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Norrköping 20-22 april

VeTA-dagarna
Tema: Akut- & intensivvård - häst och smådjur
OBS! ANMÄL SENAST 12 FEBRUARI TILL LÄGRE AVGIFT

VeTA-dagarna 2018 i Norrköping - fler program än någonsin!
Vår Branschkongress växer! Antalet program som ska rymmas under dessa dagar är
fler. Redan under torsdagen smyger vi igång med GKLH-kurser för både häst och
smådjur. Under fredagen pågår sedan sju olika kurser. Med ett heldagsprogram under
fredagen inleder vi med en kurs om hot och våld i olika former. LINK är en engelsk
världsomspännande organisation som sprider kunskap om våld i nära relationer och
våld mot våra djur. Hur lär vi oss känna igen signalerna, skadorna och reagera på
det våld vi kan möta i vår vardag? De utsatta kan komma in på akutmottagningen!
Freda Scott-Park från LINK ger oss kunskaper och verktyg genom att berätta om hur
djur inte bara är direkt utsatta för våld utan hur de också kan användas som gisslan
mot den människa man vill skada, t ex ens sambo eller barn. Även vi själva upplever
också ibland hotfulla situationer och våld på våra arbetsplatser eller i vår omgivning.
På VeTA-dagarna har vi i år valt att lyfta detta viktiga ämne, men även under helgens
kund-och kommunikations samt chefsprogram finns det med som en del. Fredagen
bjuder även på andra spännande program såsom exempelvis akutsjukvård samt
anestesi på gnagare med den uppskattade föreläsaren John Debenham. Övriga
program på fredagen är bland annat Häst-anestesi, Drylab i hjärt-lungräddning smådjur och en hands-on kurs i FAST-ultraljud.
Temat för årets VeTA-dagar är akut- och intensivvård. Här finns fem parallella program, ett specialistgodkänt för smådjursveterinärer, två smådjursprogram för djursjukskötare och djurvårdare (Basic och Advanced), Lab samt ett Hästprogram som vänder sig till teamet veterinär och djursjukskötare/ djurvårdare. Oavsett var vi arbetar
möter vi akuta fall men också djur som behöver intensivvård. Våra föreläsare är
specialister med stor klinisk erfarenhet inom området och programmens sammansättning
ger både den mindre kliniken och det stora djursjukhuset guldkorn att ta med sig hem!
Chefprogrammet startar redan fredag efter lunch med aktuell, viktig information till
arbetsgivarna. Mia von Knorring, oerhört uppskattad från förra årets chefskurs på
VeTA-dagarna har åter fått förtroendet att lära oss mer om det moderna ledarskapet.
Rehabprogrammet Kroniska ryggproblem är inte alltid så lätta att diagnostisera och
komma åt. Hur kan man förebygga? Vad har vi för möjligheter att rehabilitera? Kursen
vänder sig till dig som har erfarenhet och vill lära mer.
Kundprogrammet har i år flera intressanta föreläsare som kommer att belysa olika
sidor såsom våld och hot på arbetsplatsen, självmedkänsla och kundbemötande.
Under pauserna finns ett stort och varierat utbud att botanisera bland hos våra utställare, de som i hög grad bidrar till att VeTA-dagarna är branschunikt. Höjdpunkten
blir sedan på lördagkvällens stämningsfulla galamiddag. Då kommer vi att hylla alla de
fantastiska medarbetare som nominerats inom branschen!
Sist vill vi påminna dig!
Glöm inte att nominera till årets Guldugglor!
Branschens viktigaste utnämning till de som
delar med sig till oss andra av sin kunskap!
Läs mer om detta i broschyren!
Vi ses snart i Norrköping!
Utbildningskommittén i VeTA-bolaget

Vinnare av Guldugglorna 2017!

VeTA-dagarna 2018

Torsdag 19 april - Förprogram
Grundkurs i läkemedelshantering, GKLH - Smådjur
Grundkurs i läkemedelshantering, GKLH - Häst

Fredag 20 april
Drylab - FAST-ultraljud
Drylab - Hjärt-lungräddning
Häst - Anestesi
Gnagare - Akutsjukvård & anestesi
LINK - Våld mot djur
Vårdhygien - Det är inte alltid så enkelt...
Chef - Aktuellt

Lördag 21 - söndag 22 april
Akut- och intensivvård
Smådjur - veterinärer
Smådjur - Basic - djursjukskötare & djurvårdare
Smådjur - Advanced - djursjukskötare & djurvårdare
Häst - veterinär, djursjukskötare, djurvårdare - teamet

