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FDH-kurs høst 2016 

Kurs i praktisk indremedisin i Lofoten 
«Føling i fjella» 

20.-23. august 2020 
Svinøya rorbuer, Svolvær 

 

    
Fredrikstad Dyrehospital arrangerer, i samarbeid med Lofoten Dyreklinikk og IDEXX, også i år et kurs 
på Svinøya Rorbuer i Svolvær. Foreleser er William Saxon, akutt- og indremedisiner. En kapasitet som 
nå er ansatt i Idexx som «problemløser» og foredragsholder. 
Kurset er et teoretisk kurs morgen og kveld, men midt på dagen er det satt av tid til varierte 
aktiviteter i den fantastisk Lofoten-naturen. På kvelden koser vi oss med kortreist og nydelig mat og 
drikke.  

 

Foreleser er William D. Saxon, DVM, DACVIM, DACVECC 
William Saxon er diplomat i indremedisin og i akuttmedisin. Han 
jobber nå som konsulent i indremedisin for IDEXX i US. Han 
holder også foredrag og kurs i hele verden. Kurset er basert på 
kliniske kasus og emnene er valgt ut fra de mange spørsmål som 
kommer til IDEXXs indremedisinavdeling hver eneste dag. Kasus 
og emner er derfor valgt ut blant dem som frustrerer veterinærer 

aller mest i deres daglige arbeid. Saxon har forelest i Fredrikstad tidligere og leverte et av de 
mest matnyttige kursene vi har hatt. 
 
Tema for kurset er en blanding av akutt- og indremedisin. Saxon tar for seg ulike kliniske 
problemstillinger som azotemi, leversykdommer, PU/PD, dyspnè, hjertesvikt, endokrinologi og mye 
mer. Han foreleser problembasert og med rikelig med kasuistikker og praktiske tilnærminger. 
Hvordan tolke pasienten og blodprøvene, og hvordan kommer man enkelt videre? 
Kurset egner seg for alle veterinærer som har egne pasienter og ikke er spesialist i indremedisin☺. 
 
Kurset koster 12500 uten overnatting. 
Kurset koster 16000,- inkludert overnatting i dobbeltrom. Singleromtillegg 1750,-  
Påmelding på e-post sendes til kurs@f-d.no innen 1. juni 2019 
Avbestilling etter 01.07.18 medfører at deltageravgiften faktureres.  
H-kurs høst 2016 
På FD 
H-kursene får du ny kunnskap som du kan ta med deg rett inn i jobbhverdagen 

mailto:kurs@f-d.no
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Program: 

Fredag: 
9.00-12.00 og 16.00-18.00 

• Getting the most out of the minimum laboratory data base from clues hiding in plain 
sight. 

• Increased liver enzymes:  rational approach to workup and deciding when and how to 
treat. 

• Anemia and the bleeding patient:  stepwise approach to determining the cause and 
optimal treatment. 

• Azotemia part 1 – what it actually means and does not mean. 

• Azotemia part 2 – next steps in diagnosing and managing AKI and CKD. 

Lørdag:  
8.00-11.00 og 16.00-18.00 

• Pu/pd:  a logical approach to wading through the many possible causes. 

• Proteinuria:  when it matters and update on treatment. 

• Bacteriuria:  how to determine if treatment is necessary, what to use and for how 
long. 

• Vomiting – is it pancreatitis? 

• Endocrine disease part 1 – when to suspect and what to 
look for in the minimum data base. 

 
Søndag:  
8.00-12.00 

• Endocrine disease part 2 – specific endocrine testing, 
interpreting results, and treatment. 

• Hypertension update:  techniques, rule outs, and 
treatment.   

• Respiratory distress:  how to optimize outcomes in these 
fragile patients. 

• Heart failure:  cats are not small dogs. 
 

Torsdag er det velkommen i rorbua. Kom når du ankommer, åpent hus. 
 
Fredag arrangerer vi fisketur med M/S Skreien, avreise fra Svinøya. Afterfish i rorbua på kvelden. 
 
Lørdag kan man velge mellom 

• Kajakkpadling Link til kajakkinfo 

• Fjelltur til Djevelporten/Fløya Link til 
turbeskrivelse 

• Surfing på Undstad  Unstadarcticsurf.com 

Søndag kan man, avhengig av avreisetidspunkt, velge 
mellom 

• SUP Lofotposten: "Kari fikk spekkhogger på besøk 
på SUP-tur" 

https://lofoten.info/Kajakk-vinter
http://www.lommekjent.no/turer/367408
http://www.lommekjent.no/turer/367408
http://unstadarcticsurf.com/
https://www.lofotposten.no/spekkhogger/natur/reinefjorden/kari-fikk-spekkhoggerbesok-pa-sup-tur/s/5-29-371235
https://www.lofotposten.no/spekkhogger/natur/reinefjorden/kari-fikk-spekkhoggerbesok-pa-sup-tur/s/5-29-371235
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• En tur opp på Festvågtind med påfølgende kafèbesøk i Henningsvær. Det er mulighet for bad 
i Heiavatnet på vei ned Link til turbeskrivelse 

• Surfing på Undstad Unstadarcticsurf.com 

Praktisk informasjon: 
Nærmeste flyplass er Svolvær lufthavn. Man kan også fly til Evenes og ta enten buss eller leiebil til 
Svolvær (buss er 2t 45 min). Fly og transport til Svinøya bestilles av den enkelte deltaker 
Overnatting, frokost, lunsj og middag er inkludert i prisen, ikke alkoholholdig drikke. Fisketur fredag 
er også inkludert. 
 
Hjertelig velkommen til ikke bare et kurs, men en opplevelse! 

 

                    

http://www.lommekjent.no/turer/951112
http://unstadarcticsurf.com/

