Myhrene,
e-post: guro.myhrene@mattilsynet.no
og Ole Alvseike, e-post: ole.alvseike@
animalia.no
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NY FACEBOOK
GRUPPE FOR
VETERINÆRER

MED FOKUS PÅ GRISEHELSE

Bliv profesjonelt opdateret
om gris i en hast i denne nye
gruppe for veterinærer, hvor
vi fokuserer på den nyeste
kunnskapen og deler tips du
kan bruke i hverdagen din.

Scan og bli del
af nettverket
Sammen blir vi bedre

KURS OG MØTER
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Aktivitetskalender
2021
2.-3. oktober
Ultralyd hjerte, hund og katt, del II
Sted: Viul
Se: www.jfa.no
19. oktober
Beredskapskurs 2021. Webinar del II.
Nærmere info, påmelding og program finnes på
www.vetinst.no (kurstilbud).
21.oktober
Beredskapskurs 2021.
Fysisk oppmøte i Sandnes – inkl. øvelser i
organvurdering/prøvetaking.
Nærmere info, påmelding og program finnes på
www.vetinst.no (kurstilbud).

■ Kontakt kursholder for informasjon om kurset fortsatt går som planlagt.

29.-31. oktober
Grunnkurs i tannmedisin for veterinærer
Sted: Viul
Se: www.jfa.no
10. november
Beredskapskurs 2021.
Fysisk oppmøte på Ås – inkl. øvelser i
organvurdering/prøvetaking.
Nærmere info, påmelding og program finnes på
www.vetinst.no (kurstilbud).
16. november
Viltwebinar med spesielt fokus på zoonotiske
agens og smitteoverføring til husdyr.
Nærmere info, påmelding og program finnes på
www.vetinst.no (kurstilbud).

2.-3. desember
Dental Restorations and vital pulpectomies
Sted: Viul
Se: www.jfa.no

2022
4.-6. mars
Nordisk hesteveterinærkurs
Nordic Equine Veterinary Conference
Sted: Tampere, Finland
Se: https://www.nevc2022.fi/

Utlysning av midler fra SVFs vitenskapelige
og faglige fond 2021
Smådyrpraktiserende veterinærers forenings
vitenskapelige og faglige fond er stiftet med
utgangspunkt i salget av boken ”Hund- avl og
helse” som utkom i november 1991 og overskudd
fra det femte nordiske smådyrsymposium som
ble holdt i 1992.
Smådyrpraktiserende veterinærers forenings
vitenskapelige og faglige fond har som formål å
fremme veterinær forskning og øke veterinærenes
kompetanse på sykdommer hos selskapsdyr i Norge.
Autoriserte veterinærer som arbeider i Norge og er
medlemmer i Smådyrpraktiserende veterinærers
forening, kan søke midler fra fondet. Midlene kan
deles på flere søkere. Hvis det ikke melder seg
kvalifiserte søkere, kan det disponible beløp enten
legges til grunnkapitalen eller overføres til neste års
tildeling. Beløp som ikke er disponert innen tre år
skal legges til grunnkapitalen.
Søknad om midler fra fondet til vitenskapelige
undersøkelser må inneholde en detaljert
prosjektplan som gjør rede for bakgrunn, formål og
gjennomføringsplan for prosjektet.
Søknad om midler til faglig utvikling skal inneholde
en tilstrekkelig detaljert plan for gjennomføringen,

og det bør fremkomme at dette vil inkludere noe
forskning og produksjon av originale data. Midler
deles ikke ut til etter- og videreutdannings-kurs.
Det bør fremlegges et regnskap på utgifter/
kostnader og gis informasjon om eventuell annen
finansieringsmulighet.
Den som tildeles midler fra fondet til vitenskapelige
undersøkelser må publisere resultatene i
nasjonale eller internasjonale anerkjente
tidsskrifter. Resultatene bør også presenteres
i populærvitenskapelig form. Den som tildeles
midler til faglig utvikling skal i egen rapport
beskrive hvorledes fondets midler er anvendt.
Styret i Smådyrpraktiserende veterinærers
forening har ansvar for å kunngjøre når, og på
hvilken måte søknad om tildeling fra fondet skal
sendes inn. Kunngjøring skjer normalt i Norsk
veterinærtidsskrift.
Søknadsfrist er 1. november.
Søknad sendes til Veterinærforeningen
dnv@vetnett.no ved fagsjef Ellef Blakstad.
Kontakt fagsjef Ellef Blakstad dersom du har
spørsmål om fondet.
Tlf. 922 80 315.
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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.
Anne-Barbro Warhuus Vatle
Telefon: 950 83 150

