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Plan for gjennomføring av  
Dyrlegesekretærstudiet  

 

Forventet tidsbruk Emne Planlagte lærerkrefter 

8 timer Innføring i excel  og word Tine Resset 

4 timer Profvet og Vetserve Knut Olav Lunden ved 
Vetserve og  Fredrik  Eriksson 
ved Profvet 

6 timer Kliniske instrumenter og generell 
informasjon om drift i klinikk 

Jan F Andersen og klinikk 
besøk 

10 timer Prissetting, regnskap, 
budsjett(grunnleggende) 

Bjørn Midthun/ Mette 
Karlsrud/Tine Resset 

6 timer Rutiner i klinikk og hverdagslige 
utfordringer i yrket 

(førstehjelp, hms etc) 

Tine Resset, Randi Tangen 

6 timer Anatomi og fysilogi Randi Tangen 

8 timer Ernæring og fòr Heidi Olsen og Dag 
Wilhelmsen(litt om 
sorgreaksjoner også) 

6 timer Salg og markedsføring Tine Resset 

6 timer Drift, rutiner og forståelse for bransjen Besøk på kennel/klinikk o.l 

4 timer Forberedelse til eksamen, oppgaveløsning 
og generell informasjon 

Tine Resset 

 

I tillegg vil vi besøke messe for veterinærer og dyrepleiere på clarion hotell og/eller dogs4all på 
Lillestrøm. Dette avhenger av tid på året som dette arrangeres. 

Nettskolen 

All informasjon og faglitteratur som du trenger finner du på nettskolen. Den er oversiktlig og 
omfattende, men de tar mange sammendrag og eksempler som gjør at pensummet er  å komme 
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igjennom. 
 
Nettskolensstruktur: 
DEL 1: Renhold, dyrevelferd og rutiner i klinikk 
DEL 2: Kliniske instrumenter 
DEL 3: Førstehjelp 
DEL 4: Anatomi og Fysiologi 
Urogentialsystemet  
-Sirkulasjonssystemet  
-Endokrinekjertler  
-Fordøyelse og Respirasjonssystemet  
-Nervesystemet 
DEL 5: -For og Ernæring 
DEL 6: HMS og Sikkerhet 
DEL 7: Økonomi:  
-Budsjetter  
-Regnskap og lønn  
-Prissetting  
-lønnsomhet i klinikk 
DEL 8: Økonomi i klinikk (grunnleggende Profvet og Vetserve) 
DEL 9: Administrative oppgaver 
DEL 10: Salg og Service 
DEL 11: Markedsføring og lovverk 
 
Det ligger også litt frivillig stoff og fordypning til emnene på nettskolen.  
 

Studentene mottar også oppgaver som skal leveres i forbindelse med hver samling. Disse rettes 
og eleven får tilbakemelding med kommentarer og karakter. 

 

Vennlig hilsen 

 

Tine Resset 
Utdanningsansvarlig for studiet 

Tlf 97164679 eller 90744447 
Mail: tine@fag-senteret.no 


