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Velkommen til CampusVet 
kursuskatalog for 2023
CampusVet tilbyder en bred vifte af relevante faglige og 
arbejdsrelaterede efteruddannelser til VetGruppens medarbejdere. 
Kursernes emner er valgt af jer og sammensat, så vi kan udbyde alle 
faggrupper et relevant tilbud. Kurserne er kun for VetGruppens 
medarbejdere og afholdes på små fokuserede hold. 
På den måde optimerer vi både din læring og giver dig samtidig gode
muligheder for at netværke med og lære dine  kolleger fra andre 
VetGruppen klinikker. 
 
I kataloget finder du en række fysiske kurser og webinarer.  
Du kan se kursets indhold og målgruppe. Målgruppen fortæller dig, hvilken 
vinkel og niveau, kurset har, og selvom det ikke lige passer på dig, er du 
også velkommen på kurset. 
 
Tilmelding til kurserne sker til campusvet@vetgruppen.dk efter din 
klinikleder har godkendt din deltagelse. Vær sikker på en plads på kurset 
ved at tilmelde dig inden den 1. januar 2023. 
 
Rigtig god fornøjelse med din uddannelsesrejse sammen med 
CampusVet! 

mailto:campusvet@vetgruppen.dk


SMÅDYR



På dette kursus gennemgår vi instrumentlære og - 
håndtering, taler suturer og sutureringsteknikker og 
gennemgår neutralisationer, kirurgisk sårbehandling, 
abscesser og anden mindre kirurgi.  
Vi kommer også ind på komplikationer til 
indgrebene, og hvordan du håndterer dem. Der er 
plads til, at vi kan komme ind på emner, som du 
synes er udfordrende og gerne vil have større 
erfaring med. 

Datoer: 10. jan Kalundborg Dyrehospital, 18. apr 
Faaborg Dyrehospital, 5. sep Tønder Dyrehospital, 
21. nov Dyrlæge Mikkelsen 2023 
Målgruppe: Dyrlæger, smådyr
Underviser: Dyrlæge Asger von Wenck 
Pris: 2500 DKK  
Sprog: Dansk 

Basal kirurgi 

10. jan Kalundborg Dyrehospital, 18. apr Faaborg Dyrehospital, 5. 
sep Tønder Dyrehospital, 21. nov Dyrlæge Mikkelsen 2023



Dette spændende kursus tager dig gennem hele 
anæstesiforløbet fra præanæstestisk vurdering til opvågning 
og smertebehandling. Specialdyrlæge Helle Harding har enorm 
viden og erfaring om anæstesi, og hun tager dig en tak dybere 
i teorien og forståelsen for fysiologien og farmakologien bag 
anæstesi af hunde og katte. 
Vi gennemgår basal respirations- og kredsløbsfysiologi, præ- 
anæstesiologisk vurdering, præmedicinering, induktion og 
vedligeholdelse af anæstesi, samt monitorering, 
komplikationer og anæstesisystemer. 
Vi gennemgår også perioperativ smertevurdering og 
–behandling. 

Datoer: 17. - 18. Jan 2023
Målgruppe:  Dyrlæger og VSP, smådyr
Underviser: Special Dyrlæge Helle Harding Poulsen
Sted: Comwell Klarskovgaard, Lystskov 30, 4220 
Korsør
Pris: 5000 DKK  
Sprog: Dansk 

Anæstesi - teoretisk kursus

17. - 18. januar 2023



CVC – caudal vena cava  
Centesis (cystocentesis, abdominal centesis)
Blodprøver fra vener/arterier 
Hjerte (cardiac POCUS) - bruges kun for at udelukke 
meget dårlige patienter og ikke staging af patienters 
hjertesygdom 
La:Ao ratio (meget brugbart med katte) 
Hypo/hypervolemi, pericardiel effusion, thorax, Z-lines, I- 
lines, flere artefakter og mange cases  

I dag foretrækker mange dyrlæger at benytte 
ultralydsscanning i stedet for røntgen til akutte og kritiske 
patienter. Dyrlægen kan hurtigt få øje på kritiske parametre 
fri væske, luft omkring organer og ændringer i omfang og 
størrelse. Metoden hedder “Point Of Care UltraSound” og har 
været benyttet humant i mange år.  

Kurset gennemgår: 

POCUS 2 Cardiac 

Dato: 23. - 24. jan. 2023
Målgruppe: Dyrlæger, smådyr 
Underviser: Hugo Swanstein 
Sted: Fåborg Dyrehospital, Energivej 1, 
5600 Fåborg
Pris: 5000 DKK 
Samarbejdspartner: Eickemeyer 
Sprog Engelsk 

23. - 24. januar 2023



På dette kursus gennemgår vi halthedsdiagnogstik på hund og 
kat fra snudespids til yderste halehvirvel. Hovedfokus ligger på 
hunde. 
Vi gennemgår mønstring og metoder til aflæsning af haltheder, 
og ser på specifikke haltheder og sygdomme i de enkelte led. 
Kurset er både teoretisk og praktisk. Vi mønstrer hunde og 
gennemgår den praktiske undersøgelse af hunden ved en fuld 
ortopædisk undersøgelse. 