Lab - Analys & tolkning av labtester inom akut- & intensivvård
Rehab - Ryggproblem
Kund & kommunikation - Våld och hot på arbetsplatsen. Självmedkänsla.
Chef med känsla och förnuft

Förstå olika personligheter.
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Torsdag 19 april kl 09.00-17.00
GKLH - Smådjur
Grundkurs i läkemedelshantering
Kursplanen är godkänd av Jordbruksverket och uppfyller kraven som finns i D8 och D9.
Under kursen behandlas de teoretiska avsnitten som ingår för att erhålla kunskapsbevis, som måste
innehas, för att veterinär skall få tillhandahålla läkemedel till personal som arbetar med djursjukvård
utan att tillhöra djurhälsopersonal.
Föreläsare

Catarina Kjellerstedt
Veterinär

GKLH - Häst
Grundkurs i läkemedelshantering
Kursplanen är godkänd av Jordbruksverket och uppfyller kraven som finns i D8 och D9.
Under kursen behandlas de teoretiska avsnitten som ingår för att erhålla kunskapsbevis, som måste
innehas, för att veterinär skall få tillhandahålla läkemedel till personal som arbetar med djursjukvård
utan att tillhöra djurhälsopersonal.
Föreläsare

Anette Graf
Veterinär
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Fredag 20 april kl 09.00-17.00
Drylab - FAST and point of care
emergency ultrasound

Målgrupp
Veterinärer som arbetar med akutpatienter.
Mål
Att känna till indikationerna till och tekniken för att själv genomföra ett FAST-ultraljud.
Tekniken används bland annat för att snabbt kunna identifiera fri vätska i thorax och abdomen, pneumothorax, lessioner i lungan och storlek på vänster förmak.
Innehåll
- AFAST and TFAST: history, technique and applications
- Cardiac and vascular FAST: history, technique and applications
- Case presentations from clinical practice in Canada and Sweden
- Drylab Point Of Care ultrasound and FAST scanning of the abdomen, thorax and lungs
- Drylab Cardiovascular FAST for volume status and basic cardiac function and ultrasound guided
venous catheter placement
Kursspråk: Engelska
Begränsat antal deltagare
Handledare

Föreläsare

Claire Nicol
Schacko Di Grado

Sören Boysen

Bert Jan Reezigt

Diplomate of the American College of
Emergency and Critical Care.
Professor at the University of Calgary,
Faculty of Veterinary Medicine.

Veterinär, specialist i hundens och kattens
sjukdomar. Aspirant Steg II specialist inom
invärtes medicin hund och katt. Ledare
för Blå Stjärnan Akademin. Han jobbar
som specialist på Blå Stjärnans Djursjukhus
i Göteborg.
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Fredag 20 april kl 09.00-16.30
Drylab - Hjärt-lungräddning
Målgrupp
Veterinärer och djursjukskötare som jobbar inom smådjursmedicin.
Mål
Att genom teoretisk utbildning bli helt uppdaterad i ämnet hjärt-lungräddning till hund och katt samt
att genom praktiska övningar få en färdighet att utföra HLR på bästa sätt i sin kliniska verksamhet.
Innehåll
- HLR föreläsningar grundade på det evidensbaserade RECOVER programmet
- Föreläsning med presentation av 4 hund och katt fall (trauma, dyspné, urinstopp, hemoabdomen)
som skall användas vid den praktiska övningen
- Föreläsningar och övning med fokus på Basic Life Support och Advanced Life Support
- 120 min HLR övning i gruppform grundad på 4 fall från praktiken
Begränsat antal deltagare
Föreläsare

Bert Jan Reezigt

Pernille Reezigt Nolby

Veterinär, specialist i hundens och kattens
sjukdomar. Aspirant Steg II specialist inom
invärtes medicin hund och katt. Ledare
för Blå Stjärnan Akademin. Han jobbar
som specialist på Blå Stjärnans Djursjukhus
i Göteborg.

Pernille tog sin veterinärexamen i Uppsala
2010. Hon jobbar på Blå Stjärnans Djursjukhus med inriktning invärtes medicin
och akut- och intensivvård. Medlem i Blå
Stjärnans HLR-grupp och har flera gånger
gett utbildning i HLR både internt och
utanför djursjukhuset.

Ellen Lundquister-Udd

Cecilia Löjdquist

Djursjukskötare
Veteriary technichian specialist
Emergency critical care VTS ECC.
Ellen arbetar som specialistdjursjukskötare på Blå Stjärnans Djursjukhus, Göteborg och är medlem i
djursjukhusets HLR-grupp.

