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Vi tar nu nya tag med medlemsutskick!
Vi planerar två utskick per år - i juni och december. Kontakta vår informationsansvarige för önskemål om innehåll i kommande utskick!
Smådjurssektionen önskar våra medlemmar en riktigt skön sommar!

Smådjurssektionens
Vårutskick 2018
Veterinärkongressen 2018

I år lottar vi ut 5 gratisbiljetter bland Smådjurssektionens medlemmar till det spännande smådjursprogrammet i anestesi och analgesi på Veterinärkongressen!
Mejla ditt intresse till sekreterare@smadjurssektionen.se. Vi lottar

de lyckliga vinnarna efter den 30 september 2018 och meddelar
på e-post! Uppge namn, mobilnummer och arbetsplats. Lycka till!
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Veterinärinformation från Royal Canin

Vår förhoppning är att vi genom att förmedla information via Smådjurssektionen lyckas nå ut med
viktig information om nutrition, våra produkter och tjänster till fler av landets verksamma veterinärer. De utskick vi gör till kliniker och djursjukhus når tyvärr inte alltid fram till veterinärer. Det korta
formatet medger inga utsvävningar, önskar du mer information hör då av dig till klinikens Royal
Canin konsulent, eller direkt till undertecknad.

Prenumerera kostnadsfritt på vår vetenskapliga tidskrift Veterinary Focus!

Veterinary Focus är en internationell tidskrift för veterinärer som arbetar med sällskapsdjur. Tidskriften ges ut fyra gånger per år. Vi har tidigare tryckt och distribuerat tidskriften till kliniker och djursjukhus samt i vår monter i samband med kurser och kongresser. I och med att vi nu kan erbjuda en
digital lösning slutar vi nu att trycka tidskriften.
Hoppas du kan ta några minuter och registrera dig via länken nedan. Efter att du registrerat dig får du
ett mail, där du inom 24 timmar måste kvittera att du önskar prenumerera på Veterinary Focus. Därefter får du meddelande när nästa nummer av Veterinary Focus publicerats och dessutom tillgång till
flertalet tidigare nummer. Du kan avregistrera dig närhelst du vill. Sprid gärna informationen till
andra veterinärer eller djursjukskötare som kan tänkas vara intresserade!
http://vetfocus.royalcanin.com/
Du kan ladda ned och läsa tidningen direkt på en läsplatta eller smartphone, eller printa den.
Varje nummer är dedikerat ett visst ämne.
76% av artiklarna har en board certifierad veterinär som författare eller medförfattare.
Tidskriften ges idag ut på 9 språk bland andra engelska, tyska och spanska.

Produktnyheter från Royal Canin

Satiety-sortimentet har under våren uppgraderats och utökats med våtfoder för katt
(pouch). Vi kommer under 2018 att fasa ut
Obesity- produkterna, eftersom Satiety ger
en bättre mättnad (= satiety) och därmed
bättre resultat.
Puppy PRO en innovativ mjölkersättning med bland annat specifika immunoglobuliner mot E
Coli och Canine Parvovirus.

Andra nyheter från Royal Canin

Vet services. Ett nytt ver ktyg för att under lätta pr oduktr ekommendationer , fr amför allt vid
bantning. Med några knapptryck kan du erbjuda dina patienter en skriftlig plan för bantning. Tala
med din Royal Canin representant så skapar vi ett kostnadsfritt konto åt er klinik.
Vi har äntligen en ny funktionell web shop, värd att prova.
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Har du frågor eller synpunkter om våra produkter eller tjänster är du varmt välkommen att kontakta
mig.

Vetenskapliga artiklar

ÖVERVIKT:
Resultat från den största viktminskningsstudie som någonsin publicerats, 926 hundar.
PLOS One september 2017.
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0184199
DERMATOLOGI:
Eliminationsperiodens längd. BMC Veterinary Research 2015 11:225.
https://bmcvetres.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12917-015-0541-3
Allergen vid fodermedelsallergi hos hund och katt. BMC Veterinary Research 2016 12:9.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26753610
AFR prevalens. BMC Veterinary Research 2017 13:51.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28202060
Diagnos av AFR. BMC Veterinary Research 2017 13:275.
https://bmcvetres.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12917-017-1142-0
Skillnader mellan märkning av ingredienser och verkligt innehåll i djurmat. BMC Veterinary Research 2018
14:24.
https://bmcvetres.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12917-018-1346-y

