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Da jeg ble konstituert som president 
i Veterinærforeningen i august 2021, 
etter at Torill Moseng ble ansatt 
som ny administrerende direktør 
på Veterinærinstituttet, var jeg 
veldig tydelig på at jeg ikke ønsket 
å stille som presidentkandidat på 
representantskapet 2022. De to viktigste 
årsakene til dette var at jeg trivdes 
veldig godt som hovedtillitsvalgt i 
Mattilsynet og følte på mange uløste 
oppgaver her, samtidig som listen Torill 
hadde lagt virket i overkant høy for en 
enkel veterinær fra Sarpsborg.

Jeg har ombestemt meg og stiller 
derfor som presidentkandidat til valget 
under representantskapet i november 
2022.

Det er flere grunner til denne 
«change of heart». Den første og 
viktigste er at jeg har oppdaget at det 
å være president i Veterinærforeningen 
er noe av det mest givende man kan 
gjøre. Det er få ting jeg kan se for 
meg som vil kunne matche følelsen 
av å lykkes med å overbevise en 
stortingspolitiker om at veterinærer er 
viktige, eller opplevelsen av at et team 
dyktige veterinærer og forhandlere 
fra Veterinærforeningen, gjennom en 
betydelig opphetet debatt, har klart å 
lande en god seminavtale med Geno.

Jeg kjenner også på inspirasjon 
når vi gjennom gode politiske innspill 
klarer å dokumentere konsekvensene 
av veterinærkrisen ovenfor landbruks- 
og matministeren slik at hun tenker 
det er nødvendig med en egen 
departemental arbeidsgruppe på 
området.

Det gir meg energi å kjenne 
på kompetansen og gløden til 

generalsekretæren og øvrige ansatte i 
sekretariatet. Sekretariatet er en forut-
setning for at presidenten og resten 
av sentralstyret kan få gjennomført 
den politikken som meisles ut etter 
representantskapsmøtene annet hvert år. 

Jeg blir glad, og ikke så lite stolt 
når jeg ser våre svært dyktige og 
mediavante ledere i særforeningene 
stå fram og støtt som fjellet promotere 
veterinærenes og Veterinærforeningens 
synspunkter uansett om det gjelder 
pressens sensasjonsjag etter eventuelle 
koronaavlivinger av hund, eller 
veterinær refselse av useriøse aktører 
i akvanæringen som gjør fisken til en 
ting.

Som president i Veterinærforeningen 
vil jeg få mulighet til å lede det 
fantastiske teamet som norske 
veterinærer er. Jeg vil få mulighet til å 
være ydmyk for den helt uvanlige  
brede kompetanse som Veterinær-
foreningens medlemmer representerer, 
og jeg vil få kjenne på den drivkraften 
og inspirasjonen dette gir.

Jeg har svært lang erfaring som 
tillitsvalgt og fagforeningspolitiker 
og er derfor veldig bevisst på at 
Veterinærforeningen i første rekke 
er en fagforening. Vi skal jobbe for 
medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår. 
Samtidig er det helt nødvendig at dette 
skjer i god og fruktbar dialog med 
arbeidsgiverne og eierne. Vi er alle 
avhengige av en sunn bunnlinje i de 
virksomhetene der veterinærer jobber. 
Dette er den norske modellen for 
arbeidslivet i praksis.

Jeg ønsker å fortsette å stå på for 
Norges veterinærer og håper på støtte i 
representantskapet 2022.

Noen ganger ombestemmer 
man seg
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Bjørnar W. Jakobsen

President 
Den norske veterinærforening
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Stein Istre Thoresen

Veterinærmedisinsk redaktør
i Norsk veterinærtidsskrift

Hunder har mange viktige funksjoner 
overalt på vår klode. De hjelper oss 
med mye og listen blir stadig lengre. 
Jakthunder har bidratt fra historiske 
tider til dagens servicehunder 
som hjelper mennesker med ulike 
funksjonsnedsettelser i dagliglivet slik 
at livskvaliteten deres bedres. 

Da Norge ble nedstengt på grunn 
av Covid-19-pandemien, ble det 
tydelig hvor viktig hunder er for å 
avhjelpe menneskers ensomhet. I 
2021 bodde 1 005 600 personer alene 
i Norge, det tilsvarte 18,8 prosent av 
befolkningen. Ikke alle aleneboere er 
ensomme, men mange er det. Når en 
hund flytter inn, øker livskvaliteten 
for de tobente. Det forutsetter at 
hunden har god helse enten hunden 
«bare» blir en venn eller en venn og en 
servicehund. Eller en jaktkamerat, eller 
en søkshund som finner mennesker 
under snøras før det er for sent, 
eller varsler om nært forestående 
hypoglykemisk anfall til eieren som 
har sukkersyke. Eksemplene kunne 
vært mange flere.

Hva gir vi tilbake for alt det 
hundene gir oss? Jo, vi forplikter 
oss til å sørge for at våre hunder 
har god livskvalitet der god helse 
er en viktig forutsetning. Akkurat 
som det er viktig å forebygge 
menneskesykdommer, er det viktig 
å motvirke hundesykdommer. Her 
gir klok og riktig hundeavl oss en 
mulighet. Kunnskapsbasert avl kan 
redusere risikoen for at hunder fødes 
med en nedarvet sykdom eller en 
arvelig disposisjon for senere utvikling 
av alvorlig sykdom. Spørsmål knyttet 

til hundeavl opptar mange, og det er 
positivt. Det går an å håpe at enighet 
om måloppnåelse vil gjøre det mulig å 
enes om de beste løsningene. 

Overskriften «Hund – avl og helse» 
er tittelen på en bok med veterinær, 
daværende 1. amanuensis Astrid 
Indrebø ved Veterinærhøgskolen, 
som redaktør. Boken, utgitt i 1991 
av Smådyrpraktiserende veterinærers 
forening med støtte fra Norsk Kennel 
Klub, er dedikert «Til menneskets mest 
trofaste venn – Hunden». For meg og 
mange andre på den tiden ble denne 
boken en viktig «øyeåpner».

I 2019/20 utga Astrid Indrebø 
to nye bøker der målgruppen er 
alle som er engasjert i hundeavl. 
Bokutgivelsene «Oppdretterskolen 
Bind 1 og 2» har undertitlene 
«Genetikk og avl» og «Reproduksjon, 
fødsel – og starten på livet». Begge 
bøkene er omtalt i dette nummeret 
fordi kunnskapen og erfaringen 
forfatteren deler er høyst relevant 
for veterinærer som skal bidra til 
avl som resulterer i friske og sunne 
hunder med god livskvalitet, nå og i 
fremtiden.

Hund – avl og helse
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Monica Folland er veterinær og daglig leder ved  
AniCura Molde Dyreklinikk. Monica overtok driften i 
2018, og klinikken inngikk i AniCura-samarbeidet kort 
tid etter.

– Vi prioriterer alltid akutte tilfeller og drar lasset 
sammen, men det er ingen selvfølge å forvente at an-
satte skal stille opp utover normal arbeidstid. Vi er ni 
ansatte ved klinikken, men opplever i travle perioder 
at vi kunne vært flere. Rekruttering er utfordrende, og 
noe av det som er viktig for nyansatte er hvordan de 
blir ivaretatt på arbeidsplassen de starter på. Her ut-
gjør AniCuras utdanningsprogram for nyutdannede 
en forskjell, tror Monica.

– Jeg var ny på det meste som handlet om drift og ad-
ministrasjon da jeg overtok som daglig leder. Det har 

vært, og er, stor støtte å hente i AniCura-apparatet. Fra 
jevnlige regions- og ledersamlinger, til årshjul som in-
dikerer alt fra planlegging av sommerturnus til medar-
beidersamtaler. 

Monica har gjennomført AniCuras lederkurs, og forsø-
ker å fordele arbeidsuken på 20 prosent administra-
sjon og 80 prosent klinisk arbeid. Daglig leder ser stor 
verdi i å søke hjelp i AniCura-systemet, med stabile 
ressurser som bidrar til jevn og sunn drift.

– En viktig driver i arbeidet mitt er god dialog med både 
kollegaer og dyreeiere. AniCuras kommunikasjons- 
trening, samt det å vise at det er viktig å sette egne 
grenser mellom jobb og fritid, er kanskje noe av det 
viktigste vi kan gi videre til våre nyutdannede, av- 
slutter Monica Folland.

Det er ikke et mål for meg å ta inn flest mulig pasienter. Målet er å sørge for at våre ansatte 
har rom for å gi best mulig behandling. Men det er en utfordrende balansegang, vi har 

stor pågang ved klinikken og jeg er selvfølgelig ansvarlig for sunne driftsresultater.

Viktig å styrke 
kommunikasjonen

Monica Folland,  
daglig leder AniCura Molde Dyreklinikk:

Travle dager og høyt press krever trygt  
arbeidsmiljø, god dialog og åpent samarbeid med  
dyreeiere og kollegaer. «Noe av det beste vi kan gi  

nyutdannede er kommunikasjonstrening»,  
mener Monica Folland.

anicura.no
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Veterinærer i media

To nye veterinærer på vei til Vesterålen

Tidligere i år slo Stordyrveterinærene 
i Vesterålen i Nordland fylke alarm om 
veterinærvaktordningen. Nå er to nye 
veterinærer på vei til øygruppen nord 
for Lofoten. Mangeårig veterinær Berit 
Hansen sier til Bladet Vesterålen at 
det ideelle hadde vært åtte personer 
i vaktordningen. Hun sier det skal gå 
med seks, men det betyr at ordningen 
fortsatt er under sterkt press. Etter at 
veterinærene tidligere i år slo alarm 
om for høy vaktbelastning, ble det 
i samarbeid med vertskommunen 
Sortland lagt en plan for å holde 
vaktordningen i gang. Kommunene 
som deltar i vaktordningen har bevilget 
ekstra driftstilskudd, og det er utlyst 
stillinger for å få inn flere veterinærer.

Berit Hansen er glad for at det 
kommer to nye veterinærer i løpet av 
høsten. Den ene er nyutdannet og 
skal kjøre halvparten stordyrpraksis, 
jobbe halvparten på klinikk og delta i 
vaktordningen. En av veterinærene som 
kjører praksis og deltar i vaktordningen 

slutter nå. Derfor er det ansatt en ny, 
som starter i desember. Det betyr at 
det kommer én ekstra deltager inn i 
vaktordningen. Hansen opplyser at det 
fortsatt mangler to for at det skal bli et 
minimum av deltagere i ordningen. Hun 
og de andre veterinærene har lenge 
hatt todelt vakt. Det betyr at de er på 
vakt 50 prosent av sin fritid. Når de to 
nye veterinærene er på plass, blir det en 
tredelt vaktordning.

Hansen mener dette langt fra 
er godt nok. Det blir fortsatt en 
stor belastning på de som er med i 
vaktordningen. Veterinærforeningen 
anbefaler firedelt vakt som et minimum, 
og aller helst skulle det vært fem- eller 
seksdelt vakt. Da er det rom for at folk 
kan være hjemme med barn eller bli 
syke. Det går i praksis ikke nå. Derfor 
ønsker Hansen åtte veterinærer totalt i 
vaktordningen.

Kristin Bjørnvold Heggheim (27) er 
på plass i Vesterålen 1. oktober. Hun 
fullførte veterinærutdanningen i juni 

Det var ikkje jobb til ho i heim-
kommunen Vik i Vestland fylke.  
Då bestemte ho seg for å satsa ein 
anna stad.

I mars vart veterinær Loek Laumans 
ein del av produksjonsdyrvakta i 
kommunane Sogndal og Luster. Der 
arbeider ho kvar torsdag og fredag, 
og annankvar onsdag.

Laumans fortel til Sogn Avis Pluss 
at dei jobbar mest med stordyr i 
veterinærvakta. Det har ikkje vore 
aktivitet på smådyrklinikken i Gaupne i 
Luster på mange år. Laumans oppdaga 
at det var eit behov, mange vil gjerne 
sleppa å reisa til Sogndal for alt.

31. august opna ho dørene til 
smådyrklinikken. Den ligg i same 
bygg som Luster energiverk. Laumans 
skal framleis vera busett i Vik. 
Smådyrklinikken vil vera open etter 

avtale når Laumans har vakt onsdag, 
torsdag og fredag.

Ho blir der ikkje heile tida, sidan  
ho kombinerer det med produksjons-
dyrvakta. Så ein må avtala på 
førehand innanfor desse dagane. 
Ho håpar dette vert eit kjærkome 
tilbod til smådyreigarane. Ho vil 
sjølv ta vidareutdanning og auka 
kompetansen sin på smådyr. 

Klinikken som opnar no er 
enkel, og står til disposisjon for alle 
veterinærane. Det er Luster kommune 
som disponerer lokala.

Kilde: Sogn Avis Pluss, 5.september 2022

Opnar smådyrklinikk i Gaupne

KOMPETANSEHEVING OG ETTERUTDANNNING
Etterutdanning er hos oss definert som arbeidstid

PERSONLIG UTVIKLING
Alle medarbeidere får en personlig utviklingsplan

RYDDIGE ARBEIDSFORHOLD
Alle ansatte får ryddige lønns- og arbeidsforhold 

FAGLIG UTVIKLING
Mulighet til å søke om økonomisk støtte fra vårt forskningsfond

Les mer og se våre ledige stillinger på jobb.evidensia.no”
Jeg liker at jeg hele tiden har 

muligheten å utvikle meg til å 
bli en bedre veterinær med hjelp 
av dyktige kolleger, og at jeg har 

muligheten til å finne mitt spesialfelt.

Mari Kiil, Fagansvarlig veterinær 
Evidensia Dyreklinikk Lillehammer

I Evidensia sørger vi for at våre medarbeidere har den beste kompetansen, det 
beste utstyret og ikke minst de beste lederne. Hvordan ønsker du å utvikle deg?

Samarbeid: Berit Hansen jobber 
sammen med kolleger og kommunen 
for å få flere veterinærer til 
Vesterålen. Foto: Privat

I gang: Loek Laumans opnar smådyrklinikk i 
Gaupne tre dagar i veka. Her med ein av dei 
første kundane, hunden Kompis frå Hafslo. 
Foto: Wenche Schanke Eikum

og ser fram til å starte i jobben. Silje 
Heggebakken (45) kommer fra Harstad 
og begynner som stordyrveterinær i 
Vesterålen 1. desember.

Kilde: Bladet Vesterålen, 14. september 2022
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Nytt fra Veterinærforeningen

Veterinærforeningens innspill til stortingsmelding om dyrevelferd

God veterinærdekning er en forut-
setning for god dyrevelferd. Det 
skriver Veterinærforeningen i sitt 
høringsinnspill til stortingsmeldingen 
om dyrevelferd. Den skal legges frem i 
vårsesjonen 2023. 

Veterinærforeningen sendte  
1. september 2022 sine innspill om  
dyrevelferd hos landdyr til Landbruks- 
og matdepartementet og hos akvatiske 
dyr til Nærings- og fiskeridepartementet.

Tilfredsstillende veterinærdekning, 
både i distriktene og i mer sentrale 
strøk, er en forutsetning for å 
ivareta dyrevelferden i alt dyrehold 
står det i innspillet oversendt til 
Landbruks- og matdepartementet.  
Veterinærforeningen foreslår at det blir 
vurdert å sette ut lovpålagte oppgaver 
som i dag utføres av Mattilsynet til 
privatpraktiserende veterinærer. Dette 
kan frigjøre ressurser i Mattilsynet 
og bedre inntektsgrunnlaget for 
veterinærer i områder der det er 
ønskelig.

Etter at dyrevelferdsmeldingen 
er lagt frem, er det viktig med 
en gjennomgang av forskriftene 
til dyrevelferdsloven. Her blir 
holdforskriftene og forskrift om kunstig 
sædoverføring hos husdyr nevnt 
spesielt. 

Når det gjelder dyrevelferd hos 
smådyr, foreslår Veterinærforeningen 

å forskriftsfeste id-merking og 
obligatorisk forsikring. Det foreslås 
å regulere avl på kjæledyr i en egen 
forskrift som gjør det mulig å justere 
retningslinjene i tråd med ny kunnskap.

Veterinærforeningen mener det bør 
innføres flere ordninger som kan styrke 
dyrevelferden for alle produksjonsdyr. 
Her er dyrevelferdsprogrammene i regi 
av husdyrnæringen og regelmessige 
besøk i alle husdyrbesetninger et 
naturlig utgangpunkt. En ordning der 
alle kommuner oppretter veterinære 
stillinger som koordinerer og veileder 
husdyrprodusentene bør vurderes.

Opprettelse av et senter for å 
erstatte (replace), redusere (reduce) 
og forbedre (refine) bruk av forsøksdyr 
støttes av Veterinærforeningen som 
mener at et slikt senter må utredes i 
den kommende stortingsmeldingen. 
Det er naturlig å gjøre dette i et 
samarbeid mellom Landbruks- og 
matdepartementet og Nærings- og 
fiskeridepartementet siden det 
berører begge departementenes 
forvaltningsområde. 

I sitt høringsinnspill til Nærings- 
og fiskeridepartementet skriver 
Veterinærforeningen at god og 
akseptabel dyrevelferd hos fisk er en 
forutsetning for bærekraftig produksjon. 
Det foreslås derfor at dette synliggjøres 
i formålet i paragraf 1 i Akvakulturloven 

Fra og med skattefastsettingsåret 
2024 (inntektsåret 2023) kan du som 
er næringsdrivende ikke lenger bruke 
skjemaene i Altinn ved innlevering 
av skattemeldingen. Heretter skal 
skattemeldingen leveres gjennom et 
regnskaps- eller årsoppgjørssystem.

Løsningen du bruker fra før 
avgjør om det er regnskaps- eller 
årsoppgjørssystem du skal benytte. 
Det er viktig at du tar kontakt med 
leverandøren din og undersøker 
om de støtter innsending av den 

nye skattemeldingen. Det samme 
gjelder dersom du bruker en 
regnskapsfører eller revisor som 
leverer skattemeldingen for deg.

Dersom du i dag ikke 
bruker et system for levering 
av skattemeldingen, anbefaler 
Skatteetaten at du tar kontakt med en 
leverandør som passer deg og dine 
behov så raskt som mulig.
Frauke Becher. Kilde: Veterinærforeningens 
nettside, www.vetnett.no, 1. september 2022

Næringsdrivende må endre sin skattemelding
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NYHET!

Apoquel®, for rask lindring av allergisk 
kløe, finnes nå også som tyggetablett!

Apoquel® tyggetabletter har  
samme virkestoff, dosering  
og indikasjoner som Apoquel®  
filmdrasjerte tabletter. 

Apoquel® tyggetabletter:
• Er velsmakende og inntas  

frivilling av de fleste hunder.

• Gir en rask og effektiv lindring av 
allergisk kløe.

• Gir deg flere alternativer og 
fleksibilitet, for å gi dine pasienter 
behandlingen de trenger. Velg mellom 
Apoquel® filmdrasjerte tabletter, 
Apoquel® tyggetabletter eller 
Cytopoint® injeksjon.

Vil du vite mer om Apoquel® tyggetabletter? 
Kontakt din Zoetis representant, skriv til 
nordics@zoetis.com eller ring 23 29 86 80

Indikasjoner: Behandling av kløe forbundet med allergisk dermatitt hos hund. Behandling av kliniske manifestasjoner av atopisk dermatitt hos hund.
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Stortingsmeldingen om dyrevelferd skal  
legges frem i 2023.  
Foto: Veterinærforeningen/Steinar Tessem

ved at dyrevelferd nevnes som en del av 
bærekraftformålet. Veterinærforeningen 
mener stortingsmeldingen må bidra til 
å få på plass ordninger for å registrere 
dødelighetsårsaker hos fisk på en slik 
måte at dødelighet blir en sentral faktor 
for vekst eller nedtrekk i produksjonen. 

Når det gjelder bruk av rensefisk, 
mener Veterinærforeningen det må  
stilles krav ved hold av rensefisk i sjø  
og at forvaltningen må ha ressurser til  
å følge opp slike krav. Veterinær-
foreningen mener god fiskehelse og 
-velferd må bli en forutsetning for 
videre produksjonsvekst.

