
I dette Hot Skin News kan du læse om vores 
erfaringer med øreskylninger med video otoskop 
de sidste 10 år. 
Snude-patienter med læsioner på planum nasale  
eller omgivende væv er altid særlige. Vi har samlet  
en gruppe af spændende cases, som er lige til at 
fordybe sig i.
Compliance er fortsat klinikkens store fokusområde.  
Læs mere om fænomenet ”klinik-værtinde”, som er 
noget af det sidste nye indenfor oplevelses- 
økonomi.

På Hudklinik for hund og kat glæder vi os 
over igen at have åbent og nyde foråret. Vi 
håber, at du er kommet igennem de sidste 
svære måneder med skindet på næsen, 
og igen kan arbejde forholdsvist normalt, 
ligesom os.

Vi giver klienterne mundbind på, og bærer 
selv maske, hvilket fungerer fint. Tager kun 
én klient ind ad gangen, holder afstand, 
spritter af etc. Klienterne er glade for igen at 
kunne komme her. 
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Siden 2010 har Hudklinikken haft et Storz video-otoskop. 
Det er et fantastisk redskab til at komme i bund med de 
svære ørepatienter. 
Vi kan nu i det daglige individualisere behandlingen af 
otitis til den enkelte patient. 
Gennem årene har vi skrevet en del artikler om øresyg-
domme, se www.dyrlaegeboysen.dk/artikler.

Procedure ved øreskylning
Proceduren på klinikken er, at der udtages til cytologisk 
undersøgelse på alle øreskylningspatienter. Svaberprøve 
til dyrkning og resistensbestemmelse sendes ind, hvis der 
mikroskopisk findes stavbakterier, såfremt klienten er med 
på det. Enkelte hunde har allerede op til besøget fået fore-
taget en dyrkning, hvis resultat så kan bruges.

Ved øreskylningen vurderes følgende parametre:
-  Hudens beskaffenhed i vertikale og horisontale øregang 

(inflammationsgrad)
-  Trommehindens udseende (integritet, tykkelse, trans- 

parens)
- Sekretets udseende (biofilm, farve, konsistens, lugt)
Øreskylningen sker ved brug af lunkent sterilt saltvand, og 

der skylles til øregangen er fri for sekret, og trommehinden 
kan visualiseres, så vidt muligt.
Findes stavbakterier på cytologien opstartes medicinsk 
behandling mod en mulig Pseudomonas infektion. Efter 
dyrkningssvaret tilpasses behandlingen om nødvendigt. 

Kontrolbesøget finder sted efter en uge ved fund af stav-
bakterier, og efter 10-14 dage ved fund af malassezia. Kun 
i sjældne tilfælde f.eks. ved ilæggelse af ear wick kommer 
en malassezia-patient tidligere til kontrol.

Graden af klinisk bedring og mikroskopi-fund bestemmer 
antallet af øreskylninger, og antallet af ambulante kontrol-
besøg. 
Der ses ofte klinisk bedring førend infektionen er klaret på 
mikroskopisk niveau. 

Som regel fortsætter øreskylningerne til der ikke samler 
sig mere sekret af betydning.
Stavbakterierne skylles ud bedst muligt, hvorimod et lavt 
antal malassezia og/eller coccer kan accepteres, så længe 
patienten er symptomfri.

>>
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Shaping the future of animal health
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Øreskylning
– hvad har vi lært?
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• Unik protein- og kulhydratskilde 

• Målrettet omega-6 omega-3 
fedtsyreforhold 

• Ideelt som vedligeholdelsesdiet 

• Anvendelig til Gastrointestinale 
lidelser, FOS og Roetrævler

Kornfri. 
Allergifoder 
til fair pris

Korrekt fodring har  
STOR betydning  
som den  
medicinske  
behandling

Kontakt veterinærkonsulent Dennis 2898 7507.