Ingebjørg G. Fostad
Telefon: 900 78 580

Kristine Marie Bjerkestrand
Telefon: 926 64 475

Christine Rønning Kvam
Telefon: 932 05 291

Einar Rudi
Telefon: 917 95 521

Faglige medarbeidere i Norsk veterinærtidsskrift
■ 	Professor Stein Istre Thoresen er Veterinærmedisinsk redaktør
og er ansvarlig for fagaktuelt om smådyr. Han er professor
og seksjonsleder for klinisk patologi og laboratoriesjef for
Sentrallaboratoriet ved Institutt for basalfag og akvamedisin ved
NMBU Veterinærhøgskolen.
■ 	Veterinærpatolog Helene Wisløff er ansvarlig for fagaktuelt om
fisk. Hun er ansatt ved Pharmaq Analytiq i Oslo og arbeider med
sykdomsoppklaring hos fisk.
■ 	Forsker og veterinær Thea Blystad Klem er ansvarlig for fagaktuelt
om produksjonsdyr, samt spalten Aktuelle diagnoser. Hun er ansatt
ved Veterinærinstituttet og er fagansvarlig drøvtyggere, husdyr,
vilt og velferd.

■ 	Yngvild Wasteson er ansvarlig for fagartikler og for fagaktuelt om
mattrygghet. Hun er professor ved Seksjon for mattrygghet, NMBU
Veterinærhøgskolen.
■ 	Carl Fredrik Ihler er ansvarlig for fagaktuelt om hest. Han var
tidligere førsteamanuensis ved Institutt for sports- og familiedyrmedisin ved NMBU Veterinærhøgskolen.
■ 	Cecilie Marie Mejdell er ansvarlig for dyrevelferd for alle husdyrarter,
samt vilt og oppdrettsfisk.
	Hun er seniorforsker på Veterinærinstituttet, seksjon for
husdyrhelse, vilt og velferd.
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Den norske veterinærforening
President

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

Bjørnar W. Jakobsen
Mobil: 402 22 224
bjwja@mattilsynet.no

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

Sentralstyremedlemmer

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

David Persson
Mobil: 474 85 908
david.persson@nmbu.no
Trine Marhaug
Mobil: 907 49 808
trine.marhaug@gmail.com

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

Harald Holm
Mobil: 952 32 535
ha.holm62@gmail.com

Besøksadresse:
Keysers gt. 5
0165 OSLO

Jo Bruheim
Mobil: 450 00 545
jo.bruheim.vet@gmail.com

Bankgiro:
8601 56 02327

Sekretariatet
Marie Modal
Generalsekretær
Mobil: 901 66 216
mm@vetnett.no

Ellen Bongard
Økonomisjef
Mobil: 911 99 777
ellen@vetnett.no

Christian Tengs
Organisasjons- og forhandlingssjef
Mobil: 469 28 595
ct@vetnett.no

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

Mona Pettersen
Redaksjonssekretær
Mobil: 905 77 619
mp@vetnett.no

Frauke Becher
Kommunikasjonsrådgiver
Mobil: 472 84 325
fb@vetnett.no

Ellef Blakstad
Fagsjef
Mobil: 922 80 315
eb@vetnett.no

Aina Skaug Nilsen
Kurskoordinator
Mobil: 992 61 589	
asn@vetnett.no

Eli Hendrickson
Fagveterinær
Mobil: 993 89 385
eh@vetnett.no

Steinar Tessem
Redaktør
Mobil: 400 42 614
st@vetnett.no

Kristine Fosser
Økonomimedarbeider
Mobil: 932 22 337
kf@vetnett.no

Rita Ramberg
Organisasjonssekretær
Mobil: 940 24 653
rr@vetnett.no

Klar for å ta ultralyd et steg videre?
Et ultralydapparat er mye mer enn bare et praktisk apparat,
det handler også om å ha et godt støtteapparat.
Derfor ønsker adCARE å være din beste partner og støtteapparat gjennom:
• Teknisk servicepersonell innen hardware / software • Tilgang til dyktige fagfolk med veterinær
kompetanse • Lager i Norge som sikrer rask levering på alt av kritisk utstyr, eventuelt lånemaskiner
ved driftstans • 24 t. servicegaranti • 5 års «kasko» forsikring på apparatene • Tilby spesialiserte
workshops og kurs. Vårt mål er at våre kunder skal utnytte apparatene på høyeste nivå.