Mekaniske og termiske metoder 
for fjerning av lakselus, ikke-
medikamentelle metoder (IMM), 
har etter hvert blitt de vanligste 
avlusingsmetodene. For denne typen 
behandling finnes det ingen offentlig 
godkjenningsordning, slik det gjør for 
bruk av legemidler. Veterinærforeningen 
mener at paragraf 8 i dyrevelferdsloven 
må gjennomgås med sikte på å få 
i stand godkjenningsordninger for 
behandling ved bruk av metoder og 
utstyr på linje med godkjenning av 
legemidler.  
Frauke Becher. Kilde: Veterinærforeningens 
nettside, www.vetnett.no, 3. september 2022
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Innledning

Når en hund presenteres med 
alvorlig eller kronisk gastrointestinal 
sykdom kan årsaken være neoplasi. 
Vurdering av biopsier fra aktuelle 
mage- og tarmsegmenter vil være 
den beste metoden for å utrede 
dette, men endoskopi er kostbart 
og krever en lengre narkose. En 
grunnleggende utredning med 
blodanalyser og ultralyd av abdomen 
er derfor vanligvis anbefalt før 
endoskopi. I tilfeller hvor hunden 
ikke er anorektisk, avmagret, har 
alvorlige gastrointestinale kliniske 
tegn eller proteintap over tarm (PLE, 
protein-loosing enteropathy), vil en 
grunnleggende utredning ofte også 
omfatte forsøk med eliminasjonsdiett.  
Når ultralydundersøkelsen avdekker 
endringer som gir økt risiko for 
neoplasi, er det anbefalt å gå videre 

med endoskopiske eller kirurgiske 
biopsier direkte, hvis det ikke lar seg 
gjøre å stille en diagnose ved hjelp av 
cytologiske undersøkelser fra endrede 
lymfeknuter eller GI-segmenter.  
Ultralydundersøkelsen er ofte 
uten signifikante endringer ved 
gastrointestinal sykdom. I disse 
tilfellene vil de neste trinnene kunne 
være symptomatisk behandling 
og bruk av eliminasjonsdiett over 
flere uker, før det eventuelt utføres 
endoskopi. I tilfeller hvor kostnadene 
ved endoskopi er for store eller det 
er bekymring for konsekvensene av 
en mulig forsinket malign diagnose, 
vil det være nyttig om en grundig 
ultralydundersøkelse kan bidra til å gi 
et estimat på risiko for gastrointestinal 
neoplasi som årsak til de kliniske 
tegnene. 

I publiserte artikler som omhandler 

ultralydfunn ved gastrointestinal 
neoplasi, har det variert hvor ofte 
endringer som indikerer neoplasi 
vises på ultralyd. Slike endringer er 
hovedsakelig angitt å være fortykket 
vegg, endret lagdeling eller masser 
i mage/tarm. Gjennomsnittlig 
sensitivitet har vært >0.95 i studier 
som omhandler intestinal neoplasi 
(1-5). For neoplasi i ventrikkel, 
varierer sensitiviteten fra 0.63 – 
1.0 (6-11). De fleste artiklene er 
retrospektive, basert på hunder med 
gastrointestinal neoplasi (1-4, 7-11). 
Et grundig litteratursøk avdekket kun 
to relevante studier fra 2001 og 2003 
hvor kroniske gastrointestinale tegn 
var en del av inklusjonskriteriene 
(5, 6). Studien fra 2003 omfattet 
hunder med enteritt i tillegg til en 
gruppe hunder som tidligere var 
diagnostisert med gastrointestinal 

Diagnostisk verdi av ultralyd ved  
vurdering av sannsynlighet for  
gastrointestinal neoplasi
Ved alvorlig eller kronisk gastrointestinal sykdom hos hunder, anbefales grunnleggende utredning med blodanalyser, 
ultralydundersøkelse av buk og eventuelt eliminasjonsdiett før endoskopi utføres. Der det er bekymring for en forsinket 
diagnose, eller kostnadene for endoskopi er utfordrende for eier, vil det være gunstig om ultralydundersøkelse kan 
bidra til å estimere risiko for at sykdommen skyldes neoplasi. Denne artikkelen oppsummerer aktuelle tidligere studier 
som omfatter ultralyd ved alvorlig eller kronisk gastrointestinal sykdom. I tillegg presenteres en retrospektiv studie med 
samme tema, utført ved AniCura Dyresykehus Oslo i perioden 2014-2020.

Hilde Heggen
Veterinær, spesialist i smådyrsykdommer – hund og katt
Empet Skedsmo Dyresykehus
hilde.heggen@gmail.com

Key words: Gastrointestinal diseases, ultrasonography, neoplasia, dog, canine. 
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neoplasi. 99 % av hundene med 
neoplasi hadde signifikante ultralyd-
funn. Negativ prediktiv verdi av en 
ultralydundersøkelse uten signifikante 
endringer var 0.98 (5). Det er ikke 
spesifisert hvor mange kasus med en 
tidligere neoplasidiagnose som ble 
inkludert i totalantallet på 150 hunder. 
Den andre studien vurderte effekten 
av erfaring hos ultralydoperatøren 
når 58 hunder med kliniske tegn 
forenlig med neoplasi i ventrikkel ble 
undersøkt (6).  
Økt erfaring økte sensitiviteten fra 0.43 
til 0.81, og den negative prediktive 
verdien fra 0.64 til 0.85 med tanke 
på evnen til å avdekke endringer 
som indikerte neoplasi i ventrikkel 
(6). Ultralydundersøkelse hadde en 
sensitivitet på 1.0 i tre av fem studier 
basert på hunder med diagnostisert 
ventrikkelneoplasi (7, 8, 11), mens  
den var 0.58 og 0.63 i de resterende  
to studiene (9, 10). Når intestinal 
neoplasi var inklusjonskriterium, 
kunne ultralyd avdekke en masse  
eller fortykket vegg hos 88 % (4), 93 %  
(2) og 100 % (1) av hundene. Det 
er uvisst om enkelte av kasusene 
i disse studiene ble undersøkt på 
grunn av en masse palpert i abdomen 
eller gastrointestinale kliniske 
tegn. Resultatene i undersøkelsene 
spriker, og det har trolig betydning 
for resultatet om hunder er selektert 
basert på påvist neoplasi eller 
gastrointestinale kliniske tegn. For 
sikrere å kunne angi verdien av 
ultralydundersøkelse når det er 
bekymring for gastrointestinal neoplasi 
hos hunder med mage-tarmsykdom, 
er det nødvendig med flere og 
større studier basert på hunder med 
gastrointestinale kliniske tegn som 
inklusjonskriterium. 

Formålet med denne studien var 
å undersøke den negative prediktive 
verdien av en ultralydundersøkelse, 
utført av en erfaren ultralydoperatør, 
til å avdekke tegn til gastrointestinal 
neoplasi hos hunder med kliniske tegn 
forenlige med alvorlig eller kronisk 
gastrointestinal sykdom.

Materiale og metoder

Materiale

Studien er retrospektiv og kasusene 
ble selektert ut fra populasjonen av 
hunder som ble henvist for utredning 

av akutt eller kronisk gastrointestinal 
sykdom ved AniCura Dyresykehus 
Oslo 2014-2020, basert på søk i 
journaler. Seleksjonskriteriene var 
hunder som fikk utført en grundig 
ultralydundersøkelse av abdomen, 
og som fikk en diagnose ved hjelp 
av histopatologi eller cytologi av 
finnålsaspirat (FNA). Kasusene 
hvor det ble utført histopatologiske 
undersøkelser ble funnet ved å søke 
på aktuelle prislinjer som kunne 
omfatte endoskopi, eller uttak av 
kirurgiske biopsier eller masser i 
gastrointestinaltrakten. Kasus som ble 
diagnostisert ved hjelp av ultralyd og 
cytologi ble funnet ved å søke aktuelle 
diagnoselinjer som kunne omfatte 
neoplasi i gastrointestinaltrakten. 

77 hunder ble inkludert i studien. 
Disse hadde gastrointestinale tegn 
som oppkast, diaré, intermitterende 
buksmerter, eller blodprøveresultater 
forenlig med PLE. Hunder som kun 
hadde kliniske tegn på sykdom 
i distale colon eller rectum, som 
tenesmus og friskt blod i avføringen 
uten diaré eller oppkast, ble ikke 
inkludert. 

Årstall for undersøkelsen, alder, 
varighet av sykdom, ultralydfunn og 
histopatologiske eller cytologiske funn 
ble registrert. Ingen opplysninger 
som kunne identifisere pasienten ble 
registrert. For kasus hvor det ikke 
var en histopatologisk diagnose, ble 
ultralydbilder og cytologiske bilder 
der disse var tilgjengelig vurdert av 
europeiske spesialister i henholdsvis 
bildediagnostikk og klinisk patologi.

Metode

Standard forberedelse før en 
ultralydundersøkelse av buken var 12 
timers faste. Hundene ble sedert hvis 
bevegelse eller respirasjonsmønster 
forstyrret undersøkelsen. Buken ble 
undersøkt med hunden liggende i 
høyre og venstre sideleie. En GE 
LOGIQTM S8 ultralydmaskin (General 
Electric Healthcare Company, 
USA) med mikrokonveks 10c 
(7-10MHz), konveks C1-5 (3-5 MHz) 
og lineær L8-18i (8-18MHz) prober 
ble brukt til undersøkelsene. Alle 
ultralydundersøkelsene ble utført av 
én av to erfarne ultralydoperatører ved 
AniCura Dyresykehus Oslo som hadde 
lang og omfattende erfaring med 

ultralydundersøkelser. Disse utførte 
omtrent 700 undersøkelser til sammen 
årlig, men de var ikke europeiske 
spesialister i bildediagnostikk. 

Endoskopiske undersøkelser ble 
utført med Storz 7,9 mm x 140 cm 
videoendoskop (Karl Storz Endoskopi 
Norge AS) med en arbeidskanal på 
2,8 mm. Endoskopiske og kirurgiske 
biopsier ble analysert ved Veterinary 
Pathology Group, (VPG, tidligere 
Bridge Pathology). 

Statistikk

Ultralydfunn ble kategorisert i tre 
hovedkategorier:  
•  Normale funn: Ingen signifikante 

endringer i veggen i gastrointestinal-
trakten eller regionale lymfeknuter 
(Figur 1). 

•  Milde/moderate funn: Milde til 
moderate generaliserte endringer, 
uten tap av lagdeling. Dette 
inkluderte mildt fortykkede lag, 
som lett fortykket submukosa, eller 
diffuse endringer i ekkogenisitet 
i lagene som striper eller små 
hyperekkoiske flekker (Figur 2). 

•  Markante funn: Markant fortykkede 
lag i veggen, og/eller tap av 
lagdeling, fokale endringer, eller 
tegn til en masse (Figur 3 og 4).

Diagnosene, støttet av histopatologiske 
eller cytologiske undersøkelser, 
ble delt inn i fire hovedkategorier: 
«Normal», «Inflammatorisk tarmsykdom 
(IBD)», «Neoplasi» og «Fokal 
inflammatorisk sykdom». To hunder 
hadde to ulike histopatologiske 
diagnoser, neoplasi og inflammatorisk 
sykdom, i ulike segmenter av 
gastrointestinaltrakten. Kun 
neoplasidiagnosen ble inkludert i 
registreringen for å unngå forvirring 
med tallene i resultatene. 

For å gjøre statistiske analyser med  
tanke på nytten av ultralydundersøkelse 
til å kunne forutsi sannsynlighet 
for gastrointestinal neoplasi, ble 
ultralydfunn og diagnoser delt inn 
i positive eller negative grupper. 
Disse ble registrert i en 2 x 2 tabell 
for mage-tarmsystemet. (Tabell 
1). Positive ultralydundersøkelser 
viste fokalt fortykket vegg med 
eller uten tap av lagdeling, og/
eller masser i gastrointestinaltrakten. 
Normale, eller milde til moderate 



426   FAGARTIKKEL� � Norsk�veterinærtidsskrift�nr.�7��2022��■��134

Figur 1. Ultralydbilde av en normal ventrikkelvegg hos en hund.  
Foto: Hilde Heggen

Figur 3. Ultralydbilde av ventrikkelvegg som er markant fortykket med 
diffus lagdeling. Dette er et eksempel på funn i ultralydkategorien 
markant. Diagnosen var karsinom i ventrikkel. Foto: Hilde Heggen

Figur 4. Ultralydbilde av jejunum med fortykket lamina muscularis 
propria i et fokalt område. Lagdelingen er intakt. Dette er et eksempel 
på funn i ultralydkategorien markant. Diagnosen var lymfangitt.  
Foto: Hilde Heggen

Figur 2. Ultralydbilde av jejunum med hyperekkogene striper i mukosa. 
Dette er et eksempel på funn i ultralydkategorien mild/moderat. 
Diagnosen var IBD med lymfangiektasi. Foto: Hilde Heggen

endringer på ultralyd ble gruppert 
som negative ultralydundersøkelser. 
Positiv diagnosegruppe var 
hunder med neoplasi. De øvrige 
diagnosekategoriene ble regnet inn 
i diagnosegruppen negativ. Ved 
hjelp av disse tallene ble sensitivitet, 
spesifisitet, negativ og positiv prediktiv 
beregnet. Chi-Square Test ble utført på 
sammenheng mellom ultralydfunn og 
diagnose neoplasi eller ikke.

Resultater

Resultatene er illustrert i et 
søylediagram med ultralydfunn og de 
ulike diagnosene (Figur 5). Tiden fra 
den initiale ultralydundersøkelsen til 
uttak av biopsier varierte. Dette var 
avhengig av klinikk, funn, eier og om 
anbefalt grunnleggende utredning 
var utført før ultralydundersøkelsen. 
Dersom det gikk over seks uker fra 
ultralydundersøkelsen til endoskopisk 
undersøkelse, var rutinen ved AniCura 
Dyresykehus Oslo å utføre en ny 

ultralydundersøkelse av buk rett før 
endoskopisk undersøkelse. Biopsier 
ble tatt ut kort tid etter den første 
ultralydundersøkelsen om det var 
mistenkelige funn, om hunden hadde 
alvorlige kliniske tegn eller alvorlig 
PLE. 

Kirurgiske biopsier ble generelt 
valgt hos hunder med fokale endringer 
i gastrointestinaltrakten. Hos hunder 
med normale, eller milde til moderate 
ultralydfunn, ble endoskopiske 
biopsier valgt. 53 kasus ble utredet 
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ved hjelp av endoskopi, 14 ved hjelp 
av kirurgiske biopsier og 10 ved hjelp 
av FNA. 

Figur 5 oppsummerer de ulike 
diagnosekategoriene innenfor 
hver kategori ultralydfunn i 
gastrointestinaltrakten. 17 hunder 
fikk en neoplasidiagnose. Av de 
neoplastiske endringene som 
ble påvist med histopatologiske 
undersøkelser, fikk 3 hunder 
diagnosen alimentært lymfom, 3 
karsinom i ventrikkel, 1 leiomyom i 
ventrikkel og 1 intestinalt karsinom. 
Av hundene som ble diagnostisert 
ved hjelp av FNA, fikk 4 diagnosen 
alimentært lymfom (Figur 6a og 6b), 
2 karsinom i ventrikkel med maligne 
epitelceller i regionale lymfeknuter, 
1 intestinalt karsinom, 1 intestinal 
mastcelleneoplasi, 1 ikke-differensiert 
tumor i tarm med tegn til metastase 
til regionale lymfeknuter og 1 hadde 
cytologiske endringer som indikerte 
spirochet-assosiert gastritt. 

Av de 58 hundene med milde 
til moderate eller ingen avvikende 
ultralydfunn, fikk 3 hunder diagnosen 
malign neoplasi ved hjelp av 
histopatologiske undersøkelser av 
endoskopiske biopsier. Av disse var 
2 lymfom. Hos 1 av hundene beskrev 
patologen inflammatoriske endringer 
i ventrikkelslimhinnen med metaplasi 
av epitelceller som ga mulighet for 
karsinom. Ved ultralydkontroll på 
grunn av manglende respons på 
medikamentell behandling fire uker 
senere, ble det sett et stort område 
av ventrikkelveggen som var markant 
fortykket med tap av lagdeling.

Av de 20 hundene med endringer 

Tabell 1.  Resultat av ultralydfunn vurdert som forenlig med neoplasi fordelt i sanne positive og negative grupper. 

Ultralydfunn 
Mage-tarm

SUM 
(n)

Sanne positive 
(n)

Sanne negative (n) Sensitivitet (%) Spesifisitet (%) PPV (%) NPV (%)

Positive 20 14 6 - - 70 -

Negative 57 3 54 - - - 95

SUM 77 17 60 82 90 - -

n = antall,  PPV: Positiv prediktiv verdi, NPV: Negativ prediktiv verdi

Tabell 2. Resultatene av Chi-Square Test på korrelasjon mellom ultralydfunn og positiv eller negativ neoplasidiagnose.  
Testen ble utført på de samlede dataene for mage-tarmkanalen.

Gruppe Chi-Square testresultat P-verdi

Mage-tarmkanal 36,07 <0,001

som var forenlig med neoplasi ved 
ultralydundersøkelse, fikk 6 hunder 
diagnosen inflammatorisk sykdom. 
6 av 14 kasus med en masse eller 
fokalt fortykket vegg i tynntarmen 
ble diagnostisert ved hjelp av 
histopatologisk undersøkelse av 
kirurgiske biopsier. Disse hadde 
kun én lesjon og ingen klare tegn til 
metastase ved ultralydundersøkelse. 
1 av de 6 kasusene fikk diagnosen 
intestinalt karsinom, resten hadde 
inflammatoriske lesjoner. Av 6 kasus 
med markant fortykket ventrikkelvegg 
på ultralyd, hadde 1 inflammatorisk 
sykdom forårsaket av infeksjon 
med spirocheter (Figur 7a og 7b). 
På ultralydkontroll tre uker etter 

behandling var ventrikkelveggen uten 
anmerkning. 

Inndeling av ultralydfunn og 
diagnoser i positive og negative 
grupper er vist i Tabell 1. Den 
statistiske korrelasjonen mellom 
ultralydfunn og neoplasi i gastro-
intestinaltrakten er oppsummert i 
Tabell 2. 

Dataene ble analysert ved hjelp av 
Chi-Square test for å vurdere om det 
var en statistisk signifikant korrelasjon 
mellom ultralydfunn (positiv/negativ) 
og diagnose (positiv/negativ). 
P-verdien var <0,001 i alle kategorier 
(Tabell 2). Signifikansnivået ble satt til 
5 % (p<0.05) (13). 

Figur 5. Stolpediagram med antall kasus i hver diagnosekategori innenfor de ulike kategoriene 
av ultralydfunn. 
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Figur 6a og 6b. Et eksempel på neoplasi diagnostisert ved hjelp av cytologi. Figur 6a viser ultralydbilde av tynntarm som har fortykket vegg uten 
synlig lagdeling. Figur 6b viser lymfoblaster i FNA fra tarmveggen. Hunden fikk diagnose lymfom. Foto: Magnus Harjén

Figur 7a og 7b. Kasus med spirochete-assosiert gastritt. Figur 7a viser ultralydbilde av ventrikkelvegg med et område som har fortykket  
mukosa uten tap av lagdeling. Figur 7b viser spirocheter i FNA fra ventrikkelveggen. Foto: Magnus Harjén

Diskusjon

Negativ prediktiv verdi for en 
diagnostisk undersøkelse/analyse 
vil bli høy om prevalensen for 
diagnosen i testpopulasjonen er lav. 
Det er uvisst hvor høy prevalensen 
av gastrointestinal neoplasi hos hund 
er. En studie rapporterte en prevalens 
av gastrointestinal neoplasi på 1,9 % 
blant histopatologiske undersøkelser 
av 3827 gastrointestinale biopsier 
(14). Dette tallet representerer ikke 
prevalensen blant hunder med 
gastrointestinale tegn. Prevalensen 
av gastrointestinal neoplasi i grupper 
av hunder med gastrointestinale tegn 
varierer fra 3-40 % i publiserte studier 
(4, 6, 12, 15, 16). 

22 % av hundene som ble inkludert 
i denne studien ved AniCura 
Dyresykehus Oslo fikk diagnose 
gastrointestinal neoplasi. Prevalensen 
ville vært lavere om den hadde 
blitt beregnet for gruppen av alle 
hunder med kliniske tegn som ble 
undersøkt i perioden, inkludert hunder 
som responderte på symptomatisk 
behandling eller diettbytte, og dermed 
ikke fikk utført endoskopi. 

I denne studien av hunder med 
gastrointestinale symptomer har 
ultralydundersøkelsen en negativ 
prediktiv verdi på 95 %, og positiv 
prediktiv verdi på 70 %. Resultatet 
av en grundig ultralydundersøkelse 
vil dermed gi sikrere informasjon 

om gastrointestinale tegn hos en 
hund skyldes neoplasi eller ikke. 
Resultatene av denne undersøkelsen 
viser at prevalensen av gastrointestinal 
neoplasi hos hundene før 
ultralydundersøkelsen ble utført i snitt 
var 0,22. Etter ultralydundersøkelsen 
økte prevalensen til 0,7 for hundene 
med positive ultralydfunn og ble 
redusert til 0,05 for hundene med 
negative ultralydfunn (Figur 8). Grad 
av vekttap, varighet og alvorlighet 
av sykdommen er faktorer som vil 
kunne påvirke den antatte risikoen for 
gastrointestinal neoplasi. Dette er ikke 
tatt med i grunnlaget for disse tallene.  

