
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? Vilka metoder kan du använda vid tillförsel av 

näring och föda.    

Mentalt mående: Minska stress och rädslor hos den 

inneliggande patienten. Föreläsningen innehåller teori 

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,  

mentalstatus, vård, medicinering, sårvård, särskilda 

behov och allt med tanke på vårdhygien, rutiner och 

bestämmelser. 

Stationärvård på patientens villkor 

Leg. Djursjukskötare Pia Quillberg 

Examen  djursjukskötarprogrammet SLU 1995, 

har jobbat på Blå stjärnan sedan dess med korta 

avsteg på andra kliniker. Jobbar som nattskö-

terska på vårdavdelningen sedan 2015.  

Parallellt med jobbet på Blå Stjärnan så driver 

Pia sitt företag Pias Hundkommunikation där 

hon är instruktör och problemhundskonsult.   

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 

Hundkunskap samt företagen Nosvis parallellt 

med arbete på klinik.  

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 jobbade Janet  i 17 år på Hill´s Pet  

Nutrition på likande position. Janet har 25 års 
erfarenhet av djursjukvård på Regiondjursjuk-

huset Helsingborg/ Evidensia Specialist 
djursjukhus Helsingborg- Smådjurskliniken . 

Janet har mångårig erfarenhet som föreläsare 
och har föreläst inom nutrition vid veterinära 
kostrådgivarskolor, för veterinär och djursjuk-
skötarstudenter, samt vid olika symposier och 

kongresser i Sverige, norden och Europa. 

Pris per person: 11 500 kr exkl moms


