OPPLANDENE VETERINÆRFORENING
ÅRSMØTE OG KURS 2022
PROGRAM
FREDAG 23. SEPTEMBER
11.30 – 12.30
11.30 – 12.45
13.00 – 14.00
14.00 – 14.15
14.15 – 15.15

15.15 – 16.00
16.00 – 17.00

17.00 – 17.15
17.15 – 18.30
19.00 – 19.15
19.15 –

REGISTRERING
LUNSJ
SMÅDYR
Elena Regine Moldal
Frambeinet – haltheter og årsaker
KAFFEPAUSE
Elena Regine Moldal
Bakbeinet – halthet og årsaker

STORDYR
Lise Marie Ånestad
Mycoplasma bovis – En oppdatering

Tone Wien
"Funksjonell anatomi", skjevheter og
ubalanser som fører til haltheter og
problemer med sener og ledd mm.
Hovsenebeinsyndrom, sprekker, byller og
knusninger.
SPONSORSTANDS – ENKEL SERVERING
Eirik Kvale
Tone Wien
Røntgendiagnostikk – Verden i
Hovsenebeinsyndrom, sprekker, byller og
gråtoner fra en kirurg
knusninger fortsetter. Forfangenhet
inkludert EMS, PPID og behandling.
KAFFEPAUSE
ÅRSMØTE OVF
APERITIF OG SAMLING
MIDDAG MED INNSLAG AV PETTER SIMONSEN

LØRDAG 24. SEPTEMBER
09.00 – 10.00

10.00 – 10.15
10.15 – 11.15

11.15 – 12.00
12.00 – 13.00

13.00 – 14.00

Eirik Kvale
Halthet i praksis – Ortopedi møter
neurologi, onkologi og
indremedisin
KAFFEPAUSE
Elena Regine Moldal
Frakturer – tips og triks i førstelinja

Tone Wien
Forfangenhet inkludert EMS, PPID og
behandling fortsetter. Røntgenbilder og
hvordan få mest mulig ut av dem.

Ragnhild Kulbrandstad Stene
Klauvrelaterte haltheter: diagnostikk,
behandling, prognose og tips og triks I
SPONSORSTANDS – ENKEL SERVERING
Eirik Kvale
Ragnhild Kulbrandstad Stene
Myk ortopedi – sårbehandling og
Klauvrelaterte haltheter: diagnostikk,
bandasjering
behandling, prognose og tips og triks II
LUNSJ OG AVSLUTNING

OPPLANDENE VETERINÆRFORENING
ÅRSMØTE OG KURS 2022
FORELESERNE
Eirik Kvale: Eirik kommer fra Kongsvingers dype skoger og ble ferdig på Norges Veterinærhøgskole i
2011. Han startet som vernepliktig veterinær i forsvaret og som kombi-praktiker på Kongsvinger. Har
så hatt klinikkveterinærstilling på NMBU, og et år som intern i kirurgi ved Fitzpatrick Referrals i
England. Etter dette har Eirik jobbet hos Anicura Dyresykehus i Oslo, Anicura Dyresykehuset Bergen
Nord og Fredrikstad Dyrehospital. Han returnerte til Fitzpatrick Referrals, med støtte fra Fredrikstad
Dyrehospital, for residency i smådyrkirurgi. Jobber nå ved Fredrikstad Dyrehospital og forbereder seg
til avsluttende eksamen for å oppnå den europeiske diplomat-tittelen i kirurgi. Eirik jobber både med
ortopedi og bløtvevskirurgi, og har en særinteresse for traumatologi og artroskopi.

Elena Regine Moldal: Elena er fra Sel i Gudbrandsdalen. Hun ble utdannet veterinær fra
universitetet i Edinburgh i 2003 og jobbet et par år i smådyrpraksis før hun begynte som
klinikkveterinær ved NVH. I 2012 avla hun doktorgraden ved NVH/Københavns universitet og har
siden da jobbet som førsteamanuensis i kirurgi ved NVH/NMBU. Parallelt med dette gjennomførte
hun et residency i smådyrkirurgi, og er nå diplomat i European College of Veterinary Surgeons. Elena
har flere pågående forskningsprosjekter, og i tillegg driver hun sitt eget firma hvor hun brenner for å
hjelpe andre kolleger med kirurgi, og øke kunnskapen rundt faget.

Lise Marie Ånestad: Lise Marie Ånestad ble uteksaminert i Budapest i 2015 og har jobbet i
kombinert praksis i Rauma kommune i seks år. Hun har vært stipendiat ved Veterinærinstituttet
siden 2020 og jobbet med luftveispatogener hos norsk kjøtt- og melkefe i prosjektet Norwegian
Airways. Fra sommeren 2022 har hun vært fagansvarlig for storfe på seksjon Husdyr, Vilt og Velferd
på Veterinærinstituttet.

Ragnhild Kulbrandstad Stene: Utdannet veterinær fra NVH i 2006. Jobber i dag som klauvskjærer
(sertifisert i 2014) og driver gården Reitan sammen med sin mann (melk- og kjøttproduksjon).
Ragnhild har tre barn, er aktiv i lokalpolitikken og er generelt samfunnsengasjert.

Tone Wien: Utdannet veterinær fra NVH Kull-84. Tone har i de siste drøyt 20 årene arbeidet kun
med høver og hovrelaterte lidelser. Interessen ble vekket av forfangenhet, som vi på den tiden visste
fryktelig lite om, og behovet for å vite "mer" var stort. Disse årene er brukt på kurs og konferanser
over store deler av verden og kontaktnettet er stort. Hun driver i dag et firma med 2 hovslagere og
foreløpig 1 hovslagerlærling.

Petter Simonsen: Petter Simonsen er bonde, sangsolist og musiker. Han driver den økologiske
gården Østre Pavestad Gård og har et brennende engasjement for dyrevelferd og matproduksjon på
naturens premisser.