Frekvensen av inflammatoriske 
masser var høy blant hundene som 
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fikk påvist en masse uten tegn til 
metastase med ultralyd. Av 6 kasus 
med en tynntarmsmasse som ble 
diagnostisert ved hjelp av kirurgisk 
eksisjon og histopatologiske 
undersøkelser, fikk kun 1 diagnosen 
neoplasi. Dette var adenokarsinom og 
det var ikke tegn til metastaser under 
ultralydundersøkelse seks måneder 
etter operasjonen. Basert på disse 
tallene er det vel verdt å operere ut 
masser i tarm når det ikke er tegn til 
metastaser på ultralyd. 

Det var dårligst korrelasjon 
mellom ultralydfunn og forekomst 
av lymfom blant hundene med 
neoplasi. 2 av 7 kasus med lymfom 
hadde ingen signifikante endringer på 
ultralydundersøkelsen, sammenlignet 
med 1 av10 kasus med ikke-lymfoid 
neoplasi.

I denne studien hadde de fleste 
hundene med gastrointestinal neoplasi 
svært markante endringer på ultralyd 
da de ble henvist for utredning 
av mage-tarmsykdom. Stadium av 
sykdommen og varighet av kliniske 
tegn vil påvirke sensitiviteten av både 
ultralyd og histopatologi. Ingen av 
hundene med neoplasi ble henvist 
på grunn av masser som var palpert i 
buk. 

En viktig svakhet ved denne 
studien er et relativt lavt antall kasus. 
En større populasjon ville vært gunstig 
siden prevalensen av gastrointestinal 
neoplasi er lav. 

Ultralyd gir sjelden en definitiv 
diagnose ved gastrointestinal 
sykdom, men denne artikkelen 
vektlegger at ultralyd er nyttig som 

en del av utredningen. Leib et. al. 
undersøkte verdien av abdominal 
ultralydundersøkelse av hunder med 
henholdsvis kronisk oppkast og 
diaré. De konkluderte med at verdien 
generelt var lav (15, 16). 
I disse studiene ble verdien av 
ultralydundersøkelse vurdert å være 
lav hvis histopatologisk analyse var 
nødvendig for å stille diagnose.  
Det er tidligere påvist liten verdi 
av ultralydundersøkelse for å 
diagnostisere IBD (17). Om ultralyd 
brukes for å identifisere pasienter 
med endringer som gir økt risiko for 
neoplasi, hvor fravær av markante 
endringer har betydning, er nytten av 
ultralydundersøkelsen vist å være stor 
i denne studien. Ultralyd kan også 
detektere fokale lesjoner i områder 
av tarmen hvor endoskopet ikke når. 
Dette har betydning for å velge den 
beste metoden for uttak av biopsier. 

Sammendrag

Ved utredning av kronisk 
gastrointestinal sykdom hos hunder 
er grunnleggende undersøkelser 
generelt anbefalt før endoskopi. Der 
det er bekymring for en forsinket 
diagnose, eller kostnadene for 
endoskopi er utfordrende, vil det være 
gunstig om en ultralydundersøkelse 
kan bidra til å gi et estimat på 
risiko for at sykdommen skyldes 
neoplasi. Artikkelen omfatter en 
oppsummering av tidligere studier, 
kombinert med en retrospektiv studie 
utført ved AniCura Dyresykehus 
Oslo. Det er tidligere utført få studier 

angående verdien av ultralyd ved 
denne problemstillingen. De fleste 
er retrospektive og inkluderer kun 
dyr med en neoplasidiagnose. 
Sensitiviteten av ultralyd i å detektere 
endringer som indikerer neoplasi, har 
vært >0.95 i artikler som omhandler 
intestinal neoplasi (1-5), 0.63 – 1.0 ved 
neoplasi i ventrikkel (6-11). I studien 
utført ved AniCura Dyresykehus 
Oslo ble 77 hunder inkludert. Dette 
var hunder henvist for utredning 
av gastrointestinale tegn, som fikk 
utført ultralydundersøkelse og 
histopatologi, eller ultralyd og cytologi 
av finnålsaspirat. Ultralydfunn og 
diagnoser ble inndelt i kategoriene 
positiv og negativ, hvor positive 
ultralydfunn (n=20) var fortykket 
vegg, endret lagdeling eller masse. 
Positive diagnoser (n=17) var 
neoplasi. 22 % av de 77 hundene 
hadde neoplasi. Negativ prediktiv 
verdi av ultralydundersøkelsen 
med tanke på risiko for neoplasi 
var 95 %, mens positiv prediktiv 
verdi var 70 %. Resultatet av en 
grundig ultralydundersøkelse vil 
gi verdifull informasjon angående 
sannsynlighet for at gastrointestinale 
tegn hos en hund skyldes neoplasi. 
Ultralydundersøkelse vil i stor 
grad fange opp fokale endringer 
i tarmsegmenter utilgjengelig for 
endoskopi. 

Summary

When a dog is presented with a 
history of clinical signs suggestive 
of chronic gastrointestinal (GI) 

Figur 8. Prevalens for gastrointestinal neoplasi i en 
hundepopulasjon med gastrointestinale kliniske 
tegn henvist for utredning av gastrointestinal 
sykdom før det ble utført ultralydundersøkelse, 
og prevalensene i 2 subpopulasjoner basert på 
positive og negative ultralydundersøkelser.



430   FAGARTIKKEL� � Norsk�veterinærtidsskrift�nr.�7��2022��■��134

disease, a basic work-up is generally 
recommended prior to endoscopy. 
When there is concern of a 
delayed diagnosis, or the costs for 
endoscopy is challenging, it would 
be beneficial to be able to give the 
client an estimate of the likelihood of 
neoplasia being present based on the 
ultrasonographic examination. 

This article summarises the results 
of relevant scientific publications, 
combined with a retrospective study 
performed at AniCura Dyresykehus 
Oslo. The overall sensitivity of 
ultrasound for neoplasia was >0.95 
in the publications describing 
intestinal neoplasia, while it varied 
from 0.63 to 1.0 in the publications 
concerning gastric neoplasia. Most 
of the publications are retrospective, 
only including animals with a 
histopathological diagnosis of 

gastrointestinal neoplasia. 77 dogs 
were included in the study performed 
at AniCura Dyresykehus Oslo. These 
patients were referred for appropriate 
work-up of GI signs by performing 
abdominal ultrasonography and 
histopathology, or ultrasonography 
and fine-needle aspirate cytology. 
The ultrasonographic findings 
and diagnoses were divided into 
positive and negative groups. 
Positive ultrasonographic findings 
were thickened GI wall, abnormal 
layering or evidence of a mass. 
Positive diagnosis was neoplasia. 
The prevalence of GI neoplasia was 
22 %. The negative predictive value 
of the ultrasonographic examination 
regarding gastrointestinal neoplasia 
was 95 % while the positive 
predictive value was 70 %. 
Ultrasonography is a useful tool 

in predicting the likelihood of 
gastrointestinal neoplasia, and to 
determine if a surgical approach is 
needed in a dog with chronic GI 
signs.
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En ny innovativ vaksine  
utviklet for valper

C Nobivac DP PLUS «MSD Animal Health». Vaksine mot valpesyke og parvovirus hos hund. ATCvet-nr.: QI07A D03. LYOFILISAT OG VÆSKE TIL INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon til hund: Hvert 
sett (1 dose) inneh.: I) Hetteglass: Valpesykevirus, levende svekket stamme Onderstepoort 105,1-106,5 TCID50, hundeparvovirus, levende rekombinant stamme 630a 105,1-106,7 TCID50, hydrolysert gelatin, enzymfordøyet kasein, 
sorbitol, dinatriumfosfatdihydrat. II) Hetteglass: Dinatriumfosfatdihydrat, kaliumdihydrogenfosfat, vann til injeksjonsvæsker. Egenskaper: Virkningsmekanisme: Stimulerer til aktiv immunitet mot parvovirus- og valpesykevirus-
infeksjon hos valper. Maternelle antistoffer mot hundeparvovirus interfererer ikke med effekten av preparatet. Immunitet mot valpesykevirus oppnås fra 4 ukers alder med lave til moderate nivåer av maternelle antistoffer.  
Indikasjoner: Aktiv immunisering av valper fra 4 ukers alder for å forebygge kliniske symptomer og dødelighet, og for å hindre virusutskillelse forårsaket av infeksjon med valpesykevirus og hundeparvovirus. Immunitet er 
vist fra 7 dager for valpesykevirus og 3 dager for hundeparvovirus. Immunitetsvarighet: 8 uker. Kontraindikasjoner: Ingen. Bivirkninger: Svært vanlige (≥1/10): Liten, ikke-smertefull hevelse (maks. 1 cm i diameter) på 
injeksjonsstedet 1. uken etter vaksinasjon, som forsvinner helt innen få dager. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Redusert aktivitet kan oppstå innen 4 timer etter vaksinasjon. Forsiktighetsregler: Vaksiner kun friske dyr. 
Moderate til høye maternelle antistoffnivåer mot valpesykevirus kan redusere preparatets effekt mot valpesyke. Det anbefales vaksinering av hver valp ved 6 ukers alder. Ved stor risiko for infeksjon med hundeparvovirus og/
eller valpesykevirus anbefales tidligere vaksinering, men ikke før 4 ukers alder. Rutinevaksinasjoner med kjernevaksinene mot valpesyke, hundeparvovirus, smittsom hundehepatitt og luftveisinfeksjon forårsaket av adenovirus 
type 2 skal gis som angitt i pakningsvedleggene for preparatene. Hos noen valper kan hundeparvovirus vaksinestammen finnes i opptil 8 dager i feces etter vaksinasjon, som noen ganger kan spres til andre hunder/katter 
uten å gi kliniske symptomer på sykdom. Hos katter kan viruset utskilles i opptil 5 dager og spres til andre katter, uten å gi symptomer på sykdom. Valpesykevirus spres ikke av vaksinerte valper. Særlige forholdsregler for 
personer som administrerer preparatet: Ved utilsiktet selvinjeksjon, søk straks legehjelp og vis pakningsvedlegget/etiketten. Interaksjoner: Sikkerhetsdata viser at vaksinen kan gis på samme dag som, men ikke blandes med, 
vaksine i Nobivac-serien inneholdende Bordetella bronchiseptica og hundens parainfluensa viruskomponenter til intranasal administrering. Effekt etter samtidig bruk er ikke undersøkt. Dette bør tas hensyn til ved samtidig 
administrering. Ingen data om sikkerhet og effekt ved bruk sammen med andre preparater enn de nevnt ovenfor. Det må avgjøres i det enkelte tilfelle om vaksinen skal brukes før/etter andre preparater. Drektighet/Lakta-
sjon: Drektighet: Sikkerhet ikke dokumentert. Dosering: 1 dose (1 ml) til valper fra 4 ukers alder. Tilberedning/Håndtering: Rekonstituer hetteglasset inneholdende lyofilisatet med medfølgende suspensjonsvæske. Sørg 
for at lyofilistatet er fullstendig rekonstituert før bruk. Suspensjonen skal være lyserød til rosafarget. Skal ikke blandes med andre preparater. Administrering: S.c. bruk. Administrer hele innholdet i hetteglasset innen 30 minutter 
etter rekonstituering. Overdosering/Forgiftning: Ingen ytterligere bivirkninger er sett etter administrering av 10 × anbefalt dose. Oppbevaring og holdbarhet: Oppbevares i kjøleskap (2-8°C). Skal ikke transporteres 
>30°C. Skal ikke fryses. Beskyttes mot lys. Holdbarhet etter rekonstituering: 30 minutter. Pakninger: Lyofilisat og væske til injeksjonsvæske: Til hund: 5 sett (hettegl.) 112271. Sist endret: 21.02.2022. Basert på 
SPC godkjent av SLV/EMA: 09.12.2020.
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Nytt fra Helsetjenestene 
Redigert av Vibeke Tømmerberg

Modul 2 av kurset for veterinærer  
som skal arbeide med dyrevelferds-
programmene er lansert. Denne delen 
tar blant annet for seg veterinærens 
veiledningsrolle, kommunikasjon 
og veiledningsmetoder. Det handler 
altså mest om møtet med bonden og 
hvordan man motiverer til endring.

Første modul av kurset «Dyre-
velferdsprogrammer og veterinærens 
rolle» har vært tilgjengelig siden januar. 
Det gir en innføring i de ulike dyre- 
velferdsprogrammene og en overordnet 
gjennomgang av hvordan et såkalt 
DVP-besøk skal gjennomføres. I tillegg 
har det vært tilbud om webinarer 
for å oppsummere og diskutere 
læringsinnholdet.

Modul 2 av kurset heter «Veiledning 
og motivasjon til forbedring». Den skal 
gi veterinærene kunnskap om og støtte 
god samhandling med produsentene 
for å motivere til systematisk arbeid 
med dyrevelferd i besetningene 
gjennom dyrevelferdsprogrammene. 
Opplæringen består av et nettkurs, 
to korte videoforelesninger, en 
avsluttende test og et frivillig webinar. 
Opplæringen vil til sammen ta cirka 
2-4 timer.

Fokus på menneskemøtet

Læringsinnholdet gir kunnskap om 
veterinærens rolle og ansvar, hvordan 

motivere til forbedring av dyrevelferd 
i egen besetning, og hvordan håndtere 
den vanskelige samtalen. Kurset har 
fokus på menneskemøtet og tilbyr en 
annen tilnærming til velferdsbesøket. 
Likevel er kursinnholdet tett knyttet  
til arbeidet med dyrevelferds-
programmene. Teori og praksis 
skal kunne knyttes sammen, og 
veterinæren skal kunne kjenne seg 
igjen i aktuelle problemstillinger 
og utfordringer som de kan møte 
i velferdsbesøkene. Vi har valgt å 
engasjere deltakerne på ulike måter 
gjennom videoinnslag, interaktivitet og 
refleksjonsoppgaver underveis i kurset.  

Det frivillige webinaret som er  
tilknyttet modul 2 vil bestå av 
oppsummering av læringsinnholdet og 
egen praksiserfaring i tillegg til faglige 
avklaringer og spørsmål.

Totalt tre moduler

Modul 3 går nærmere inn på det  
enkelte dyreslagets atferd og behov,  
og omfatter ressurs- og dyrebaserte 
velferdsindikatorer som inngår i 
dyrevelferdsprogrammet for det 
 aktuelle dyreslaget. Denne siste  
kursmodulen vil være klar over 
sommeren og vil bestå av et nettkurs 
med en avsluttende eksamen for  
endelig godkjenning av hele 
opplæringsprogrammet. Alle 

veterinærer som har gjennomført de 
obligatoriske opplæringsmodulene 
vil være søkbare for produsenter for 
DVP-besøk i fagsystemene.

Deltakere som allerede har  
gjennomført modul 1 får den auto- 
matisk registrert i læringsplattformen. 
Pris for modul 2 og 3 er kr. 4000,-  
til sammen, og kurset kan kjøpes på  
Animalias nettsider  
Dyrevelferdsprogrammer og 
veterinærens rolle (alle moduler) – 
Animalia 

Ny modul i veterinærkurset om 
dyrevelferdsprogrammer
Tone Yvonne Sundhagen, Fagsjef kurs og opplæring i Animalia

DVP-veterinær for storfe

For å få godkjenning som DVP-
veterinær for storfe, er det frist for 
å gjennomføre hele kurset – altså 
alle tre moduler med tilhørende 
webinarer – innen 31. desember 2022. 
Det vil si at veterinær kan utføre DVP-
besøk for storfe uten godkjenning 
frem til 31. desember 2022.

Bonqat «Orion» C. Nervesystem, andre antiepileptika. Reseptgruppe C. ATCvet-nr.: QN03AX16. MIKSTUR, oppløsning 50 mg/ml til katt: 1 ml inneh.: Pregabalin 50 mg, natriumbenzoat (E211), 
hjelpestoffer. Egenskaper: Virkningsmekanisme: Binder seg til kalciumkanaler i CNS slik at frigjøringen av forskjellige nevrotransmittere reduseres og an xiolytisk effekt oppnås. Absorpsjon: Rask, Tmax 
0,5-1 time, biotilgjengelighet 94,3%. Forde ling: Vd 0,4 liter/kg ved steady state. Halve ringstid: 14,7 timer. Indikasjoner: Lindring av akutt angst og frykt hos katt forbundet med transport og veteri-
nærbesøk. Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for innholdsstoffene. Bivirkninger: Sedasjon og oppkast er vanlig. Muskeltremor, mydriasis, anoreksi, vekttap og leukopeni er mindre vanlig. Saliva sjon 
forekommer sjeldent. Bivirkningene er som regel milde og forbigående. Forsiktighetsregler: Sikkerhet er ikke klarlagt ved bruk til katter med kropps vekt <2 kg, kattunger <5 måneder, eldre katter >15 
år eller katter med moderat til alvorlig systemisk sykdom (f.eks. nyre-, lever- eller kardiovaskulær sykdom). Brukes i slike tilfeller kun i sam svar med veterinærens nytte-risikovurdering. Hvis preparatet er 
gitt før veterinærbesøk skal behandlende veterinær informeres. Samtidig bruk av CNS-depressivt middel kan gi respirasjonsdepresjon og sedasjon. Ved tegn på sedasjon skal katten holdes inne, uten fôr- og 
vanntilgang, inntil tilstanden er normal igjen. Særlige forholdsregler for personer som administrerer preparatet: Unngå kontakt med hud, øyne og slimhinner. Vask hendene grundig etter håndtering. Ved 
utilsiktet øye- eller slimhinnekontakt, skyll med vann. Dersom kontakt med hud, vask med vann og såpe. Søk legehjelp hvis symptomer (svim melhet, trett het, ataksi eller tåkesyn) oppstår. Ved utilsiktet 
inntak, søk straks legehjelp. Tretthet kan oppstå, så ikke kjør bil. Interaksjoner: Samtidig bruk av CNS-depressive midler forventes å forsterke effekten av pregabalin og passende dosejustering bør foretas. 
Drektighet/Laktasjon: Sikkerheten er ikke klarlagt, brukes kun i samsvar med veterinærens nytte-risiko vurdering. Dosering: 0,1 ml/kg kroppsvekt (5 mg/kg) som en oral enkeltdose. Effekten kan vare 
i ca. 7 timer. Hvis katten spytter ut deler av dosen, kaster opp eller hypersaliverer, skal ikke ny dose gis. Administrering: Direkte i munnen eller blandet med små mengder mat. Bruk doseringssprøyten i 
pakningen. Overdosering/Forgiftning: Gjentatt administrering i 6 påfølgende dager med opptil 5 ganger anbefalt dose ga symptomer på nedsatt motorisk koordinering, søvnighet, oppkast og salivasjon. 
Symptomene var hyppigere, mer alvorlige og av lengre varighet ved doser på 15 mg/kg og 25 mg/kg enn ved anbefalt dosering på 5 mg/kg. Tap av bevissthet hos 1 av 8 katter ved 25 mg/kg. Hvis kropps-
temperaturen reduseres bør katten holdes varm. Oppbevaring og holdbarhet: Oppbevares i kjøleskap, men kan i korte perioder (<1 måned totalt) oppbevares ≤25°C. Holdbar i 6 mnd. etter fjer ning av 
sprøytehetten. Pakninger: Mikstur: 50 mg/ml: Til katt: 1 stk. (flaske 2 ml). Sist endret: 23.05.2022. Basert på SPC godkjent av SLV/EMA: 13.07.2021.
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Håvard Bjørgen

E-postadresse: havard.bjorgen@nmbu.no 

PRV-1 er trolig avgjørende for utvikling  
av svarte flekker i laksefileten

og mengden svarte flekker økte frem 
mot slakt. 

– Siden PRV-1 var et konstant 
og gjennomgående funn i alle de 
utpregede svarte flekkene som forekom 
i sluttfasen av sjøfasen, er det naturlig 
å se tilstedeværelsen av viruset i 
sammenheng med alvorlighetsgraden i 
forandringene i muskulaturen, forklarer 
Bjørgen.

Han fant både virusproteiner og 
arvestoff i flekkene. I tillegg påviste han 
dannelse av nye viruspartikler sentralt i 
flekkene.