Leg. Djursjukskötare på Blå
Stjärnans Djursjukhus i Göteborg.
Hon jobbar på akut/IVA avdelningen
och är medlem i Blå Stjärnans
HLR-grupp.
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Fredag 20 april kl 09.00-17.00
Häst - Anestesi
Målgrupp
Veterinärer och djursjukskötare som arbetar med anestesi och har en viss erfarenhet.
Mål
Att öka kunskaperna om smärtlindring och hästanestesi, vanliga komplikationer, behandlingar samt
förebyggande åtgärder.
Förkunskaper
Grundläggande kunskaper inom respiratorisk och cirkulatorisk fysiologi.
Innehåll
- Narkosapparaten och övervakningsutrustning
- Premedicinering, induktion och inhalation
- Smärtlindring före, under och efter anestesin
- Uppvakning
- Vanliga komplikationer till anestesi, behandlingar och förebyggande åtgärder
- Falldiskussioner
- Utmaningar med akut dåliga hästar
Föreläsare

Anna Edner

Elin Skärlina

Veterinär PhD
Specialområde Anestesiologi och smärtlindring. Anna har forskat i anestesi och
undervisat veterinärstudenter mellan
åren 1998-2016. Hon disputerade 2005
på SLU med en avhandling om blodflöde
och muskelmetabolism under narkos på
häst. Därefter har Anna varit anställd på
SLU som adjunkt och sedan lektor inom
ämnet anestesiologi. Sedan 2016 jobbar
hon på AniCura Falu Djursjukhus.

Diplomate ECVS 2016
Specialist i Hästens sjukdomar 2010
Svensk Veterinärexamen 2004
Dansk veterinär auktorisation 2004
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Fredag 20 april kl 09.00-17.00
Gnagare - Akutsjukvård & anestesi
Målgrupp
Veterinärer och djursjukskötare med viss yrkeserfarenhet och intresse för gnagare.
Mål
Att fördjupa kunskaperna om gnagares akuta sjukdomstillstånd, anestesi och analgesi.
Innehåll
- Anatomy
- Physiology
- Handling, clinical technique
- Diagnostic imaging
- Anaesthesia, analgesia and fluid therapy
- Common acute diseases and case studies
Kursspråk: Engelska
Föreläsare

John Debenham
Veterinärexamen 2011 vid University
of Sidney.
Undervisar och forskar vid NMBU,
veterinärhögskolan i Oslo, Institutt
for sports- og familiedyrmedisin. Hans
områden är; Fåglar, reptiler och mindre
sällskapsdjur samt vilda djurs hälsa.
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Fredag 20 april kl 10.00-17.00
LINK - Våld mot djur
Målgrupp
All personal inom djursjukvården med patient- och/eller kundkontakt.
Mål
Att bli medveten om varningssignaler om tillfogat våld mot djur och få kunskap om hur man då
agerar som yrkesperson.
Innehåll
- Identifying non-accidental injury in animals
- The links between human and animal abuse, animals as sentinels of violence in households
- Difficulties of diagnosis; using the ARDR technique, our responsibilities, taking a history, writing
notes, understanding court procedure, importance of forensic pathology
- Case reports, discussions
Kursspråk: Engelska
Föreläsare

Freda Scott-Park
BVM&S, PhD, Hon.DVM&S, MRCVS
Freda is a veterinary surgeon living and working in
Scotland. Freda is currently Chairman of the Links
Group UK (a committed multi-agency interest
group that promotes the welfare and safety of
vulnerable children, animals and adults so that
they are free from violence and abuse). During her
time as President of the British Small Animal Veterinary Association and following that, as President
of the British Veterinary Association, she sought
to ensure that veterinary surgeons were made
aware of their role in recognising animal abuse,
and beyond that, the possibility of associated
violence to humans in a violent home. The Links
Group in the UK offers practical help and advice
to vets and health professionals, as well as helping
to make people understand why hurting humans
and animals is unacceptable.
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Fredag 20 april kl 13.00-17.00

Giltig för uppdat
ering
- Certifierade hy
gien ombud

Vårdhygien - Det är inte alltid så enkelt...
Målgrupp
All djursjukvårdspersonal som kommer i kontakt med akuta fall.
Mål
Fördjupad kunskap och säkerhet i att hantera akuta fall hygieniskt korrekt.
Innehåll