Dato: 9. feb. 2023
Målgruppe: Dyrlæger, smådyr 
Underviser: Dyrlæge Asger von Wenck 
Sted: Fåborg Dyrehospital, Energivej 1, 5600 Fåborg 
Pris: 2500 DKK 
Samarbejdspartner: Elanco 
Sprog: Dansk 

Halthedsdiagnostik på hund og kat

9. februar 2023



Prøv kræfter med TTA og TPLO i Arthrex mobile wetlab i et 
eksklusivt kursus med kun 8 pladser. Arthrex dygtige 
undervisere tager dig igennem operationsprocedurerne ved 
TTA og TPLO. 
Kurset har stort fokus på hands on i et trygt læringsmiljø med 
tid til den enkelte kursist. 
Efterfølgende er der rig mulighed for at afprøve teknikkerne 
på kadavere i det mobile wetLab. 

Dato: 23. marts 2023 
Målgruppe: Dyrlæger, smådyr 
Underviser: Arthrex
Sted: Fåborg Dyrehospital, Energivej 1, 5600 Fåborg 
Pris: 2500 DKK 
Samarbejdspartner: Arthrex 
Sprog: Engelsk/Dansk 

TTA/TPLO 

23. marts 2023



Hvordan fortolker du laboratorieresultaterne, hvilke 
supplerende undersøgelser skal du vælge, og 
hvornår stilles diagnosen. Her er kurset, der gør dig 
klogere på de mest sete endokrine lidelser hos hund 
og kat. Kurset tager dig igennem patofysiologien, 
symptombilledet, laboratorie- undersøgelser, 
diagnostisering og behandling.  
Kurset fokuserer på: Diabetes, PU/PD, Pancreatitis,  
Hypothyroidisme, Hyperthyroidisme og 
Hypercalcemi  

Dato: 29. - 30. marts 2023
Målgruppe: Dyrlæger, smådyr 
Underviser: Adam Gowe ECVIM and DVM Stefani 
Mitzi 
Sted: Comwell Sorø, Abildvej 100, 4180 Sorø
Pris: 5000 DKK 
Samarbejdspartner: Zoetis 
Sprog: Engelsk 

Endokrinologi 

29. - 30. marts 2023



Perioperativ smertebehandling - Den 
multimodale smerteprotokol 
Intraoperativ smertebehandling 
Postoperativ smertebehandling 
Knappologi – hvordan virker din sprøjtepumpe 
Smertebehandling ved hjemsendelse 

Kroniske smerter – forskel fra akutte smerter 
Systematisk klinisk tilgang til den kroniske 
smertepatient 
Mekanisme baseret tilgang til den kroniske 
smertepatient 
Behandlingsplan 
Follow up 

2 dage i smertebehandlingens tegn af hunde og 
katte.  

Dag 1 tager dig igennem de akutte smerter i 
forbindelse med operation.   

 
Dag 2 tager fat om kroniske smerter, den optimale 
behandling, ejekommunikation og opfølgning. 

Smertebehandling 

Dato: 26. - 27. apr 2023 
Målgruppe: Dyrlæger og VSP, smådyr 
Underviser: Maria Søndergaard DVM PhD 
Sted: Comwell Sorø, Abildvej 100, 4180 Sorø
Pris: 5000 DKK
Samarbejdspartner: Zoetis
Sprog: Dansk 

26. - 27. april 2023



Heldigvis er det ikke ofte, men det sker, at vores patienter får 
hjertestop, og så må vi handle hurtigt. På dette kursus 
gennemgår vi årsagerne til hjertestop i klinikken og under 
operation, samt de indledende tegn til det, så du opfanger det 
så tidligt som muligt. 
Vi gennemgår behandlinger både hjertelungeredning og 
medicinsk behandling og øver det praktisk på modeller. 

Dato: 9. maj 2023
Målgruppe: Dyrlæger og VSP, smådyr 
Underviser: Dyrlæge Julie Pio Kragelund 
Sted: Fåborg Dyrehospital, Energivej 1, 5600 Fåborg 
Pris: 2500 DKK
Sprog: Dansk 

Genoplivning 

9. maj 2023



Valg af diagnostiske tests 
Ektoparasitter 
Bakterielle infektioner 
Allergier 

Den kløende patient.  
Kurset tager dig dybdegående igennem udredningen 
af den kløende hund og kat.  

Dato: 10. - 11. maj 2023
Målgruppe: Dyrlæger, smådyr  
Underviser: Susanne Åhmann DipECVD 
Sted: Comwell Klarskovgaard, Lystskov 30, 4220 
Korsør
Pris: 5000 DKK
Samarbejdspartner: Elanco 
Sprog: Engelsk 

Dermatologi 

10. - 11. maj 2023



Best practice med udtagning af prøver 
Vurdering af profiler: 

Urinanalyse 
Analysefejl og komplikationer 

Som veterinærsygeplejerske står du ofte i laboratoriet og 
analyserer prøver - men hvad betyder svarene egentligt? På 
dette kursus får du viden og indsigt i at tolke og aflæse 
prøvesvar. 
Vi fokuserer på: 

           Præanæstesi 
           Geriatri 
           Hæmatologi og biokemi 

Kurset er tilrettelagt med teori og praktiske cases. 