– Det indikerer at fisken ikke 
klarer å bekjempe viruset, som videre 
etablererer seg i form av en kronisk 
infeksjon, sier Bjørgen.

Pigment-holdige celler

Dette gir også kronisk betennelse 
med innhold av pigment-holdige 
celler, såkalte melano-makrofager, 
som gir opphav til misfargingen av 
fileten. På cellenivå ble viruset funnet i 
hovedsakelig makrofager, men også i 
melano-makrofager. 

– I grunnforskningssammenheng 
er disse resultatene interessante fordi 
de belyser melano-makrofagenes 
interaksjon og rolle i immunforsvaret hos 
laks, sier Bjørgen.

Selv om PRV-1 var et gjennom-
gående funn i utpregede svarte flekker, 
viste studien at blødninger og mindre 
utpregede svarte flekker også kan 
oppstå uten at viruset er til stede. 

Nærmere undersøkelser av 

immunresponsen bekreftet at 
blødningsforandringene var dominert 
av akutt betennelse, mens svarte flekker 
viste tegn på en langvarig og tilpasset 
immunrespons. 

PRV-1 er den drivende faktoren

Siden PRV-1 hovedsakelig ble funnet 
i makrofager, studerte forskerne disse 
videre i detalj i røde og svarte flekker fra 
fisk med og uten virusinfeksjon. 

Resultatene viste at PRV-1-infeksjon 
fører til et pro-inflammatorisk miljø med 
rikelig med klassisk aktiverte makrofager 
i røde flekker. Svarte flekker domineres 
av alternativt aktiverte makrofager 
og melano-makrofager, noe som 
samstemmer med en pågående helings-
respons. 

– Denne polariseringen av 
makrofagene i sammenheng med 
virusinfeksjon understøtter PRV-1 sin 
rolle som den drivende faktoren i 
patogenesen, sier Bjørgen.

Håvard Bjørgen forsvarte sin avhandling 
”Melanised focal muscle changes in 
Atlantic salmon - Interactions between 
infection and immunity” 27. januar ved 
NMBU Veterinærhøgskolen, Institutt for 
prekliniske fag og patologi.

Hovedveileder: Erling Olaf Koppang
Medveiledere: Gjermund Gunnes, 
Charles Mclean Press og Espen Rimstad

Blødningsforandringer i laksens 
muskulatur kan over tid utvikle seg 
til kroniske, svarte flekker i fileten. 
Piscine Orthoreovirus-1 (PRV-1)  
spiller trolig en viktig rolle i  
utviklingen av flekkene.
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– Svarte flekker, såkalte melaninflekker, 
er oppdrettsnæringas største kvalitets-
problem. Resultatene fra denne studien 
gjør at vi må stille spørsmål om hvorvidt 
disse flekkene burde ses på som et 
sykdomsproblem heller enn bare et 
kvalitetsproblem, sier Håvard Bjørgen. 

Avhandlingen hans gir ny 
informasjon om sammenhengen mellom 
blødningsforandringer i muskulaturen 
og svarte flekker, betydningen av 
PRV-1-infeksjon og immunresponsen i 
muskelforandringene.

– Resultatene viser at akutte 
blødningsforandringer i fileten kan 
utvikle seg til kroniske, svarte flekker 
over tid, og at PRV-1 trolig har en viktig 
rolle i utviklingen av flekkene, sier han. 

Fisken klarer ikke å bekjempe viruset

Bjørgen har fulgt en i utgangspunktet 
virusfri fiskepopulasjon gjennom 
sjøfasen, og gjort gjentatte uttak. 
Slik kartla han hvor utbredt de ulike 
typene flekker var. Han så at det var lav 
forekomst av blødninger gjennom hele 
sjøfasen, mens både alvorlighetsgraden 
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Henriette Arnesen

E-postadresse: henriettearnesen@gmail.com

Fjøsmøkk beskytter mus mot tarmkreft

Bremset kreftutviklingen

Videre ønsket forskerne å finne ut om 
dette kunne ha noe å si for kreftutvikling. 

Tykktarmskreft hos forsøksmus kan 
skapes på flere måter. En måte er å 
avle frem mus som spontant utvikler 
tykktarmskreft på grunn av en genetisk 
defekt. En annen måte er ved såkalt 
kjemisk induksjon, der musene gis en 
blanding av kreftfremkallende stoffer.

– Vi reduserte dosen så mye som 
mulig, slik at musene ble belastet minst 
mulig av sykdommen, forklarer Arnesen.

Ved begge metodene fant hun at 
fjøsmiljøet bremset kreftutviklingen 
markant. 

Motstandsdyktig tarm

Det utmerket seg ingen enkeltbakterier 
i tarmen som kunne forklare 
beskyttelsen, men et interessant funn 
var at tarmbakteriene i fjøsmusene 
forandret seg mindre da de ble gitt de 
kreftfremkallende stoffene. 

– Dette kan tyde på at fjøsmusene 
får etablert en mer motstandsdyktig 
mikrobiota i tarmen enn det som er 
vanlig hos rene laboratoriemus, forklarer 
Arnesen. 

Studien viste også at det ikke var 
avgjørende at musene vokste opp under 
disse forholdene for å få beskyttelse mot 
tykktarmskreft. 

Utfyller tradisjonelle dyreforsøk

– Man har tidligere vært klar over at 
visse matvarer og kunstig påvirkning av 

bakteriefloraen kan ha en beskyttende 
effekt mot tykktarmkreft, men at livet tett 
på jord og møkk fra husdyr har denne 
effekten, har ikke vært vist tidligere, sier 
Arnesen.

Studiene demonstrerer hvordan 
forsøksmus studert i et naturlig miljø, 
kan utfylle tradisjonelle dyreforsøk. 

Relevant for mennesker også

Forhåpentligvis kan bruken av 
slike modeller også få betydning for 
forskning på sykdom hos mennesker.

– Målet for studier med forsøksmus 
er å finne sammenhenger som er 
relevante for mennesker. Det kan være 
vanskelig å finne ut av sammenhenger 
mellom livsstil og sykdom hos 
mennesker, men mus utsatt for ulike 
levemiljø, kan belyse hvordan ulike 
miljøtyper kan påvirke sykdommer. 

Henriette Arnesen forsvarte sin 
avhandling “Housing of laboratory 
mice in a natural habitat – influence on 
immune system, gut microbiota, and 
colorectal cancer development”  
18. mars, ved NMBU Veterinærhøg-
skolen. 

Studien er et samarbeid mellom 
Faggruppe for immunologi ved Institutt 
for prekliniske fag og patologi og 
Fakultet for kjemi, bioteknologi og 
matvitenskap ved NMBU. 

Hovedveileder: Preben Boysen  
Medveiledere: Harald Carlsen og Jan 
Erik Paulsen

Henriette Arnesen har i sitt doktor-
gradsarbeid funnet at forsøksmus 
som får leve i et fjøsmiljø, utvikler en 
mer motstandsdyktig tarm enn mus 
som er oppstallet i rene laboratorie- 
omgivelser. Fjøsmiljøet beskytter 
også mot utvikling av tykktarmskreft.
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I eksperimentelle studier holdes 
forsøksmus nesten helt isolert fra den 
ytre verden. 

– Kunnskap som er fremkalt i et 
så kunstig rent miljø, risikerer å gi 
misvisende resultater, sier Henriette 
Arnesen. 

Originalt modellsystem

Hun har studert forsøksmus under 
forhold som ligner deres naturlige 
levemiljø.

– Kolleger ved NMBU har laget et 
originalt modellsystem der vi innreder 
store binger med elementer som man 
finner i et typisk fjøsmiljø, hvor avføring 
fra husdyr bidrar med mikrober til 
tarmen, og hauger med jord gir musa 
et naturlig sted å grave ganger og bol i, 
forklarer Arnesen.

Gjennom studien har hun studert 
immunsystem, tarmbakterier og tarm-
kreft hos mus som lever i disse bingene.

– Det første vi fant, var at «fjøs- 
musene» fikk en endret sammensetning 
av bakterier i tarmen, og at immuncellene 
deres viste tegn til å ha jobbet mer 
enn hos tradisjonelt oppstallede, rene 
forsøksmus, forteller Arnesen.
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Allergisk dermatitt er komplisert å diagnostisere 
og kan føre til frustrasjon for dyreeiere.

Takket være 50 år med vitenskap og observasjoner 
i tillegg til samarbeid med veterinærer, vet vi at 
målrettet ernæring kan benyttes i hele prosessen, 
fra diagnostisering til langtidshåndtering.

Vi har derfor utviklet en omfattende serie med 
ernæringsløsninger skreddersydd til alle trinnene 
i den kliniske tilnærmingen. I denne serien fi nner vi 
bl.a. ANALLERGENIC-produkter som er førstevalget for 
elimineringsdietter ved alvorlige reaksjoner mot fôret.

VELG EN KOMPLETT 
ERNÆRINGSMESSIG TILNÆRMING 
TIL ALLERGISK DERMATITT 
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Miriam Cohen

E-postadresse: liza.miriam.cohen@nmbu.no

Ny kunnskap om luftveisinfeksjoner hos gris

Cohen har tatt prøver ute i felt under 
luftveisinfeksjonsutbrudd og gjort 
omfattende diagnostikk i etterkant. 
Resultatene viste at bakterien 
Actinobacillus pleuropneumoniae 
serovariant 8 (APP8) forårsaket alvorlige 
utbrudd hos norske slaktegriser. Det er 
beskrevet 19 serovariantene av bakterien 
på verdensbasis, og variant 8 er den 
mest forekomne i Norge. 

I besetninger som opplevde utbrudd 
med APP8, var det ingen tydelig forskjell 
i praksis av smittevern sammenlignet 
med besetninger der det ikke var 
utbrudd. 

Beslektede bakterier

Videre gjorde Cohen genetiske 
undersøkelser av APP8 som viste 
hvordan APP-bakterier er beslektet 
med hverandre. Disse genetiske 
analysene viste hvordan transport og 
handel av levende dyr kan ha bidratt til 
spredningen av disse APP-bakteriene.

– Ved handel av griser fra én 
besetning, der grisene har med seg 
APP, vil APP-isolater som man deretter 
isolerer fra de to besetningene, være 
nært beslektet. Dette stemmer godt 
med at APP spres hovedsakelig ved 
direkte kontakt mellom griser, sier hun.

Hun forteller videre at sammenlignet 
med APP8 fra Danmark og Storbritannia, 
skilte bakterieisolatene fra norske 
griser, seg tydelig ut. Blant annet var 
forekomsten av gener for antibiotika- 
resistens lav i de norske bakterieisolatene, 
til stor forskjell fra særlig de engelske. 

– Denne forskjellen kobles til 
forskjellen i antibiotikabruk over tid.  I 
tillegg er den norske grisepopulasjonen 
i praksis lukket for kontakt med griser 
fra andre land. Dette har hindret at 
APP-bakterier med høy forekomst av 
antibiotikaresistens har blitt overført til 
norske griser, forklarer Cohen.

Smittevern

Arbeidet viser viktigheten av å komme 
til bunns i hva som forårsaker utbrudd av 
luftveisinfeksjoner.

– Det neste viktige steget er 
smittevern. Kunnskap om den gjeldende 
smittevernpraksisen er viktig for å 
forstå om de tiltakene man gjør, er 
hensiktsmessige for det man ønsker å 
beskytte seg mot. Min studie ga ingen 
tydelige svar på hvilke tiltak som er best 
for å unngå utbrudd av APP8, men vi 
så antydninger til at APP8 er i de fleste 
besetningene og at smittevernet internt 
bør bedres for å forhindre utbrudd.

Miriam Cohen forsvarte sin avhandling 
”Respiratory disease in Norwegian 
pig production – with focus on 
Actinobacillus pleuropneumoniae” 
torsdag 17. mars 2022 ved NMBU 
Veterinærhøgskolen, Institutt for 
produksjonsdyrmedisin.

Hovedveileder: Camilla Kielland
Medveiledere: Birgit Ranheim, Stine 
Gulliksen, Jens Peter Nielsen og Thea
B. Blystad Klem

Miriam Cohen konkluderer i sitt 
doktorgradsarbeid med at alvorlige 
utbrudd av luftveisinfeksjoner hos 
norske griser i stor grad er forårsaket 
av én bakterie. Ved hjelp av genetiske 
metoder, har hun vist at det er 
serovar 8-varianten av bakterien 
Actinobacillus pleuropneumoniae 
(APP). Studien viser også at 
det er svært lav forekomst av 
antibiotikaresistens i norske isolater 
av bakterien.
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Luftveisinfeksjoner er en stor utfordring 
for griseproduksjonen i verden, og er 
ikke minst et problem for grisenes helse 
og velferd. Selv om norsk svinenæring 
har redusert antall agens som forårsaker 
lungebetennelse hos gris i Norge, ble 
det rapportert en økning i antall utbrudd 
frem mot 2017.

– Målet med dette arbeidet har 
vært å gi økt kunnskap om utbrudd 
av luftveisinfeksjoner i den norske 
grisepopulasjonen, sier Cohen

Prøver i felt

Hun ønsket å finne ut av hvilke 
agens som forårsaket utbrudd av 
luftveisinfeksjoner hos slaktegris. 

– Mer kunnskap om hva som 
forårsaker luftveisinfeksjoner vil gjøre 
det lettere å begrense infeksjonenes 
forekomst og betydning.
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Behandling mot lakselus 
(Lepeophtheirus salmonis) utgjør en 
stor belastning for oppdrettslaks i 
Norge. Sammen med hjertesprekk 
(CMS), er dødelighet knyttet til 
lusebehandling den viktigste 
dødsårsaken for oppdrettslaks i 
Norge. Termisk avlusing, sammen 
med mekanisk, utgjør i dag de 
dominerende avlusingsmetoder i norsk 
oppdrettsnæring etter at lakselusa 
har utviklet resistens mot de fleste 
virkestoffer som tidligere har vært 
benyttet i tradisjonell peroral- og 
badebehandling. I denne uttalelsen 
ønsker Rådet for dyreetikk å vurdere 
om fortsatt bruk av termisk avlusing er 
etisk og dyrevelferdsmessig forsvarlig.

Utfordringene ved termisk avlusing 
er først og fremst høy dødelighet 
under og etter behandling, fysiske 
skader på fisken, panikkreaksjoner 
og dårlig velferd. Det er også viktig å 
se påkjenningene som fisken utsettes 
for ved termisk avlusing sammen med 
mange andre sykdomstilstander (særlig 
hjerte- og gjellelidelser) som norsk 
oppdrettslaks lider av og som svekker 
fiskens evne til å håndtere stress og 
høye temperaturer. Alle former for 
håndtering, inkludert de ulike formene 
for lusebehandling, er belastende 

UTTALELSE FRA RÅDET FOR DYREETIKK:

Er det mulig å benytte termisk  
behandling mot lakselus i norsk  
oppdrettsnæring på en velferdsmessig 
forsvarlig måte?

DIAGNOSTICS MADE EASY

Få VS2 (kjemi), HM5 (hematologi) og FUSE (journalsystems integrasjon) gratis installert på  din klinikk*

*Gratis installasjon av VS2 og FUSE krever kun et minimumsforbruk på 216 VS2-rotorer per år  
(tilsvarer 18 blodprøver per måned). Gratis installasjon av VS2, FUSE og HM5 krever kun et minimumsforbruk på 432 

VS2-rotorer per år (tilsvarer 36 blodprøver per måned).

Alle priser er reservert og angitt av Zoetis autoriserte distributør i Norge (KRUUSE).

Vi forstår at tiden med pasientene dine er viktig. Med diagnostiske
instrumenter fra Zoetis får du enkel betjening, enkelt vedlikehold  

og tilkobling til klinikkens journalsystem. Da kan du bruke  
mindre tid på dine instrument og mer tid med pasientene dine.
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Behandling mot lakselus er den viktigste dødsårsaken for oppdrettslaks i Norge.

for fisken. Forskning har allikevel 
vist at termisk behandling er spesielt 
belastende grunnet fiskens fysiologiske 
og atferdsmessige reaksjon på det 
oppvarmede vannet.

Basert på ny forskning og med 
fiskens ve og vel som målestokk, 
mener et flertall av Rådet for 
dyreetikks medlemmer at dagens 
praksis der millioner av fisk dør i 
forbindelse med termisk behandling 

er dyrevelferdsmessig og etisk 
uakseptabel. Rådets representant for 
næringsmessig dyrehold – akvatiske 
dyr tar dissens i saken. 

Du kan lese hele uttalelsen – inkludert 
dissens til uttalelsen – her:  
https://www.radetfordyreetikk.no/
wp-content/uploads/2022/06/Radet-
for-dyreetikk-Uttalelse-om-termisk-
avlusning.pdf
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Enimed AS

Besøksadresse: Kjelsåsveien 174A, 0884 Oslo
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AKTUELL PUBLIKASJON

Hos hund er to av de mest vanlige 
endokrine lidelsene diabetes 
mellitus (DM) og hypotyreose. DM 
karakteriseres av persisterende 
hyperglykemi grunnet en hemmet 
produksjon eller respons på 
insulin, mens hypotyreose oppstår 
ved utilstrekkelig produksjon av 
stoffskiftehormoner fra gl. thyroidea. 
Hos hund har DM vært koblet til en 
autoimmun destruksjon av β-cellene 
i pancreas, lignende DM type 1A hos 
mennesker. Hypotyreose hos hund 
er oftest sett som et resultat av en 
degenerativ reaksjon med lymfoid 
infiltrasjon i gl. thyroidea, noe som 
leder til utilstrekkelig produksjon av 
T4 og T3 (1). 

Både DM og hypotyreose er antatt 
å være komplekse og multifaktorielle 
sykdommer forårsaket av genetiske, 
epigenetiske og miljømessige 
komponenter (2, 3). Flere studier har 

funnet at visse raser har en genetisk 
predisposisjon for sykdommene, og 
disse rasene har i flere land blitt  
rapportert med høy risiko for 
sykdommene (1-6). Flere av de 
autoimmune sykdommene er antatt 
å kunne stamme fra defekter i gener 
som koder for antigen-presentasjon. 
Både DM og hypotyreose har blitt 
assosiert med slike gener i MHC 
klasse II (4, 6) men også andre 
kandidatgener har blitt undersøkt  
(1, 7). Visse genvarianter av MHC 
klasse II regionen har blitt forbundet 
med beskyttelse og predisposisjon for 
DM i flere raser (4). For hypotyreose 
har spesielt et allel i MHC klasse II blitt 
assosiert med risiko for sykdommen i 
noen raser (6).

Blodprøver innsendt til Sentral-
laboratoriet, Veterinærhøgskolen fra 
2001-2018 med verdier over/under 
referansegrensene for fruktosamin og 

FT4+TSH ble inkludert i studien. Som 
et uttrykk for risiko ble odds ratio 
beregnet. To alternative populasjoner 
ble brukt som kontrollgrupper i 
beregningen av odds ratio, som en 
tilnærming til den “ekte” norske 
hundepopulasjonen. 

Resultatene fra denne studien 
viser at visse raser i den norske 
hundepopulasjonen er mer 
mottagelige for DM og hypotyreose 
enn andre raser. Odds ratio for de ti 
rasene med høyest risiko, og de fem 
med lavest risiko for å utvikle diabetes 
mellitus er vist i Tabell 1. Tilsvarende 
resultater er presentert for hypotyreose 
i Tabell 2. Australsk Terrier har høyest 
odds i begge kontrollpopulasjoner 
for DM, men også Svensk Lapphund, 
Samojed og West Highland White 
Terrier presenterer med høye odds for 
sykdommen. For hypotyreose var det 
Eurasier, Schnauzer og Engelsk Setter 

Raseforskjeller for diabetes mellitus 
og hypotyreose hos norske hunder
Målet med denne studien som inngår i forskerlinjestudiet til førsteforfatter var å skaffe kunnskap om predisposisjon for diabetes 
mellitus og hypotyreose hos norske hunder. 

Blodprøver fra norske hunder innsendt til Sentrallaboratoriet (SL), Veterinærhøgskolen fra 2001-2018 ble inkludert 
i studien for å undersøke rasepredisposisjoner av diabetes mellitus og hypotyreose. Resultatene viser at visse raser 
er mer predisponerte for sykdommene, og studien støtter teorien om en genetisk predisponering. Det ble også sett 
indikasjoner til en omvendt sammenheng i odds for de to sykdommene hos noen raser.

