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Offentlig veterinærvakt i Lillehammer og Gausdal 
 

Stav Veterinærsenter AS med våre ansatte betjener den offentlige veterinærvakta i Øyer og 

Ringebu, i samarbeid med praksisgruppa i Ringebu. Dette organiseres slik at det er veterinær 

på vakt i begge områder og vaktgodtgjørelsen deles likt mellom vaktgruppene. 

På vår klinikk på Tretten er vi godt utstyrt for å ta imot smådyr og hest. I vaktområdet for 

Lillehammer og Gausdal har det de siste årene ikke vært et fungerende vaktopplegg for 

smådyr og hest hele året. Resultatet har vært at vi har tatt oss av mange av henvendelsene på 

disse dyreartene i området.  

 

Vi vurderer å ta på oss vaktansvaret utenom ordinær arbeidstid alle dager for smådyr og hest i 

Lillehammer og Gausdal. Vi forventer da at vi skal ha samme godtgjørelse som veterinærene 

som betjener vakta for produksjonsdyr i samme område. 

 

Det er viktig å presisere at den offentlige veterinærvakta er en førstelinjevakt som skal ta seg 

av henvendelser om akutt sjukdom som ikke kan vente til normal åpningstid. Dette vil da 

enten innebære at vi kan behandle dyret på klinikken hos oss, eventuelt ute i felt dersom dyret 

ikke er transportabelt, eller det kan innebære henvisning til andre veterinærklinikker med 

nødvendig kompetanse og bemanning. Vi har ikke mulighet til å ha pasienter liggende inne 

for overvåkning.   

 

Vi er innstilt på oppstart fra 01.01.2022, og at partene evaluerer ordningen etter et år. For å 

klare å betjene en slik vaktbelastning er vi nødt til å ha et permanent bakvaktopplegg, det vil 

si at det alltid må være to veterinærer på vakt. Bemanningssituasjonen for klinisk arbeidende 

veterinærer med vaktbelastning er noe tilsvarende den helsesektoren opplever. 

 

Avtalen vil bli vurdert når endelig utforming foreligger fra kommunene. 
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