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Detta program vänder sig till NB-elever och  

NB-lärare och ger en möjlighet, att få en fördjupad  

kunskap och förståelse för HUR, NÄR och VARFÖR 

som olika instrument och diagnostiska metoder och 

utrustning används.  

Du kommer att på nära håll och med kunniga och 

uppdaterade förevisare, bekanta dig med material, 

metoder och apparater som används för att under-

söka, diagnostisera djur vid skador och sjukdomar 

även som förebyggande åtgärder. 

Förevisningar och föreläsning sker både i  

utställnings/mässhallen och i föreläsningssal men 

hela tiden nära de förevisande och materialet. 

TITTA, LYSSNA och PROVA inom olika områden 

exempelvis; 

 Laboratorieteknik tester och analyser av blod, 

urin, träck och vävnadsprover 

 Röntgenutrustning och diagnosmetoder för 

olika undersökningar 

 Instrument för olika undersökningar och in-

grepp 

 Utrustning och metoder för rehabilitering av 

djur 

 Laserteknik, metoder, utrustning och använd-

ningsområden 

 Anestesiapparatur och metoder för sövning av 

olika djur 

 Hygienmetoder och utrustning 

Samma program på lördag som söndag, och vill 

några deltagare medverka både lördag och söndag 

så kommer fördjupande föreläsningar och förevis-

ningar att ske på söndagen i exempelvis; 

 Anestesi 

 Hygien 

 Laboratoriearbete 

 Rehabilitering 

 Instrumentlära och hantering 

 Journalföring 

 Arbetsmarknaden 

Instrumentlära, diagnostisk utrustning och 

metoder 
Program för NB elever och lärare   

I samarbete med: 

Pris per person: 950 kr / dag exkl  moms
(Lärare och elever)



MÅLGRUPP 
Kursen vänder sig till dig som leg. DSS eller  

djurvårdare, jobbar eller vill jobba, kliniskt med  

cancerpatienter på din klinik eller djursjukhus och vill 

veta mer om denna stora patientgrupp och hur du 

bäst tar hand om patienten och bemöter djurägaren. 

INNEHÅLL 
Lördag 

FM: Grundläggande onkologi: sjukdomspatologi hos 

olika typer av tumörer och cancerformer.  

EM: Workshop: Hur bemöter man djurägaren?  

Vi diskuterar etik, behandling, avlivning och  

kommunikation. 

Söndag 

FM+ EM Patienten på din klinik, diagnostisera -  

behandla eller remittera? Vilka behandlingsalternativ 

finns och vilket vårdbehov har patienten så som  

nutrition, sårvård, kosttillskott och omsorg. 

Omvårdnad av den onkologiska patienten 

Leg vet Henrik Rönnberg 
arbetar som onkologispecialist vid 
universitetsdjursjukhuset  

(UDS) vid SLU Uppsala. Leg vet 1994 
och VMD i veterinärmedicinsk kirurgi 

2002. DiplECVIM-CA (oncology) 2009. 
Professor i internmedicin smådjur och 
nuvarande prodekan vid fakulteten 

för veterinärmedicin och husdjurs-
vetenskap, SLU. Han har undervisat i 

onkologi under lång tid, har över 40 
internationella vetenskapliga publi-

kationer samt skrivit textbokskapitel i 
smådjursonkologi (BSAVA:s onkologi-
manual). Henrik har mångårig erfa-

renhet både som nationell och inter-
nationell föreläsare 

Leg vet Sara Saellström 
Klinikveterinär på Universitetsdjur-
sjukhuset vid SLU  

med fokus på onkologi. 
Civilingenjörsexamen i kemiteknik 

Chalmers 1996,  
Veterinärexamen SLU 2005,  
Specialist i hundens och kattens 

sjukdomar 2009,  
ECVIM Resident i onkologi. 

Pris per person: 14 500 kr exkl moms



Stationärvård på patientens villkor 

MÅLGRUPP 
Kursen vänder sig till dig som leg. Dss eller  

djurvårdare som jobbar med inneliggande patienter 

och som vill lära sig mer om hur man kan optimera 

vistelsen för på stationärsvårdsavdelningen.  

INNEHÅLL 
Dessa föreläsningar bygger på hur du som omsorgs-

person kan på bästa sätt bemöta din patients behov.  

Nutrition, hur vet du att patienten får i sig sitt  

behov? Vilket näringsbehov har patienten beroende 

på sjukdom, skada, ålder. Hur får vi djurägaren att 

utfodra rätt efter hemgång?  