Nanna Kristine Ringstad
Forskerlinjestudent 
Veterinærhøgskolen, NMBU

REFERANSE TIL ORIGINALARTIKKEL: Ringstad NK, Lingaas F, Thoresen SI. Breed distributions for diabetes mellitus and hypothyroidism in Norwegian 

dogs. Canine Med Genet 2022;9:9 https://doi.org/10.1186/s40575-022-00121-w
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som hadde høyest odds sett med 
begge kontrollpopulasjoner. Rasene 
med lavest odds for hypotyreose var 
Rottweiler, Dachshund og Schæfer. 
Resultatene fra denne studien 
samsvarer med funn av predisponerte 
og beskyttede raser i andre land  

(2, 3, 6). Dette kan indikere 
akkumulering av risikoalleler blant 
ulike raser.

For noen raser ble det også 
observert en omvendt sammenheng i 
risiko for sykdommene, da noen raser 
med positiv odds ratio for DM også 

presenterte med negativ odds ratio for 
hypotyreose. Begge sykdommer har 
blitt assosiert med samme kromosom, 
og en slik sammenheng mellom de 
to sykdommene burde undersøkes i 
genetiske studier. 

Tabell 1. Odds ratio og rank for diabetes mellitus (fruktosamin >315 µmol/L).

Rase Antall caser Odds Ratio A: 
Sentral-laboratoriet

Odds Ratio B: 
Norsk Kennel Klub

Rank 
A - B

Australsk Terrier 54 11.4 (8.2-15.6)** 11.0 (8.1-14.6)** 1st - 1st

Svensk Lapphund 37 8.2 (5.5-11.8)** 7.7 (5.3-10.7)** 2nd -2nd

Samojed 63 4.5 (3.4-5.9)** 3.2 (2.5-4.2)** 3rd -7th

Schipperke 10 3.6 (1.7-6.9)** (1.6-6.5)** 4th -6th

Keeshond 16 3.2 (1.8-5.4)** 5.7 (3.2-9.4)** 5th -4th

Finsk Støver 54 2.7 (2.0-3.6)** 2.0 (1.5-2.7)** 6th -10th

Hamiltonstøver 16 2.6 (1.5-4.4)** 1.6 (0.9-2.7)* 7th -12th

West Highland White Terrier 40 2.6 (1.8-3.6)** 6.1 (4.3-8.4)** 8th -3rd

Border Collie 193 2.6 (2.2-3.0)** 1.6 (1.3-1.8)** 9th -14th

Norsk Buhund 23 2.5 (1.5-3.8)** 1.7 (1.1-2.6)** 10th -11th

Newfoundland 10 0.3 (0.2-0.6)** 0.6 (0.3-1.1)NS 45th -38th

Collie 13 0.3 (0.2-0.5)** 0.4 (0.2-0.8)** 46th -43rd

Vorstehhund 21 0.3 (0.2-0.4)** 0.4 (0.2-0.6)** 47th -45th

Golden Retriever 49 0.3 (0.2-0.4)** 0.4 (0.3-0.5)** 48th -44th

Schæferhund 18 0.1 (0.05-0.1)** 0.1 (0.1-0.2)** 49th -49th

Tabellen presenterer odds ratio for hver rase beregnet med de to kontrollgruppene. Konfidensintervallet for odds ratio beregningen ble satt til 95 %, og intervallet er markert i parentes. 
Antallet caser per rase, og rank per rase med de ulike kontrollgruppene er oppført. P-verdiene for odds ratio beregningen er markert med *  0.05, **  0.01, og NS (not significant) > 0.05. 
Kontrollgruppe A bestod av alle innsendte blodprøver til Sentrallaboratoriet fra rasen uavhengig av årsak, og kontrollgruppe B bestod av nye registreringer i NKK for rasen. Begge 
kontrollgruppene bestod av registreringer fra 2001-2018. 

Tabell 2. Odds ratio og rank for hypotyreose (FT4 <7 pmol/L og TSH > 0.45 µg/L). 

Rase Antall caser Odds Ratio A: 
Sentral-laboratoriet

Odds Ratio B: Norsk Kennel
Klub

Rank 
A - B

Eurasier 45 8.4 (6.0-11.5)** 5.7 (4.1-7.7)** 1st - 1st

Schnauzer 12 6.2 (3.1-11.3)** 2.0 (1.0-3.5)* 2nd -7th

Dunker 15 2.1 (1.2-3.5)** 1.5 (0.8-2.5)NS 3rd - 10th

Engelsk Setter 124 2.1 (1.7-2.5)** 2.4 (1.9-2.9)** 4th - 4th

Portugisisk Vannhund 11 2.0 (1.0-3.7)* 1.3 (0.7-2.4)NS 5th - 11th

Gordon Setter 96 1.9 (1.5-2.4)** 2.1 (1.7-2.6)** 6th - 6th

Finsk Lapphund 11 1.9 (0.9-3.4)* 1.1 (0.6-2.0)NS 7th - 18th

Amerikansk Cocker Spaniel 27 1.9 (1.2-2.8)** 2.3 (1.5-3.3)** 8th - 5th

Jämthund 17 1.9 (1.1-3.0)** 0.9 (0.5-1.4)NS 9th - 21st

Bichon Havanais 11 1.8 (0.9-3.3) * 0.6 (0.3-1.0)NS 10th - 24th

Labrador Retriever 28 0.4 (0.3-0.6)** 0.6 (0.4-0.9)** 25th - 23rd

Border Collie 16 0.4 (0.2-0.6)** 0.2 (0.1-0.4)** 26th - 28th

Schæferhund 29 0.3 (0.2-0.4)** 0.3 (0.2-0.5)** 27th - 25th

Dachshund 16 0.3 (0.2-0.5)** 0.3 (0.2-0.5)** 28th - 27th

Rottweiler 12 0.2 (0.1-0.4)** 0.3 (0.2-0.5)** 29th - 26th

Tabellen presenterer odds ratio for hver rase beregnet med de to kontrollgruppene. Konfidensintervallet for odds ratio beregningen ble satt til 95 %, og intervallet er markert i parentes. 

Antallet caser per rase, og rank per rase med de ulike kontrollgruppene er oppført. P-verdiene for odds ratio beregningen er markert med *  0.05, **  0.01, og NS (not significant) > 0.05. 

Kontrollgruppe A bestod av alle innsendte blodprøver til Sentrallaboratoriet fra rasen uavhengig av årsak, og kontrollgruppe B bestod av nye registreringer i NKK for rasen. Begge 

kontrollgruppene bestod av registreringer fra 2001-2018. 
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Norges Veterinærhøgskole,  
fra idé til virkelighet
En optimistisk start

av Eivind Liven,  
tidligere veterinær- 
direktør



453   

Norges Veterinærhøgskole,  
fra idé til virkelighet
En optimistisk start

Norges veterinærhøgskole fotografert i 1935. 
Fotograf: Anders Beer Wilse, Oslo Museum.
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Etter 1814 ble spørsmålet om å 
bygge en veterinærskole raskt 
et tema i Norge. At både Sverige 

og Finland arbeidet med tilsvarende 
planer var nok av betydning for 
interessen. Danmark hadde fått sin 
veterinærskole allerede i 1773, og 
de få veterinærer som fantes i Norge 
på begynnelsen av 1800-tallet var 
utdannet i København. Spørsmålet 
om å opprette en veterinærskole ble 
reist i Stortinget av sogneprest Søren 
Georg Abel1 (1772–1820), fra Nedenes 
amt, 9. april 1818. Sognepresten hadde 
i tillegg foreslått at prester som ble 
ansatt på landet også måtte ha «hørt 
kollegium i dyrlægevidenskaben», 
men frafalt senere denne delen av 
forslaget. Abels initiativ var nok ikke 
i ett og alt basert på hans egen idé. 
At landet trengte en veterinærskole 
ble allerede nevnt av komiteen som 
etter løsrivelsen i 1814 skulle vurdere 
landets økonomiske situasjon. Og 
siden 1815 hadde det også vært en 
dialog mellom Armédepartementet 
og universitetet om å få på plass et 
opplegg for å utdanne kursmeder og 
dyrleger i Norge. Finansdepartementet 

1   Søren Georg Abel var far til matematikeren Niels Henrik Abel

2    Christian Peter Bianco Boeck var født i Kongsberg og tok medisinsk embetseksamen i 1824. Han var gift med Elisabeth Collet, datter av 
amtsmann og statsråd Jonas Collet. Boeck var medlem av Det kongelig selskap for Norges Vel. 

3    Kildene som omtaler «veterinærskolespørsmålet» har noen ganger omregnet spesidaler til kroner. I 1875 ble myntenheten «kroner» tatt i bruk.  
Da tilsvarte fire kroner én spesidaler. 

hadde også vært involvert i 
spørsmålet. 

Abels forslag fikk full støtte 
i Stortingets budsjettkomité. Det 
medisinske fakultet, som ble rådspurt 
om spørsmålet, ga sin fulle støtte 
og mente at «ingen læge, som 
blot læge betraktet, kan gi den 
vordende dyrlæge undervisning 
enten i pathologien eller therapien». 
Budsjettkomiteen avga følgende 
innstilling: «Den norske regjering 
anmodes om at lade oprette i 
Christiania en veterinair-skole, hvortil 
bevilges indtil næste storting en 
sum af 1000 spd. aarligen.» Med 67 
stemmer for og 8 stemmer mot fikk 
Abels forslag et overbevisende flertall 
i Stortinget. Men vedtaket fikk ingen 
umiddelbar oppfølging. Spørsmålet 
kom opp igjen da regjeringen i 1823 
foreslo å bevilge 3400 spesidaler 
til å etablere en veterinærskole i 
Christiania. Stortingets budsjettkomité 
var også nå positiv til forslaget, men 
mente at det først var nødvendig å 
sende «et dertil dueligt subjekt» til 
utlandet for å gjøre seg kjent med 
tilsvarende institusjoner. Stortinget 
henvendte seg også til kongen for å 
understreke betydningen av å få på 
plass en veterinærskole i landet. 

Christian Peter Bianco Boeck

Det var den 27 år gamle cand. med. 
Christian Peter Bianco Boeck2 (1798–
1877) som i 1825 fikk i oppdrag å 
gjøre seg kjent med aktuelle læresteder 
i utlandet. I løpet av en periode på 
nærmere tre år hadde han vært både 
i Danmark, Tyskland, Østerrike, 
Sveits og Frankrike. I 1827 var Boeck 
forventet tilbake fra sine studier. 
Derfor foreslo regjeringen å bevilge 
3000 spesidaler for perioden 1830 til 
1833 til å opprette en veterinærskole. 
Forslaget ble nedstemt i Stortinget, 
som likevel bevilget 1300 spesidaler 
til leie av lokaler og lønninger. 
Boeck ble i 1828 utnevnt til lektor i 
veterinærmedisin ved Universitetet i 
Christiania. 

På oppdrag fra Kirkedepartementet 
hadde Boeck i 1829 lagt fram en 
omfattende plan for en veterinærskole. 
Boeck mente at det skulle bygges 
en institusjon som kunne utdanne 
fullverdige dyrleger. Her skulle det 
undervises i «astronomisk og fysisk 
geografi, zoologi, botanik, fysik, 
kemi, anatomi, pathologisk anatomi, 
fysiologi, farmakologi og farmaci, 
almindelig og speciel therapi, 
klinik, kirurgi med operationer, 
fødselsvidenskab og beslagkunst, 
veterinær-medicinsk retslære og 
praktisk smeding». Det skulle bygges 
sykestall for 20 hester og tilsvarende 
enheter for storfe, småfe, svin og 
hunder. Smie og «beslagstald», rom for 
en anatomisk samling, en zoologisk 
og botanisk samling, disseksjonsrom 
og forelesningssal, apotek og bibliotek 
skulle også på plass. Studentene skulle 
bo på skolen, og boliger for fire, fem 
lærere og øvrig personell inngikk 
også i Boecks planer. Studietiden ble 
satt til tre år. Boeck mente det burde 
oppføres fem bygninger til en kostnad 
på 308 000 kroner3. Boeck la også 
fram to alternative forslag, begge til 
lavere kostnader.

Sogneprest og stortingsmann Søren Georg 
Abel. Han foreslo i 1818 at det skulle bygges en 
veterinærskole i landet. Kilde: Stortingsarkivet

Professor i veterinærmedisin Christian Peter 
Bianco Boeck. Hans mange planer for å 
bygge en veterinærskole ble alle avslått av 
Stortinget. Kilde: Oslo museum
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Boeck hadde allerede før sin 
utenlandsreise vært involvert i å 
finne en tomt for den planlagte 
veterinærskolen. Han mente at 
et område ved Akershus festning 
egnet seg godt. Dette området, kalt 
«veterinærtomten», kjøpte regjeringen 
allerede i 1826. Men både forsvaret 
og universitetet var involvert i 
tomtespørsmål i samme området. 
Det hersket derfor mye usikkerhet 
om hvordan dette arealet skulle 
benyttes. Boeck foreslo at ei tomt på 
Ankerløkken (området Ankertorvet-
Gassverket) kunne være et egnet 
alternativ4. 

Kirkedepartementet mente at 
Boecks planer fra 1829 «var beregnet 
efter en for stor maalestok og med 
hensyn til en større elegants end 
rigets tarv krævede». Departementet 
la derfor fram et mer moderat forslag 
for veterinærskoleprosjekt i sitt 
budsjettforslag for perioden 1833 
til 1836. Kostnadsrammen var på 
113 000 spesidaler, fordelt over tre 
år. Men Stortingets budsjettkomité 
så ingen mulighet for å støtte 
departementets reduserte forslag, 
til tross for at komiteen «saa gjerne 
vilde bevilge noget til bygninger 
for denne indretning….». Stortinget 
mente dessuten at lokaler til en 
veterinærskole kunne leies og at en 
bevilgning på 
1500 spesidaler 
var tilstrekkelig 
til å dekke den 
virksomhet 
veterinærlektor 
Boeck var ansvarlig 
for. 

For budsjettperioden 1833–1836 
ville Kirkedepartementet på nytt 
legge fram et forslag til bygging av en 
veterinærskole, og ber Boeck om å 
foreslå en revidert plan. Departementet 
vil nå ha et mer hensiktsmessig 
forslag. Boeck opplevde nok en viss 
kritikk fra departementets side, og 
understreket at ingen har kunnet 
påvise noen feil i hans tidligere 
forslag. Boeck la nå fram et rimeligere 
prosjekt. Departementets forslag til 
Stortinget om å bevilge 4000 spesidaler 
årlig for budsjettperioden 1833–1836 

4    I den nesten 120 år lange historien om Norges veterinærhøgskoles tilblivelse var plassering av skolen et tilbakevendende tema. Tore Sivertsen 
har i artikkelen «Hvordan havnet Veterinærhøgskolen på Adamstua?» i Norsk Veterinærhistorisk Selskaps årbok for 2020 omtalt de ulike   
tomtealternativer som siden 1826 hadde vært aktuelle for en veterinærhøgskole. 

til veterinærskoleprosjektet innebar 
likevel en reduksjon av Boecks 
framlagte planer. Men Stortinget lot 
seg fortsatt ikke overbevise. Som 
ved tidligere korsveier ble det også 
denne gangen kun bevilget midler 
til lønninger og drift av Boecks 
virksomhet. 

Da Boeck i 1828 var kommet hjem 
fra sitt utenlandsopphold, hadde han 
leid lokaler til en anatomisk samling. 
Dette skulle være en forløper for 
veterinærskolen. Gulbrand Christensen 

fra Lier 
(personlige 
data ukjent), 
som i 1826 
reiste til 
København 
for å bli 
dyrlege, ble 

assistent ved denne institusjonen. 
Boeck fikk i 1832 også etablert en 
midlertidig læreanstalt for hovslagere. 
Andreas Christian Knudsen fra 
Bergen (personlige data ukjent), 
som i 1826 påbegynte sitt studium i 
Stockholm, ble ansatt som lærer ved 
hovslagerskolen. Den anatomiske 
samlingen og hovslagerskolen 
var basen for Boecks virke som 
underviser i veterinærmedisin. 
Disse to institusjonene ble gjerne 
omtalt som «veterinærindretning» 
eller «veterinærinstitut». De midler 

Stortinget bevilget i 1833 gjaldt 
nettopp disse to innretningene, 
bevilgninger som ble videreført så 
lenge veterinærskolesaken stod på den 
politiske dagsorden. Hovslagerskolen 
ble nedlagt i 1842, mens den 
anatomiske samlingen ble overført til 
universitetet seks år senere.  

I 1835 ble Boeck for tredje gang 
anmodet om å fremme et forslag 
til bygging av en veterinærskole. 
Kostnadene måtte ytterligere 
reduseres. Men nå ville ikke Boeck 
gjøre flere utredninger. Skulle det 
bygges en veterinærskole, var 
hans siste forslag et minimum. 
Boeck formulerer nå nærmest et 
forsvarsskrift der han mener at det 
ikke er hans skyld at landet fortsatt 
var uten en veterinærskole. Skulle 
noen mene at han har foreslått 
større utgifter enn nødvendig 
for å bygge en slik institusjon, 
«da ligger deri en aldeles direkte 
beskyldning, at jeg ei har forstaaet 
mig paa, hvad et veterinærinstitut 
nødvendigvis udfordrer». Boeck 
har nå gitt opp å få bygget en 
veterinærskole. Likevel, han foreslo 
å etablere et undervisningopplegg 
for menn som allerede hadde 
naturvitenskapelig utdannelse, blant 
andre medisinstudenter. For et slikt 
opplegg trengte man bare ei smie 
og en sykestall. For budsjettperioden 

En bygning i Boecks forslag til veterinærskole fra 1829. Statsarkitekt Grosch førte Boecks planer 
ned på tegnebrettet. Kilde: Horne 1925

Den norske regjering anmodes 
om at lade oprette i Christiania 
en veterinair-skole. 
Søren Georg Abel, 1818
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1836–1839 foreslo departementet 
derfor å bevilge 3000 spesidaler til 
å bygge et dyrehospital. Stortinget 
så heller ikke denne gangen med 
velvilje på regjeringens forslag. 
Budsjettkomiteen mente at å bygge en 
så omfattende «veterinærindretning» 
var «aldeles opgivet som uhensigts-
mæssig med hensyn til landets 
tarv». Stortinget støttet Boecks og 
regjeringens forslag om å opprette 
et undervisningsopplegg for «mere 
videnskabelig dannede mænd». 
Men heller ikke denne gang ble det 
bevilget penger. Stortinget mente at 
nødvendige lokaler kunne skaffes til 
veie i de nye universitetsbygningene, 
alternativt leies andre steder.

Veterinærskolespørsmålet kom 
igjen på Stortingets dagsorden i 
1839, men som tidligere var det kun 
midler til Boecks virksomhet som 
passerte nåløyet. Nå var Stortingets 
avslag også begrunnet med at slike 
bevilgninger måtte ses i sammenheng 
med det påtenkte «agerdyrknings-
seminarium» som skulle opprettes i 
nærheten av Christiania. «Den høiere 
landbrugsskole paa Aas» åpnet sine 
dører for de første studentene i 1859 
og fikk høgskolestatus, med navnet 
Norges landbrukshøgskole, i 1897.  

Boeck ble i 1840 utnevnt til 
professor i fysiologi, komparativ 
anatomi og veterinærmedisin ved 
Universitetet i Christiania. Han 
hadde som nevnt en sentral rolle i 
den beskjedne virksomheten som 
var knyttet til smia, sykestallen og 
den anatomiske samlingen. Selv om 
veterinærskolesaken var politisk dø, 
forble Boeck en autoritet i veterinære 
spørsmål fram til sin død i 1877. Han 
hadde blant annet viktige oppgaver i 
bekjempelsen av saueskabben, som 
særlig herjet på Vestlandet store deler 
av 1800-tallet.

Hvorfor strandet veterinærskolesaken 

Christian Peter Bianco Boeck var 
nok en skuffet mann da hans 
mange forsøk for å få på plass en 
veterinærskole ble forkastet av 
Stortinget. Et storting som til og med 
to ganger hadde henvendt seg til 
kongen for å understreke betydningen 
av at landet kunne utdanne sine 
egne veterinærer. Regjeringen var på 
hele 1820- og 1830-tallet positiv til 

å få bygget en veterinærskole, men 
Boecks forslag ble hver gang betydelig 
redusert før regjeringen la fram sine 
forslag for Stortinget. Det medisinske 
fakultet stilte seg alltid positiv til at det 
skulle opprettes et eget studium innen 
veterinærmedisinen.  