Vejl.  
udsalgspris 

569,- 

De ambulante kontrolbesøg afløser øreskylningerne, og 
her palperes øregang, foretages otoskopi og laves cytolo-
gisk undersøgelse. Den medicinske behandling tilpasses. 
Næsten alle otitis-patienter har en primær allergisk lidelse, 
og udredning herfor sættes i værk og følges ved kontrol-
besøgene.

Prognose på patienten til øreskylning

Materiale og metode
Dyrlæge Anne Nielsen har i foråret 2020 gransket jour-
nalerne på de patienter, som var til øreskylning i sidste 
halvår af 2019. Antallet af øreskylninger og kontrolbesøg 
er noteret, og disse er holdt op imod hvilken agens der 
fandtes ved første besøg.

Resultater
Fra 1.6.19-31.12.19 har vi øreskyllet 32 patienter, heraf  
3 katte og 29 hunde. 
De 3 katte havde alle polyp, og er taget ud af den videre 
statistik.
De 29 hunde fordelte sig over 17 forskellige racer med 
1-3 af hver. 6 hunde var labrador. Der var 14 tæver og 15 
hanhunde. De var 5,8 år gamle i gennemsnit.

 

Figur 1. Ved første øreskylning findes ved cytologisk undersøgelse 
malassezia hos 17 hunde (58,6%), P. aeruginosa hos 7 (24,1%) 
og stavbakterier hos 2 hunde (6,9%). Hos 3 hunde fandtes ingen 
agens (10,3%).

Hos de 29 hunde fandtes fandtes ved cytologisk undersø-
gelse forskellige agens ved første øreskylning (figur 1).
• 58,6% (17) malassezia
• 31% (9) stavbakterier
• 10,3% (3) ingen agens 

Af de 17 hunde med malassezia havde 2 også et lavt antal 
coccer ved første besøg. 
Af de 9 hunde med stavbakterier fandtes Pseudomonas 
aeruginosa ved dyrkning hos 7. De resterende 2 blev ikke 
dyrket.

Ud af de hunde, der oprindeligt havde infektion med stav-
bakterier, fik 5 ud af 9 efterfølgende malassezia infektion. 

Antal kontrolbesøg med øreskylning
De 29 hunde havde brug for forskellige antal kontrolbesøg 
afhængigt af, hvilken agens hunden havde ved første øreskyl.

ØRESKYLNING

Figur 2. Hunde med stavbakerier/pseudomonas ved første øre-
skylning har brug for 2 skylninger, mens hunde med malassezia 
har brug for 1,6 skylninger i gennemsnit førend infektionen er 
under kontrol.

Som det kan ses af figur 2, kan det forventes at patienter 
med stavbakterier/pseudomonas skal skylles flere gange 
(2 gang i snit), end hunde der har malassezia som agens 
(1,6 gange).

Efterfølgende kontrolbesøg
Efter dyrene er blevet øreskyllet, behandles ambulant ved 
kontrolbesøgene. 

Nedenstående viser det gennemsnitlige antal af kontrol-
besøg, der kan forventes ved de enkelte agens. Når der er 

fundet vedligeholdelses-behandling til patienten, afsluttes 
hunden i statistikken.

Succes er angivet som 1) intet recidiv inden for den under 
-søgte tidsperiode (til 15.4.20), hunden er 2) ikke aflivet og 
3) ejer har ikke valgt at gå til anden dyrlæge.
Af de behandlede dyr er set recidiv hos 3 hunde, sv.t. 
10,3%. Disse patienter fordeles mellem 2 hunde med 
malassezia som agens (efter 4 måneder), og 1 hund med 
psedumonas som agens (efter 3 måneder).
5 patienter kom ikke til kontrol, heraf var 2 så fine, at ejer 
ikke fandt det nødvendigt at komme, 1 skulle til TECA 
operation, 1 tog kontrolbesøg hos egen dyrlæge og 1 ude-
blev fra kontrolbesøget.

