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Hei, 
 
Selv om jeg ikke står på noen lister som har mulighet til å kommenter, regner jeg med at dette vil affisere 
meg og hele veterinærstanden direkte, og at dere derfor vil ta til vurdering hva jeg kommer med under. 
Denne forandringen vil gå på mulighetene å klage, og behandlingstid, med mer. Jeg er usikker på om det 
vil være negativt, da jeg har bedre erfaring med at Hovedkontoret følger og kan lovene de er satt til å 
forvalte.  
 
I forbindelse med klager på Mattilsynet, som jeg har sendt mange av gjennom årene, så har det vært 
tydelig at MT for det første ikke følger internkontrollforskriften og mangler totalt en dialog innad og 
utad. Det som regionkontorene gjør, og for korreks for, finner ingen andre ut av. Det burde bedres. 
 
Hvis jeg klager på MT sine faglige vurderinger, blir disse bare avfeid. Sivilombudsmannen vil ikke 
behandle klager av faglig art, og Det Veterinærmedisinske Rettsrådet nekter å behandle saker som 
omhandler MT sine veterinærer. Jeg har ikke fått beskrevet hvor det er lovhjemlet at MT sine 
veterinærer er unntatt vurdering av DVR, men har i gjentatte saker hvor MT ikke har etterlevd 
dyrevelferdsloven, brudd på § 14 i lov om dyrehelsepersonell, legemiddelloven, journalforskriften, 
forsvarlig virksomhet, m.m. fått skriftlig fra DVR at MT sine veterinærer vurderer de ikke. Det ville vært i 
MT sin interesse at både vi som er veterinærer for tillitt til MT sine vurderingsevne, som nå ikke 
eksisterer, og at MT kunne fått indikasjoner på at det de driver med er totalt uakseptabelt og til fare for 
liv og helse, slik som rabiesvaksineringen av dyr med ukjent smittestatus.  
 
Jeg ber om at MT sine veterinærer kan, på lik linje med alle landets veterinærer, bli påklaget inn til DVR. 
 
Videre er det viktig at DVR publiserer sine avgjørelser på sine hjemmesider, både når det gjelder MT, 
men også når det gjelder oss veterinærer. 
 
Jeg håper dere vurderer dette konstruktive innspillet. 
 
 
Mvh 
 
Per Christian Bye 
Veterinær 
Vestmar Dyreklinikk Dyrehelse AS 


