
Sektionen för Läkemedel för djur  

Verksamhetsberättelse 2019  

  

Verksamhetsberättelsen omfattar perioden mellan respektive års årsmöten, från den 1 december 2018 

till den 30 november 2019  

  

Medlemmar  

Antalet medlemmar i sektionen var X i november 2019  

  

Styrelsen under verksamhetsåret har utgjorts av:  

Ordförande: Carin Svensson 

Sekreterare: Elisabet Friede  

Ordinarie ledamöter:  Maria Krüger-Eriksson, Bitte Ljungström, Lotta Öhman, Charlotta Lord, Björn 

Karlsson , Annette Lindberg, Maria Marchi 

 

Valberedning under perioden har varit:  

Sammankallande: Monica Jensen 

Ledamot: Vakant  

  

Årsmöte och Styrelsearbete  

Årsmötet 2018 utgjorde starten för verksamhetsåret, och utfördes via nätet. Ambitionen har varit att 

skapa en styrelse med så stor bredd som möjligt inom vårt verksamhetsområde. Vi har nu såväl 

veterinär, leg.djursjukvårdare, farmaceuter, djurförsäkring samt personer med bakgrund inom 

Apotekarsocieteten i styrelsen. Under verksamhetsåret har styrelsen haft 5 protokollförda 

styrelsemöten. Möten har har hållits på Apotekarsocietetens lokaler på Wallingatan i Stockholm, men på 

grund av styrelsens geografiska spridning och arbetsbelastning har flera möten genomförts som 

telefonmöten..  

  

Det nya verksamhetsåret inleddes med ett möte 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 2019, liksom Apotekarsocietens 

fokusområde antibiotikaresistens. Till detta har vi även fokuserat på antihelmintikaresistens där det finns 

en ökning.. 

 Vi har genom vår ”parasitexpert” Bitte Ljungström arbetat med att ta fram ett antal korta filmer om 

avmaskning som kommer att läggas ut på vår hemsida inom kort. 

En annan öppning är att Läkemedelsakademin tagit över egenvårdsutbildningar från ett annat företag. 

En av dessa utbildningar är ”Egenvård för hund och katt” där avmaskning är en stor 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 2020 utöka materialet med 

även Egenvård häst 



  

Deltagande i centrala aktiviteter och möten  

Sektionen har genom Maria Kruger 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 dessvärre inte kunnat genomföra några aktiveter under våren, utan siktat in oss på hösten. 

Vi kommer att ha en aktivitet om Aggressiv virusabort hos häst i november och planerar att ha en 

aktivitet om Service- och Signalhundar i januari. 

I samarbete med Västra kretsen har vi även Service- och Signalhundar i november. Även andra kretsar 

har visat intresse för Service- och Signalhundar i slutet av året. 

Vi arbetar även med att ta fram utbildningsfilmer kring avmaskning av hund och katt som kommer att 

publiceras på vår hemsida inom kort.. 

Andra aktiviteter är att kunna erbjuda intressanta studiebesök, t.ex. Hundstallet, Hovstallet, 

Skansenakvariet m.m. 

  

  

Stockholm 2019-10-20  

För styrelsen  

  

  

  

Carin Svensson  

Ordförande i Sektionen för Läkemedel för djur  