>>

Side  4-5  HOT SKIN NEWS af Dyrlæge Boysen | No 3, juni 2020

Figur 3. Antal hunde hvor ørebehandlingen var en succes, og antal kontrolbesøg til succes. Dette sat i 
forhold til hvilket agens der fandtes ved første øreskylning.

Øreskylning
– hvad har vi lært?

fortsat

Proceduren for en øreskylningspatient på Hudklinik  
for hund og kat.

Øreskylning nr. 1 Kontrolbesøg nr. 1-4
Øreskylning nr. 2 Opfølgning

Antal kontrol til succes

”Agens”

Malassezia
Stavbakterier

Antal 
hunde

17
9

Max 
 

3
4

Min 
 

1
0

Gennemsnit 
 

1,9
2,1

Antal hunde med 
med succeser

12
6

Malassezia Malassezia

58.6

Ingen

10.3

Stave

6.9

Pseudomonas Stave / Pseudomonas

24.1

70.0 

60.0 

50.0 

40.0 

30.0 

20.0 

10.0 

0 

2.5 

2.0 

1.5 

1.0 

0.5 

0

Pr
oc

en
t

A
nt

al
 s

ky
l

Agens

AGENS ANTAL SKYL

1.6

2

https://www.eukanuba.dk/produkter/hundefoder/dermatosis-fp-til-hunde


aptuspet.com

APTUS  
DERMA CARE

Den bedste beskyttelse mod hudproblemer er en 
intakt hudbarriere. En beskadiget hudbarriere kan få 
huden til at føles stram, tør og irriteret.

Aptus® seriens hud- og pelsplejeprodukter indeholder 
værdifulde indholdsstoffer, som understøtter hudens 
barrierefunktion samt renser og tilfører fugt til tør hud 
og pels.
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Diskussion
Fordelingen af racer er anderledes end vi tidligere har 
oplevet på klinikken. I en opgørelse fra første kvartal 2018  
på 26 øreskylningspatienter var der en overvægt på cocker  
spaniels (n=7) og labradorhunde (n=4). Alle 7 cocker spaniels  
havde pseudomonas otitis. 
I undersøgelsen her fra 2019 er der mange forskellige racer
med en overrepræsentation af labrador.
Der er intet mønster i hvilke racer, der har hvilken infektion. 
Labradorhunden er en meget almindelig race i den danske 
hundepopulation, og korrigerer man herfor, er antallet set 
her på klinikken med otitis formentlig ikke nævneværdigt 
stort. Endvidere hører labrador til de hunde, som ofte har 
allergi, hvilket også kan forklare den relativt større hyppighed.
I 2018 havde 26% af hundene pseudomonas, mens 31%
havde denne infektion i 2019. I 2018 var det vinter-, mens 
det var sommer/efterårs patienter i 2019. Det kan muligvis 
være forklaringen på det øgede procentvise antal, eftersom 
pseudomonas favoriseres, når der er et varmt og fugtigt 
miljø.

Pseudomonas er en aggressiv  
bakterie, der forårsager en kraftig  

inflammation...

Det kommer ikke som nogen overraskelse, at der er brug 
for flere øreskylninger og kontrolbesøg, når en hund har 
otitis med pseudomonas. Pseudomonas er en aggressiv 
bakterie, der forårsager en kraftig inflammation i øregangen  
med ulceration og sekretion. Bakterien er ofte multiresistent  
og øreskylning er derfor nødvendig for at få skyllet ”skidtet 
ud”, eftersom effekten af lokal antibiotikaterapi kan være lav. 

Den fremvækst vi så af malassezia efter medicinsk behandling  
af en pseudomonas otitis, var formentlig en superinfektion. 

Recidivforekomsten kan diskuteres, eftersom tilbagefaldene  
sker efter 3-4 måneder. Er der reelt tale om recidiv (infek-
tionen blev ikke taget i bund) eller er tale om en ny infek-
tion? De fleste hunde med otitis har atopi, og formentlig er 
det en flare-up af allergien, som giver anledning til den nye 
otitis hos de 3 hunde.