I sin bok om «Træk av veterinær-
væsenets historie i Norge» fra 1925 
peker Halvor Horne (1866–1952) 
på at de økonomiske ressurser var 
svært begrenset på denne tiden. 
Boecks første forslag hadde en 
kostnadsramme på cirka 300 000 
kroner og cirka 20 000 kroner til drift. 
Dette var et stort beløp sammenlignet 
med størrelsen på statsbudsjettene, 
som på 1830-tallet var på 10 til 12 
millioner kroner. Dette var også en 
tid da bygging av slott, rikshospital 
og universitet krevde store ressurser. 
Myndighetenes viste dessuten liten 
interesse for landbrukssektoren. 
Husdyrholdet stod på et lavt 
utviklingstrinn, og veterinærenes 
arbeid hadde liten betydning for 
samfunnsøkonomien. Forebygging 
av smittsomme sykdommer eller 
alminnelig hygienisk arbeid var 
nærmest fraværende. Dyrlegenes noe 
«tarvelige sociale stilling» var heller 
ikke gunstig for veterinærskolesaken, 
slik Horne beskriver.  

Horne gir tydelig uttrykk for at 
Boecks skisser for bygging av en 
veterinærskole var lite realistiske. Ikke 
bare var planene for selve skolen 
for omfattende, men også tomta på 
Akershus festning var for dyr. Kanskje 
var Boecks storslagne planer en av de 
viktigste forklaringer på at Stortinget 
vendte tommelen ned. Horne 

oppsummerer sin oppfatning på 
denne måten: «Hvis nu Boeck hadde 
vist den resignation at fremkomme 
med et forslag som hadde ståt i 
nogenlunde rimelig forhold til den 
økonomiske situation og det virkelig 
tilstedeværende behov for dyrlæger og 
begynt småt og beskedent (her som 

andre steder), er det ikke umulig at 
saken hadde gåt i lås i 1830.»

Veterinærskolespørsmålet fram til 
århundreskiftet

Spørsmålet om opprettelsen av en 
veterinærskole ble også etter 1840 
reist med jevne mellomrom. I 1844 
uttalte en legekommisjon at det var 
ønskelig at det ble bevilget «de til en 
fuldstændig veterinærskoles oprettelse 
og aarlige vedligeholdelse nødvendige 
store summer». I 1851 foreslo 
regjeringen å opprette stipender til 
seks personer som skulle utdanne 
seg til dyrlege i utlandet, og igjen 
blir det understreket at mangelen på 
dyrleger best kunne avhjelpes ved å 
opprette en veterinærskole. Stortingets 
budsjettkomité var av samme 
oppfatning, men var også tydelig på 
at landet ennå ikke hadde ressurser 
til et slikt krafttak. Stipendordningen 
ble videreført både i 1854 og 1857, 
men senere avviklet på grunn laber 
interesse.  

I 1859 kom det militære veterinær- 
vesen igjen på banen. Forsvars-
departementet hadde fått en 
utredning fra sjefene for artilleri- og 
kavaleribrigadene, samt general-
kirurgen. De mente at det måtte 
etableres et opplegg for å utdanne 
veterinærer på norsk jord. Det 
medisinske fakultet var, som før, 
positive til forslaget. Fakultetet mente 
at en slik utdannelse kunne etableres 
ved universitetet. Indredepartementet, 
som nå var ansvarlig for veterinære 
saker, støttet forslaget. For å få klarhet 
i en rekke praktiske spørsmål foreslo 
departementet at en lege skulle gjøre 
seg kjent med veterinærskoler i andre 
land. Stortinget var nå, som før, 
negativ til veterinærskolespørsmålet. 
Å sende en lege til utlandet var i alle 
fall unødvendig all den tid professor 
Boeck var lærer i veterinærmedisin 
ved universitetet. Dessuten mente 
Stortingets budsjettkomité at det var 
høyst tvilsomt om det var grunnlag for 
å bygge en veterinærskole i landet. 
Dyretallet var lavt og veterinærene 
hadde usikre og dårlige vilkår: «Thi 
saalænge der ikke sættes større pris 
paa husdyrene, end tilfældet nu er 
i sin almindelighed, er det ikke at 
vente, at der kan være synderlig at 
tjene for dyrlægerne.» Etter komiteens 

Jeg regner det som en Pligt 
at arbeide for en snarlig 
Oprettelse av en norsk 
Veterinærskole.
Ole Olsen Malm, 1889 



457   Norsk veterinærtidsskrift nr. 7 2022  ■  134 YRKE OG ORGANISASJON

oppfatning lot denne situasjonen 
seg ikke avhjelpe ved å bygge en 
veterinærskole. 

Siste halvdel av 1800-tallet var 
en vanskelig tid for veterinærene. 
De var få, og hadde dårlige 
økonomiske kår5. I 1877 var det ingen 
norske veterinærstudenter verken 
i København eller i Stockholm, 
samtidig som ordningen med 
stipender ble avviklet på grunn 
av mangel på søkere. Men det var 
likevel en gryende forståelse for at 
landet trengte veterinær kompetanse. 
Ondartet lungesyke hos storfe var 
kommet til landet via importer fra 
Skottland og Nederland. Munn- 
og klovsyke var en permanent 
trussel, også fra våre naboland, og 
kvegpest og rabies var en konstant 
trussel fra kontinentet. Miltbrann 
og saueskabb gjorde betydelige 
innhogg i egen dyrebestand, og 
både storfetuberkulose og smittsom 
kalvekasting skulle snart kreve 
særlig oppmerksomhet. I 1866 ble 
landets første helhetlige husdyrlov 
vedtatt, og medisinalvesenet måtte 
til stadighet beskjeftige seg med 
veterinære spørsmål. Da Christian 
Peter Bianco Boeck døde i 1877, 
hadde landet mistet en autoritet 
innen veterinærmedisinen. 
Veterinærskolespørsmålet var kommet 
mer i bakgrunnen, men likevel ikke 
glemt. Temaet ble eksempelvis nevnt 
da departementet i 1877 ga økonomisk 
støtte til avlønning av amtsdyrlegene. 

Professor i medisin ved 
universitetet, Ernst Ferdinand 
Lochmann (1820–1891), foreslo i 
1881, fire år etter Boecks død, at 
det skulle opprettes et professorat 
i veterinærmedisin. Det medisinske 
fakultet mente at undervisningen 
burde knyttes til universitetet, og 

5    Antall autoriserte veterinærer i 1850, 1860, 1870, 1880 og 1890 var henholdsvis 23, 59, 75, 78 og 118 (Horne 1925)

6    «Den parlamentariske landbrugskommmission» bestod av stortingsrepresentantene Wollert Konow (1847–1932), Hans Konerad Foosnæs 
(1846–1923) og Ole Teige (1858–1931), alle fra Venstre, og Eilert Gerhard Schanche (1859–1933) fra Moderate Venstre. I tillegg var direktøren 
ved Landbrukshøgskolen på Ås, Johan L. Hirsch (1843–1923) og styrer ved Mære landbruksskole, Johs. Okkenhaug (1857–1935), medlemmer.

viste til «den i vor tid stadig voksende 
vekselvirkning mellem den almindelige 
patologi og veterinærmedicinen». 
Diskusjonen om å kombinere 
undervisningen i veterinærmedisin 
med landbrukssektoren pågikk 
fortsatt. Professor Lochmann var 
sterk motstander av en slik løsning. 
Medisinaldirektør Ludvig Wilhelm 
Dahl (1826–1890) så også behovet 
for en veterinærskole. Og det var 
Dahl som stod bak stipendet som 
kommunelegen i Nordre Odal, 
Ole Olsen Malm (1854–1917), fikk 
for å studere veterinærmedisin og 
veterinærskoler i utlandet. Malm 
utdannet seg til dyrlege i København i 
1889, og hadde besøkt veterinærskoler 
både i Storbritannia, Belgia, Frankrike 
og Tyskland før han vendte hjem i 
1890. Betingelsen for stipendet var at 
han skulle bistå ved opprettelsen av 
en veterinærskole, der han også skulle 
undervise. 

Malm skulle fram til sin død i 1917 
bli en drivende kraft i utviklingen av 
alle deler av Det sivile veterinærvesen. 
Fra sitt utenlandsopphold skriver han 
i 1889 til medisinaldirektør Dahl blant 
annet at «jeg regner det som en Pligt 
at arbeide for en snarlig Oprettelse 
av en norsk Veterinærskole». Men 
Malm var ikke bare opptatt av 
veterinærskolespørsmålet. Han 
ville også få på plass et offentlig 
veterinærvesen med et veterinær-
patologisk laboratorium, en tidsaktuell 
lovgiving og et statelig feltapparat 
som bærebjelker. Og Ole Olsen Malm 
var aldri i tvil om at den framtidige 
veterinærskolen skulle stå på egne 
ben, og at den skulle bygges i 
Christiania.

En ny giv 

På slutten av 1800-tallet fikk husdyr-
produksjonen større betydning. 
Meieribruket var i rask utvikling og 
det foregikk også en lønnsom handel 
med dyr, særlig til Storbritannia, 
der Norge på grunn av mangelfull 
veterinær kompetanse kunne ha 
problemer med å oppfylle de britiske 
kravene. På grunn av faren for å få 
munn- og klovsyke til landet, ble det 
lagt restriksjoner på inntak av dyr 
fra Sverige, en upopulær avgjørelse 
i personalunionen. Under Ole 
Olsen Malms ledelse ble det sivile 
veterinærvesen etablert i 1890, og 
arbeidet med å bekjempe alvorlige 
sykdommer som for eksempel 
storfetuberkulose og miltbrann 
kom raskt i gang. Veterinærvesenet, 
omtalt av Malm som «vort Landbrugs 
Sundhedsvæsen», ble en synlig 
aktør i samfunnet der det veterinær-
patologiske laboratorium, etablert i 
1891, senere Veterinærinstituttet, var 
en viktig kunnskapsinstitusjon. 

«Den parlamentariske landbrugs-
kommission»6 ble i 1895 bedt av 
Stortinget om å vurdere et opplegg 
for undervisning i veterinærmedisin. 
Kommisjonen var på samme tid 
involvert i etableringen av Norges 
landbrukshøyskole på Ås, som startet 
opp i 1897. Kommisjonen, som 

Hvis nu Boeck hadde vist den resignation at 
fremkomme med et forslag som hadde ståt i forhold 
til den økonomiske situation, er det ikke umulig at 
veterinærskolesaken hadde gåt i lås i 1830.»
Halvor Horne, 1925

Veterinærdirektør Ole Olsen Malm. I 
hele sin periode som leder av Det sivile 
veterinærvesenet (1890–1917) hadde Malm 
veterinærskolesaken høgt på sin dagsorden. 
Kilde: Oslo museum



458   � Norsk�veterinærtidsskrift�nr.�7��2022��■��134�YRKE�OG�ORGANISASJON

uttrykte at «en egen veterinærskole 
er et saa nødvendigt led inden et 
lands økonomiske udvikling, at den 
ikke kan undværes…..», gikk løs på 
oppgaven. Veterinærdirektør Malm 
var knyttet til kommisjonen. Etter 
nærmere 60 år i tilnærmet glemsel 
var veterinærskolespørsmålet igjen 
kommet på den politiske dagsorden. 

Den parlamentariske 
landbrukskommisjon la fram sitt 
forslag i desember 1899. Den 
mente at skolen, som nå omtales 
som «veterinærhøiskolen», skulle 
ligge i Christiania, men at fag 
som ikke var spesifikke for 
veterinærmedisinen kunne undervises 
ved Landbrukshøgskolen på Ås. 
Lærerkrefter fra Universitetet i 
Christiania burde også benyttes, 
ifølge kommisjonen. Både Hamar og 
Stavanger var blitt nevnt som mulige 
plasseringer, men dette ble sterkt 
frarådet av Malm. Christiania var det 
rette stedet for en veterinærhøgskole, 
både fordi tilgangen på pasienter var 
størst der og på grunn av nærheten 
til universitetet. Kommisjonen foreslo 
at studentene, i alle fall inntil videre, 
kunne følge undervisningen i fysiologi 
og farmakologi ved universitetet. 
Kostnadene ble beregnet til 940 000 
kroner, og veterinærdirektøren 
mente det ikke var mulig å bygge 
en veterinærhøgskole til et lavere 
beløp. Regjeringen stilte seg imidlertid 
negativ til kommisjonens forslag. 
Det var økonomiske nedgangstider 
i landet. Departementet frasa seg 
også Oslo kommunes tilbud om en 
tomt på Frogner. «Veterinærtomten» 
ved Akershus festning, som 
Kirkedepartementet hadde kjøpt i 
1826, ble av forrige Storting besluttet 
solgt. 

Igjen ble veterinærskolespørsmålet 
lagt på is. Men saken begynte å 
røre på seg igjen allerede i 1908 da 
veterinærdirektør Malm ba om midler 
til å utvide det veterinær-patologiske 
laboratoriet, som befant seg i 
Grubbegata i det gamle Rikshospitalet. 
Det var behovet for å kunne ta i 
bruk den nye serumterapien hos 
husdyrene som var begrunnelsen 

7    Halvdan Holth ble professor ved Veterinærinstituttet i 1914. Han var direktør ved samme institusjon fra 1917 til 1950.

8    Øvrige medlemmer var: Godseier og stortingsrepresentant for Smaalenene fra 1900 til 1903, Kai Møller (1859–1940), veterinærkaptein og 
formann i Den norske veterinærforening, Johan T. Torgersen, (1874–1823), professor ved universitetet Sophus Torup (1860–1932), arkitekt 
Bredo Greve (1871–1931) og stortingsrepresentant og tidligere landbruksminister Bernt Holtsmark (1859–1941).  

for utvidelsen. Veterinærdirektøren 
fikk sine ønsker oppfylt. I 1914 
stod det nye laboratoriet ferdig på 
Lindern, et område nord-øst for 
Adamstua i Oslo, nå under navnet 
«Veterinærinstituttet». Under denne 
prosessen mente representanten 
Bernt Holtsmark (1859–1941), fra 
Frisinnede Venstre, at en utvidelse av 
det veterinær-patologiske laboratoriet 
burde skje på et sted hvor det også 
kunne bygges en veterinærhøgskole. I 
budsjettforslaget for 1915–1916 foreslo 
Landbruksdepartementet at staten 
måtte sikre seg ytterligere areale på 
Lindern, der det var en døveskole. 
Stortinget støttet forslaget. Under 
planleggingen av det nye laboratoriet 
hadde Malm temmelig sikkert hatt 
en framtidig veterinærhøgskole i 
tankene. Malm ble selv i 1906 valgt 
inn på Stortinget, men gikk tilbake 
til stillingen som veterinærdirektør 
allerede etter ett år. At han hadde 
etterlatt seg sine synspunkter om 
veterinærhøgskolen i Stortingets 
korridorer er mer enn sannsynlig. 

En tre-mannskomité, med professor 
Halvdan Holth7 (1880–1950) som 
formann og veterinærkaptein Johan T. 
Torgersen (1874–1923 -representant 
for Den norske veterinærforening) 
og arkitekt Bredo Greve (1871–1931) 
som medlemmer, fikk sommeren 1916 
i oppdrag å reise til Stockholm og 

København for å studere forholdene 
ved veterinærskolene i våre naboland. 
Komiteen la fram sin foreløpige 
plan i juni 1917. Komiteen mente at 
veterinærhøgskolen skulle bygges 
som en selvstendig institusjon, 
uavhengig av Veterinærinstituttet og 
Landbrukshøgskolen. Studietiden 
skulle være fem år, med opptak 
av 10 til 12 studenter hvert år, og 
undervisningen i fysikk, kjemi, 
botanikk, zoologi, farmakologi og 
fysiologi skulle foregå ved universitet, 
ifølge komiteen. 

En Høgskolekomité ble nå etablert, 
også denne med professor Halvdan 
Holth som formann8. Komiteen skulle 
komme med et forslag som rommet 
alle sider ved å etablere en     

veterinærhøgskole. Nå skjedde 
mye på kort tid. Statsminister og 
landbruksminister Gunnar Knudsen 
(1848–1928) orienterte en utålmodig 
landbrukskomité om at regjeringen 
allerede i 1918 hadde planer om å 
foreslå de første bevilgninger til den 
nye skolen. 

Med bakgrunn i Høyskole-
komiteens forslag, der blant annet 
forholdet til Veterinærinstituttet og 
universitetet, opptaksbetingelser, 
fagkrets, undervisning og eksamen, 
driftsbudsjett, bygningsbeskrivelse og 
utkast til lov om veterinærhøgskolen 
var beskrevet, la Gunnar Knudsens 

Lindern institutt på Adamstua med Vestre Aker kirke i bakgrunnen, området der Veterinær-
instituttet og senere Norges veterinærhøgskole skulle bygges. Bildet er fra 1905.  
Kilde: Oslo museum
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regjering 12. april 1918 fram 
proposisjonen «om oprettelse av en 
veterinærhøiskole» (St. prp. nr. 82 
(1918). Tre måneder senere «bifalder» 
Stortinget Landbruksdepartementets 
forslag. Stortinget gir klarsignal 
til at regjeringen kan starte opp 
byggearbeidene, basert på de 
midler som står igjen fra salget av 
«veterinærtomten» ved Akershus 
festning. Tomta ble i 1916 solgt til 
skipsrederne Christoffer og Edvard 
Hannevig for 1 million kroner.  

En trang fødsel

En byggekomite bestående av 
bygningssjef i Kristiania, Hans Jacob 

9     Lars Slagsvold var fra 1909 til 1917 amtsdyrlege i Trysil og Engerdal. Fra 1924 var han avdelingsleder ved Veterinærinstituttet. Han ble professor 
i indremedisin ved Veterinærhøgskolen i 1936. Lars Slagsvold var veterinærdirektør fra 1945 til 1957.

10    Niels Thorshaug var amtsdyrlege i Løten fra 1903 til 1919 og statskonsulent i hesteavl fra 1919 til 1926. Han var veterinærdirektør fra 1926 til 
1941. 

Sparre (1861–1932), som formann 
og med professor Halvdan Holth, 
veterinærkaptein Johan T. Torgersen 
og murmester F. G. Gundersen 
(1847–?) som medlemmer, ble 
opprettet i november 1919. Bredo 
Greve, som hadde vært medlem av 
Høgskolekomiteen, ble engasjert som 
arkitekt. Byggeperioden skulle bli 
preget av knappe ressurser og stor 
usikkerhet i beslutningsprosessen. 
Allerede i budsjettforslaget for 1921 
sier departementet at «man har for 
øie muligheten av, at det offentlige 
av budsjettmæssige hensyn eller for å 
ha dette anlegg i reserve i tilfelde av 
stor arbeidsløshet eventuelt beslutter 
å innskrenke eller midlertidig helt 
avbryte byggearbeidet». 

I perioden fram til 1926 ble det 
årlig bevilget fra 100 000 til 500 000 
kroner til prosjektet. Det var klinikkene 
som hadde prioritet. Hovedbygget 
stod på vent. I årene som fulgte kom 
det ingen nye bevilgninger over 
statsbudsjettet. Men byggekomiteen 
hadde likevel midler til rådighet. 
Kostnadene var blitt lavere enn 
opprinnelig budsjettert. Det var 
prisnedgang, og en streik i 1924 førte 
til at byggearbeidene måtte stanse en 
periode. Dessuten, penger fra salget 
av «veterinærtomten» ved Akershus 
festning var fortsatt tilgjengelig. 
Dermed kunne byggearbeidene 
fortsette uten nye bevilgninger 
fra Stortinget. I statsbudsjettet for 
1928 rapporterte departementet at 
klinikkene og hovedbygget på det 
nærmeste stod ferdig. Medisinske 

klinikk hadde prioritet, og det ble 
skaffet tilveie 150 000 kroner fra 
Pengelotteriet for å fullføre den siste 
delen av arbeidene ved klinikken. 
Den medisinske klinikken, med Lars 
Slagsvold9 (1887–1959) som bestyrer, 
ble overlevert departementet i 
november 1929. 

På budsjettet for 1930 hadde 
departementet fortsatt ingen midler til 
byggeprosjektet. Året etter, derimot, 
ble det bevilget et beskjedent 
beløp. Nå ble det også arbeidet 
med en ordning der overskuddet 
av totalisatorvirksomheten kunne 
brukes som finansieringskilde. Men 
dette var usikkert, og faren for at 
byggearbeidene skulle stoppe opp, 
var høyst reell. Veterinærdirektør 
Niels Thorshaug10 (1875–1942) gir 
i budsjettproposisjonen for 1932 
uttrykk for sin bekymring der han 
listet opp mange gode grunner til 
at byggearbeidene måtte fortsette. 
Blant annet skriver han at han 
har fått ganske sterke signaler fra 
veterinærskolen i København om at 
danskene forventer at Norge nå skal 
utdanne sine egne veterinærer. De 
trengte selv sine studieplasser. Til 
tross for fagfolkenes bekymringer, 
departementet bestemte nå at all 
byggevirksomhet skulle stanse. Landets 
finanser var så dårlige at verken 
statsmidler eller totalisatoroverskuddet 
kunne brukes. Byggekomiteen ble 
sagt opp, og i budsjettforslaget for 
1933 sier departementet at «det kan 
fremdeles ikke se nogen utvei til for 
tiden å fortsette fullførelsen av denne 
høiskole....». 