Dato: 7. - 8. juni 2023
Målgruppe: VSP, smådyr
Underviser: Dyrlæge Julie Pio Kragelund 
Sted: Comwell Sorø, Abildvej 100, 4180 Sorø
Pris: 5000 DKK 
Samarbejdspartner: Zoetis
Sprog: Dansk  

Laboratoriediagnostik 
7. - 8. juni 2023



Kurset er for VSP’ere som gerne vil i gang med fysioterapi eller 
gerne vil lære, hvordan du med enkelte fysioterapiøvelser kan 
øge livskvaliteten hos dine patienter. Kurset tager dig igennem 
formålet med fysioterapi og grundlæggende principper. 
Dernæst kommer du igennem massage, vandtræning, 
genoptræningsprogrammer, pleje af den indlagte 
immobiliserede patient, og hvordan du med få hjælpemidler 
kan hjælpe seniorpatienterne. Det hele gennemgås teoretisk, 
og du får mulighed for at øve gennem praktiske øvelser.  

Dato: 6. - 7. sep 2023 
Målgruppe: VSP, smådyr 
Underviser: Fag VSP og rehabiliteringsterapeut 
Anette Lynbech 
Sted: Nyborg Dyrehospital, Lyøvej 20, 5800 Nyborg
Pris: 5000 DKK
Sprog: Dansk 

Grundkursus i Fysioterapi 

6. - 7. september 2023



På dette kursus gennemgår vi røntgenteknik med fokus på, 
hvordan vi med færrest mulige “skud” får taget de bedst 
mulige billeder, til at stille en diagnose og evt. planlægge et 
kirurgisk indgreb efter. 
Vi ser også på billedbedømmelse og billedkvalitet ud fra 
indgangsvinklen, - er billederne gode nok, og har de alt det 
med, der skal bruges af dyrlægen, der skal diagnosticere og 
behandle patienten. 

Dato: 26. sep 2023 
Målgruppe: Dyrlæge og VSP, smådyr 
Underviser: Dyrlæge Asger von Wenck 
Sted: Eickemeyer, Solbakken 26, 6500 Vojens 
Pris: 2500 DKK
Samarbejdspartner: Eickemeyer
Sprog: Dansk  

Røntgen kursus optageteknik

26.  september 2023



Dette kursus giver dig en masse praktisk erfaring med 
cytologi, baseret på cases og dialog. 
Vi gennemgår mikroskopering af urin og blodudstrygninger 
samt cytologi af FNA præparater.  
Hele kurset er bygget op af teori efterfulgt af praktiske
øvelser og understøttet af cases. 

Dato: 27. - 28. sep 2023
Målgruppe: Dyrlæge og VSP, smådyr 
Underviser: Anne Krogh DVM PhD og Lise Nielsen 
DVM CertSAM PhD 
Sted: Comwell Sorø, Abildvej 100, 4180 Sorø
Pris: 5000 DKK
Sprog: Dansk  

Cytologi 

27. - 28. september 2023



Opsætning og indstilling af maskinen til at få de 
optimale billeder 

Binyrer 
Lymfeknuder i bugen 
Mavetarmsystemet 
Lever og galdeblære 
Bugspytkirtlen 
Ultralydsguided bioptering 

Dette spændende praktiske kursus tager dig igennem 
abdominal ultralydsscanning fra a-z. 
Kurset fokuserer på probeføring og maskineindstilling til at 
opnå den bedste billedkvalitet, samt fortolkning af 
billederne til korrekt diagnostik. 
Kurset tager dig igennem 

Scanning af: 

Dato: 25. - 26. okt 2023
Målgruppe: Dyrlæger, smådyr 
Underviser: Dyrlæge Nathalie Kiessling, Master i kardiologi 
Sted: Eickemeyer, Solbakken 26, 6500 Vojens 
Pris: 5000 DKK 
Samarbejdspartner: Eickemeyer
Sprog: Dansk  

Ultralydsscanning 
25. - 26. oktober 2023



IBD 
Sygdomme relateret til BARF fodring 
Kronisk intermitterende diarre 
Cholangiohepatitis 
Akut hepatitis 
Kronisk høje leverværdier 
Felin triaditis 

Hvordan fortolker du laboratorieresultaterne, hvilke 
supplerende undersøgelser skal du vælge, og hvornår stiller  
du diagnosen?  
Kurset tager dig igennem symptombilledet, laboratorie- 
undersøgelser diagnostisering og behandling af de mest sete 
gastrointestinale lidelser og leversygdomme hos hund og kat. 
Kurset fokuserer på:  

Dato: 10. - 11. okt 2023 
Målgruppe: Dyrlæger, smådyr 
Underviser: Adam Gowe ECVIM and DVM Stefani 
Mitzi 
Sted: Comwell Sorø, Abildvej 100, 4180 Sorø 
Pris: 5000 DKK
Samarbejdspartner: Zoetis 
Sprog: Engelsk 

Gastrointestinal and hepatic diseases 10. - 11. oktober 2023



Dette spændende tandkursus er for hele tandteamet på 
klinikken – både VSP og dyrlæge. 
Kurset tager dig igennem tandprofylakse med 
mundhuleundersøgelse, røntgen, journalisering, vurdering, 
behandlingsplan, tandrens, tandekstraktioner og lokalanalgesi. 
Kurset fokuserer både på den enkelte deltagers dygtiggørelse, 
men i lige så høj grad samarbejdet i tandrummet. Vi anbefaler, 
at tandteamet deltager sammen.