De to hunde som ejer fandt fine, har vi ikke kunne få til 
kontrol, men det kan ikke udelukkes at de faktisk var så 
gode, at de burde gå ind under ”succeser”. Så muligvis var 
succesraten endnu højere.

Konklusion og prognose
På baggrund af undersøgelsen har vi nu mulighed for at 
give klienten et bedre skøn over, hvad de kan forvente i 
forbindelse med øreskylning og dertil knyttet medicinsk 
behandling.
•  Der er risiko for superinfektion med malassezia – derfor 

gives nogle gange forebyggende behandling med et 
antimykotisk lægemiddel som f.eks. ketokonazol 

•  Det kan forventes, at der skal 2 skylninger til for at få 
klaret en infektion med stavbakterier, mens en malasse-
zia infektion kan klares med 1,6 skylninger i snit.

•  Antallet af ambulante kontrolbesøg (uden skylning) er 
maksimalt 3 for hunde med malassezia infektion, og 4 for 
hunde med pseudomonas infektion.

Når det så er sagt, kan man aldrig helt slippe en hund med
atopi og otitis externa. 
Der er som oftest brug for kvart- til halvårlige kontrolbesøg 
for at sikre at allergien er under kontrol, og være på forkant 
med udviklingen af en ny otitis.

Vet-Allergy
Dyrlægens samarbejdspartner

ved den allergiske patient
• Veterinært allergilaboratorium 

• Dermatologisk rådgivning 

• Faglig udvikling

Ring for afhentning af prøver

Heska® ALLERCEPT® test

ved den allergiske patientved den allergiske patient
• Veterinært allergilaboratorium 

• Dermatologisk rådgivning 

• Faglig udvikling

Ring for afhentning af prøver

Heska® ALLERCEPT® test

Teglvænget 5, st. th., 9000 Aalborg
www.vet-allergy.com • info@vet-allergy.com • tlf. 7027 2535

ØRESKYLNING

Kommunikationsekspert Roeland Wessels kommer til Danmark  
fredag den 6. november 2020 for at holde spændende workshop 
i compliance og kommunikation. Kom og vær med til et heldags 
arrangement hos MBK på Pilestræde i hjertet af København. 
Detaljeret program følger senere.

Hold dig opdateret på bloggen på www.dyrlaegeboysen.dk, hvor
vi annoncerer kurser og andre aktiviteter.  
Vi glæder os til at se dig!

Roeland 
Wessels 

workshop

https://www.aptuspet.com/dk/
http://www.vet-allergy.com
https://www.dyrlaegeboysen.dk/blog
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Signalment og anamnese
Du kan ofte i anamnesen fange vigtige clues i forhold til 
dyrets race, alder, hastighed af forandringernes udvikling, 
udseende af primære læsioner og progradiering af forandringer.
 
Spørg ind til hundens familie for at tjekke for arvelighed, 
til kløe (allergi, parasitært, sekundær infektion), til mulige 
forandringer hos ejer (zoonoser) og til effekt af tidligere 
behandling. Endvidere er det vigtigt at høre, om hunden 
har været i Sydeuropa (Leishmania). 
Er hunden fast på et loppe/flåt-forebyggende lægemiddel, 
som også tager skab og demodex, så kan du som regel 
stryge disse fra differentialdiagnose-listen.

Kliniske forandringer
Ligesom ved andre hudlidelser er der et sæt primære - og 
sekundære læsioner, som man skal skelne imellem i sin 
kliniske beskrivelse.
Blandt de primære læsioner er hårtab, papler, krustøse 
papler, erosioner, kruster, ulcerationer, erythem, arvævs-
dannelse og pigmentering/depigmentering særlige vigtige.

Mange dermatologer differentierer mellem sygdomme 
knyttet til huden omkring snuden og til de, som angår selve 
snuden. Så vær omhyggelig med at beskrive lokalisationen  
af forandringerne.

