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Helsetjenesteveterinæravtale  
(Gjeldende fra 01.10.2013 – Versjon 2.0) 

 
 

 
Formålet med avtalen 

 

HT-Fjørfe ønsker å utvikle og tilby alle kommersielle fjørfevirksomheter tilfredsstillende 
veterinærtjenester. Gjennom helsetjenesteavtalene er det HT-fjørfe sin ambisjon å få på plass 
regionale fjørfehelsetjenester bestående av fagkompetente helsetjenesteveterinærer.  
 

Målsetningen er friske dyr, et dyrehold med høy etisk standard 
og egg og fjørfekjøtt med høy kvalitet. 

 
 
Denne avtalen gjelder mellom Helsetjenesten for fjørfe (HT-Fjørfe) og veterinær _______________. 
I denne avtalen inngår service- og kompetanseoppbyggingstilbud mot at avtalefestet veterinær 
søker å oppfylle de forpliktelser avtalen innebærer overfor helsetjenesten.    
 

Avtalen gir veterinæren rett til å kalle seg helsetjenesteveterinær1. Veterinærer med 
helsetjenesteavtaler vil bli anbefalt overfor rugerier og fjørfeprodusenter.   
 

Produsenter med helseovervåkingsavtale med helsetjenesteveterinær innrømmes i visse 
forsikringsselskaper reduksjon i husdyrforsikringspremie, så fremt de også deltar i og aktivt gjør 
bruk av organisert produksjonskontroll.  

 

 
Forpliktelser for helsetjenesteveterinær 

 

Veterinærer som tegner helsetjenesteavtale med HT-fjørfe forplikter seg til så fremt det er mulig å  
 

• inneha minimum ti (10) helseovervåkingsavtaler med konsumegg- og / eller 
fjørfekjøttprodusenter. Avtaler med rugerier og andre sertifiserte fjørfevirksomheter kan 
erstatte eller supplere avtaler i minimumskravet over. Alle avtaler skal være lagt inn i 
fagsystemet HelseFjørfe – www.helsefjorfe.no. De Plikter og anbefalinger, som følger 
helseovervåkingsavtalen, skal etterleves.   
 

• utføre regelmessige helseovervåkingsbesøk - i tråd med HT-fjørfe sitt skjema 
Helseovervåking i fjørfebesetninger (med tilhørende veileder), bransjeretningslinjen 
Dyrevelferd slaktekylling, o.a. 

 

• journalføre alle besøk og all medisinbruk i HelseFjørfe uten ugrunnede opphold2. Journalene 
skal fortløpende oppdateres mht. prøvesvar, diagnosenivå, etc.  

 

• etterleve og gi rådgivning om næringens retningslinjer om smittevern og hygiene. Viktig 
regelverk på området er Forskrift om hold av fjørfe, Forskrift om sertifisering av 
fjørfevirksomheter, næringens tilleggskrav nedfelt i KSL3 (herunder medisinstandarden), 
m.m. Se også brosjyren www.animalia.no/smittebeskyttelse-fjorfe  
 

• bygge opp og opprettholde egen kompetanse på fjørfeveterinærmedisin.  
 

• delta på fagmøter, seminarer og kurs i regi av HT-fjørfe, o.a., enten som kursdeltaker eller 
som foredragsholder. 
 

• samarbeide med andre helseovervåkings- og helsetjenesteveterinærer1 og næringens 
fagkonsulenter. Gjerne også holde lokale produsentseminar. 

 

• ved avtale med rugerier og avls- og oppformeringforetak, gi råd om og stille krav til 
kvalitetsstyring etter kjente prinsipper, deriblant HACCP.  
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Forpliktelser for HT-Fjørfe 

 

1/2. Servicetilbud 
 

HT-Fjørfe skal  
 

• drifte, hjelpe til med og videreutvikle fagsystemet HelseFjørfe – www.helsefjorfe.no  
 

• kunne følge opp eller hjelpe til i komplekse enkeltsaker eller samordne saker som angår   
flere besetninger. 
 

• på forespørsel kunne dekke innsending og prøveundersøkelser ved Veterinærinstituttet.  
 

• tilby kurs og fagmøter 
 

• sende nyhetsbrev, faktaark, o.a. informasjon.  
 

• sende A- og B-sjukdomsvarsler per e-post, eventuelt per sms.  
 

• kunne videresende kasuistikker til øvrige helsetjenesteveterinærer for diskusjon rundt helse- 
og velferdsmessige problemstillinger 
 

• kunne bistå eller tilrettelegge for lokale dyrehelse- og dyrevelferdsprosjekter eller 
helsetjenesteseminarer overfor produsenter.  
 

• arbeide for å bedre tilgangen på legemidler, herunder informasjon, tilrettelegging mht 
registreringsfritak og markedsføringstillatelser. 

 
2/2. Kompetanseoppbygging  
 

HT-Fjørfe arrangerer selv 1 – 2 dagers kurs, fagmøter, m.m. Kursene er gratis for 
privatpraktiserende helsetjenesteveterinærer. Utover dette er det flere tilbud som en på grunnlag 
av individuell søknadsbehandling vil kunne innvilge støtte til deltakelse på 
Kurs og konferanser i Norge, eksempelvis 
 

• Fjørfeskolen (Nortura) og Fjørfebransjens kompetanseskole (KLF). Dette er 2x2 dagers 
kompetansekurs for produsenter, men også nyttig for andre.   

 

Kurs og konferanser i utlandet, eksempelvis 
 

• Poultry Health Course, Compton Laboratory, UK - http://www.iah.bbsrc.ac.uk/.  
 

• Master of Avian Health and Medicine - http://www.avianhealthonline.vet.unimelb.edu.au/. 
 

• Konferanser i utlandet, deriblant Nordisk fjørfekonferanse  
 

HT-Fjørfe vil også kunne være med på å tilrettelegge for   
 

• Spesialistkompetanseoppbygging i regi av Den norske veterinærforening 
 

• Hospitering ved Veterinærinstituttet med fordypning i patologi og diagnostikk 
 

 

Avtalen kan av HT-Fjørfe sentralt sies opp med en måneds varsel dersom avtalen bør revideres eller 
avtalefestet veterinær etter HT-fjørfe sitt skjønn ikke oppfyller viktige forpliktelser i avtalen. 
Avtalefestet veterinær kan selv med en måneds varsel tre ut av avtalen med HT-Fjørfe.  
 
 
 
 
Sted og dato:  
 
 
 
Helsetjenesten for fjørfe - ANIMALIA 
  

 
 
 
 
Helsetjenesteveterinær

1 Oversikt over helsetjenesteveterinærene: www.animalia.no/helsetjenesteveterinarer, 2 I henhold til Forskrift om journal 
for dyrehelsepersonell, så skal “Nedtegnelsene i journalen gjøres uten ugrunnet opphold etter at dyrehelsehjelpen er gitt”. 
I henhold til Forskrift om bruk av legemidler til dyr skal all medisinbruk rapporteres. I tillegg til i HelseFjørfe, må 
medisinbruk rapporteres via Dyrehelseportalen www.dyrehelseportalen.no, andre veterinære fagsystemer eller 
Mattilsynets skjematjenester, 3 KSL-standarder: http://matmerk.no/ksl/standarder/  