Dato: 16. - 17. nov 2023
Målgruppe: Dyrlæger og VSP, smådyr 
Underviser: Master i Dentestri Morten Redin 
Sted: Eickemeyer, Solbakken 26, 6500 Vojens 
Pris: 5000 DKK 
Samarbejdspartner: Eickemeyer
Sprog: Dansk  

Tandbehandlinger 

16. - 17. november 2023



Har du styr på hvor afgørende hurtig sårbehandling er, for at 
reducere infektionsrisiko? Kender du til de nyeste 
behandlingsmetoder til at behandle sår? Ved du, hvornår et 
sår skal holdes åbent og behandles aktivt, eller hvornår det 
skal lukkes? Dette kursus giver dig viden om forskellige 
typer af sår, og hvorledes de skal behandles. Du bliver i 
stand til at tilse, vurdere og behandle sår i forskellige faser 
på bedst mulig vis. 
Du får viden om og praktisk erfaring med materialer til 
sårrens og sårbehandling, og du kan planlægge et
behandlingsforløb. Du får behandlingsprocedurer med hjem
til brug i klinikken. 

Dato: 28. - 29. nov 2023
Målgruppe: VSP, smådyr 
Underviser: Dyrlæge Julie Pio Kragelund 
Sted: Fåborg Dyrehospital, Energivej 1, 5600 Fåborg 
Pris: 5000 DKK
Sprog: Dansk  

Sårbehandling 
28. - 29. november 2023



HESTE



Initial assessment and sick neonata
Neonatal maladjustment syndrome and prematurity
Sepsis
Practical on ultrasound of the thorax, ribs and abdomen
Fluidtherapy and nutrition

Diarrhoea and gastrointestinal disease
Respiratory disease
Ill thrift in the older foal/weanling
Practical on placement of over wire catheters and 
feeding tubes
Case discussions

Day 1

 
Day 2

Dato: 19. - 20. jan 2023 
Målgruppe: Dyrlæger, hest 
Underviser: Emily Floyd DACVIM MRCVS 
Sted Ansager Hestehospital, Gartnerhaven 5, 6823 
Ansager 
Pris: 6900 DKK 
Samarbejdspartner: Eickemeyer og Salfarm 
Sprog: Engelsk 

Foal intensive and critical care 
19. - 20. januar 2023



Basal klinisk undersøgelse
Smertevurdering
Præ- og post operative behandlinger
Opsætning og monitorering af væske
Bandagering og vurdering af sår

Blodprøver
Fæcesprøver
Svaberprøver

Kursets første del fokuserer på pleje af den indlagte hest
Her gennemgås følgende emner: 

Kursets anden del fokuserer på laboratoriediagnostik og 
prøvehåndtering.
Her gennemgås følgende emner: 

Dato: 21. marts 2023
Målgruppe: VSP og klinikassistenter, hest
Underviser: Dyrlæge Marianne Green og 
VSP Daniel Krause-Kjær Zoetis, 
Specialdyrlæge Jesper Møller
Sted: Ansager Hestehospital, Gartnerhaven 
5, 6823 Ansager
Pris: 3500 DKK
Samarbejdspartner: Eickemeyer 
Sprog: Dansk

Pleje af den indlagte hest og 
Laboratorie Diagnostik

21. marts 2023



Hoppen: Cyklus og hormoner, ovulationsinduktion og 
timing af inseminering 
Scanning, cyklus, patologi, drægtighed og tvillinger 
Stutteridrift og tapning af hingst 
Embryotransfer, synkronisering af recipienter 
Workshop: Embryotransfer, embryoskylning samt 
håndtering og oprensning.  

Problemhoppen: Patogenese, diagnosticering og 
behandling 
Kontagiøs equin metritis, diagnosticering og behandling 
Assisterede reproduktionsteknikker herunder ICSI 
Demonstration: Ultralydsscanning af hopper fra stutteriets 
dagligdag 
Workshop: Diagnosticering af endometritis 
Prøveudtagning på organer (uterus, lavage, svaber, biopsi) 
Mikroskopisk evaluering af sytologiske og histologiske 
præparater  

Introduktion til basal reproduktion og embryo transfer
Dag 1 

 
Dag 2 

Heste reproduktion

Dato: 25. - 26. apr. 2023
Målgruppe: Dyrlæger, hest 
Underviser: Hanne Gervi Pedersen DiplECAR, 
Mette Christoffersen, DVM PhD, Jesper Møller 
Nielsen Specialdyrlæge i reproduktion hos heste 
Sted: Blue Hors, Tørskindvej 70, 7183 Randbøl 
Pris: 6900 DKK 
Samarbejdspartner: Eickemeyer og Salfarm 
Sprog: dansk 

25. - 26. april 2023



Management of head trauma
Management of horses with acute and severe lameness
Fractures
How to apply a half limb emergency cast
Diagnosing and managing complicated wounds and 
treatment
Management of acute complications after castration
Management of hemorrhage
Decisionmaking in colic
Abdominocentesis
Pain management
Emergency tracheotomy

Treatment of the acute horse

Dato: 23. - 24. oktober 2023 
Målgruppe: Dyrlæger, hest 
Underviser: DVM, ECVS Christoph Lisher, DVM, Prof. 
Stine Jacobsen 
Sted Ansager Hestehospital, Gartnerhaven 5, 6823 
Ansager 
Pris: 6900 DKK 
Samarbejdspartner: Eickemeyer og Salfarm 
Sprog: Engelsk 

The Acute Horse 23. - 24. oktober 2023



Haltheder er en stor del af udredningerne på hesteklinikker 
og hospitaler. Gennem kurset får du indblik, i hvilke 
undersøgelser, der kan foretages under udredningen, og 
hvordan du bedst kan assistere dyrlægen i udførelsen af de 
enkelte undersøgelser og udredningen som helhed. 
 
