VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018
Sveriges veterinärmedicinska sällskap SVS smådjurssektionen
2018-01-01 - 2018-12-31
Styrelsen för smådjurssektionen utgjordes under 2018 av:
•

Annelie Eneroth

•

Kim Pettersson

•

Karolina Enlund

•

Maria Karlsson

•

Tilda Börjesson

•

Åsa Vilson

Medlemmar
Under 2018 har sektionen haft 668 medlemmar.
Årsmöte
Årsmöte hölls 10/11-2018 i samband med veterinärkongressen. Styrelsen höll under
året fyra protokollförda möten. Sektionen var fysiskt representerad på FECAVA "council
meeting" i oktober.
Nomineringar och tillsättningar
Under 2018 behövdes inga nya nomineringar till normgruppen eller ESK.
Två nomineringar till fullmäktige utfördes under 2018 Astrid Borg och Åsa Rising.
Internationell representation
Sverige har varit representerad i FECAVA och WSAVA genom internationellt ansvarig
ledamot. Sektionen har varit fysiskt representerad på FECAVA "council meeting" i
Cypern hösten 2018.
SVS kollegium
Sektionen har deltagit i arbetet för sveriges veterinärmedicinska sällskaps kollegium
inkluderande flera telefonmöten och heldagarsmöten genom sektionens ordförande.
Remisser

Styrelsen besvarade tre remisser. Remisserna omfattade i korthet förslag till nya
föreskrifter om apoteksombud och ändringar i Läkemedelverkets föreskrifter, remiss
från SIS gällande vårdhundsteam inom äldrevård och demensvård samt remiss från
jordbruksverket avseende ändring i föreskrifter och allmäna råd om slakt och avlivning
av djur.
Veterinärkongressen
Sektionen arrangerade smådjursprogrammet på veterinärkongressen 2018. Tema för
2018 var anestesi. Föreläsare var Görel Nyman, Anneli Ryden och Tamara Grubb.
Fredagens program avslutades med abcstracs-presentationer och en oberoende jury
utsåg Karolina Enlund till årets abstract vinnare. Under fredagen hölls också en
plenardiskussion som bland annat berörde trubbnosar samt faktaresistens och
vetenskaplig evidens. Fem kongressbiljetter lottades ut till sektionens medlemmar.
Information och profilering
Information rörande sektionens verksamhet har delgivits medlemmarna via sektionens
hemsida smadjursektionen.se/SSAVA.se. Övrig information har skickats via epost till
medlemmarna.
Resebidrag
Två resebidrag på 15000 kr utdelades under 2018 till Anne-Li Ljungren och Johan P
Mouantri. Johan P Mouantri besökte North Carolina State University och fördjupade sig
inom smådjurskirurgi. Anne-Li Ljunggren auskulterande under tre veckor med en
diplomate inom neurologi på en mindre klinik i Finland.
Normgrupp
Gruppen har under året bestått av Sophie Gäfvert, Evidensia Södra djursjukhuset,
Maria Ericsson, Evidensia Djurkliniken Sandviken, Kristoffer Dreimanis, UDS, Anna
Bodegård Westling, Anicura Djursjukhuset Albano, Lotta Hofverberg, Jordbruksverket,
och Anna Norlin, Distriktsveterinärerna, sammankallande.
Gruppen har haft tre fysiska möten som har hållits i SVFs lokaler på Kungsholmen.
Utöver dessa har kommunikation skett via mejl.
Flera frågor inkom under året. Etiska aspekter av den alltmer avancerade vården,
gruppens syn på ansvarsnämndens arbete, videosamtalens roll i branschen och
behovet av att prata avlivning med våra djurägare är bara några exempel på frågor som
på medlemmars initiativ diskuterats i gruppen.
Under 2018 sammanställdes två nya riktlinjer gällande hantering av kryptorkid hund och
besiktning. Ett dokument med information om tillgängliga behandlingsmetoder av BOAS
togs fram.

Normgruppen tackar för det gångna året och välkomnar frågor och åsikter om gruppens
arbete.
ESK
I slutet av 2018 fanns 485 veterinärer med specialistkompetens hos hund och katt. ESK
bestod under året 2018 av Ole Frykman, Cristophe Bujon, Jonas Eriksson, Kristine
Bastholm-Jensen, Sanna Kreuger och Maria Stadler. 2018-02-08 anordnades den
årliga examinationen varvid 25 aspiranter examinerades, 18 med godkänt resultat.
Under året har 31 examensarbeten granskats. ESK sammanträdde sju gånger under
året, oftast i form av telefonmöten.
Initiativprojekt
Under 2018 pågick följande SVS initiativprojekt tillhörande sektionen:
• Tandnomenklatur (Sammankallande: Lena Myrenius. Lena Svendenius. Per
Bransell. Elisabeth Berglund, leg tandläkare. Sophie Liström, leg djursjukskötare.)
• Uppdatering av antibiotikapolicyn. (projekt godkänt och under uppstart).
Ekonomi
Beträffande sektionens ekonomi hänvisas till separat redogörelse från kassören.