Forandringer på snuden springer i øjnene på de fleste 
ejere. Vær opmærksom på, at en del sygdomme også 
viser sig med forandringer andre steder på kroppen. 

Leishmania er lumsk og kan vise  
sig med mange forskellige kliniske  

manifestationer.

For eksempel giver “Nasodigital hyperkeratose” forandringer  
på såvel snude som trædepuder. “Pemfigus foliaceus” 
og andre autoimmune lidelser viser sig ofte flere steder i 
ansigtet f.eks. på/ved slimhinderne og ørerne. “Mukokutan 
pyodermi “og “Puppy pyoderma” viser sig tit ved andre 
hud-slimhindeovergange som vulva/præputium, anus og 
øjne. 
Leishmania er lumsk og kan vise sig med mange forskellige 
kliniske manifestationer. Ofte ses let skællende hud, men  
der findes også en nodulær form, som kan sidde alle steder 
på kroppen.

Differentialdiagnose-liste
Husk at lave en differentialdiagnose-liste INDEN du går 
videre med de diagnostiske undersøgelser. Der er stor 
tilfredsstillelse i at vælge de helt rigtige analyser og efter-
følgende få gevinst! 

Diagnostiske undersøgelser
Ved den første konsultation vil cytologi, FNASP, bakteriel og  
mykologisk dyrkning være blandt de almindeligste analyser.  
Ikke sjældent er en histopatologisk undersøgelse vejen  
frem, andre gange skal man lige afvente svar på f.eks.  
dyrkning og PCR (ringorm, Leishmania). 
Dybe bakterielle og mykologiske infektioner diagnostiseres 
ved dyrkning/PCR på biopsi. Husk at tjekke med laboratoriet,  
om de kan macerere biopsier til dyrkning. Husk at notere, at  
der også skal dyrkes anaerobt og tjekkes for f.eks. atypiske 
mykobakterier.

Ind imellem er det nødvendigt med en kort antibiotikakur 
inden bioptering, for at rense vævet for sekundær infektion.  
Det er SÅ SURT at få et histopatologisk svar, som siger, 
at der blot ses en bakteriel infektion. Tænk på, at denne 
infektion ligger som et filter over de interessante primære 
forandringer, som patologen skal se.

Går du systematisk frem, og bruger ovenstående værk-
tøjer, så har du en god chance for at stille den korrekte 
diagnose.

God fornøjelse! 

SNUDE-PATIENT

Hvordan takler du en “snude-patient”?

Test
dig selv

Snude-patienter - test dig selv! 
Hvad fejler hundene her?

Løsningen finder du på side 7  
i bladet.  

1

7

2

8

3

9

4

10 11 12

5 6

Side  8-9  HOT SKIN NEWS af Dyrlæge Boysen | No 3, juni 2020

https://www.protectourfuturetoo.com/en-ie/


Interview med klinik controller, 
Mia Hørdum Søderlund, fra Vetgruppen.
Af Lene Boysen

Ordet “værtinde” får det til gippe lidt i mig. Men, ved 
nærmere eftersyn er idéen jo genial!

Konceptet går ud på, at en person med servicefaglig 
baggrund styrer aktiviten i venteværelset og modulerer 
en positiv og receptiv stemning hos klienterne. Netop det, 
at personen ikke har en veterinærfaglig baggrund gør, at 
vedkommende ikke vil skulle tage faglige spørgsmål, men 
fuldt ud kan koncentrere sig om de mere bløde værdier. 
“Costumers journey” på klinikken bliver en hel og fuldendt 
positiv oplevelse fra klienten træder ind i bygningen til han/
hun går igen.

I Vetgruppen har man valgt at prioritere netop “værtinde- 
konceptet” i en sådan grad, at der er ansat 4 personer til at 
varetage denne funktion (i skrivende stund).

“Klinik controller”, Mia Hørdum Søderlund, er VSP og har 
en AU i oplevelsesøkonomi, og er sammen med indehaver 
Rasmus Lennart Hansen initiativtagere til denne proces. 