Du bliver undervist i principperne bag genoptræning og 
lærer, hvordan du laver en individuel genoptræningsplan for 
patienterne. Klientopfølgning og løbende vurdering af 
patienten er en del af genoptræningsplanen, og kurset 
kommer også ind på tips og gode ideer til 
klientkommunikationen omkring dette.

Dato: 30. okt 2023
Målgruppe: VSP og klinikassistenter, hest
Underviser: Dyrlæge Jon Vedding Nielsen
Sted: Ansager Hestehospital, Gartnerhaven 5, 6823 
Ansager
Pris: 3500 DKK
Samarbejdspartner: Eickemeyer 
Sprog: Engelsk

Haltheder og Genoptræning 30. oktober 2023



ALLE



Går det nogen gange i hårdknude på klinikken, og 
kan I have svært ved få løsnet op for det igen?
Havner I ofte i de samme situationer, konflikter og 
handlingsmønstre?
 
Dette kursus er for klinikledere, der søger værktøjer 
og metoder til både at forebygge og håndtere 
konflikter med kolleger i det daglige arbejde.
 
Dagen starter ud med teori og en forståelse af, 
hvorfor konflikterne opstår. Derefter binder vi det op
på scenarier og rollespil, så du får øvet og afprøvet 
de forskellige værktøjer og teknikker til at håndtere 
og deskalere en konflikt - stor som lille. Og ikke 
mindst, at forebygge at de opstår.
 
Peter Kragelund underviser dig på dette kursus. Han 
har en officersbaggrund fra Forsvaret og har 
videreuddannet sig indenfor coaching, 
konflikthåndtering og organisationspsykologi. Han 
har mange års erfaring med løsning af konflikter på 
mange planer.

Dato: 9. marts 2023 
Målgruppe: Ledere
Underviser: Peter Kragelund
Sted: Comwell Klarskovgaard, Lystskov 
30, 4220 Korsør
Pris: 2500 DKK
Sprog: Dansk

Generel konflikthåndtering på 
arbejdspladsen - klinikledere

9. marts 2023



Roeland Wessels – dyrlægen bag Clienthusiasm – 
tager dig igennem alle kontaktpunkterne i klientens 
rejse gennem besøget på dyreklinikken. Han tager 
udgangspunkt i deltagernes klinikker og giver en 
mængde gode fif og konkrete ideer til tiltag til, 
hvordan klienten får en bedre oplevelse af besøget 
på klinikken. Du vil blive klogere på, hvordan du med 
få midler kan påvirke klienten til fordel for et godt 
samarbejde, patientbehandling, flere klienter og 
bedre økonomi.  

Dato: 15. - 16. marts 2023 
Målgruppe: Alle 
Underviser: Roeland Wessels 
Sted: Comwell Sorø, Abildvej 100, 4180 Sorø
Pris: 5000 DKK 
Samarbejdspartner: MSD
Sprog: Engelsk 

Klientens rejse, en tur på 
dyreklinikken gennem patientens og 
klientens øjne

15. - 16. marts 2023



Har du oplevet kunder, der skældte dig ud i telefonen eller i 
skranken? Overfusede dig og var utilfredse med behandling, 
betaling eller noget andet? På dette kursus guider Peter 
Kragelund dig med effektive og simple værktøjer og metoder i 
forbindelse med forskellige konflikter. Dagen starter ud med 
teori, og så binder vi det op på scenarier og rollespil, så du får 
øvet og afprøvet de forskellige værktøjer og teknikker til at 
håndtere og deskalere en konflikt - stor som lille. Og ikke 
mindst at du undgår at stå overfuset tilbage. 

Dato: 24. maj 2023
Målgruppe: Alle 
Underviser: Peter Kragelund 
Sted:  Comwell Sorø, Abildvej 100, 4180 Sorø
Pris: 2500 DKK 
Sprog: Dansk

Kunder og konflikthåndtering

24. maj 2023



Dyrlægebranchen er et af de fag med en øget risiko for 
stress. Vi arbejder ofte under tidspres, og der er store 
følelser hos både medarbejdere og ejere, når det handler 
om kæledyr og deres ve og vel. 
På dette kursus sætter vi fokus på stress; hvordan det 
melder sig, de typiske tegn og forskellen på akut og kroniske 
former. Du får viden og indsigt i forebyggelse af stress både 
personligt og på arbejdspladsen, så I kan opbygge og 
fremme en arbejdskultur med fokus på trivsel og balance i 
livet. Vi dykker også ned i, hvad du selv kan gøre for at 
afhjælpe de mildere former for stress, og hvornår stress 
bliver behandlingskrævende. 