Det beste er likevel et godt tilbud!
Nyheten MyLAB X8 fra markedslederen Esaote er
et high-end apparat med særdeles god bildekvalitet.
Apparatet er satt opp spesielt for veterinærpraksis.

Introduksjonstilbud for veterinærer:
Kjøp innen utgangen av august 2021 og få:
• 10 % rabatt på leasing av apparatet. (verdi 40.000,-)
• Utsett oppstart av betalingen 3 mnd. rentefritt.
• 2 stk. gratis ultralydkurs (høst 21/vår22, verdi 6.000,- )
• Opplæring av vårt fagpersonell (verdi. 3.000,-)
• Vi tar ditt “gamle” apparat i innbytte uansett! Kontakt
oss for prisvurdering. Vi kan også selge apparatet for deg.

MyLabX8

Les mer om dette
fantastiske appara
tet
og en rekke andre
apparater på
adcare.no

Benytt rabattkode VET21-08 ved bestilling av produkt.
Alternativt tel. 67533344 eller firmapost@adcare.no
Påmelding workshop/kurs gjøres på våre nettsider.

24t
24 timers
service
garanti.

Ved å kjøpe eller leie et apparat fra adCARE
får du et opplæringsprogram med på kjøpet.
Våre spesialister sørger for at du har god
brukerstøtte. Nytt utstyr leveres innen 24 t. fra
lager i Norge. Kontakt oss for demonstrasjon!

Scan koden med ditt
mobilkamera.
Tlf: 67 53 33 44
ultralyd@adcare.no
www.adcare.no

Den norske veterinærforening
Returadresse: Postboks 6781, St. Olavs plass, 0130 Oslo
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Librela® – en ny æra innen smertebehandling
Den første behandlingen med monoklonale
antistoffer til hunder med osteoartritt (OA)1
Lindrer smerter forårsaket av OA i en måned etter subkutan injeksjon.1
En helt annen virkningsmekanisme enn kjent fra NSAIDs. Behandlingen er målrettet mot Nerve
Growth Factor (NGF), en nøkkelkomponent i utviklingen av kronisk smerte forårsaket av OA. 2
Metaboliseres ikke gjennom leveren og nyrene, som kjent fra NSAIDs. Kataboliseres gradvis
i vevet, ved hjelp av de samme mekanismene som naturlig forekommende antistoffer. 3
Fungerer på samme måte som naturlig forekommende antistoffer, ved å binde antigenet og
dermed nøytralisere det. 3

1

MÅNED

Månedlige besøk på klinikken gjør det mulig å kontinuerlig overvåke pasientens kliniske status.

Librela® 1 ml. injeksjonsvæske, oppløsning til hund. 5, 10, 15, 20 og 30 mg. Virkestoff: Bedinvetmab (hundetilpasset monoklonalt antistoff). Dosering: 0,5 – 1 mg/ kg. Gis s.c. 1 gang i måneden Indikasjon Til lindring av smerter forbundet med osteoartritt hos hund. Kontraindikasjoner Skal ikke brukes til hunder
yngre enn 12 måneder, til dyr som skal brukes til avl, til drektige eller diegivende dyr Særlige forholdsregler Gravide kvinner, kvinner som forsøker å bli gravide og kvinner som ammer skal utvise ekstrem forsiktighet for å unngå utilsiktet selvinjeksjon Bivirkninger Milde reaksjoner på injeksjonsstedet Bruk
under drektighet og diegiving: Skal ikke brukes til avlsdyr, drektige eller diegivende dyr. Basert på SPC sist endret desember 2020. Komplett SPC kan finnes på www.felleskatalogen.no eller rekvireres på nordics@zoetis.com Innehaver av markedsføringstillatelse: Zoetis
Referanser: 1. Librela SPC 2. Epstein ME. Anti-nerve growth factor monoclonal antibody: a prospective new therapy for canine and feline osteoarthritis. Vet Rec. 2019;184(1):20-22.
3. Keizer RJ, Huitema AD, Schellens JH, Beijnen JH. Clinical pharmacokinetics of therapeutic monoclonal antibodies. Clin Pharmacokinet. 2010;49(8):493-507.
All trademarks are the property of Zoetis Services LLC or a related company or a licensor unless otherwise noted. ©2020 Zoetis Services LLC. All rights reserved. MM-13175

51049 Librela NO annonce 210x242mm FINAL.indd 1

22.03.2021 12.34

