Indbydelse til
Veterinærsygeplejerskernes Dag
Lørdag den 7. marts 2020
Du har igen i år mulighed for at komme i dybden, med et af 4 emner.

Vi starter dagen kl. 8.30 med morgenmad og velkomst. Herefter byder dagen på foredrag, besøg
hos udstillerne og lækker frokost. Dagen sluttes af med præmieoverraskelse.

Dagen er for alle veterinærsygeplejersker og -elever. Du behøver ikke et medlemskab af
fagforeningen for at deltage. Alle er hjerteligt velkomne, og vi håber du har lyst til at deltage og
være med til at fejre dagen sammen med os.

Husk der er 50% Rabat for elever og ledige.

Sidste tilmeldingsfrist er den 14. februar 2020
Der er begrænset deltagerantal, og “først til mølle”-princippet gælder, så skynd dig at melde dig til.
Du vil modtage bekræftelse og kvittering via mail senest den 28. februar 2020.

Dagens program
Spor 1 + 2
08.30 – 09.00
09.00 – 09.45
09.45 – 10.15
10.15 – 11.45
11.45 – 13.15
13.15 – 14.00
14.00 – 14.30
14.30 – 16.00
16.00 – 16.30

Morgenmad, velkomst og udstilling
Foredrag 1+2
Pause og udstilling
Foredrag 1+2
Frokost og udstilling
Foredrag 1+2
Pause og udstilling
Foredrag 1+2
Præmier uddeles
Tak for i dag

Spor 3 + 4
08.30 – 09.00
09.00 – 10.30
10.30 – 11.00
11.00 – 12.15
12.15 – 13.45
13.45 – 14.45
14.45 – 15.15
15.15 – 16.00
16.00 – 16.30

Morgenmad, velkomst og udstilling
Foredrag 3+4
Pause og udstilling
Foredrag 3+4
Frokost og udstilling
Foredrag 3+4
Pause og udstilling
Foredrag 3+4
Præmier uddeles
Tak for i dag

Foredragsholdere

Foredrag:

Foredragsholder:

Emne:

Spor 1

Steen Engermann

Laboratorieundersøgelser

Spor 2

Malene Brendorp Meyer

Forstå stress og stress signaler herunder
hverdagsstress og kronisk stress.

Spor 3

Iben Meyer

Frygt, angst og stress hos dyr
– håndtering i klinikken og rådgivning af ejer

Spor 4

Lene Heiberg Bondesen

Kan man elske ernæring?

Spor 1

Foredragsholder: Steen Engermann
Emne: Laboratorieundersøgelser
Velkommen til en dag i hormonernes verden!
Bliv - med garanti - klogere på hvordan hormoner dannes, fungerer og sørger for den fine balance,
der sikrer, at kroppen under normale omstændigheder fungerer som den skal – og de dermed
opståede - nogle gange livstruende - problemer der opstår, når noget går galt.
Vi vil lægge hovedvægten på de hormonlidelser, vi hyppigst ser hos hunde og katte og gennemgå de
relevante laboratorieundersøgelser, der kan hjælpe os i diagnostikken
Vi vil komme ind på:
•
•
•
•
•

Hypo- og hyperthyreoidisme (skjoldbruskkirtlen)
Hyperparathyreoidisme (biskjoldbruskkirtlen)
Diabetes mellitus (sukkersyge) og insulinom (bugspytkirtlen)
Hypo- og hyperadrenocorticisme (binyrebarken – Cushing + Addison)
Problemer relateret til unormal produktion af kønshormoner

Under gennemgangen vil vi også berøre behandlingsmulighederne for de enkelte lidelser
Om Steen Engermann
Steen er uddannet dyrlæge i 1990 og har de sidste 10 år arbejdet på AniCura Aarhus Dyrehospital.
Han blev specialdyrlæge i Onkologi (kræftdiagnostik- og behandling) i 2014 og arbejder i dag næsten
udelukkende med cancerpatienter. Han har i mange år holdt kurser i Onkologi og
Laboratoriediagnostik for både dyrlæger og veterinærsygeplejersker

Spor 2

Foredragsholder: Malene Brendorp Meyer
Emne: Forstå stress og stress signaler herunder hverdagsstress og kronisk stress.
Hvad kan du selv gøre i en travl hverdag og hvornår skal du bede andre om hjælp.
Spot en kollega med stress og hvad kan du hjælpe med.
Hvad siger arbejdsmiljøloven

Om Malene Brendorp Meyer
Malene er Aut. veterinærsygeplejerske og har arbejdet på både større dyrehospitaler og mindre
dyreklinikker igennem 20 år.
De sidste 7 år har hun arbejdet som formand for Veterinærsygeplejerskernes Fagforening. Hun er
examineret stresscoach fra Bjarne Toftegaard. Hun er tidl. uddannet coach fra Coach og
Psykoterapeut Skolen i København.

