
Hei!
Etter 6 år med veterinærstudier ble jeg endelig ferdig utdannet i juni, og jeg var så heldig å få 
drømmejobben, et internship på en hesteklinikk i Dubai. Etter to ukers ferie var det på tide å si 
hadet til alle, pakke hesten på hengeren og flytte henne til sin nye tilværelse som pensjonist/ 
gressklipper i Sverige. Det var veldig trist å ta farvel med Sørkedalen og alle på Ringerike 
Gård etter over 13 år i ”dalen”, men jeg kommer forhåpentligvis tilbake!
Klinikken jeg jobber på er en ganske stor klinikk med plass til 50 hester, og vi har ca --- 
pasienter i året. Klinikken har det meste man kan ønske seg av utstyr, blant annet ultralyd, 
røntgen, shock-wave maskin, scintigrafi og stående og liggende MR. De pasientene vi ser 
mest av er galopp- og distansehester, men det er også mange sprang- og dressurhester og 
poloponnier innom klinikken. Mange av sjeikene har også ulike miniatyrponnier og mer 
sjeldne hesteraser på palassene sine, og de kommer jo også innom av og til. Vi ser veldig 
mange kolikker, haltheter, inkludert frakturer, hester med nedsatt prestasjon og dessverre en 
god del utmattede hester, hovedsakelig distansehester, noe som er en kombinasjon av varmen 
her nede og at de nok har en tendens til å pushe hestene litt for hardt. 

  
Vi er 6 veterinærer som jobber inne på klinikken til enhver tid i tillegg til ca 20 ”field vets” 
som er ansatt av klinikken, men kjører ut til stallene og behandler hester der. Det er folk fra 
veldig mange nasjonaliteter her, blant annet USA, New Zealand, Irland, Mexico, Argentina, 
Italia, England, Saudi Arabia og Canada noe som skaper et veldig godt arbeidsmiljø. Jeg har 
sjelden vært på en hesteklinikk med så avslappet stemning og hyggelig miljø, så jeg trives 
utrolig godt! 
Vi er to ”interns” som jobber her, og en typisk dag for oss begynner med medisinering og 
helsesjekk av alle pasientene klokken 6. Så har vi runde med veterinærene 8:15 hvor vi 
diskuterer pasientene og bestemmer videre behandling. Etter runden legger vi inn kateter og 
klargjør hester til operasjon, MR og scintigrafi. Så fortsetter dagen med å behandle 
pasientene, assistere kirurgene under operasjoner osv. Vi har også ansvar for sedasjon av 
hester for MR og scintigrafi. I tillegg har vi dagpasienter som kommer for blant annet 
halthetsutredning, skoping av mage eller luftveier, røntgen og ultralyd, utredning av 
indremedisinske problemer og mye annet. Klokken 6 er det medisinering og helsesjekk av 
pasientene igjen, og etter 6 tar vi imot akuttpasienter. Noe av det beste med dette internshipet 
er at vi får gjøre veldig mye praktisk og får også ta inn pasienter selv og stille en diagnose før 
vi ringer den klinikeren som har vakt hvis vi trenger hjelp. Vi har også ansvar for anestesi av 
hester som opereres på kveldstid og i helger, noe som er veldig lærerikt. I tillegg jobber vi 
som treatment vets på distanse og galoppløp i både Dubai og Abu Dhabi. Vi har vakt 
annenhver dag, noe som også er veldig lærerikt, men det blir lite søvn av og til. 
Dubai er en fantastisk by å bo i og det er nesten ingenting man ikke kan gjøre her. Det er også 
ganske deilig at det er sol og strandvær omtrent hver dag hele året. Klinikken ligger sentralt 
til, rett ved siden av Burj Khalifa, verdens høyeste bygning, og Dubai Mall. Det er fantastiske 



shoppingmuligheter, mange fritidsaktiviteter, spesielt vannsport, og veldig bra uteliv. Et av 
årets høydepunkt er Dubai World Cup i mars, et av verdens største galoppløp med 10 
millioner dollar i premie. Det holdes på Meydan, en fantastisk bane med plass til over 60 000 
tilskuere, en grandstand som er 1 km lang og inkluderer et 5 stjerners luksushotell. I tillegg 
har de flotte oppstallingsfasiliteter, trenings- og løpsbaner. 
Så langt har jeg hatt det helt fantastisk i Dubai og jeg har lært utrolig mye. Jeg gleder meg til 
de neste 6 månedene her før jeg setter kursen mot Kentucky og nye opplevelser! 

Helle

 










