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Sertifiseringsordningen
har inspirert oss til å bli best mulig,
ikke bare til å oppfylle minstekravene.
Sitat fra leder ved sertifisert dyreklinikk

Evidensia Tromsø Veterinærsenter
AniCura Dyresykehuset Tromsø

Sortland Dyreklinikk
Namsen Dyrehospital (Spillum)
Grong Dyreklinikk
AniCura Dyrehospital Byåsen
Evidensia Trondheim Dyrehospital

Stjørdal Dyreklinikk
Evidensia Trøndelag Dyreklinikk (Ranheim)

Molde Dyreklinikk
Ålesund Dyreklinikk
Dyrlegene på Lilleaker, Groruddalen Dyreklinikk, Evidensia Oslo Dyresykehus,
AniCura Østerås, Hønefoss Dyrehospital, Follo Dyreklinikk (Ski), Jessheim Dyreklinikk,
Evidensia Lørenskog Dyreklinikk, Evidensia Kolsås Dyrehospital, AniCura Dyreklinikk Ekeberg,
AniCura Dyreklinikk Sandvika, Evidensia Åssiden Dyreklinikk (Drammen), Mosengs Dyreklinikk
(Oslo), Skedsmo Dyreklinikk (Kjeller), Røyken og Omegn Dyreklinikk
Vet Sentrum (Hamar)
Kongsvinger
Veterinærklinikk
AniCura Dyresykehuset Bergen Nord (Eidsvåg)
Fana Dyreklinikk
AniCura Dyresykehuset
Bergen Sør
AniCura Dyreklinikken
Myrbø Dyreklinikk
Telemark (Gvarv)
AniCura Jeløy Dyreklinikk (Moss)
AniCura Dyreklinikk Rising (Skien)
Porsgrunn Dyreklinikk
Fredrikstad Dyrehospital
Smådyrklinikken i Haugesund
Din Dyreklinikk (Sandefjord)
Hafrsfjord Smådyrklinikk

Den frivillige sertifiseringsordningen stiller
strenge krav til dyreklinikkene.
Dette gjelder både faglig kompetanse, diagnostikk,
behandling, hygiene og service.

AniCura Dyresykehus Stavanger
Vennesla Dyreklinikk
AniCura Dyreklinikk Sørlandet (Kristiansand)
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Din klinikk er sertifisert

DNVs tilsynsutvalg
for dyreklinikker (TUD)

Dyreklinikk sertifisert av
Den norske veterinærforening

Formål:
Formålene med TUDs arbeid er å ivareta
god dyrehelse, dyrevelferd og folkehelse
gjennom å:
bidra til en gjennomgående
kvalitetsheving av smådyrpraksis
støtte den enkelte klinikks arbeid
med å forbedre kvaliteten på
diagnostikk, behandling og den
service som tilbys dyreeierne og
deres dyr
tilby dyreeierne en god standard
for veterinærbehandling av smådyr

Kjenner du dette
skiltet?
Kun dyreklinikker som er sertifiserte
av Den norske veterinærforening
(DNV) har lov å bruke dette skiltet.
Det blir stilt strenge krav til klinikkene
for å bli sertifisert. Kravene gjelder
alle klinikkens arbeidsområder.

SERTIFISERT
DYREKLINIKK

Det skal være gjennomtenkte og gode
systemer for alt som foregår på klinikken, slik at både tobeinte og firbeinte
blir ivaretatt på en trygg og god måte.

Dyreklinikker som ikke er sertifiserte av Den norske veterinærforening,
kan også holde høy kvalitet. Det som likevel skiller de sertifiserte
klinikkene fra de som ikke er sertifiserte, er at de blir systematisk
vurdert av en utenforstående instans (TUD). Etter et omfattende tilsyn,
vurderes det om klinikken tilfredsstiller de kravene som skal til for
å kalle seg “Dyreklinikk sertifisert av Den norske veterinærforening”.
Men de sertifiserte klinikkene kan ikke hvile på sine laurbær. Alle
klinikkene må vise at de stadig blir bedre. Dette gjør de ved tilsyn
og vurdering hvert 2. år i starten, og senere hvert 3. år.

Nysgjerrig på mer? Ta gjerne kontakt.
www.vetnett.no/klinikksertifisering-klinikkgodkjenning

