
Informasjon om veterinærtjeneste i Snillfjord kommune 

Da Bjørn Langebro går av med pensjon fra og med 1.mars, vil Hemne veterinærkontor AS overta 40 % 

av dagpraksis i Snillfjord kommune. Øyvind Volden vil øke sin stilling til 60 % av dagpraksis, og han vil 

fortsette deltagelse i den kommunale vaktordninga til og med 6. mai 2018.   

Fra 6. mai vil all vakt bli kjørt av veterinærer tilhørende Hemne veterinærkontor AS.  

Hvilke dager som blir kjørt av Hemne veterinærkontor vil bli noe variable i starten, men stort sett 

mandager og tirsdager fram til mai. Info vil bli lagt ut på vår facebook-side, og på Snillfjord 

kommunes nettsider.  

VIKTIG: Telefonen vil bli besvart av Hemne veterinærkontor ALLE hverdager, inkludert de dagene 

Øyvind Volden kjører. Dette vil gjøre det enklere for dere, slik at dere kun har ett telefonnummer å 

forholde dere til, både på hverdag og helg. Vi ønsker å få inn oppdrag så tidlig som mulig, våre 

innringingstider er fra 08.00-09.30. Telefonnummeret er 72 45 10 16. Ved stor trafikk på linjen kan 

man oppleve at man ikke kommer igjennom, prøv da igjen etter kort tid.  

 

 I tillegg til inseminering og sjukdomsbehandling tilbyr vi blant annet; 

• Drektighetskontroll med ultralyd  

• Avhorning med varmluftsjern  

• Klauvskjæring ved sjukdom, gjøres i medbrakt klauvboks 

• Salg av diverse rekvisita  

• Vaksinering av besetninger 

• Nedleggelse av mineralkapsler og snyltekapsler 

• Attester 

• Veiledning og forebyggende helsearbeid 

• Gullkort på Specific hund- og kattefôr, som gir hver 5. sekk gratis 

(oppdrettere/produksjonskunder) 

• Kastrering av småfe/gris 

• Smådyrsklinikk på Kyrksæterøra, der vi foretar operasjoner, røntgen, ultralyd, vaksinering, 

pelsklipp, blodprøver osv. Salg av diverse pleiemidler og utstyr til smådyr, samt kvalitetsfôr 

fra Royal Canin og Specific til hund og katt.  

 

For større besetninger tilbyr vi også avtalebesøk, der drektighetskontroller, insemineringer, 

brunstkontroller og avhorninger blir fakturert pr time. Dette gjøres da en gang i måneden på fast 

avtalt dag, slik at det blir forutsigbart både for bonden og veterinæren. Ønsker du å vite mer om 

avtalebesøk, ring oss gjerne på telefon 72 45 10 16. Etter avtale med Øyvind Volden vil også han 

foreta avtalebesøk med samme prissetting.  

 

Vi ber om at bonden/evt. avløser er tilstede når veterinæren kommer, og hvis du ønsker det, ringer vi 

eller sender sms før vi kommer. Vi ber også om at det fins rene støvler og frakk, vaskevann og såpe 

tilgjengelig.  

Har du sjukdom som diare eller luftveisinfeksjon i besetningen, vil vi gjerne at du sier ifra ved 

bestilling av besøk, slik at vi kan planlegge ruten etter dette.  



Våre åpningstider på kontoret er mandag til torsdag 08.00-14.00, og fredager fra 08.00-12.00.  

 

Fakturering foregår en gang i måneden, og det er ønskelig å sende faktura via epost om mulig. Send 

gjerne din epostadresse til oss på; hemnevet@live.com  

 

Vi har ett tett og godt samarbeid med Øyvind Volden, og det er også viktig for oss å ha god kontakt 

med dere som bønder. Dere er velkomne til å ringe oss i kontortiden om det skulle være spørsmål, ris 

og ros, evt. sende mail eller spørsmål over vår facebook-side. Her legges også ut informasjon om 

hvem som har akuttvakt i helger og helligdager.  

 

En liten oversikt over våre ansatte; 

 

Johan Haugen- bosatt på Kyrksæterøra, tok sin veterinærutdannelse i Budapest. Jobber i all 

hovedsak på produksjonsdyr. Startet på Hemne veterinærkontor AS i 2011 etter endt utdanning.  

Siri Live Svelle- bosatt på Kyrksæterøra, men er opprinnelig fra Lillehammer. Tok sin 

veterinærutdannelse i Budapest, ferdig i 2010. Jobber i all hovedsak med smådyr, men har også stor 

erfaring med produksjonsdyr. Har tidligere jobbet i Kristiansund, Nord Troms, Tynset og Knarvik. 

Ansatt i Hemne veterinærkontor AS i januar 2015.  

Lucie Toma- bosatt på Kyrksæterøra/Trondheim, opprinnelig fra Tjekkia. Veterinærutdannelse fra 

Tjekkia, og ble ferdig uteksaminert i 2010. Har tidligere jobbet i Irland og Skottland med 

produksjonsdyr og smådyr, og Mattilsynet region nord som førsteinspektør på slakteri. Ble ansatt på 

Hemne veterinærkontor i september 2017. Jobber både med smådyr og produksjonsdyr.  

Sidsel Berg- bosatt i Trondheim, veterinærutdannelse fra Budapest, ferdigutdannet i 2009. Stor 

erfaring med hest, og er eier av Leangen hesteklinikk. Har tidligere jobbet som veterinær i 

Afghanistan gjennom Forsvaret. Ansatt hos Hemne veterinærkontor AS i 50% stilling, inkludert 

akuttvakt, siden 2013. Jobber i hovedsak med produksjonsdyr og hest. 

Hanne Tangen Hansen- bosatt i Vinjefjord, opprinnelig fra Skaun. Agronomutdannelse fra Skjetlein 

vgs. Jobber som daglig leder/veterinærassistent ved Hemne veterinærkontor AS, ansatt siden 2011. 

Er stort sett den som besvarer telefoner i innringingstiden.  
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