Til tross for negative beskjeder 
i 1933, kommer det helt motsatte 
beslutninger på neste års budsjett. 
Statsråd Five får overbevist Stortinget 
om å bevilge midler fra «Møllerfondet», 
og dermed kunne nye 550 000 
kroner stilles til rådighet. Bruken av 
totalisatormidler og gjenstående beløp 
fra salget av «veterinærtomten» blir 
også klarert. I St. prp. nr. 30 (1933), 
som sikret de nødvendige midler 
for å gjenoppta byggearbeidene, 
ble argumentet om at den danske 
veterinærskolen ikke lengre kunne 

Professor Halvdan Holth ved Veterinær-
instituttet hadde en sentral rolle i å utarbeide  
undervisningsplaner og øvrige administrative  
og organisasjonsmessige rutiner for  
veterinærhøgskolen. 
Kilde: Veterinærinstituttet
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ta opp like mange norske studenter 
som før, nok brukt for alt det var 
verdt. En ny byggekomité ble etablert, 
og en komité, som skulle vurdere 
anbefalingene som Høgskolekomiteen 
fra 1917 hadde gitt, kom også i gang 
høsten 1933. Sistnevnte komité, 
også den ledet av professor Halvdan 
Holth11, la fram sin rapport få måneder 
senere. Undervisningen i fysiologi 
måtte foregå ved veterinærhøgskolen, 
studietiden burde forlenges til 5,5 år, 
karaktersystemer og eksamensordning 
burde endres og den foreslåtte 
høyskoleloven burde først utformes 
etter at veterinærskolen hadde vært 

11   Øvrige medlemmer var: Professor Kristian Emil Schreiner (1874–1957), professor Per Tuff (1878–1966), Klinikkbestyrer Lars Slagsvold  
(1887–1959), stortingsmann Peter T. Gaustad (1978–1949) og distriktsdyrlege Ragnvald Bugge Næss (1885–1953).

12   Bernt Holtsmark representerte Frisinnede Venstre på Stortinget i periodene 1903–1909 og 1916–1921. Han var landbruksminister fra 1910 til 
1912. Sammen med sin bror grunnla han landbruksskolen på Sem i Asker.

virksom i noen tid, ifølge komiteen. 
Kildene jeg har hatt tilgang til sier 

lite om hvorfor situasjonen fra 1933 
til 1934 endret seg så radikalt. Men 
at uformelle kontakter og personlige 
relasjoner mellom veterinærdirektøren 
og hans medsammensvorne (i 
første rekke Halvdan Holth og Lars 
Slagsvold) og politikerne var viktig, 
kan tas for gitt. Veterinærdirektør Niels 
Thorshaug hadde vært både ordfører 
i sin hjembygd og vararepresentant 
til Stortinget for Høyre for Hedmark. 
Han kjente politikkens spilleregler. 
At Håkon Five (1880–1944) (Venstre) 
kom inn som landbruksminister i 
Johan Ludwig Mowinckels (1870–
1943) tredje regjering i 1933 må ha 
vært et lykketreff. Han var gårdbruker, 
agronom og økonom og hadde vært 
lærer ved Sem Landbruksskole. At Five 
var gift med datter til stortingsmannen 
Bernt Holtsmark12, han som foreslo å 
sikre tomt til en veterinærhøgskole på 
Lindern da det nye veterinærinstituttet 
skulle bygges (se foran), var nok heller 
ingen ulempe for høgskolesaken. Five 
var også statsråden som, til tross for 
krisetider, skaffet midler i kampen 
mot de alvorlige dyresykdommene. 
I et foredrag Halvdan Holth holdt 
i Sverige i 1939 om bekjempelsen 
av smittsom kalvekasting omtalte 
han landbruksminister Håkon Five 
som en politiker som «alltid hadde 

vist stor forståelse for veterinære 
spørsmål». Det er nok derfor mer enn 
formaliteter som forklarer at Håkon 
Five og Niels Thorshaug kom på 
sokkel foran veterinærhøgskolens 
hovedbygning. Og begge ble med 
på flyttingen til Ås. Like naturlig 
var det at professor Halvdan Holth, 
som hadde stått sentralt i å utforme 
veterinærhøgskolen administrative 
rammer og undervisningsplaner, ble 
veterinærhøgskolens første rektor. 

Den offisielle åpningen av Norges 
veterinærhøgskole forgikk 27. august 
1936 i nærvær av Kong Haakon og 
en rekke selebre gjester fra inn- og 
utland. En lang og ofte smertefull 
prosess var kommet til veis ende. Og 
som professor emeritus Reidar Almås 
skriver i sin omtale av boka «Dyrehelsa 
i Norge – Veterinærvesenets historie», 
dette var slutten på avkoloniseringa av 
kunnskaps-Norge.  

Veterinærdirektør Niels Thorshaug (1875–
1942), stod sentralt i sluttfasen av å få på 
plass en veterinærhøgskole i Norge. For 
sin innsats ble han utnevnt til kommandør 
av St. Olavs Orden og tildelt den danske 
Danebrogordenen, den svenske Vasaordenen, 
Finlands Vita Ros og den litauiske Ordre du 
Grand Duc Gediminas.  
Eier av bildet: Løten kommune

De første 15 studentene ved Norges 
veterinærhøgskole tatt opp 3. september 1935. 
Bildet er fra 1941. Fra venstre mot høyre: T. Eie, 

S. Hauge, H. Nygaard, N. Krogh, F. Gjesdal,
P. Gjestvang (foran), O. Haraldstad (bak), R. 

Svenkerud, M. Iversen, E. Eieland, E. Holager,
M. Gaustad, M. Ryalen, N. Nes og O. Moe. Kilde: 

Norges veterinærhøgskole 50 år 1935–1985. 
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Bestill alt din klinikk 
trenger fra Swevet 
Som fullsortimentsleverandør av produkter og 
tjenester innen legemidler, forbruksvarer og utstyr 
kan vi tilby et sortiment tilpasset dine behov. Vårt 
brede sortiment utvikles kontinuerlig sammen med 
kundene våre.

Fordeler med å bestille fra Swevet 
 ~ En innlogging, en bestilling, en leveranse
 ~ Alt kan kjøpes i samme nettbutikk
 ~ Fôr og forbruksmateriell på en og samme faktura

Populære produkter i Swevets sortiment

Veterinærfôr fra Hill's
Hill`s er ledende innen flere vitenskapelige områder 
for å skape den kvalitetsernæringen som dine pasienter 
behøver. 
Ekte innovasjon følger ikke en mal. Derfor har Hill`s over 220 
veterinærer, kvalifiserte ernæringsfy-
siologer og fôrforskere knyttet til seg. 
Alt for å forstå hva hunder og katter 
trenger for å leve et så langt og lykkelig 
liv som mulig, med det beste fôret for 
hvert individs behov. 

Sikker sårpleie fra Aniocyn 
Aniocyn er en skånsom sårpleieserie for dyr. Den 
minimerer risikoen for infeksjon uten å irritere huden 
eller svi, samtidig som den understøtter den naturlige 
helingsprosessen. 

 ~ Sikker å anvende rundt øyne, ører og nese
 ~ Fjerner effektivt bakterier, virus og sopp.
 ~ Rengjør og støtter den naturlige 

helingen uten å irritere eller svi.
 ~ Ufarlig dersom dyret slikker det i seg.
 ~ Fri for alkohol,antibiotika og konserve-

ringsmiddel.
 ~ Motvirker dårlig lukt fra såret. 

Justeringer i debattinnlegg

Debattinnlegget «Klinisk veterinærvakt i hele Norge – hvordan løser vi det?» 
som stod i Norsk veterinærtidsskrift nr. 6/2022 er justert av forfatter  
Bente Akselsen. Den korrekte versjonen er lagt ut på tidsskriftets nettside: 
https://nvt.vetnett.no/

Red.
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Bind 1 Genetikk og Avl (2019) 
(Enkel innføring i genetikkens mysterier 
og hvordan kunnskap og samarbeid 
kan hjelpe oss til å avle friske og sunne 
individer (utgitt av NKK 2020, 176 s.)

Bind 1 Genetikk og avl
Forfatteren innleder med hva som 
forventes at de som drømmer om og vil 
starte oppdrett av hund, bør gjøre for 
å sette seg inn i sin hunds egenskaper 
(fordeler og svakheter) og dens 
forutsetninger for å bli en god avlshund.  

Hun omtaler hvilke forberedelser 
man bør gjøre, hvilke kunnskaper man 
bør ha om hund generelt, om vurdering 
av hundens eksteriør, gemytt og helse 
i forhold til andre individer i rasen, og 
at man bør ha respekt både for egen 
og andre oppdretteres erfaring og 
avlsarbeid.  

Videre bør en i tillegg til sine 
drømmer og forventninger ha kunnskap 
om rasens eksteriør, rasetypisk atferd 
og eventuelle helseproblemer som 
forekommer i rasen.  

Boken retter seg mot dem som 
ønsker å avle renrasede hunder 
innenfor og i samarbeid med NKK og 
raseklubbene. Likevel vil den være 
nyttig også for andre som ønsker å være 
oppdrettere selv om de skal ha et kull 
med to hunder av ulik rase- de såkalte 
blandingshundene. 

Det er på trappene en ny forskrift 
som hjemles i dyrevelferdslovens § 25 
som omhandler dyrevelferd, og som 
skal sikre at alle som er oppdrettere har 
kunnskap om rasetypisk helse og atferd 
og om hvilke eksteriøre- og mentale 

trekk som kan påvirke hundens helse og 
velferd. 

Boken er illustrert med mange av 
forfatterens tegninger og egne bilder og 
inneholder også beretninger og bilder 
fra Astrids møte med genetikkens vogge 
på Galapagosøyene der genetikkens 
far, Charles Darwin (1809-1882), blant 
mange steder, hentet sin inspirasjon til 
boken om artenes opprinnelse (1859).  

Genetikk er gøy heter et eget 
kapittel, og det viser til at det er 
morsomt å tilegne seg nødvendig 
kunnskap for dem som vil pare sammen 
to individer som ser fine og flotte ut, 
men som kanskje likevel har skjulte 
gener (recessive) som når de finner 
hverandre i de nye individene (valpene), 
kan medføre sykdom eller nedsatt 
funksjon. 

Boken inneholder oppgaver der man 
kan teste om man har oppfattet teorien, 
og fasit gis på angitt side. 

NKKs avlsstrategi og kommentarer 
til sykdom og helse som omhandler 
arvelige sykdommer, er også med 
avlsindeksberegning som NKK har for 
hofteleddsstatus. 

Nedarving av pels og øyefarger er 
også et spennende kapittel – hvorfor 
vil vi ha den hvite valpen når alle de 
andre er svarte? Og hva betyr det? 
Ofte er øyefarge og pelsfarge knyttet 
sammen, men det finnes også nedarving 
av øyefarge som ikke er knyttet til 
pelsfarge. Og er det sykdom hos 
avkommet knyttet til enkelte farger hvis 
man parer to hunder med en slik farge? 
Ja, faktisk er det det-les boka og du 
finner det ut. 

Det er også raser som røyter mer 
enn andre- kanskje greit å vite om hvis 
man bor i 5 etasje i en blokk og har 
teppebelagte gulv i stua? 

Renrasede hunder har en viss grad 

Astrid Indrebø  
Oppdretterskolen

BOKOMTALE

OM FORFATTEREN 
Astrid Indrebø er utdannet veterinær  
fra Norges veterinærhøgskole 
(NVH)1974-1979. Hun har doktorgrad  
i fødselshjelp og sykdommer hos 
speddyr (dr. scient). I 1996 ble hun 
ansatt i Norsk Kennel Klub med  
arbeidsplass på NVH. Hun har 
oppdrettet Newfoundlandshunder  
siden 1986. Hun har hatt en rekke  
framtredende verv i internasjonal 
hundevirksomhet, har skrevet flere 
fagbøker, og har vært leder av  
Sunnhetsutvalget i NKK siden 2020.  
Hun er nå deltidpensjonist. 

av innavl for å befeste visse ønskede 
egenskaper og utseende. NKK har nylig 
anbefalt at en ikke parer individer med 
innavlsgrad høyere en 12.5 % (tilsvarer 
søskenbarnparing). Dette har vært til 
høring blant oppdrettere og andre, og 
enkelte oppdrettere og raseklubber har 
protestert mot dette. Imidlertid har de 
aller fleste forståelse for dette, men les 
og finn ut hvorfor man ikke skal pare 
individer som er for nært beslektet, blant 
annet kan både livskraft og kullstørrelse 
reduseres vesentlig. 

Innavlsgrad beregnes enkelt på 
dogweb der en kan velge to hunder 
en ønsker å pare, så beregnes dette 
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enkelt på dogweb. Myten om at utavl 
til en annen rase automatisk gir friske 
hunder med stor livskraft, er dessverre 
utbredt blant mange hundeeiere. I raser 
med få individer advares det mot for 
hyppig bruk av de samme hannene i en 
rasepopulasjon, nettopp for å unngå at 
innavlsgraden i populasjonen øker. 

I boken påpekes det at en kan sette 
avlshanner på vent, og det er verdifullt 
å bruke gamle hunder som jo både 
selv har levd lenge, og der man vet 
kvaliteten på avkommet.  I tilfelle der en 
har kommet ned på et kritisk nivå med 
hensyn til antall individer, kan utavl til 
beslektede raser være løsninger som 
nevnt i boka, for norsk lundehund.  (FCI 
(Federation Cynologique International) 
har gitt veiledning om krysning av raser 
og rasevarianter (s.119).  

Avslutningsvis gir forfatteren en 
oversikt over helseundersøkelser 
og deres betydning i hundeavl. 
Hofteleddsdysplasi er omtalt med 
grundighet.  Det vises til statistikk og 
vurderinger siden 1980 tallet og gir et 
godt grunnlag for diskusjon om det 
er blitt verre eller bedre. Dette er et 
tema som engasjerer svært mange 
oppdrettere og hundeeiere, såvel som 
veterinærer. Les om dette og gjør deg 
opp din egen mening. 

Til slutt er det gitt en nyttig veileder 
for nybegynneren innen oppdrett- valg 
av avlspartner for din hund forfattet av 
NKKs avlskonsulent Kim Bellamy.  En 
informativ bok med mange nyttige fakta 
om hundeoppdrett og genetikk! God 
lesning!

Bind 2 Reproduksjon og fødsel - og 
starten på livet (2020) 
Utgitt av NKK 2020, 180s).

Bind 2 Reproduksjon og fødsel - 
og starten på livet
Boka innledes med å presentere 
ventetiden. Oppdretteren må være 
tålmodig i alt fra å vente på tispa for å 
se om hun blir det individet med sunn 
helse og godt gemytt vi håper på, og 
vi må vente til hun blir gammel nok til å 
kunne ha valper og oppdra dem. 

Videre må man vente på å finne den 
hannhunden som passer henne godt. 
Ventetiden til valpene kan evalueres 
som voksne individer, er også lang. 

De aller fleste som har kull på sine 
hunder, er hobbyoppdrettere, og 73 %  
har bare ett kull per år. I ventetiden 
kan oppdrettere lese denne boka som 
omhandler kjønnsmodning og paring.  

Start gjerne med NKKs etiske 
grunnregler for avl og oppdrett som 
blant annet omhandler alder for første 
kull, siste kull og avstand mellom kull på 
sidene 170-171.  

Bakerst i boka finner man også en 
grundig ordliste over ord og begreper 
som er knyttet til avl og biologi som 
veterinærene bruker. Med disse to 
verktøyene på plass kan man hygge seg 
med kapitlene om kjønnsmodning og 
paring, få gode tips om når tispa skal 
pares, så hannhundeieren kan spørres  
(i hundeverdenene er det alltid 
tispa som frir), og paringsreisen kan 
planlegges hvis man skal langt av gårde, 
eller om man ønsker sæden tilsendt.  

På sidene 30-33 omtales kunstig 

(instrumentell) sædoverføring 
(inseminasjon), bevaring av sæd ved 
tilsetning av spesielle fortynnere for fersk 
sæd og ved frysing, import av sæd og 
oppbevaring i flytende nitrogen  
(-196 ˚C) sædbank. NKK har en egen 
sædbank som administreres av veterinær, 
men det finnes også private sædbanker.

Kapittelet om hva som kan gå galt, 
er nyttig.  Ett av de problemene som kan 
oppstå er paringsproblemer, og det kan 
jo faktisk stoppe drømmen om oppdrett 
allerede der.  Da kan løsningen i 
enkelttilfelle være nettopp å lese kapitlet 
om kunstig sædoverføring. Imidlertid 
er det viktig å vite om problemene kan 
skyldes sykdom eller arvelige forhold, 
og gjør de det, løser ikke inseminasjon 
problemet på sikt. Evnen til å formere 
seg er en nøkkelegenskap for et avlsdyr. 
Forfatteren gir en grundig oversikt over 
fruktbarhetsproblemer hos tispe og 
hannhund og omtaler også kastrering 
og lovgivning (Mattilsynet) rundt dette, 
samt regler for kjemisk kastrering i 
forhold til dopingreglementet (NKK).

Når paringen har vært vellykket, 
og tispa har blitt drektig, begynner 
ventetiden på valpene og forfatteren 
gir en grundig gjennomgang av normal 
drektighet med alt fra hormonelle 
forhold til valpenes utvikling i mors liv. 
Kapitlet er illustrert med flotte figurer og 
fotografier- de fleste laget av forfatteren 
selv. Kapitlet etter omhandler alt som 
kan gå galt under drektigheten, illustrert 
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med gode fotografier og råd til så vel 
veterinærer som legfolk. På samme 
måte får leseren fullt innblikk i fødselens 
mysterier, og ikke minst hva en uerfaren 
oppdretter må forberede til termin. 
Dette omfatter alt fra hvor fødselen skal 
skje, hvordan en valpekasse bør være 
konstruert, og hvor valpene etter hvert 
skal oppholde seg mens de venter på å 
finne nye hjem. 

Fødselsforløpet er glimrende vist 
i figuren på s. 65, og diagrammer 
som viser forandringene som skjer 
i kroppstemperaturen som følge av 
hormonelle forandringer tilknyttet 
fødsel, har fått sitt eget diagram på s.64. 
Vanlige spørsmål som om tispa kan få 
lov til å spise alle etterbyrdene, besvares 
og illustreres med bilder. 

I neste kapittel, Komplikasjoner 
under fødsel, får leseren et innblikk i hva 
som kan gå galt, og hva en eventuelt 
kan gjøre selv, og når en bør ringe 
dyrlegen. På s. 89 er det et diagram 
som inneholder en oversikt over 
opplysninger du må ha når du ringer 
dyrlegen.  

Forfatteren minner oss også på 
at så langt det er mulig og forsvarlig, 
bør tispa få føde selv. Hvis en ikke har 
sett på ultralyd eller tatt røntgen for å 
forsøke å telle valper, kan en lure på om 

det er normalt at schæfertispa bare får 
to valper. 

I kapittelet om kullstørrelse gir 
forfatteren en oversikt over hva som 
påvirker kullstørrelse hos hund.  

Resten av boka er viet mors 
og valpenes liv fram til levering, 
komplikasjoner hos den nyfødte valpen, 
sykdommer hos speddyr og valpens 
utvikling er innenfor emnet pediatri. 

Eventuelle komplikasjoner hos 
moren omhandles grundig i kapitlet 
Tispa fra fødsel til avvenning. Det gis 
gode råd om fôring av den drektige 
og diegivende tispa og oppskrift på 
melkeblanding til nyfødte valper finner 
man på side 122. 

I oppvekstperioden trenger valpene 
ormekur, og aktuelle preparater omtales 
og illustreres med bilder av både 
innvollsormene og preparater som 
brukes. 

Sist, men ikke minst, er et helt 
kapittel viet Registrering og levering, 
noe som en svært nyttig å få hjelp til 
både for førstegangsoppdrettere og 
de mer erfarne.  Det er en del skjemaer 
som finnes for ulike prosesser knyttet 
til oppdrett og levering, og disse er 
avbildet på side 167. 