- Vårdhygien i akuta situationer. Akuta sårskador; bedömning av patientens allmäntillstånd, klassificering
av såret, hur man rengör.
Frågeställningar som tas upp och diskuteras under kursen; För- och nackdelar med att ett sent
insättande eller att helt avstå antibiotikabehandlingar vid akuta skador/sjukdomar jämfört med snabbt
insättande. Ökar patientlidandet när vi är restriktiva? Alla har vi varit där. Gör vi ”fel” kanske den får
en VRI som den i värsta fall dör av, avstår vi att behandla med antibiotika dör den säkert. Så vad är
mest rätt att göra, och för vem?
Exempel på fall diskuteras.
Dagliga problem vi står inför:
- Basal vårdhygien under pressade situationer
- Akutrummet
- Röntgen
- Särskilt smittsamma patienter som kräver intensivvård/akut operation
- Endoskopet efter användning på jourtid
- Ultraljudet
- Cyanotisk hydroperikard behöver tömmas
- Sprucken pyometra, det fattas sterila instrument!
Diskussion; Utopi kontra verkligheten
1. Var går gränsen för vad som är ok?
2. För vem sätts gränsen
3. Är det ok att ersätta slarv med antibiotika?
Föreläsare

Maria Karlsson

Malin Edström

Specialistutbildning i hundens och kattens
sjukdomar. Överveterinär vårdhygien och
antibiotika, Distriktsveterinärerna.
Veterinär på Försvarsmaktens Hundtjänstenhet i Sollefteå. Chefveterinär Djursjukhuset Sundsvall. Klinikchef Djursjukhuset
Sundsvall. Chefveterinär Djursjukhuset
Gammelstad. Klinikveterinär Blå Stjärnans
Djursjukhus, Skara.

Leg. djursjukskötare på Östersunds Djursjukhus. Jobbar framförallt på operation
och jourer, är hygienansvarig sedan 2010.
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Fre em-lör-sön 20-22 april
Chef med känsla och förnuft – att vara

professionell i rollen som chef och ledare
Målgrupp
Chefer och arbetsledare
Innehåll
Fredag - Aktuella ämen - Lars-Olov Söderberg

Lördag-söndag - Freda Scott-Park och Mia von Knorring:
Hur hjälper man som chef sina medarbetare att hantera misstänkta misshandelsfall. Finns fallen?
Finns verktygen? Våldsbenägna djurägare är en känslomässigt utmanande situation som man som chef
och ledare ställs inför men det finns flera: konflikter i arbetsgruppen, bristande stöd från den egna
chefen, medarbetare som inte tar sitt ansvar... Listan kan göras lång. Hur man som chef hanterar sig
själv och andra i de situationerna får konsekvenser inte bara för en själv, utan också för medarbetarna
och verksamhetens resultat. Under dagarna tar Mia utgångspunkt i aktuell ledarsskapsteori och forskning och deltagarna får tillsammans med Mia fördjupad insikt i hur man som chef och ledare kan ta
sin chefsroll på ett så professionellt sätt som möjligt – d.v.s. med både känsla och förnuft.
Kursspråk: Delvis på engelska
Föreläsare

Mia von Knorring
Med. dr och leg. psykolog.
Sedan 15 år tillbaka arbetar hon deltid som
föreläsare och handledare för chefer i olika typer
av organisationer. Resten av tiden arbetar hon som
forskare. Hon disputerade 2012 med avhandlingen
The manager role in relation to the medical profession.
Hon är tillsammans med Christer Sandahl och Erica
Falkenström författare till boken Chef med känsla
och förnuft. Om professionalism och etik i ledarskapet.
(Natur&Kultur). 2014 tilldeledes hon utmärkelsen
Årets ledarskapsfrämjare i sjukvården.

Freda Scott-Park

Lars-Olov Söderberg

BVM&S, PhD, Hon.DVM&S, MRCVS
Freda is a veterinary surgeon living and working in
Scotland. Freda is currently Chairman of the Links
Group UK (a committed multi-agency interest
group that promotes the welfare and safety of
vulnerable children, animals and adults so that
they are free from violence and abuse). During her
time as President of the British Small Animal Veterinary Association and following that, as President
of the British Veterinary Association, she sought
to ensure that veterinary surgeons were made
aware of their role in recognising animal abuse,
and beyond that, the possibility of associated
violence to humans in a violent home. The Links
Group in the UK offers practical help and advice
to vets and health professionals, as well as helping
to make people understand why hurting humans
and animals is unacceptable.

