Norsk dyrepleier- og assistentforening
c/o Line V. Bleken,
Treskeveien 58, 0681 Oslo

Innkaller til årsmøte lørdag 21 mai.
Møtet vil bli holdt på NMBU campus Adamstuen,
Fellesauditoriet under lunsjen på vårkurset, kl. 12.0013.15
Saksliste:
1. Godkjenning av innkallingen.
2. Valg av ordstyrer, referent, 2 stykker til å undertegne
protokollen, 2 stykker til stemmetelling.
3. Godkjenning av årsberetningen.
4. Godkjenning av regnskapet.
5. Godkjenning av budsjett.
6. Godkjenning av handlingsplan.
7. Valg av nye styremedlemmer.
8. Innkommende saker.
Vedlagt ligger forslag til en spesifisert autorisasjon for dyrepleierne.
Forslag til endringer sendes styret innen satt frist nedenfor.
Innkommende saker må være styret i hende innen 5. mai 2016.
Med vennlig hilsen
Styret i NDAF

VEDLEGG 1
Dette forslaget er utgangspunktet for foreningen når vi skal fremlegge
en mer spesifisert autorisasjon for Mattilsynet.
En autorisert dyrepleier kan
Uten veterinær tilgjengelig
Planlegge enkel pleie og behandling av pasienter, for så å utføre dette
Monitorere dyrets allmentilstand ved undersøkelse og innleggelse,
herunder temperatur, puls, respirasjon, væskebalanse og
smertevurdering
Overvåke dyrets tilstand og reagere på dens endringer.
Utføre enkel sårpleie.
Foreta EKG og bedømme kvaliteten av resultatet.
Foreta ikke-kontrastkrevende røntgenundersøkelse, under hensyn til
pasientens tilstand.
Uttak av følgende biologisk prøvemateriale:
a. Blod.
b. Fæces.
c. Urin.
d. Svaberprøver.
e. Hudskrap.
Med veterinær tilgjengelig
Uttak av diagnostiske prøver, som ikke krever penetrasjon av legemseller leddhuler.
Foreta røntgenkontrastundersøkelser av magetarmkanalen.
Medisinere intramuskulært, intravenøst eller subkutant med
medikamenter som ikke er forbeholdt veterinærer. Medikamentene
skal være rekvirert av veterinær
Beregne og foreta væsketerapi.
Utføre simple behandlingsteknikker som tannrens
Forberede pasienter til operasjon, herunder premedisinering samt
klargjøring av operasjonsfelt.

Overvåke pasienter i anestesi, herunder temperatur, puls, respirasjon,
væskebalanse og anestesidybde.
Anlegge og skifte forbindinger, som ikke krever hardt
fikseringsmateriale.
Ileggelse av:
a. Intravenøst kateter i perifere vener, som ikke kan nå de sentrale
vener
b. Trakealtubus.
c. Urinveiskateter.
Enkel suturering av epidermis og subcutis
Foreta laserbehandling med laserklasse III B (terapilaserbehandling)
hvis adekvat opplæring er gitt.
Gi inhalasjonsanestetika og injeksjonsanestetika
Dyrehelsepersonell kan i sin virksomhet overlate bestemte oppgaver
til annet personell hvis det er forsvarlig ut fra oppgavens art,
personellets kvalifikasjoner og den oppfølgning som gis. Blir de
samme oppgavene gitt over tid, skal dette dokumenteres og signeres
av dyrehelsepersonell og medhjelper. Det skal også fremkomme i
dokumentet hvilken opplæring medhjelper har fått for å kvalifisere seg
til oppgaven. Dokumentet skal lagres.
Elever og studenter skal som regel bare gis oppgaver ut fra hensynet
til opplæring. Opplæring av aktuell prosedyre/behandling skal
dokumenteres.