Mentalt mående: Minska stress och rädslor hos den 

inneliggande patienten. Föreläsningen innehåller te-

ori om hur hundar och katter fungerar då det gäller 

rädslor, stress och smärta, kroppsspråk och hur man 

praktiskt kan gå tillväga för att samtidigt som gör  

deras tillvaro bättre, kunna ge bättre vård och i  

förlängningen även för att öka vår säkerhet. 

Omvårdnad: Den dagliga hanteringen, hur sköter vi 

våra patienter med tanke på deras behov, nutrition, 

mentalstatus, vård, medicinering, sårvård, särskilda 

behov och allt med tanke på vårdhygien, rutiner och 

bestämmelser. 
Leg. Djursjukskötare Jenny Marek  

Har jobbat inom djursjukvård sedan 1991, Examen 

Djursjukvårdarprogrammet SLU -05. Vidareutbildat 

sig inom etologi och inlärning och är certifierad ELIT 

Fear Free sköterska. Arbetar som lärare på SLU i 

ämnena katt-beteende, hund på klinik och beteende

-utredningar på klinik för djurvårdarelever och

håller även återkommande utbildningar för div

djurgymnasier. Driver företaget Attityd Hundkun-

skap samt företagen Nosvis parallellt med  arbete

på klinik.

Leg. Djursjukskötare Pia Quillberg 

Examen  djursjukskötarprogrammet SLU 1995, har 

jobbat på Blå stjärnan sedan dess med korta avsteg 

på andra kliniker. Jobbar som nattsköterska på vår-

davdelningen sedan 2015. Parallellt med jobbet på 

Blå Stjärnan så driver Pia sitt företag Pias Hund-

kommunikation där hon är instruktör och  

problemhundskonsult.   

Janet Brandin 

Veterinary Business ManagerPurina PetCare 

Anställd hos Purina PetCare sedan 2020 som 

Veterinary Advisor och sedan December 2022 som 

Veterinary Business Manager. Innan  Purina job-

bade Janet  i 17 år på Hill´s Pet Nutrition på likande 

position. Janet har 25 års erfarenhet av djursjuk-

vård på Regiondjursjukhuset Helsingborg/ Evi-

densia Specialist djursjukhus Helsingborg-

Smådjurskliniken . Janet har mångårig erfarenhet 

som föreläsare och har föreläst inom nutrition vid 

veterinära kostrådgivarskolor, för veterinär och 

djursjukskötarstudenter, samt vid olika symposier 

och kongresser i Sverige, norden och Europa. 

Pris per person: 11 500 kr exkl moms



Sjukdomslära med farmakologi—Hund och katt 

MÅLGRUPP 

NB-lärare, Djurvårdare, leg.Dss som vill lära sig mer 

om olika sjukdomar hos hund och katt, orsaker, 

symptom och ev. behandlingar. Även Farmakolo-

giska grunder om hur olika läkemedel verkar i dju-

rets kropp. 

INNEHÅLL 

Sjukdomslära: Sjukdomstillstånd i olika  

organsystem, frakturer, sårskador och trauman. 

Inflammationer och immunförsvar.  

Infektioner och olika infektionstyper.  

Farmakologi; Farmakodynamik, Hur olika läkemedel 

verkar på kroppen. Hur läkemedel påverkar  

receptorer och enzymsystem. Variationer mellan 

olika djurslag och individer 

Farmakokinetik; Absorption, distribution,  

metabolisering och eliminering av läkemedel 

Dos, terapeutisk bredd, duration, biverkningar och 

interaktioner 

Leg. Veterinär 

Carl Ekstrand 
Leg. veterinär och docent  

Carl Ekstrand arbetar idag som Uni-

versitetslektor i klinisk  

veterinärmedicinsk farmakologi. 

Hans forskning är fokuserad på att 

genom både experimentella och kli-

niska studier hitta den bästa lämp-

liga dosen av ett läkemedel för en 

effektiv behandling med minsta 

möjliga biverkningsrisk. 

Leg Veterinär, Leg Läkare 

Hanna Tolge 

Veterinärexamen 2001. 

Specialområden; kirurgi,  

diagnostic imaging  

och AI kompetens på häst.  

Arbetar som narkosläkare inom 

Region Västra Götaland. 

Pris per person: 8 900 kr exkl moms




