
 
 
 
 

   
 

 

Verksamhetsberättelse Sektionen Läkemedel 
för Djur 2018 
 

Verksamhetsberättelsen omfattar perioden mellan respektive års årsmöten, dvs från den 2017-12-01 till 
den 2018-12-01 
 
Medlemmar 
Antalet medlemmar var 80 st. 2018-11-01 samma som föregående år 
 
Styrelse och övriga funktionärer 
Ordförande: Carin Svensson 
Ledamöter: Elisabet Friede, Maria Kruger, Bitte Ljungström, Stina Blomkvist 
Adjungerade ledamöter: Frida Wallentin 
 
Ledamöter i fullmäktige: Carin Svensson 
Suppleanter i fullmäktige: Elisabet Friede 
 
Valberedning (sammankallande): Charlotta Lord 
Valberedning (ledamöter): Vakant 
 
Styrelsearbetet 
Under året har sektionen haft 6 protokollförda sammanträden, varav 4 telefonmöten. Styrelsen har även 
varit engagerad i att besvara remisser och försökt verka för att Apoteksmarknadsutredningen äntligen ska 
ta upp frågorna om djurläkemedel. Vi har skrivit ”Nyfiken på sektionen” som lagts ut på 
Apotekarsocietetens hemsida samt arbetat aktivt med medlemsrekrytering liksom aktiviteter i sociala 
medier med hjälp av vår samordnare Frida Wallentin. 
Årsmötet 2017 i december utgjorde starten för verksamhetsåret. Många sammankomster har skett på 
Apotekarsocietetens lokaler i Stockholm, men relativt ofta har vi fått ha telefonmöten pga. styrelsens 
geografiska spridning och arbetssituation.. 
Verksamhetsåret 2018 inleddes med en diskussion om vad det framtida arbetet ska fokusera på, och vi fann 
att utarmningen av kunskap om djur och djurläkemedel på apoteken bör prioriteras. 
Vi har därför genomfört utbildningar vad gäller endo- och ektoparasiter i Stockholm och Göteborg samt en 
uppskattad utbildning om smärta hos hund och katt i samarbete med Skånekretsen. 
Vi har även haft visst samarbete med Bayer kring utbildning gällande katt på olika orter. 
Vi har också deltagit i Läkemedelsakademins arbete kring uppdatering av egenvårdsutbildningar för hund 
och katt genom ordföranden, och kommer att medverka till en ny utbildning om häst under 2019. 
 
Genomförda aktiviteter 
 

Aktivitet Datum Antal deltagare Ev kommentarer 
Endo- och ektoparasiter 
Stockholm 

Feb.2018 Ca.30 Frukostseminarium 

Endo- och ektoparasiter 
Göteborg 

2018-03-14 Ca.30 Kvällsseminarium 



 
 
 
 

   
 

 

Läkemedel mot smärta 
hos hund och katt 
Samarbete med 
Skånekretsen 

Våren 2018  Kvällsseminarium med 
veterinär Johannes 
Larsson 

Debattkväll ”Vart är 
djursjukvården på väg” 

2018-10-24 Ca.30  

Katt-seminarier i 
samarbete med Bayer 

Vår- och 
höst 2018 

 Seminarier i Skåne och 
Göteborg 

    
 
Deltagande i centrala aktiviteter och möten 
Sektionen har genom ordföranden deltagit i Apotekarsocietetens ordförandekonferens. 
Sektionen har dessvärre varit förhindrad att deltaga i fullmäktige pga. arbetssituation och resor. 
 
 
Namn: Carin Svensson 
Ort och datum: Stockholm 2018-11-05 
Ordförande i Sektionen Läkemedel för Djur 
  

 