Dato: 14. juni 2023
Målgruppe: Alle 
Underviser: Ulrik Lynge 
Sted: Comwell Sorø, Abildvej 100, 4180 Sorø
Pris: 2500 DKK
Sprog: Dansk 

Stresshåndtering
14. juni 2023



Ved dette kursus arbejder du med sociale medier 
(Facebook, Instagram og TikTok) i praksis. Du bliver dygtig til 
at anvende de sociale medier ved at bruge værktøjerne.
Du lærer at kommunikere til den rette målgruppe og vælge 
den rigtige platform til din målgruppe - ligesom du får 
forståelse for at arbejde med din vinkel og dit brand.

Dato: 30. august 2023
Målgruppe: Alle 
Underviser: Line Skak Lindegaard Nielsen (Digital 
konceptudvikler)
Sted: Comwell Sorø, Abildvej 100, 4180 Sorø
Pris: 2500 DKK 

Sociale medier

23. marts 2023



Indledende salg- hvordan kommer man i gang med et salg
Personlighedstyper - læs og forstå klienten 
Dynamikken i salg 
Salg af ekstra ydelser 

Julie deler ud af sine mange års erfaring fra detailbranchen, 
om hvordan man kan møde klienten og gennemføre et fagligt 
og sobert salg. At møde klienten, hvor de er og hjælpe dem til 
den bedste løsning er vejen frem, om det er i 
konsultationsrummet, i telefonen eller venteværelset.  
En god sælger er ikke kendetegnet ved én specifik 
kompetence. Der er snarere tale om en række evner og måder 
at handle på, som er nøglen. Selvom du ikke føler dig som den 
fødte sælger, kan det læres ved få trin.  
På kurset gennemgår vi: 

Dato: 2. okt 2023
Målgruppe: Alle 
Underviser: Julie Byron 
Sted: Comwell Sorø, Abildvej 100, 4180 Sorø
Pris: 2500 DKK
Sprog: Dansk 

Salg 2. oktober 2023



ONLINE



Tilmeldingsformular
Dette link er tilmeldingsformularen på Webinar:

TRYK HER
 
Dette link er tilmeldingsformularen på online 
undervisningssiden: 

TRYK HER

https://forms.office.com/r/R90eqJED7R
https://forms.office.com/r/R90eqJED7R
https://forms.office.com/r/FVH4SNKHY3
https://forms.office.com/r/FVH4SNKHY3


VetGruppens webinarer giver dig indblik i relevante emner for din dag i klinikken og briefer dig om behandlingsmuligheder. Webinarerne 
ligger den sidste tirsdag i måneden (på nær juli og december) fra kl. 11.30 - 13.00. (juni dog den 13.) I opfordres til at holde lang 
frokostpause de dage, hvor der er relevante webinarer for jeres klinik, bestille noget god frokost og deltage i webinaret sammen som klinik. 
Webinarerne er live og har behov for god deltageraktivitet for at give jer det bedste udbytte. 
I skal være klar til at svare på spørgsmål, stille spørgsmål og deltage i debatten. Webinarerne optages ikke.  

31.01.23 Syge føl med Marianne Green DVM 

28.02.23 Ernæring til hunde med Camilla Ravn Lauritzen DVM konsulent hos Dechra 

28.03.23  Handelsundersøgelser på Hest med Jon Vedding Nielsen DVM Cert Equine diseases 

25.04.23 Ernæring til katte med Camilla Ravn Lauritzen DVM konsulent hos Dechra 

30.05.23 SoMe med Line Skak SoMe konsulent 

13.06.23 Reproduktion hos hunde og katte – det normale forløb og fødsel med Julie Pio Kragelund DVM 

29.08.23 Antibiotikabehandling ved GI patienter – Lisbeth Rem Jessen DVM, DECVIM og Nana Hee Dupont , DVM 

26.09.23 How to approach anaesthesia with a patient with a heart murmur/heart disesase in practice med Nicki Grint DVM, DiplECVAA 

31.10.23 Shock Therapy med Helen Kirkpatrick DVM, CertAVP(ECC) 

28.11.23 Tandbehandling af heste med Jesper Petersen DVM og Mette Hansen DVM Horsedoc 

Webinarer



Undervisningen er tiltænkt til at give dig en bedre forståelse inden for relevante emner, som du praktisk udfører i dit arbejde på 
dyreklinikken. Gennem webinarerne kommer du et spadestik dybere i din forståelse for, hvad, hvorfor og hvordan du udfører dine 
opgaver korrekt.  

Hver 1. onsdag i måneden kl. fra 15.00 - 18.00 online 

Undervisningsmodul 1: Anæstesi ved VSP Ida Vannby Børger (januar og august) 

Undervisningsmodul 2: Triagering og pleje af den indlagte patient ved Dyrlæge Julie Pio Kragelund (februar og september) 

Undervisningsmodul 3: Adfærd og stressfri håndtering i klinikken Hund og Kat ved FagVSP Christina Marott (marts og oktober) 

Undervisningsmodul 4: Laboratorieprøver og medicinhåndtering ved Dyrlæge Julie Pio Kragelund (april og november) 

Undervisningsmodul 5: Klientmodtagelse ved vært Julie Byron (maj og december) 

VSP elev og dyrlægestuderende online undervisning



Rehabiliteringsterapeut 
uddannelse 

Anatomi og fysiologi med fokus på 
bevægeapparatet. 
Fysioterapeutisk patient evaluering. 
Manuelle fysioterapeutiske teknikker (ROM, glides, 
udstræk) 
Massage 
Waterwalker 
Fysioterapeutiske apparater 
Fysioterapeutiske træningsøvelser 
Udvikling af en fysioterapeutisk plan 

