
Sektionen för Läkemedel för djur  

Verksamhetsberättelse 2017  

  

Verksamhetsberättelsen omfattar perioden mellan respektive års årsmöten, från den 1 december 2016 

till den 30 november 2017  

  

Medlemmar  

Antalet medlemmar i sektionen var 89 i november 2017  

  

Styrelsen under verksamhetsåret har utgjorts av:  

Ordförande: Carin Svensson 

Sekreterare: Elisabet Friede  

Ordinarie ledamöter:  Emelie Syring, Maria Krüger-Eriksson, Petra Laveno, Jenny Lennström  

Adjungerade ledamöter: Monika Jensen-Sköld t.om. september, därefter Frida Wallentin  

Valberedning under perioden har varit:  

Sammankallande: Charlotta Lord 

Ledamot: Vakant  

  

Årsmöte och Styrelsearbete  

Årsmötet 2016 utgjorde starten för verksamhetsåret, och utfördes via nätet. Under verksamhetsåret har 

styrelsen haft 4 sammankomster. Alla sammankomsterna har hållits på Apotekarsocietetens lokaler på 

Wallingatan i Stockholm, men på grund av styrelsens geografiska spridning har ledamöter ibland deltagit 

per telefon.  

  

Det nya verksamhetsåret inleddes med en workshop över det framtida arbetet och vad sektionen ska 

fokusera på. Vi fann då en att utarmning av kunskap om läkemedel till djur har skett på apoteken och 

styrelsen beslöt då att fokus skulle läggas på detta område under 2017. Vi hade planerat en 

webutbildning i smådjurs-parasitologi, där konceptet varit helt klart men har stupat på ekonomi. Dock 

har en viss öppning kommit genom att Läkemedelsakademin tagit över egenvårdsutbildningar från ett 

annat företag. En av dessa utbildningar är ”Egenvård för hund och katt” där avmaskning är en del. 

Utbildningen tar även upp fästingprofylax, hud- och pälsvård m.m. 

Sektionen har deltagit i uppdateringen av utbildningen, genom ordföranden. I ett första skede är det 

enbart uppdatering av befintligt material, men möjligheter finns att under 2018 utöka materialet. 

  

Deltagande i centrala aktiviteter och möten  

Sektionen har genom ordföranden deltagit i Apotekarsocietetens ordförandekonferens. Ordförande har 

också deltagit i ett möte i det nybildade sektionsrådet. Sektionen har svarat på frågor från APS hur 

omvärlden påverkar vårt arbete och hur framtiden ser ut.    

  

  



  

Medlemsaktiviteter  

Vi har planerat frukostseminarier på temat Egenvård hund och katt med fokus avmaskning. Vi provar 

detta med frukostseminarier eftersom apoteksmedarbetare har svårt att delta i kvällsaktiviteter med 

tanke på apotekens utökade öppethållandetider. Det första frukostseminariet genomförs 26 oktober i 

Stockholm. Om intresse finns tänker vi oss att även genomföra frukostseminarier i Göteborg och Skåne. 

Vi har även diskuterat att hålla en debattkväll på temat ” Vart är djursjukvården på väg”. Ett minst sagt 

infekterat ämne, där vi tänker oss att många olika aktörer ska få möjlighet att debattera. Planen för 

genomförande av detta är våren 2018. 

Vi diskuterar också en egen Facebooksida för sektionen under 2018. 

  

  

Stockholm 2017-10-15  

För styrelsen  

  

  

  

Carin Svensson  

Ordförande i Sektionen för Läkemedel för djur  