Förhandlare
SLA
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Lördag-söndag 21-22 april
Emergency and intensive care
Smådjur - veterinärer

SVS- godkänd
för specialist st
eg 1

Målgrupp
Smådjursveterinärer som möter och tar hand om akuta och kritiskt sjuka patienter patienter på olika
nivåer, från den mindre kliniken till det större djursjukhuset.
Kursen kan ses som en del i specialistutbildningen hund och katt.
Mål
Att kunna mer om den moderna akut- och IVA-sjukvården, hur man diagnostiserar, handlägger och
behandlar akuta fall och kritiskt sjuka patienter på kliniken och djursjukhuset.
Innehåll
- The collapsed cat; what can I do?
- Challenging cases of acute respiratory distress in the ICU
- Chest trauma - Using emergency ultrasound to diagnose hemothorax, pulmonary contusions and
pneumothorax!
- The dyspneic cat: Cardiac vc Respiratory?
- Using lactate in the emergency critical care setting
- Emergency IV Access: when perpheral catheter placement fails!
- Head trauma
- How to manage anaphylaxis
- How I diagnose and manage pericardial effusion
- Mikroskopering på akutlabbet med fokus på hematologi och fri vätska i thorax och abdomen
- ”Antibiotic stewardship” i veterinärmedicinen med fokus på akut- och intensivvård
- Hypersmolar hyperglycaemic state in dogs and cats - pathogenesis, diagnosis and acute management
Föreläsare

Sören Boysen

Bert Jan Reezigt

Anna Hillström

Ditte Ljungquist

Diplomate of the American
College of
Emergency and Critical Care.
Professor at the University of
Calgary,
Faculty of Veterinary
Medicine.

Veterinär, specialist i hundens
och kattens sjukdomar.
Aspirant Steg II specialist inom
invärtes medicin hund och
katt. Ledare för Blå Stjärnan
Akademin. Han jobbar som
specialist på Blå Stjärnans
Djursjukhus i Göteborg.

Veterinär, Dipl ECVCP, PhD
Anna är chefsveterinär vid
Klinisk kemiska laboratoriet
på Universitetsdjursjukhuset,
Sveriges lantbruksuniversitet.
Hon har tidigare forskat om
bland annat inflammationsmarkörer hos hund.

Veterinär, specialist i hundens
och kattens sjukdomar.
Klinikveterinär på Evidensia
Specialistdjursjukhuset
Helsingborg. Ansvarig för
djursjukhusets ”Antibiotic
stewardship”.
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Lördag-söndag 21-22 april
Akut & intensivvård
Smådjur - Basic
Målgrupp
Djursjukskötare och djurvårdare som önskar grundkunskaper i akut- och intensivvård
Mål
Deltagaren får verktyg, kunskap och ökad trygghet i sin roll kring den akuta och kritiska patienten.
Innehåll
- Triagering
- Monitorering
- Transfusioner
- Vätsketerapi
- Chock
- HLR
Föreläsningar samt falldiskussioner
Etisk diskussion
Föreläsare

Ellen Lundquister-Udd

Anna Forsblom

Djursjukskötare
Veteriary technichian specialist
Emergency critical care VTS ECC.
Ellen arbetar som specialistdjursjukskötare på Blå Stjärnans Djursjukhus, Göteborg och är medlem i
djursjukhusets HLR-grupp.

Djursjukskötare
Certified veterinary nurse in
Emergency and critical care.
Anna har arbetat på ett flertal djursjukhus med akut- och intensivvård
samt som blodbankssköterska. Hon
är anställd på AniCura, MittNorrlands Djursjukvård.
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Lördag-söndag 21-22 april
Akut- & intensivvård
Smådjur - Advanced
Målgrupp
Djursjukskötare och djurvårdare som vill fördjupa sina kunskaper inom området akut- och intensivvård.
Mål
Ge deltagaren ökade kunskaper om diagnostik, behandling och omvårdnad av akut- och intensivvårdspatienter.
Innehåll
- Monitorering av IVA-patienten
- EKG-bedömning - the basics
- Diagnostisering av chocktillstånd - hur gör jag det?
- Så sätter vi våra nässvalgssonder
- Vätsketerapi på gott och ont
- Blodprodukter. Hur, vad, när?
- Hantering av patienter med andningsbesvär
- Så bedömer jag arteriella blodgaser - the basics
- Fall från fältet: hundar och katter med sjukdomar i lungan, thoraxproblem samt främre luftvägsproblem
Föreläsare

Bert Jan Reezigt

Ellen Lundquister-Udd

Veterinär, specialist i hundens och kattens
sjukdomar. Aspirant Steg II specialist inom
invärtes medicin hund och katt. Ledare
för Blå Stjärnan Akademin. Han jobbar
som specialist på Blå Stjärnans Djursjukhus
i Göteborg.

Djursjukskötare
Veteriary technichian specialist
Emergency critical care VTS ECC.
Ellen arbetar som specialistdjursjukskötare på Blå Stjärnans Djursjukhus, Göteborg och är medlem i
djursjukhusets HLR-grupp.

Anna Forsblom

Claire Nicol

Djursjukskötare
Certified veterinary nurse in
Emergency and critical care.
Anna har arbetat på ett flertal djursjukhus
med akut- och intensivvård samt som
blodbankssköterska. Hon är anställd på
AniCura, MittNorrlands Djursjukvård.