Uddannelsen dækker over følgende fagemner: 



Undervisningen er tilrettelagt som holdforelæsninger og mindre grupper med 
"hands-on" øvelser. Der bliver lagt stor vægt på manuel terapi og terapeutiske 
træningsøvelser. 
En betragtelig teoretisk viden om anatomi, fysiologi og artrologi erhverves under 
uddannelsen. Dermed starter uddannelsesforløbet med teori og bevæger sig mod 
det praktiske. 
Desuden undervises i almene fysioterapeutiske behandlinger som eksempelvis 
termoterapi. Vi gennemgår fysioterapeutiske apparater som laser, ultralyd, TENS. 
Waterwalker gennemgås separat med både teori og praksis. 
 
Uddannelsen afsluttes med skriftlig og mundtlig praktisk eksamen. 
 
Underviser: 
Dyrlæge Jacob Andersen har undervist i fysioterapi de seneste 5 år i Danmark. 
Herudover har Jacob undervist i kiropraktik i 11 år i Tyskland og England. 
Fysioterapi uddannelse: CCRP programmet fra University of Tennessee. ESAVS 
kursus i fysioterapi, Luxembourg. Desuden internationalt certificeret i veterinær 
kiropraktik. 
 
Derudover vil du modtage undervisning af fagveterinærsygeplejeske samt 
emnespecifikke fagpersoner med særligt kendskab til udvalgte faglige områder 
som eksempelvis foder, medicin, kosttilskud etc. 
Undervisningen dækker over 10 moduler med undervisningsstart i januar 2023. 



Undervisningsdage
F1: 26-27-28 januar

F2: 23-24-25 februar

F3: 13-14-15 april

F4: 11-12-13 maj

F5: 15-16-17 juni

F6: 24-25-26 august

F7: 21-22-23 september

F8: 12-13-14 oktober

F9: 16-17-18 november

F10: 30 november 1-2 december.

Mødetid er torsdage kl. 18-21, fredage kl. 9-17 og lørdage kl. 8-11. 



Prisen for den komplette uddannelse inkl. 
undervisningsmateriale er kr 42.000 inkl. moms  
Holdstørrelsen er begrænset til 15 personer for at 
sikre så optimal "personlig" undervisning som muligt. 

Undervisningsstedet er på Nordre Dyrehospital, 
Lægårdsvej 2P, 8520 Lystrup. 
Undervisningen foregår på dansk, mens pensum (alt 
læsestof) kan være på dansk og engelsk.  

Har du spørgsmål til uddannelsen er du velkommen 
til at kontakte os på jacob.nordre@vetgruppen.dk 
eller tlf. 8622 1951 

Praktisk



Introkursus 
2023



Introkursus
Introkurset er for medarbejdere, der er ansat inden for det seneste halve år. 
Kurset giver en introduktion til, hvad VetGruppen står for som arbejdsplads 
og virksomhed. Kursets faglige indslag klæder dyrlægerne og VSP’erne på til 
arbejdet med patienter inden for akutbehandlinger og anæstesi. Kurset er i 
lige så høj grad et socialt arrangement, hvor du møder alle dine nye 
kolleger. 
 
Dato: 17-19 marts 2023 og den 6-8 oktober 2023
Målgruppe: Alle nye medarbejdere 
Sted: Faaborg Fjord Hotel, Faaborg Dyrehospital, Svendborg Dyrehospital 
Pris: 4.000 kr for fredag. 7.000 kr for VSP’er 10.000 kr for dyrlæger 
Tilmelding: campusvet@vetgruppen.dk



Program
Kendskab til VetGruppen som arbejdsplads 
Klientens rejse ved Roeland Wessels  
Økonomiforståelse ved Jani Holmstrup  
Work/Life Balance ved Ulrik Lynge  
Middag og overnatning på hotel  
Morgenløb / morgenyoga  
Morgenmad på hotellet 

Akut medicin 
POCUS Ultralydsscanning  
Praktisk kirurgi i vagten  

Kolikbehandling 
Sårbehandling 
Lovgivning og regler fra det Veterinære Rejsehold 
Infektionssygdomme – smitterisiko 

 
Fagligt program for VSP’er lørdag kl. 9-16: 
Anæstesi 
 
Fagligt program for smådyrsdyrlæger lørdag kl 9 – søndag kl 16 

 
Fagligt program for hestedyrlæger lørdag kl. 9 – søndag kl 16 



LEDELSE I 
PRAKSIS 



LEDELSE I PRAKSIS 
Med en diplomuddannelse får du en praksisorienteret og vidensbaseret
lederuddannelse, som tager udgangspunkt i din hverdag. Din klinik og din
ledelsespraksis vil være omdrejningspunktet – både i undervisningen og
imellem undervisningsgangene, når du afprøver det, du har lært. 
 
Under uddannelsen bruger du dine egne erfaringer med de nyeste teorier,
forskningsresultater, redskaber og metoder. 
 
Vi lægger vægt på at træne og styrke dine kompetencer til at udvikle og
indgå i professionelle fællesskaber med ledelseskolleger og medarbejdere
på kryds og tværs. 
Det løfter din ledelse til et højere professionelt niveau, og du får et netværk
med de øvrige studerende. 



