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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 Försöksdjurssektionen
Karolina Westlund är disputerad etolog, forskare och djurtränare, tillika
en erfaren och efterfrågad föredragshållare. Hon arbetar praktiskt som etolog med välfärdsfrågor, miljöberikning och träning av djur i zoo- och laboratoriemiljö. Vidare undervisar hon regelbundet i primatetologi, tillämpad
etologi, inlärning och djurträning vid t ex Stockholms Universitet, SLU i
Skara, Linköpings Universitet och Karolinska Institutet. Som konsult har
hon även en mängd olika uppdrag såväl i Sverige som internationellt. Hon
har suttit i en djurförsöksetisk nämnd och är inviterad deltagare i SCAWs
(Nationellt Centrum för Djurvälfärds) expertpanel. Hedersmedlem i
European Primate Veterinarians.
Föredragshållare Sektionen för Veterinär folkhälsa
Ann Catrine Eldh är docent i vårdvetenskap vid Uppsala universitet och
lektor i omvårdnad vid Linköpings universitet. Hon har lång erfarenhet av
förbättringskunskap, i teori och praktik, och forskar kring vad som hindrar
respektive underlättar implementering av ny kunskap, framför allt i hälsooch sjukvård och omsorg. Ann Catrine har även ett samarbete med SLU,
med fokus på implementering av kunskap om hälsa i mjölkkobesättningar.
Föredragshållare Hästsektionen
Dylan Gorvy utbildade sig till veterinär i Bristol, gjorde sin doktorsavhandling i Manchester och ett residency i Liverpool innan han flyttade till Sverige.
Efter fem år som senior kirurg vid hästsjukhuset i Strömsholm är han numera
delägare i Mälaren Hästklinik och chef vid kirurgiavdelningen. Dylan har
europeisk diplomate-examen och är en erfaren internationell föreläsare, främst
inom ämnet sårläkning hos häst och har varit ordförande i the Veterinary
Wound Healing Association.
Föredragshållare Smådjurssektionen
Etienne Côté är ursprungligen från Québec, men erhöll veterinärexamen vid
Cornell, USA, och gjorde sin residencytjänstgöring vid California Animal
Hospital i Los Angeles. Han är amerikansk specialist i internmedicin och kardiologi och numera professor vid Atlantic Veterinary College, Prince
Edward Island i Kanada. Han har varit redaktör för flera läroböcker såsom the
Clinical Veterinary Advisor, Feline Cardiology och Ettinger’s Textbook of
Veterinary Internal Medicine och är en erfaren och uppskattad föreläsare.

Sverige Veterinärförbund och Sveriges Veterinärmedicinska Sällskap
08-545 558 20 • kansli@svf.se • www.svf.se

