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Målgruppe: Veterinærsygeplejersker

Kursusbeskrivelse:
Adfærd i klinikken. Hvordan tager man hånd om patientens adfærd i klinikken i en travl hverdag.
På dette kursus lærer du, hvordan dette gøres uden at du skal gå på kompromis med tid og ergonomi.
Du lærer hvordan rådgivning omkring adfærdsproblemer kan gøres på en professionel måde, der
også giver øget indtjening og gavn for klinikken.
• Adfærdsmæssig forberedelse til dyrlægebesøg
(set i forhold til såvel kunde som dyrlægeteam)
• Katte- og hundekommunikation, og hvordan den påvirker interaktionen mellem
mennesker og kæledyr
• Adfærdsmæssig udtryk for følelser (inklusive uro, angst og frustration)
• Håndtering af negative følelser på dyreklinikken

Speakers:

Iben Coakley Meyer
DVM, PhD
Iben blev uddannet dyrlæge ved Københavns Universitet
i 2007. Sideløbende med sine dyrlægestudier tog Iben en
privat uddannelse som dyreadfærdsterapeut.
I perioden 2007-2015 var Iben ansat ved Københavns Universitet, hvor hun ud over at undervise deltog på flere internationale konferencer om etologi og anthrozoologi og
bl.a. lavede en PhD i etologi om interaktionen mellem hund
og menneske.
I 2014 startede Iben sit firma Dyreadfærdskonsulenten. Herudover er Iben også tilknyttet TrygFonden besøgshunde og
KU’s censorkorps og sidder i bestyrelsen for Dansk Selskab
for Klinisk Veterinær Etologi (DSKVE), hvor hun arbejder for
et større kendskab til og viden om veterinær etologi.
I sit daglige virke arbejder Iben med adfærdsbehandling af
hund og kat samt undervisning og foredrag omkring
hunde- og katteadfærd.

Støttet af:

Sarah Ellis
BSc Joint Honours Zoology/
Psychology, PgD Companion Animal
Behaviour Counselling, PhD student
Sarah Ellis var fra 2003-2007 PhD studerende på Queen’s
Univerity Belfast, hvor hun forskede i adfærdsberigelse hos
katte på internater. Siden har hun arbejdet videre med
forskning inden for katte adfærd og seneste som katteadfærdsspecialist.
Sarah har igennem sin forskningskarriere udgivet adskillige
artikler og forelæst til mange konferencer og kurser.