PRAKTISK

grundmodul: Det personlige lederskab og forandring 
5 undervisningsdage 10 ECTS point 
grundmodul: Ledelse af medarbejdere og faglig 
ledelse 5 undervisningsdage 10 ECTS point 
grundmodul: Organisation, ledelse og samskabelse 5 
undervisningsdage 10 ECTS point 

Valgfag: Ledelse, kommunikation og organisation 3 
undervisningsdage 5 ECTS point 
Valgfag: Coaching 3 undervisningsdage 5 ECTS point 
Valgfag: Ledelse af social kapital 3 
undervisningsdage 5 ECTS point 

Uddannelsen består af 3 grundmoduler, 3 valgfag og 1 
afgangsprojekt og er akkrediteret af Komponent. 

1.

2.

3.

  
1.

2.
3.

  
Afgangsprojekt 15 ECTS point 



Praktisk
Hvert modul giver dig teoretisk viden til at arbejde 
med dit eksamensprojekt. Der er pensum, som 
understøtter undervisningen og giver viden til dit 
personlige arbejde med dit lederskab og projekt.  

Modulerne afholdes løbende og du kan ”hoppe” ind i 
programmet løbende. 

Vi anbefaler alle at skrive projekt til alle moduler og 
blive eksamineret i det for at opnå det bedste 
udbytte af uddannelsen. Grundmodulerne koster 
14.000 kr pr. modul, valgfagsmodulerne koster 12.000 
kr pr. modul, afgangsprojektet koster 9000 kr og hele 
diplomuddannelsen koster i alt 87.000 kr



DATOER FOR 2023
De 3 moduler: 12 jan, 7-8 feb og 7-8 mar 2023

 
Valgfag: Coaching: 31 aug og 12-13 sep 2023

 
Valgfag Social Kapital: 31 okt og 14-15 nov 2023



KALENDER 2023
Klip kalenderen ud og hæng den op på klinikken 
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Dag Januar MajMartsFebruar JuniApril

Måned

2023

Anæstesi - teoretisk kursus

Anæstesi - teoretisk kursus

POCUS 2 Cardiac 

POCUS 2 Cardiac 

Basal kirurgi - Kalundborg 

Foal intensive and critical care 

Foal intensive and critical care 

Halthedsdiagnostik på hund og kat

TTA/TPLO 

Endokrinologi 

Endokrinologi 

Smertebehandling 

Smertebehandling 

Genoplivning 

Dermatologi 

Dermatologi

Laboratoriediagnostik 

Laboratoriediagnostik 

Pleje af den indlagte hest og 
Laboratorie Diagnostik

Heste reproduktion

Heste reproduktion

Klientens rejse, en tur på 
dyreklinikken 

Klientens rejse, en tur på 
dyreklinikken 

konflikthåndtering

Kunder og konflikthåndtering

Stresshåndtering

Nytårsdag

Elev/Studerende webinar

Diplomudd i ledelse modul 3

REHAB

REHAB

REHAB

Webinar Syge føl

Elev/Studerende webinar

Diplomudd i ledelse modul 3

Diplomudd i ledelse modul 3

REHAB

REHAB

REHAB

Webinar Ernæring hunde

Elev/Studerende webinar

Diplomudd i ledelse modul 3

Diplomudd i ledelse modul 3

Konflikthåndtering ledere

Introkursus

Introkursus

Introkursus

Webinar Handelsundersøgelser

Elev/Studerende webinar

Skærtorsdag

Langfredag

Påskedag

2. Påskedag

REHAB

REHAB

REHAB

Basal kirurgi - Faaborg 

Elev/Studerende webinar

Store bededag

REHAB

REHAB

Kristi himmelfartsdag

Pinsedag

2. pinsedag

Webinar SoMe

Grundlovsdag

Webinar reproduktion hund og kat

REHAB

REHAB

REHAB

REHAB
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Dag Juli NovemberSeptemberAugust DecemberOktober

Måned

2023

Endokrinologi 

Endokrinologi 

The Acute horse

Basal kirurgi - Mikkelsen

Elev/Studerende webinar

REHAB

REHAB

REHAB

Webinar antibiotika ved  akutte
GI patienter

Basal kirurgi - Tønder

Røntgen optagelse 

Salg

REHAB

REHAB

REHAB

Elev/Studerende webinar

Tænder

Sårbehandling 

Sårbehandling

REHAB

REHAB

REHAB

Juleaften

SoMe

Diplom ledelse - coaching

Elev/Studerende webinar

Fysioterapi 

Diplom ledelse - coaching

Diplom ledelse - coaching

REHAB

REHAB

REHAB

Cytologi

Cytologi

Elev/Studerende webinar

Introkursus

Introkursus

Introkursus

Gastrointestinal and hepatic 
diseases
Gastrointestinal and hepatic 
diseases

The Acute horse

Ultralyd

Ultralyd

VetGruppen Dag

Halthed og genoptræning

Diplom ledelse - social kapital og 
Webinar Shock terapi

Diplom ledelse - social kapital

Diplom ledelse - social kapital

Tænder

REHAB

Elev/Studerende webinar

Juledag

2. juledag

Nytårsaften

Fysioterapi

Webinar anæstesi af herte patienter

REHAB

REHAB

Webinar Tandbehandling af heste