For der er netop tale om en proces. Jobbet er nyt i veteri- 
nære kredse og kræver tilpasning, så medarbejderen bliver 
brugt bedst muligt, og også selv får en udfordrende og 
udviklende stilling.

Mia forklarer her, hvordan “værtinden” fungerer i praksis.

“Der er tale om medarbejdere med en baggrund i bl.a. 
detail - og hotelbranchen. Én har arbejdet i kundeservice 
i Føtex og har været rejseguide, en anden har arbejdet i 
restaurationsbranchen. Det er folk med erfaring i kunde-
service og med fokus på den enkeltes behov.”

Værtinderne arbejder i klinikken i Birkerød og i Valby, og er 
fysisk til stede i venteværelset, når der er klienter. De
tager imod klienten, anviser pladsen og byder på en kop 
kaffe. Er der formularer, der skal udfyldes, hjælpes ejeren 
med det, og er der lige lidt ventetid, får de en lille snak og 
hunden får et klap. 

“Målet er, at klienten skal føle nærvær og mærke, 
at de bliver taget godt imod”, forklarer Mia. “De 
skal føle en god stemning og slappe af. Ved lige 
at få en sludder med værtinden, vil de ofte få sat 
ord på deres bekymringer og få rettet fokus ind 
på det, som de kommer for. Det vil gøre, at kli-
enten ved den efterfølgende konsulation bedre 
kan kommunikere med dyrlægen”. 
“Og tilsvarende, når klienten kommer ud 
af konsultationen, spørger værtinden ind 
til, hvordan det er gået- som ligeværdig 
person- og klienten får mulighed for at 
formulere, hvad beskeden fra dyrlægen 
var. Er der tvivlsspørgsmål, kan tingene 
nå at blive rettet til. 
Ved at have skabt
en relation til
klienten kan
den gode compliance således opnåes.”

Men, kan en veterinærsygeplejerske ikke ligeså godt 
udfylde denne rolle?
“Veterinærsygeplejerskens blæksprutterolle med at lave 
tandrensninger,bedøve dyrene og tage telefonen, passer ikke  
så godt til den funktion, som “værtinden” har. Vores erfaring  
er, at veterinærfagligt personale med tiden vil fokusere 
mere på selve sygdommene og behandlingerne, da de 
synes, det er sjovest.”
“En person, hvis interesse ligger i selve kundeservicedelen,
vil varetage jobbet optimalt,” fortæller Mia..

“Der vil naturligvis være klienter, som spørger til, hvor meget  
de lige skal give af f.eks. smertestillende medicin, og så 
må værtinden sende spørgsmålet videre til kollegerne 
bagved”. 

Vil en mindre dyreklinik have nok arbejde til en værtinde? 
Kan du beskrive, hvordan klinikken i Birkerød og 
Valby kan få det til at løbe rundt?
“I Birkerød ligger klinikken på gågaden, og der er 
mange ”strøgkunder”, som bare kigger ind og får en 
snak og køber i pet-shoppen. Så her har værtinden  
travlt med også at betjene disse kunder.

I Valby er særligt morgen og eftermiddage så travle, 
at der godt kunne være to værtinder. Ved middags- 
tid, hvor der typisk er lidt mere ro på, bestilles 
foder, laves FB-opslag og besvares henvendelser 
fra klienterne.

Så en del af det tidligere VSP-arbejde er blevet 
overført til værtinderne, som så kan bruge deres 
kvalifikationer til at udføre dette arbejde særligt godt.”

Hvad med follow-up opkald?
“Værtinderne er fagligt

udfordrede, når vi taler om at besvare 
faglige spørgsmål. 

De kommer naturligvis på kurser, og vil møde 
lægemiddelkonsulenterne, som kommer på besøg, 
men ved deciderede faglige spørgsmål, så sendes 

disse videre til det øvrige personale.”