Veterinär, specialistkompetens i
hundens och kattens sjukdomar.
Emergency and Critical Care Internship, Washington State University
Hon jobbar på AniCura Djursjukhuset Albano med inriktning anestesi, intensivvård och akutsjukvård.
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Lördag-söndag 21-22 april
Häst
Målgrupp
Veterinärer, både verksamma i fält och på klinik samt djursjukskötare och djurvårdare med viss erfarenhet av och intresse för behandling av akut sjuka och skadade hästar. Gärna teamet.
Mål
Att ge deltagare ökade kunskaper inom akut- och intensivvård på häst.
Förkunskaper
Grundläggande kunskaper inom fysiologi.
Innehåll
- Syra- och basrubbningar och olika aspekter av vätsketerapi
- Medicinsk och kirurgisk behandling av kolikhästen
- Den blödande hästen och blodtransfusion
- Skallskador
- Hästen med akuta andningsbesvär
- Akuta livshotande iatrogena skador
- Hantering av frakturer och förberedelse inför transport/remiss
- Den liggande hästen ute i fält
- Allvarliga sårskador och föreberedelse inför remiss
- Akuta sjuka föl: föreberedelse inför remiss
- Telefonrådgivning vid akuta skador. Vilka frågor är viktiga att ställa?
Föreläsare

Inge Durie

Elin Skärlina

Veterinärexamen i Belgien 2006.
Internship och Residency intermedicin
häst 2006-2011.
Diplomate ECEIM sen 2011.

Diplomate ECVS 2016.
Specialist i Hästens sjukdomar 2010.
Svensk Veterinärexamen 2004.
Dansk veterinär auktorisation 2004.
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Lördag-söndag 21-22 april
Lab - Analys & tolkning av labtester inom akut- & intensivvård
Målgrupp
Biomedicinska analytiker. Veterinärer och djursjukskötare med särskilt intresse av laboratoriemedicin.
Mål
Ge ökad kunskap om analys och tolkning av laboratorietester inom akut- och intensivvård.
Innehåll
- Hematologi
- Klinisk kemi
- Inflammationsdiagnostik
- Den blödande patienten
Fallbeskrivningar samt kvalitetssäkring på jourlabbet
Föreläsare

Harold Tvedten

Anna Hillström

Emma Strage

Veterinär, Dipl. ACVP, ECVCP, PhD
Professor emeritus i klinisk patologi vid
Michigan State University i 26 år. Bosatt
i Sverige sedan år 2000. Arbetar som
klinisk patolog vid Klinisk kemiska laboratoriet på Universitetsdjursjukhuset,
Sveriges lantbruksuniversitet.

Veterinär, Dipl ECVCP, PhD
Anna är chefsveterinär vid Klinisk kemiska
laboratoriet på Universitetsdjursjukhuset,
Sveriges lantbruksuniversitet.
Hon har tidigare forskat om bland annat
inflammationsmarkörer hos hund.

Veterinär, Dipl ECVCP, PhD.
Specialistkompetens i hundens och kattens
sjukdomar.
Emma är ansvarig för hormondiagnostiken
vid Klinisk kemiska laboratoriet på Universitetsdjursjukhuset, Sveriges lantbruksuniversitet. Hon forskar om tillväxtfaktorer
och insulin hos katt och hund.
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Lördag-söndag 21-22 april
Rehab - Ryggproblem
Målgrupp
Personal som har erfarenhet av rehabilitering och som vill fördjupa sina kunskaper.
Mål
Att öka kunskaperna om skadeprevention, diagnostik och rehabilitering av ryggproblem hos hund och katt.
Innehåll
- Diagnos och behandling av diskbråck samt degenerativ lumbosakral stenos
- Rehabilitering av den neurologiska påverkade patienten
- Betydelsen av god rörelse och stabilitet
- Hur bedömer en hundkiropraktor hundars ryggar?
- Hur används laser och akupunktur på onda ryggar?
- Användandet av pilatesboll för stabilitetsanalys och stärkande träning inom Rehab
- Skadeprevention för den växande hundens rygg samt för arbetande och tävlande hundar
Kursen innehåller föreläsningar, demonstration samt falldiskussioner
Föreläsare

Kristin Halle

Sandy Anderson

Gustaf Svensson

Kjerstin Pettersson

Veterinärexamen Norge 1999.
Examen i djurkiropraktik IAVC
2007. Certified IVCA 2007.
Basic kurs ostopati funksjonelle
indirekte teknikker 2009.
Functionell neurology basic and
continuing, Carrick Institute i 20122015. Basic kurs osteopati 2017.