Somriga hälsningar från,

Åsa Dufva
Corporate Affairs
Scientific Communication Manager Sweden
MSc Animal Nutrition
asa.dufva@royalcanin.com
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Nya föreskrifter om träning och tävling med djur kan påverka dig som ska tävla med din hund
Jordbruksverket har beslutat om nya föreskrifter och allmänna råd om träning och tävling med djur.
Föreskrifterna träder ikraft den 21 juni i år.
Information till hundägare
Föreskrifternas dopningsregler ändras. Den så kallade dopningsbilagan i tidigare föreskrifter tas bort.
Dopningsbilagan angav bland annat vilka karenstider som gäller för olika läkemedel men hade blivit
inaktuell i våra föreskrifter.
Det kommer att finnas nya regler som djurägaren måste förhålla sig till. Det är inte tillåtet att använda
sig av läkemedel, substanser och åtgärder som påverkar djurets hälsotillstånd, som riskerar att djuret
anstränger sig eller belastas mer än vad det är tränat för eller riskerar skadas på grund av att prestationsförmågan höjs eller sänks. Det är också förbjudet att använda läkemedel, substanser och åtgärder
som döljer smärta, skada eller sjukdom hos ett djur som ska träna inför tävling eller tävla på tävlingsbana.
För dig som avser tävla med din hund och behöver söka dispens från dopningsbestämmelserna efter
den 21 juni i år gäller nya förenklade regler.
Övergången till de nya reglerna hanteras på följande sätt:
Du som ska tävla före den 21 juni 2018 (senast den 20 juni 2018): du ska ansöka om dispens hos Jordbruksverket och även få din ansökan godkänd av tävlingsarrangören, oftast Svenska Kennelklubben (SKK)
Du som ska tävla den 21 juni 2018 eller senare: du behöver inte längre söka dispens hos Jordbruksverket, men ska beakta nedanstående krav i 6 kap 4 § i de nya föreskrifterna. I praktiken ska du,
tillsammans med din veterinär, försäkra dig om att din hund är i kondition att tävla och att den
medicinering som hunden behöver inte kommer att påverka dess välfärd. Du ska fortfarande söka
dispens från nationellt dopningsreglemente för hund för verksamhet som arrangeras av Svenska
Kennelklubben, Svenska Draghundsportförbundet eller Svenska Hundkapplöpningssportens
Centralförbund och som handläggs via Svenska Kennelklubben. Du behöver i praktiken redovisa
samma underlag som ovan från din veterinär när du skickar din ansökan via SKK. Jordbruksverket
har harmoniserat dessa krav i samråd med representanter från SKK, vilket innebär för dig en minskad administrativ börda genom att det dubbla dispensförfarandet tas bort.
Alltså: underlag från din veterinär och ansökan via SKK, ingen ansökan skickas till Jordbruksverket.
Du som endast vill tävla/delta i hundutställning: vänd dig bara till SKK, bestämmelserna om doping i
Jordbruksverkets föreskrifter omfattar inte hundutställningar.

Detta ska du gå igenom tillsammans med din veterinär
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6 kap. 4 § - Jordbruksverkets föreskrifter om träning och tävling med djur
Hundar som står under långvarig och väl kontrollerad behandling av sjukdom får tränas för och delta i
tävling på tävlingsbana under förutsättning att följande villkor är uppfyllda:
1. Behandlingen får inte påverka hundens prestationsförmåga eller temperament enligt 2 § 1
och 2 eller 3 § 1 och 2.
2. Behandlingen inte döljer smärta.
3. Behandlingen inte påverkar eller döljer andra sjukdomar, skador, eller sjukdomsprocesser
än den som behandlingen är avsedd för.
4. Sjukdomen får inte förvärras av träning för tävling eller deltagande i tävling på tävlingsbana.
5. Ett veterinärintyg medföljer hunden vid träning för tävling och vid tävling på tävlingsbana i
vilket veterinären intygar minst följande:
a) Hundens identitet.
b) Hundens diagnos.
c) Beskrivning av behandling inklusive läkemedel och dosering.
Intyget enligt första stycket 5 ska vara utfärdat av en veterinär som är insatt i hundens
behandling. Intyget ska förnyas om något av de som anges i första stycket 5 b och c
förändras (SJVFS 2018:6).
Här hittar du de nya föreskrifterna:
http://www.jordbruksverket.se/download/18.702b572e163946f536cff72/1527229769080/2018006.pdf
Med vänliga hälsningar
Alexandre Barchiesi - kontaktperson hos Jordbruksverket
Utvecklare inom kontrollmetodik
Enheten för försöksdjur och sällskapsdjur
Vid frågor kontakta:
sallskapsdjur@jordbruksverket.se
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Information från intresseorganisationerna

SSVO arrangerar det årliga nordiska ögonmötet på Gotland 27-29. september. Anmälan snarast! Se mer info på
vår hemsida! Välkomna!
Mvh Christopher Martinsen,ordf.

Svenska sällskapet för smådjursreproduktion
Svenska sällskapet för smådjursreproduktion är en ideell intresseförening med fokus
på allt som rör smådjursreproduktion. Föreningen bildades år 1994 med syfte att
hjälpa medlemmarna att hålla sig uppdaterade med de senaste studierna och rönen.
Föreningen håller en årlig tvådagarskurs och i samband med denna hålls det också ett
årsmöte för medlemmar i föreningen. Kursen hålls vanligtvis någonstans i Sverige men
har även anordnats utomlands vid några tillfällen, bl.a. i Nice på Franska rivieran. Med
på kurserna har vi förutom duktiga föreläsare även kompetenta medlemmar som bjuder in till intressanta diskussioner.
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Årets kurs med tema ”Att snitta eller inte snitta – Det är frågan” kommer att hållas på
Hotel Kung Carl i Stockholm 5-6 oktober. Den kommer att handla om förlossningsvård
för hund, katt, kanin och gnagare. Kursen kommer att innefatta de senaste forskningsrönen kring fysiologi, förlossningskomplikationer och dess prevention samt medicinska
och kirurgiska behandlingar, narkos, smärtlindring, neonatalvård och etik. Föreläsare
på kursen är Karin Löfqvist, Helene Alm, Annika Bergström och Sandra Göransson.
Kursavgiften är satt till 7000kr för medlemmar och 8000kr för icke-medlemmar. Sista
anmälningsdag är den 5 september och anmälan görs till Anna Mårtensson på
snitt2018@gmail.com.
Nytt för i år är att vi har ansökt om att få kursen godkänd till specialistutbildningen
steg 1 i hundens och kattens sjukdomar. Ansökan är i skrivande stund under behandling.
Mer information om vår förening finns att läsa på vår hemsida
www.reproduktionssallskapet.se eller på vår Facebooksida där det löpande delas information och länkar till andra föreläsningar och kongresser.
Vid ”pennan”
Mattias Dahlman, Styrelsesuppleant

