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Kongressen arrangeras av Sveriges Veterinärförbund.
För mer information se www.svf.se/sv/Sallskapet/Veterinarkongressen.

Här nedan presenterar vi några av de många välrenommerade föreläsare som kommer att presentera aktuella och intressanta ämnen under Veterinärkongressen 2017. Fler föreläsare presenteras i
kommande nummer av veterinärtidningen och på vår hemsida.
Föredragshållare Sektionen för Veterinär folkhälsa
Ulrika Grönlund är en av två huvudföreläsare för Sektionen för Veterinär
Folkhälsas program. Hon är Sveriges första docent i ämnet vårdhygien: procedurer och förhållningssätt som minimerar risken för infektionsspridning, särskilt på kliniker. Ulrika har lång erfarenhet som expert på antibiotika vid SVA
samt som lektor i vårdhygien på SLU. Under 2016 rekryterades Ulrika till
AniCura där hon som Group Medical Quality Manager ansvarar för frågor
som rör vårdhygien, patientsäkerhet och hållbar antibiotikaanvändning.
Föredragshållare Hästsektionen
Kerstin Bergvall var den första svenska veterinären som erhöll europeisk
diplomate-examen i dermatologi. Hon sitter i examinationskommittéerna för
den svenska och den europeiska specialistutbildningen i dermatologi. Hon
bedriver forskning inom ämnet, är handledare till residents i dermatologi och
ansvarar för undervisning i dermatologi för veterinärstudenterna vid SLU.
Hon är dessutom ansvarig för specialistmottagningen i dermatologi vid Universitetsdjursjukhusets hästklinik. Hon är en erfaren och uppskattad föreläsare såväl nationellt som internationellt och har författat flera bokkapitel
inom dermatologi i internationell litteratur.
Föredragshållare Hästsektionen
Tamás Tóth är ungersk veterinär, europeisk specialist inom kirurgi (Dipl
ECVS), utbildad i Budapest innan han flyttade till Sverige och erhöll svensk
veterinärlegitimation 2001. Han har varit verksam vid universitetsdjursjukhuset i Uppsala, Helsingborgs djursjukhus, ATG:s hästkliniker i Mantorp och
Sundsvall och är sedan slutet av 2005 tillbaka vid UDS hästklinik som chefveterinär inom hästkirurgi. Han är en erfaren kirurg och föreläsare vid häst
veterinärkonferenser i Sverige och internationellt.
Föredragshållare Försöksdjurssektionen
Joseph Garner disputerade vid zoologiska institutionen i Oxford. Han har
bedrivit forskning inom djurbeteende och djurvälfärd vid UC Davis och
Purdue University och sedan 2011 vid Stanford University där han driver
Technique Refinement and Innovation Lab. Hans forskning innefattar förfinade metoder för beteendeforskning, sambandet mellan beteendestörningar
hos djur och beteendestörningar hos människa, och den vetenskapliga betydelsen av djurvälfärd vid djurförsök. Dr Garner har erhållit flera internationella priser, har medverkat i ledningen för flera internationella organisationer
och varit redaktör för internationella vetenskapliga tidskrifter.
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