Dyrlegebesøket med undersøkelse 
av valpene er nødvendig, og helseboka 

og passet som den nye eier kan få med 
seg, er også nyttig å få tips om. 

Denne gjennomarbeidede boka 
er vel verdt å lese også for de erfarne 
oppdrettere og veterinærer, og jeg gir 
den mine varmeste anbefalinger. 

Nydelig er også ordet når man får 
se Astrids tegning av sin første avlstispe 
Newfoundlandstispa Morellen på side 
165. Jeg hadde gleden av å treffe 
henne. Hun var begynnelsen til Astrids 
lidenskap for hund og fag gjennom 
mesteparten av hennes yrkesaktive 
år, og som helt sikkert fortsetter inn i 
pensjonsalderen, slik det har gjort for 
meg. 

Anmeldt av  
professor em. Wenche K. Farstad

Newfoundlandshund med 
to dager gamle valper. 
Foto: Astrid Indrebø
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RØNTGEN & SUPPORT
I VERDENSKLASSE!

Markedets bedste røntgenløsninger
Alt fra store dyr til hunder, katter og smådyr 
Eksepsjonell service og støtte for en enklere hverdag

info@medivet.se
+46 431 244 00 medivet.se
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85 år 
Trygve Grøndalen 10.11
 
80 år 
Knut Flatlandsmo 19.11
 
75 år 
Arne Magnus Rørvik 15.11
Tore Jarmund 19.11
Jostein Rise 22.11
Eivind Smith 26.11
 
70 år 
Kristina Landsverk 3.11
Ådne Iversen 8.11
Morten Tanum 14.11
 
60 år 
Karla M. Hölling 7.11
Henrik Johnsen 30.11
 
50 år 
Brit Elin Gråberg 8.11
Elisabeth Eikenes 9.11
Maria Jesus Montoro Sanchez 12.11
Liv Hege Jenssen 15.11
Silje Hall Torgersen 28.11

85 år 
Arne Frøslie 1.10
 
80 år 
Terje Braut 19.10
 
75 år 
Liv Marit Rørvik 14.10
Truls Nesbakken 16.10
Øystein Lie 22.10
Egil Myhr 25.10
 
70 år 
Kjell Hauge 5.10
Ellef Blakstad 6.10
Jan Inge Holøymoen 10.10
Einar Tormod Karlsen 17.10
Knut Bach-Gansmo 22.10
 
60 år 
Hilde Gorboe 5.10
Ole Taugbøl 8.10
Hugo Kalstad 9.10
Torhild Gjølme 19.10
Benedicte Heidenreich Fossum 25.10
 
50 år 
Bodil Øvsthus Frøysland 4.10
Ellen Beathe Ibenholt Kveiland 16.10

MERKEDAGER I 
NOVEMBER

MERKEDAGER I 
OKTOBERNye medlemmer

Wiel Margit Kostveit Andersen

Pauline Brendmo Andersen

Ramila Attar-Hamedi

Line Bertelsen

Sara Bjorli

Benedicte Bjørgan

Tine Si Brandt

Hanna Elisabeth Eggen Brastad

Caroline Brogård

Mathilde Pernille Brownrigg

Tonje Hanssen Bue

Sophus Bugge

Mina Melby Dahl

Mia Dahle

Aurora Angelica Esbesen

Sepideh Zamanian Fardshahri

Johanne Fjellså

Tuva Christine Francke

Jori Gjerstad

Henrik Nordtun Gjertsen

Karina Gjestvang

Malin Gravdal

Lise Dyrkorn Gregoriussen

Ingrid Gulestol

Thale Westberg Gunnarstorp

Tora Marie Gustavsen

Benjamin Haugeneset

Ingvild Hefte

Ada Emilie Hillestad

Frida Gangsås Hole

Caroline Furø Honningsø

Vilde Kaas Ibsen

Kjell Emil Inderøy

Bettina Caroline Jacobsen

Cecilia Kinn

Mari Hassel Kløve-Graue

Synne Elise Amundsen Konow

Caroline Alice Langaard

Andrine Larsen

Sandra Lekva

Adina Lund-Vatndal

Synne Mellingsæther

Åshild Merdiaas

Synne Iren Negarden

Sara Nerstad

Katrine Nilsen

Anna Nordengen

Annkatrin Nystuen

Sonja O’Brian

Tobias Oddsen

Marie Oskarsen

Kristina Pritchard

Synnøve Rostad

Amalie Rosten

Jenny Rygh

Gard Sillerud

Natalie Sjursen

Marie Kleppe Sjølie

Susanne Skomakerstuen

Tirill Solberg

Selma Sæternes

Anniken Evjen Sæther

Rønnaug Sæther

Aurora Luong Thorsen

Mika Tomta

Ida Matheson Ulvan

Maren Vatne

Louise Lunderød Øverbø

Selma Aanderaa

Stine Venes Årteig

www.vetnett.no
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MINNEORD

Det var med sorg vi mottok budskapet om at Magne Stokkan døde 27. juli. Med 
det har vi mistet en god kollega og venn.

Magne var født i Orkdal i 1932, men var og vil fortsette å være, gammeldyrlegen 
på Hitra. Etter å ha innledet dyrlegelivet med blant annet fem år på obstetrikken 
på NVH, kjørte han stordyrpraksis på Hitra og Frøya i alle år. Først som 
distriktsveterinær, senere som privatpraktiserende i kommunal stilling, og sist 
som vaktdeltaker og «vikar» til langt inn i pensjonisttilværelsen. Både bønder og 
kolleger visste man kunne stole på ham. Han var alltid tilgjengelig, og holdt ut 
i mange år med fådelt vakt og travel praksis. Vi som har vært kolleger i kortere 
eller lengre tid er heldige som har fått samarbeide med ham. Han var aldri en 
som fremhevet seg selv, men stilte opp med kunnskaper, utstyr, gjestfrihet og lun 
humor, og var en særdeles god støtte for yngre kolleger.

Bøndene visste også å sette pris på ham. Han var nok klar over det, men han fikk 
det bekreftet da han ble tildelt Kongens Fortjenstmedalje i sølv, etter påtrykk 
blant annet fra Bondelaget. Det var vel fortjent.

Gjennom hele livet beholdt han kontakten med hjemstedet i Orkdal. Her hadde 
han hus og stor tomt hvor han dyrket grønnsaker til eget og andres behov. Det 
var helst hit han reiste når han hadde litt fri, da kunne han slappe av fra praksisen. 
Dette var også pendlerboligen for kona Bergljot, som i mange år jobbet på 
skolen i Orkdal.

De hadde også ei hytte i strandkanten på Innhitra. Den skaffet de seg i den første 
tiden de var på Hitra, slik at de hadde et sted å komme tilbake til hvis de skulle 
flytte derfra igjen. Det viste seg aldri å bli noe behov, men hytta var til stor glede 
for dem allikevel.

Magne og Bergljot fikk noen gode år sammen på Hitra som pensjonister. De 
fortsatte de faste, årlige turene nordover til Bergljots hjemplass hver sommer, og 
innimellom tråtte Magne til i praksis når det oppsto et akutt behov. De siste årene 
tilbrakte han på Hitra Helsetun. Mentalt var han sliten, og selv om han var fysisk 
sprek, var han kommet så langt at han nå var ferdig med livet.

Vi takker for å ha fått lov til å være kolleger og blitt kjent med Magne, og sender 
våre tanker til Bergljot, barn og barnebarn.

Nils Ole Baalsrud, Line Mørch, Steinar Johnsen og Martin Pearson

Magne Stokkan 

Foto: Privat
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MINNEORD

 

Jan F. Andersen har hatt sin siste dag 
på jobb for norske veterinærer, men 
livsverket hans lever videre og med det 
mange gode opplevelser og minner.

Han har vært en del av det veterinære 
fellesskapet i 50 år, og vi er mange som 
har hatt stor glede av hans livsverk.
 
Jan F. har bidratt i stor grad til 
utviklingen av veterinærmedisinen 
i disse årene. Både gjennom 
tilrettelegging for tilgang på 
legemidler og fôr, ID-merking, 
en moderne utstyrspark, 
kompetanseheving og generelt i 
profesjonalisering av veterinærenes 
arbeidshverdag i klinisk praksis.

Han så tidlig verdien av å koble 
kompetanse hos veterinærene 
sammen med et velassortert utvalg av 
det meste en trenger i klinisk praksis. 
Det startet i en gammel turistbuss på 
begynnelsen av 1970-tallet, og er nå 
blitt et livskraftig firma på Jevnaker 
med betydning for lokalsamfunnet, og 
med en egen kursavdeling hvor flere 
hundre veterinærer hvert år har kunnet 
få påfyll av faglig kompetanse og 

oppdatering på det nyeste av aktuelle 
produkter innen veterinærmedisin.  

Vi er mange som har vært så heldige 
å ta del i starten av denne reisen, 
da vi som aktive klinikere fikk være 
med på faglig interessante og sosialt 
inspirerende turer til USA på slutten av 
80-tallet. 

I tillegg har Jan F. og hans firma vært 
en trofast deltaker på alle fagkurs og 
Veterinærdager og dermed bidratt til 
å gjøre disse arrangementene enda 
mer relevante og interessante for 
medlemmene i Veterinærforeningen. 

Nå er et langt og fortjenestefullt virke 
til beste for veterinærstanden avsluttet 
for godt, og hans ånd lever videre i 
bedriften på Viul og blant veterinærer i 
hele landet.

Vi lyser fred over Jan F. Andersens 
minne.

Ellef Blakstad

Fagsjef i Veterinærforeningen

Nils Odin Øverland gjekk bort  
1. august, 84 år gammel. 

Nils Odin var en markant, 
omgjengeleg og sosial person på 
kull 57 på NVH. Han praktiserte som 
stordyrveterinær i fødebygda Rennebu 
frå 1963-65, på Dombås 1965-67 og i 
Rakkestad frå 1967. 

Nils Odin var ein traust 
produksjonsdyrveterinær og var 
høgt vedsett blant husdyrbønder 
og kolleger. Sjølv om det er nokre år 
sidan han var aktiv i yrkeslivet, er det 
både kolleger og husdyreigarar som 
er takksame for innsatsen han gjorde. 
Som veterinær var han ein solid og 

netthendt hjelpesmann for husdyr og 
bønder. Yrkeslivet hans var det vi såg 
fram til då vi søkte om opptak på NVH, 
og som grunnutdanninga la opp til.

Nils Odin var trønder. Frå studietida 
hugsar vi han som glad gut i Messa 
med trønderhistorier og trøndersk 
underfund, ivrig kortspelar og svært 
sosial medstudent. 

Nils Odin gjekk bort utan tydelege 
varsel, og vi som kullkameratar har 
djup medkjensle med Ingeborg og 
familien.

For kull -57                                                                                         

Lars Vik

Jan F. Andersen

Nils Odin Øverland

Foto: Veterinærforeningen

Foto: Privat
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DNVS FAGLIGE-VITENSKAPELIGE FOND

Utlysning av ledige midler 2022

DNVs faglige-vitenskapelige fond, dannet ved sammenslåing av Veterinærdirektør 
Niels Thorshaugs fond og Veterinærfondet og I.A. Los legat, lyser med dette ut ledige 
midler for 2022.

Søknad om å komme i betraktning ved utdeling fra fondet sendes elektronisk 
til dnv@vetnett.no innen 1. november 2022.  
Søknaden merkes «DNVs faglige-vitenskapelige fond».

Søkeren må gjøre nøye rede for hva midlene tenkes nyttet til. Arbeids/reiseplan med 
kostnadsoverslag må vedlegges søknaden. 

Det kan også vedlegges oversikt over vitenskapelige arbeider med angivelse av hvor 
disse er publisert.

Fullstendige vedtekter for fondet finnes på vetnett.no/stipender-og-legater/

Det forventes at de som får tildeling fra fondet sender en kort rapport etter at det 
formål det er søkt midler til er realisert.

Kontakt sekretariatet dersom du har spørsmål om fondet. Telefon 22 99 46 00 
eller e-post: dnv@vetnett.no

Blant de formål som kan støttes er:

●   Veterinærvitenskapelige og veterinærfaglige arbeider og studiereiser

● Forsøk eller studiereiser med sikte på bekjempelse av smittsomme dyresykdommer

● Studier av husdyravl eller sykdommer i forbindelse med dette

●  Faglig opplysningsarbeid, offentliggjørelse av vitenskapelige artikler, og utvikling 
av nye apparater eller instrumenter konstruert av norske veterinærer
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Aktivitetskalender

5. oktober 
Røntgenkurs HD/AD – 2022 
Digitalt kurs 
Se: www.vetnett.no

8.-9. oktober 
Ultralyd abdomen, hund og katt, del II  
Sted: Viul 
Se: www.jfa.no

18.-19. oktober 2022 
Kurs i øyesykdommer hos hund og katt 
Sted: Clarion Collection Hotel Gabelshus, Oslo 
Se: https://evidensia.no/dyreklinikk/oslo-
dyresykehus/

19. oktober 
Kommende arbeidsliv, lønn og betingelser 
Studentwebinar 
Se: www.vetnett.no

24.-25. oktober 
PVFs høstkurs 2022 
Sted: Quality Hotel Oslo Airport 
Se: www.vetnett.no 

24.-25. oktober 
Dental restorations and vital pulpectomies  
Sted: Viul 
Se: www.jfa.no

25.-26. oktober  
Helse og velferd hos fjørfe – webinar 
Se: www.vetinst.no/kurstilbud 
Påmelding: https://form.jotform.
com/222423783004347

26.-27. oktober 
Advanced surgial dental extractions  
Sted: Viul 
Se: www.jfa.no
 
26.-28. oktober 
SVFs høstkurs 2022 
Sted: Clarion Hotel & Congress Oslo Airport 
Se: www.vetnett.no 

1.-2. november 
AVFs høstkonferanse 2022 
Sted: Radisson Blu Royal Garden, Trondheim 
Se: www.vetnett.no 

10. november   
FVS høstkurs 2022 
Sted: Digitalt kurs (samlinger), fysisk: Radisson 
RED og Radisson Hotel & Conference Center, Oslo 
Airport 
Se: www.vetnett.no 

11.-13. november 
Vestenfjeldskes kurs og festhelg 2022 
Sted: Bergen 
Se: www.vetnett.no 

16. november 
Før midlertidig lisens 
Studentwebinar 
Se: www.vetnett.no 

22.-24. november 
Endodontics 
Sted: Viul 
Se: www.jfa.no

24.-25. november 
Veterinærforeningens representantskapsmøte 
og tenketank 
Sted: Quality Airport Hotel Gardermoen 
Se: www.vetnett.no 

26. november  
Kurs/møte på Hotell Jæren på Bryne 
Sted: Hotell Jæren på Bryne 
Se: www.vetnett.no

2.-4. desember  
Grunnkurs i tannmedisin, hund/katt for 
veterinærer  
Sted: Viul 
Se: www.jfa.no
 
9.-11. desember 
HVFs høstkurs 2022 
Sted: Quality Hotel Entry, Mastemyr  
Se: www.vetnett.no

2023

7.-9. juni 
Veterinærdagene 
Sted: Trondheim 
Se: www.vetnett.no

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

2022
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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 videreutdanningskurs.

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.

Utlysning av midler fra SVFs vitenskapelige  
og faglige fond 2022

Leonardo mini er landets mest solgte DR system til hestepraktikere.

Hvorfor: Da må det til best oppløsning (Pixel på 100my) best service 
og beste pris. (Be om referanser)
Nå følger vi opp med samme system til smådyr. - Amadeo.  
Meget elegant og praktisk!

Vi selger endoskop til små og store dyr og  
ultralyd. Ulrad gir 5% avslag på Podoblocks  
produkter. 

Ta kontakt om du lurer på noe eller vil ha  
et tilbud. Arne@ulrad.no. 
Mob: 901 57 702.

Tid for å oppgradere ditt CR 
system til DR. Her er alt som 

trengs: DR plate og laptop/PC

Røntgenutstyret med beste oppløsning!



(igjen
)

TIL SENSITIVE MAGER

UT!  NÅÅÅ!!!
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Kollegahjelpen

Norsk veterinærtidsskrifts redaksjonskomite

■     Stein Istre Thoresen. Professor emeritus, Veterinærhøgskolen NMBU. 
Veterinærmedisinsk redaktør med hovedansvar for fagartikler.  
Faglig ansvarlig for hund og katt. Ansvarlig for «Fagaktuelt» om 
hund og katt.

■      Helene Wisløff. Patolog, Pharmaq Analytiq.  
Faglig ansvarlig for fisk. Ansvarlig for «Fagaktuelt» om fisk. 
Medansvarlig for «Aktuelle sykdomsutbrudd og diagnoser». 

■      Thea Blystad Klem. Instituttleder, Veterinærhøgskolen NMBU, 
Institutt for parakliniske fag. Faglig ansvarlig for produksjonsdyr 
og vilt. Ansvarlig for «Fagaktuelt» om produksjonsdyr og vilt. 
Medansvarlig for «Aktuelle sykdomsutbrudd og diagnoser».

■    Yngvild Wasteson. Professor, Veterinærhøgskolen NMBU.  
Faglig ansvarlig for mattrygghet. Ansvarlig for «Fagaktuelt» om 
mattrygghet. 

■      Eli Hendrickson. Førsteamanuensis, Veterinærhøgskolen NMBU.  
Faglig ansvarlig for hest. Ansvarlig for «Fagaktuelt» om hest.

■      Cecilie Marie Mejdell. Seniorforsker, Veterinærinstituttet.  
Faglig ansvarlig for dyrevelferd, alle dyrearter. Ansvarlig for 
«Fagaktuelt» om dyrevelferd. 

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

 
Kristine Marie Bjerkestrand
Telefon: 926 64 475

 
Einar Rudi
Telefon: 917 95 521

Ingebjørg G. Fostad
Telefon: 900 78 580

 
Christine Rønning Kvam
Telefon: 932 05 291

Redaksjonskomiteen består av seks veterinærer:



Norsk veterinærtidsskrift nr. 1/2009:  
Tema: Beredskap: Beredskap mot alvorlige 
sykdomsutbrudd hos husdyr og oppdretts-
fisk. Pris: kr 390,-.

Norsk veterinærtidsskrift nr. 4/2012: Beredskap 
mot matbårne sykdommer. Pris: kr 350,-.
 
Målgruppen for de to temanumrene er i første 
rekke personer og institusjoner som er sentrale 
aktører i beredskapssammenheng, og som kan bli 
direkte involvert i bekjempelsesarbeidet dersom 
det oppstår alvorlige sykdomsutbrudd.
 

Bestill temanummer om beredskap utgitt  
av Norsk veterinærtidsskrift

Send din bestilling til: dnv@vetnett.no
eller bestill temaheftene direkte på www.vetnett.no
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Den norske veterinærforening

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

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

Andreas Håland 
Juridisk rådgiver
Mobil: 900 46 250
ah@vetnett.no 

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

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

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

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

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

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

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

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

Pia Fagernes
Fagveterinær 
Mobil: 922 60 336
pf@vetnett.no

Rita Ramberg 
Organisasjonssekretær
Mobil: 479 08 648
rr@vetnett.no

Anette Tøgard Bjerke
Rådgiver i fagavdelingen
Mobil: 474 19 787
atb@vetnett.no

Camilla Mostrøm Larsen
Fagsjef (ny)
Mobil: 911 46 490
cml@vetnett.no

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

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

Sentralstyremedlemmer
David Persson 
Mobil: 474 85 908
david.persson@nmbu.no

Trine Marhaug 
Mobil: 907 49 808
trine.marhaug@gmail.com

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

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

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

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

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

Besøksadresse:
Keysers gt. 5
0165 OSLO

Bankgiro:
8601 56 02327

Sekretariatet



Antistoff som nøytraliserer 
Nerve Growth Factor hos 
hund.1

En månedlig s.c. injeksjon  
til lindring av OA smerter.1

Ingen prostaglandin- 
hemming.1 Påvirker  
derfor ikke GI-kanal  
eller nyreperfusjon.

Fungerer som naturlig 
forekommende antistoffer.1

1 
MDR.

1 
MDR.

1 
MDR.

1 
MDR.

Librela® – innovativ 
behandling av OA  
hos hund 

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
Referanse: 1. Librela SPC. 

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-20096

MELD PÅ FOR  
Å MOTTA ZOETIS 
NYHETSBREV

SKANN OG KOM I  
KONTAKT MED DIN  
ZOETIS KONSULENT

FØLG OSS PÅ LINKEDIN
https://dk.linkedin.com/company/zoetis-nordics

E-POST: NORDICS@ZOETIS.COM

MÅNEDLIG
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MER FRIHET TIL Å
LEKE
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