Spor 3

Foredragsholder: Iben Meyer
Emne: Frygt, angst og stress hos dyr – håndtering i klinikken og rådgivning af ejer.

Om Iben Meyer
Iben er uddannet dyrlæge og adfærdsbehandler, hun har en ph.d. i etologi fra Københavns Universitet
og er certificeret Fear Free Practioner.
Til daglig driver Iben firmaet Dyreadfærdskonsulenten, hvor hun arbejder med adfærdsbehandling og
undervisning. Iben er derudover tilknyttet Københavns Universitet som underviser og forsker.

Spor 4

Foredragsholder: Lene Heiberg Bondesen
Emne: Kan man elske ernæring?
Jeg kan og jeg gør – og vil med den største glæde og passion dele med jer hvorfor.
Næringsstoffer, nutraceuticals, pharmaconutrition… fodersalg er så meget mere end bare omsætning
– det er sygdomsforebyggende, livsforandrende, helende og sundt.
Med den rigtige ernæring kan du skabe små mirakler.
Hvad er god ernæring?
Hvad er er godt foder?
Giver vi altid den bedste vejledning?
Er et godt foder nok?
Bør vi anvende kosttilskud?

Vi bliver hvad vi spiser… ingen hund, kat eller menneske er sundere end de spiser…
Om Lene Heiberg Bondesen
Lene er uddannet veterinærsygeplejerske i 1998
Hun har arbejdet professionelt med ernæring gennem 18-20 år. Først som ernæringskonsulent og
senere salgschef, samt en længere årrække som faglærer i ernæring på Hansenberg.
Lene arbejder nu på 6. år med banebrydende og tekstbaserede humane pharmaco-nutrition
produkter – der med stor fordel også kan bruges veterinært.

Tilmelding til Veterinærsygeplejerskernes Dag
Lørdag den 7. marts 2020

Fødselsdato: ____________________________________________________________________________
Navn: __________________________________________________________________________________
Adresse: _______________________________________________________________________________
Mobilnummer: ___________________________________________________________________________
E-mail-adresse: __________________________________________________________________________
Arbejdsplads: ___________________________________________________________________________

Undertegnede ønsker at tilmelde sig arrangementet således:
HUSK: Der kan kun vælges et spor, sæt kryds herunder

Spor

Foredragsholder:

Emne:

Deltager - Sæt kryds

Spor 1

Steen Engermann

Laboratorieundersøgelser

Spor 2

Malene Brendorp Meyer

Forstå stress og stress signaler herunder
hverdagsstress og kronisk stress.

Spor 3

Iben Meyer

Frygt, angst og stress hos dyr
– håndtering i klinikken og rådgivning af ejer

Spor 4

Lene Heiberg Bondesen

Denne dag koster kun 900 kr. inkl. moms.
RABAT 50 % for elever og ledige

Kan man elske ernæring?

 Arbejdspladsen betaler
 Jeg er elev

 Jeg betaler
 Jeg er ledig

Beløbet indbetales på reg.nr. 2257, konto-nr. 3484 738 067.
Husk at skrive “VSP-dag” samt dit navn og fødselsdato, når du indbetaler beløbet.
Dato: __________________________________________________________________________________
Underskrift: _____________________________________________________________________________
Tilmeldingen sendes til
Veterinærsygeplejerskernes Fagforening, Ramsingsvej 30, 2500 Valby
– eller scannes og sendes pr. mail til vf@forbundet.dk
Tilmeldingsfrist den 14. februar 2020. Tilmeldingen er først gældende, når betaling er registreret.
OBS! Tilmeldingen er bindende!
Der er begrænset deltagerantal og “først til mølle”-princippet gælder.
Du vil modtage bekræftelse, kvittering og deltagerliste via mail senest d. 28. februar 2020.
___________________________________________________________________________