Vetgruppen er stadig igang med at finde ud af, 
hvad der er den bedste løsning. Care-calls 

træning og brug af manual til sortering i 
opkaldene er blandt de metoder, vi 

tager i anvendelse. 

Vigtigt er det, at medarbejderne bliver ved med at være 
fagligt udfordrede.”

Hvordan evaluerer I effekten af jeres nye tiltag med  
værtinder?
Før vi gik igang med at ansætte værtinder kørte vi en “Net 
promoter score kampagne” (red: teknisk redskab til at 
måle loyaliteten i kunde-virksomhedsrelationen). 
Vi måler nu igen og gør det derpå løbende de næste år.
Evalueringen er en sammenlagt oplevelse, og pt. ikke 
møntet specifikt på værtinden, men vi arbejder på at gøre 
den bedre, så vi fremover vil få et mere direkte mål.

Tak til Mia Hørdum Søderlund for at gøre os meget  
klogere!!

ARTIKEL

“Værtinde” 
på en dyreklinik

dr baddaky
a nextmune company
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Mia Hørdum Søderlund,  

fra Vetgruppen.
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La
yo

ut
: t

ha
in

es
tu

en
.d

k

Tillykke til dyrlæge Anne Nielsen, som i foråret blev 
optaget på master-uddannelsen i veterinær dermatologi 
i ESAVS-regi (European school for advanced veterinary 
studies).
Det betyder, at Anne de næste 3 år bl.a. skal lave
1) “case log” med 200 patienter, 
2) 10 “case reports” på udvalgte patienter
3)  praktisk klinisk arbejde (på bl.a. Hudklinik for hund og 

kat)
4)  Master thesis (prospektivt studie eller analytisk retro- 

spektivt)
5) løbende eksaminer

Ydermere skal Anne gennemgå 6 ugers intensive dermatologi- 
kursur i bl.a. Wien og 5 mindre kurser i bl.a. anæstesi, 
endokrinologi og onkologi.

En deltaljeret beskrivelse af programmet kan du finde på 
www.esavs.eu/master-degree-dermatology

Skriv til Anne på info@dyrlaegeboysen.dk hvis det er noget  
for dig – hun kan give dig gode råd og vejledning til at 
komme i gang!

God fornøjelse!!

Kom og vær med på dette fantastiske kursus med rigtige 
patienter, der hver især har en hudsygdom, som du skal 
diagnostisere.
I små grupper undersøges 4-5 patienter, og vi gennemgår 
in plenum til sidst, hvad de fejler og diskuterer behandlings- 
muligheder.

Du vil først kort blive instrueret i undersøgelsesmetodik 
af den dermatologiske patient med gennemgang af de 
vigtigste teknikker. 

CORONA-CARE
Kurset foregår i overensstemmelse med de givne 
anbefalinger omkring afstand og afspritning. Der vil 
blive båret mundbind under de praktiske øvelser.

FREDAG DEN 23. OKTOBER 2020 kl. 9-16  

Undervisere:  Specialdyrlæge ph.d. Lene Boysen og 
dyrlæge Anne Nielsen.

Sted: Dyrlæge Boysen, Hudklinik for hund og kat 
 Kongevejen 159, 2830 Virum. 
 www.dyrlaegeboysen.dk/kortogkontakt

Pris:  4800,- (ex. moms)  inklusive kursus- 
materialer og forplejning.

Tilmelding:   På mailen: info@dyrlaegeboysen.dk senest 
1. oktober efter “først til mølle” princippet.
Deltager-antallet er begrænset til 12.

Er en Master i 
dermatologi også 
noget for dig?

Invitation til praktisk kursus i veterinær dermatologi
- på levende patienter

http://www.thainestuen.dk
http://www.esavs.eu/master-degree-dermatology
mailto:info%40dyrlaegeboysen.dk?subject=
http://www.dyrlaegeboysen.dk/kortogkontakt
mailto:info%40dyrlaegeboysen.dk?subject=Tilmelding%20kursus%2023.%20oktober