Licensed Physiotherapist, MSPT, Masters
of Science, Physical Therapy, 2001,
Regis University, Denver, CO, USA. Has
worked with people-based orthopedic
physical therapy since 1998 and with
small animals since 2009 when she
started working at Blue Star Animal Hospital. Approved by the Swedish Dept of
Agriculture to work with dogs, cats, and
horses since 2010.

Veterinärexamen, Uppsala 2001.
Specialistkompetens i hundens och
kattens sjukdomar, 2008. Chef vid kirurgavdelningen, Blå Stjärnans Djursjukhus,
Göteborg 2005-2014. Fr o m 2014
chefveterinär, Blå Stjärnans Djursjukhus,
Göteborg. Aspirant, specialistprogram i
kirurgi steg 2, 2008.

Leg. Sjukgymnast.
Godkänd av Jordbruksverket.
Certified Canine Rehabilitation
Practitioner (CCRP)

Marie Söderström

Eva Solstrand

Miriam Kjörk Granström

Ritva Krokfors

Legitimerad djursjukskötare, Cert.
fysioterapeut smådjur, Cert. hundfysioterapeut, EHFA Licensierad
personlig tränare PT, Idrottsmassör,
Mental Trainer Practitioner.

Leg. kiropraktor och IVCA-cert hundoch hästkiropraktor.

Leg. vet. Specialist i hundens och kattens
sjukdomar. Inriktning på led-, muskel- och
skelettsjukdomar.

Veterinär, Specialist i hundens
och kattens sjukdomar.
Certifierad veterinär akupunktör IVAS 1989.
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Lördag-söndag 21-22 april
Kundservice & kommunikation
- kommunikation är viktig för dig som arbetar
inom djursjukvården
Målgrupp
För all personal inom djursjukvården som dagligen har kundkontakt.
Mål
Kursen ger dig som deltagare de verktyg som behövs för att kommunicera professionellt i mötet med
patienter, dess ägare och med varandra på kliniken.
Innehåll
Det ställs allt större krav på våra arbetsplatser idag. Djurägarna är medvetna, pålästa och kräver mer.
Alla medarbetare förutsätts klara av även den mest krävande kund. De skall visa ett professionellt
bemötande med fokus på ansvarstagande och bemötande.
Under kursen behandlas möten med människor och djur och hur vi kan förbereda oss och bli
medvetna om vilken roll vi själva skall ta. Hotfulla möten och situationer, patienter som misstänks ha
utsatts för våld. Olika sätt att förmedla kunskap så att den förstås beroende på personlighet. Känslan
av otillräcklighet kan få oss att orättvist kritisera oss själva. Då utlöser vi samma stress inombords som
då vi är utsatta för hot utifrån. Motvikten heter självmedkänsla – att vara lika vänlig mot sig själv som
man skulle vara mot andra som behöver stöd i jobbiga situationer. Övningar i självmedkänsla kan ge
oss ett inre lugn och minska risken för utbrändhet i roller där man ofta möter andra i svårigheter.
Föreläsare

Cecilia Gidlund

Caroline Bäck

Agneta Lagercrantz

Freda Scott-Park

Utbildad BCH, FCH,
Marknadsekonom och Cert.
Thomas specialist i Sverige och England. Utvecklat
omsorgsprodukter för djur
och människor som sålts
via Apoteket AB och Zoofackhandeln. Arbetar med
kompetensutveckling inom
ledarskap, sälj och bemötande sedan drygt 20 år.

Utbildad veterinär samt
erfaren ledare och chef. Caroline har gjort framgångsrika
workshops och motiverande
seminarier i mer än 20 år
med fokus på veterinäryrket, hon har också coachat
affärsutveckling på enskilda
djursjukhus och kliniker, skrivit många artiklar och även
en bok i ämnet. Caroline
drivs av ett stort engagemang
för ”vad som får folk att
brinna”, och att hitta nyckeln
till det som får människor
att prestera på hösta nivå.
Hon jobbar heltid som chef
på en avdelning på Lunds
Universitet och bor på en
liten gård söder om Malmö
med sin man, två hästar och
olika husdjur.

Tidigare mångårig journalist
på Svenska Dagbladet
och författare till böckerna Självmedkänsla – hur
du kan stoppa självkritik och
förbättra relationen med dig
själv och andra och 70 skäl till
självmedkänsla – om att vara
varm, vänlig och vilja sig själv
väl (Natur & Kultur)

BVM&S, PhD, Hon.DVM&S,
MRCVS
Freda is a veterinary surgeon
living and working in Scotland.
Freda is currently Chairman of
the Links Group UK (a committed multi-agency interest
group that promotes the
welfare and safety of
vulnerable children, animals
and adults so that they are
free from violence and abuse).

