Medier og debat
Faggruppen repræsenterer Den Danske Dyrlægeforening i sager og diskussioner,
der drejer sig om familiedyr.
Vi står til rådighed, når medierne ønsker et fagligt baseret indlæg i en given sag.
Faggruppen tager også selv kontakt til medierne, hvis der er relevante emner,
vi ønsker at henlede offentlighedens opmærksomhed på.
Faggruppens formand sidder i Den Danske Dyrlægeforenings hovedbestyrelse.
Dermed kan du som medlem være sikker på, at der bliver talt familiedyrenes sag.

Andre fordele
Som medlem af Faggruppe Familiedyr er du også medlem af FECAVA & WSAVA.
Det betyder blandt andet deltagelse på kongresser til medlemspris.
I 2018 har du desuden adgang til Vetlexicon, et nemt og hurtigt online opslagsværk.

Velkommen til

Faggruppe Familiedyr

Fra Faggruppe Familiedyr til dig:
Journalen

Antibiotikavejledningen
Antibiotikaforbrug og resistensudvikling er emner af samfundsmæssig betydning – både humant og veterinært.

Dit medlemsblad kommer direkte i din postkasse 8 gange om året.
Her kan du læse:
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• Faglige indlæg fra medlemmer og kursusreferater.
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• Information om bestyrelsens projekter.
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// ISO Dyrlægen

• Kursuskalender og invitationer til kurser og årsmøde.
• Information om bestyrelsens arbejde via referater fra
bestyrelsesmøder, medlemsmøder og den årlige
generalforsamling.
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I 2018 udkom 2. udgave med opdateret information.
Vejledningen ﬁndes i bogform og som app.

// Case: Gall Bladder
Mucocoele in a
Chihuahua ...............
// Case: Aortasten
.... Side 8
// Vejen til en ose hos en
sund kanin gårung rottweiler
........................
gennem maven
Side 8
......................Side
// ”Min kanin
har diarré” ...............
14
// Nytår – behandlin
..............................
g af nytårsang
st ..............................
........Side 12
// Kvaksalvere
......Side 23
og klamphuggere
..............................
...........Side 18
Journalen_01_20

R

For at hjælpe dig til rationel antibiotikabrug i praksis udgav
faggruppen i 2012 ”Antibiotikavejledning til familiedyr”.
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Facebook og hjemmeside
Som medlem har du en direkte kanal til bestyrelsen og de øvrige medlemmer via
faggruppens lukkede facebookside. Her er der mulighed for at stille spørgsmål,
kommentere på bestyrelsens arbejde og komme med diskussionsoplæg.
Du bliver medlem af facebooksiden ved at kontakte sekretariatet.
På hjemmesiden ﬁnder du referater, politikpapirer, tidligere udgaver af Journalen og
mere detaljeret information om faggruppens igangværende og tidligere projekter.
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ISO Dyrlægen
Faggruppe Familiedyr arbejder for at familiedyrspraksis er kendetegnede ved deres
høje kvalitet; og at denne kvalitet sikres af en uvildig instans. Med dette for øje blev
ISO Dyrlægen etableret i 2009.
Som medlem af ISO Dyrlægen får du adgang til managementværktøjet ePraksis-Vet.
Så har du overblik over dagens aktiviteter & hurtig adgang til dine procedurer og alle
de andre værktøjer, som er tilgængelig via ePraksis-Vet.
Fagligheden i ordningen varetages af ISO Dyrlægens kvalitetsudvalg,
der løbende kommer med anbefalinger og tips og tricks. Inspiration
hentes fra ind- og udland, samt mange års erfaring som dyrlæger.
Den daglige drift og økonomi varetages af kvalitetschefen og faggruppens ad hoc udvalg omkring ISO Dyrlægen.

