Rapport från Normgruppens möte 2019-10-24

Veterinärmedicinska rådets Normgrupp har sammanträtt oktober 2019.
En ny riktlinje har arbetats fram gällande avlivning som behandlingsalternativ,
diskussion kring ansvarsärenden samt deras utfall var en brinnande punkt vid
mötet, och det beslutades att det nästa år ska utformas en riktlinje för preoperativ
bedömning vid juvertumörer.
Vid mötet 2019-10-24 närvarade Anna Norlin, Maria Ericsson, Sophie Gäfvert, Johan
Rosberg Thorell, Mari Molin och Linn Lernfelt.
Arbete med pågående frågeställningar och riktlinjer

Vid mötet färdigställdes den riktlinje som Normgruppen arbetat fram under året
gällande avlivning som behandlingsalternativ. Till riktlinjen hör en bilaga i form av en
folder som hjälper användaren med livskvalitétsbedömning av hund och katt. Riktlinjen,
och foldern, kommer att publiceras på Veterinärförbundets hemsida så snart den är
godkänd av Smådjurssektionen och Veterinärmedicinska rådet. Tanken är att
förbundets medlemmar ska kunna ladda ned foldern, sätta sin egen prägel på den, och
kunna använda dokumentet som stöd i arbetet.
Uppdateringen av nuvarande riktlinjer är för året klar och finns att läsa på
Veterinärförbundets hemsida. Hemsidan har genomgått en ansiktslyftning vilket gör det
lättare att ta del av värdefull information.

Under nästa år kommer Normgruppen att göra en större revidering av riktlinjen
”rutinmässig toraxröntgen inför kirurgi av tumor mammae hos tik”. Den kommer att bli
bredare och innefatta preoperativ bedömning inför kirugi av juvertumörer hos tik. Johan
Rosberg Thorell kommer att leda detta arbete.
Ansvarsnämndens roll och arbete diskuterades. Medlemmar har kontaktat
Normgruppen och uttryckt oro, då beslut tagna i nämnden har upplevts svåra att förstå
och oväntat hårda. Normgruppen anser att förtroendet för ansvarsnämnden, och deras
transparens, är en så pass stor och viktig fråga som i hög grad påverkar veterinärers
arbetsmiljö, att den bör drivas vidare av Veterinärförbundet.

Då Anna Bodegård-Westling tyvärr måste avsluta sitt uppdrag i Normgruppen har Mari
Molin, Evidensia Djursjukhuset Gammelstad, välkomnats i hennes ställe. Inför nästa år
kommer Maria Ericsson tackas av och Johan Rosberg Thorell tar över den
sammankallande roll som Anna Norlin tidigare skött med bravur.
Nya frågeställningar och förslag till riktlinjer

Sedan senaste mötet i maj 2019 har normgruppen, i skrivande stund, inte mottagit
några ytterligare förslag till riktlinjer eller frågeställningar.

Normgruppen välkomnar frågor och synpunkter gällande antagna riktlinjer liksom förslag på
nya frågeställningar som ni tycker att vi ska arbeta med. Kontaktuppgifter finns på
www.svf.se
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