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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 har presenterats i föregående nummer av veterinärtidningen och på vår hemsida.
Föredragshållare Husdjurssektionen
Becky Whay disputerade vid Bristol University med sin avhandling om hälta
och smärtlindring hos mjölkkor 1998 och har sedan dess varit engagerad
inom detta område. Idag leder hon en forskningsgrupp vid samma universitet
med fokus på olika aspekter av välfärd hos nötkreatur. En viktig aspekt i grup
pens arbete är samarbete mellan rådgivare, veterinärer och djurägare avseende
implementering av åtgärder för att minska förekomsten av hälta. Becky är en
efterfrågad, erfaren och uppskattad föreläsare såväl i Storbritannien som inter
nationellt – och hon gillar kor!
Föredragshållare Plenarsessionen
Alexandra Vilén är specialist i hundens och kattens sjukdomar och har under
största delen av sitt yrkesverksamma liv arbetat på Djursjukhuset i Helsing
borg som kirurg. Hon satt i SVS smådjurssektions styrelse under tio år, och
var under åtta av dessa Sveriges representant i FECAVA och WSAVA. Hon har
lett en arbetsgrupp inom FECAVA som producerat riktlinjer för veterinär
vårdhygien och antibiotikaanvändning och har varit aktiv i arbetet med flera
policydokument från SVS avseende vårdhygien och särskilt resistenta bakte
rier. Hon är en erfaren föreläsare nationellt och internationellt inom vård
hygien och ansvarsfull antibiotikaanvändning.
Föredragshållare Husdjurssektionen
Kurt Bach är uppvuxen på en gård, utbildad lantbrukare och veterinär med
stor erfarenhet av att arbeta med besättningsrådgivning i praktiken efter att ha
arbetat i flera kotäta distrikt såsom Univet, Faxe och Kvægdyrlægerne Djurs
land. Sedan 2014 är Kurt doktorand på Köpenhamns universitet där han
undervisar danska veterinärstudenter i klövhälsa samt studerar bl a mekanis
merna bakom uppkomsten av fångrelaterade klövskador vid kalvning – en
forskning han kommer att presentera de allra senaste rönen från.
Föredragshållare Husdjurssektionen
Anders Rønn är en praktiserande veterinär med dansk specialistexamen
(kvægfagdyrlæge) som också har genomgått en tvåårig efterutbildning i klöv
hälsa. Anders arbetar dagligen med besättningsrådgivning med fokus på bland
annat klövhälsa och utfodring i sitt arbete vid stordyrssektionen av Ringe
Dyrehospital, där han även är delägare. Anders kommer att ge handfasta tips
och råd om hur man arbetar för att uppnå en långsiktig förbättring vid klöv
hälsoproblem, inte minst hur man kan samarbeta med djurägare och andra
aktörer för att åstadkomma förändringar.
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