Peter Larsson
Arbetar som ombudsman centralt på
Kommunal med arbetsmiljöfrågor.
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Guldugglan – branschens
förnämliga utmärkelse!
VeTA-bolaget vill uppmärksamma duktiga medarbetare i branschen
som får kollegor att växa och verksamheter att utvecklas genom
att de delar med sig av sin kunskap.
Personer ur följande personalkategorier kan nomineras till priset:
• Djursjukskötare
• Djurvårdare
• Rehab
• BMA (all personal som arbetar på lab)
• Administratör (receptionspersonal, chefer, ekonomer, HR-personal m fl)
Vinnarna bjuds in till Galamiddagen på VeTA-dagarna i Norrköping den 21 april 2018
där hen får mottaga den hedervärda Guldugglan samt priset att delta i valfritt program
på VeTA-dagarna 2019.
Juryn består av VeTA-föreningens styrelse. Senast den 13 mars vill vi ha er nominering!

VeTA-föreningen

Årsmöte 20 april!

På årsmötet får du som medlem i VeTA föreningen möjlighet att vara med och påverka framtida utveckling i föreningens bolag, VeTA bolaget.
För oss i styrelsen är det viktigt att vi får höra vad ni medlemmar har för tankar kring
framtida kursutbud och kursupplägg. Saknas ämnen eller är kurserna för långa eller
för korta? Vi ser fram emot att träffa dig i Norrköping!
Anmäl dig via VeTA-bolagets hemsida senast den 3 april.

Avs. VeTA-bolaget, Industrig. 1 C, 734 30 Hallstahammar

Allmän information
Tid och plats
20-22 april 2018, Louis De Geer Konsert & Kongress, Norrköping
Anmälan
Anmälan till kurs/kongress senast den 12 februari 2018 till lägre pris: www.vetabolaget.se
Deltagarantalet är begränsat. Anmälan är bindande och behandlas i den ordning den kommer in.
Kongress-/kursavgift - per program
Torsdag 19/4 (separat anm. linje under Kurser 2018)
GKLH, Grundkurs i läkemedelshantering, Smådjur eller Häst
Fredag 20/4
Drylab - FAST-ultraljud
Drylab - Hjärt-lungräddning
Häst - Anestesi
Gnagare - Akutsjukvård & anestesi
LINK - Våld mot djur
Vårdhygien - Hygien i akutsituation

4.210

Anmälan senast 12/2
6.800
3.500
4.700
3.200
2.500
2.900

4.210
efter 12/2
7.300
4.000
5.200
3.700
3.000
3.400

Fredag - söndag 20-22/4
Chefskurs - aktuellt och med känsla och förnuft

8.500

9.000

Lördag - söndag 21-22/4
Smådjur - veterinärer, Spec.godkänt steg 1
Smådjur - Basic - djursjukskötare & djurvårdare
Smådjur - Advanced - djursjukskötare & djurvårdare
Häst - veterinär, djursjukskötare, djurvårdare - teamet
Lab - Analys & tolkning av labtester inom akut- & intensivvård
Rehab - Ryggproblem
Kundservice & kommunikation - Våld & hot på arbetsplatsen...

6.400
3.900
3.900
5.800
5.800
5.800
3.900

6.900
4.400
4.400
6.300
6.300
6.300
4.400

Priserna ovan är i SEK och ex. moms samt gäller för medlemsföretag i VeTA-föreningen.
Tillägg för ej medlem: 850 kr (1.040 kr för GKLH)
Studenter inom veterinär- och djursjukskötarprogrammen samt pensionärer som anmäler sig
senast 2018-02-12 får 30 % rabatt. Anmälan är bindande.
Logi & karta
Rum finns reserverade fram till 2018-02-19
(bokas och betalas av deltagarna)
Se vår hemsida för hotellförslag och karta (www.vetabolaget.se)
Bekräftelse
Bekräftelse och närmare information sänds till deltagarna per post.
Faktura på kongress-/kursavgift skickas från VeTA-bolaget och måste vara betald före 2018-04-06.
Avbokning av deltagande
Eventuell avbokning/byte av program/namnändring skall ske skriftligen till VeTA-bolaget före
2018-02-13 OBS! Administrativ avgift vid ändring debiteras med 500 kr ex moms efter 2018-02-12.
Ingen återbetalning sker för avbokning efter 2018-02-12. I övrigt hänvisas till våra allmänna villkor.
Mer information
VeTA-bolagets kansli telefon 0220-291 30 vardagar kl 12.30-14.00, e-post: info@vetabolaget.se

