Rapport från Normgruppens möte 2019-05-22

Veterinärmedicinska rådets Normgrupp har sammanträtt maj 2019.
En ny uppdragsbeskrivning för normgruppens arbete utformades, riktlinjer
bearbetades och arbetet med framtagandet av kriterier för livskvalitetsbedömning
fortskred. Diskussion fördes angående hur man kan synliggöra normgruppens
arbete bättre, så att det verkligen kan komma berörda till gagn.
Vid mötet 2019-05-22 närvarade Anna Norlin, Maria Ericsson, Sophie Gäfvert, Johan
Thorell och Linn Lernfelt. Saknades gjorde Anna Bodegård-Westling.
Arbete med pågående frågeställningar och riktlinjer

Vid mötet gicks normgruppens uppdragsbeskrivning (från 2014) igenom och en
uppdatering är nu gjord. Denna ska godkännas av Veterinärmedicinska rådet (tidigare
SVS smådjurssektionen) och därefter kommer den publiceras på både
Veterinärmedicinska rådets (www.ssava.se) och SVF:s (www.svf.se) hemsida för
kännedom.

Kopplat till dokumentet för livskvalitétsbedömning, som normgruppen med Maria
Ericsson i spetsen omarbetat och översatt, är det tänkt att författa en riktlinje som berör
avlivning som behandlingsalternativ. Riktlinjen och framförallt dokumentet kan, då det
är färdigställt, användas som underlag och stöd för praktiserande veterinärer i
diskussion med djurägare.

Normgruppen har varit i kontakt med ansvarsnämnden angående beslutet i ärendet
kopplat till extraktion av tänder. Nämnden ska efter deras nästkommande möte
återkomma i frågan, men hittills har man angivit att det är den sammantagna bilden som
ligger till grund för disciplinpåföljden. Normgruppen vill belysa att det är problematiskt
att beslutet är otydligt och svårtolkat.
Uppdatering av nuvarande riktlinjer är i full gång och dessa kommer inom en snar
framtid publiceras i både veterinärtidningen samt på nätet. Normgruppen har för avsikt
att ytterligare synliggöra sitt arbete vid höstens Veterinärkongress som går av stapeln
26-28/9 på Stockholm Waterfront Congress Centre . Träffa oss gärna där och kom med
förslag på vad just ni vill att vi tar upp som kan vara till hjälp för veterinärer i Sverige.
Nya frågeställningar och förslag till riktlinjer

Sedan senaste mötet i februari 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 samt på www.ssava.se.
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