Bokning av föreläsningar och kurser
Canis Academy hjälper dig att boka en kurs till ditt företag och din förening.

1 . Ku rs i n nehå l l et
Boka en föreläsning ur Canis Academys standardutbud, se följande sidor för mer information, eller specialbeställ en kurs. Canis Academy skräddarsyr innehållet tillsammans med beställaren så att det passar ditt företag och din förening. Kursinnehållet
går att variera mellan enbart teori eller en blandning av teori och praktik.

2 . Ti d e n
Du som kund kan bestämma antalet timmar och kurstillfällen så att det passar ditt
företag och din förening. Du kan boka enstaka timmar eller flera timmar och variera
antalet kurstillfällen.

3 . Plat s e n
Canis Academy kan hyras in till företagets lokaler eller boka Canis Academys egna
lokaler.

K o nt a k ta Veter inä r Yl va Tr ygger på Ca n is Ac a demy
fö r a nm ä l a n o c h m er in fo r m atio n :
M o bil: 0762-574467
M a il a dress: in fo @ c a n is a c a demy.s e
L ä m na ett m ed d e l a n de o c h s å k o nta k ta r v i er !
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Första hjälpen - när olyckan är framme
För k u n s k a psk rav
Inga. Passar både förstagångs hundägaren och den erfarne hundägaren.
Riktar sig även till personer som jobbar
med hundsjukvård, hunddagis eller som
hundpsykolog.

Ö ve rgr i p a nde
Under en 3 timmar lång föreläsning får
du kunskap om akutsjukvård. Du lär dig
kontrollera andning, hjärtfrekvens och
medvetandegrad och hur du stoppar en
blödning. Vi går även igenom hur du
hanterar och förflyttar en orolig dålig
hund för att varken hunden eller du själv
ska komma till skada. Ormbett, fästingar,
värmeslag och sårskador beskrivs så att
du är väl förberedd om en olycka skulle
inträffa. Du lär dig hur en frisk hund ser
ut och vilka tecken och symtom du kan
iaktta när hunden inte mår bra.

Kur sin n e h åll
Grundläggande anatomi och fysiologi
Kontroll av andning
Konstgjord ventilation
Kontroll av blodcirkulation
Kontrollera inre och yttre blödning
Hjärtmassage
Medvetandekontroll
Förflyttning och handhavande
Chock
Ormbett
Värmeslag
Nedkylning
Sårskador/bitskador
Främmande kropp
Kräkning och diarré
Pyometra
Förgiftningar
Fästingsjukdomar
Magomvridning
Hundens apotek
Medicinering

Före l äs a re o c h k u r sl eda re
Canis Academy grundades av veterinär Ylva Trygger 2006 i syfte att utbilda i djursjukvård. Ylva har arbetat som klinikveterinär sedan 1998. Hon har arbetat som
hund- och kattveterinär på både små kliniker som till exempel Arboga Djurklinik och
på stora djursjukhus som DjurAkuten i Stockholm. Hon satsar på att utbilda andra
som vill jobba med hundar.

D e t t a i n g å r i pr iset
Förutom en föreläsning på tre timmar får kursdeltagaren ett gedigert kompendium
med sig hem. Det finns även möjlighet att ställa frågor, både under föreläsningen och
efteråt.

Övrigt
Deltagaren får ett kursintyg efter genomgången kurs.
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Friskvård – välmående, motion och kost
För k u n s k a psk rav
Inga. Passar både förstagångs hundägaren och den erfarne hundägaren.
Riktar sig även till personer som jobbar
med hundsjukvård, hunddagis eller som
hundpsykolog.

Ö ve rgr i p a nde
Hundarna i dagens samhälle får det allt
bättre och lever längre. Vi som hundägare kan påverka hur våra hundar mår.
Under kursen lär du dig hur du på bästa
sätt kan ta hand om din familjemedlem.
Föreläsningen tar bland annat upp friskvård, vilken kost våra hundar mår bäst
av, hur mycket och vilken typ av motion
de behöver och viktiga saker som övervikt, fetma och bantning. Sjukdomar som
är vanliga hos våra hundar beskrivs och
även sjukdomar som är relaterade till fel
kost och felaktig motion presenteras.

Kur sin n e h åll
Grundläggande anatomi och fysiologi
Matsmältning
Näringslära
Vatten
Foder för friska hundar
Foder för sjuka hundar
Övervikt och fetma
Överviktskontroll
Bantning
Kroppens vätskebalans
Diabetes mellitus
Friskvård tänder
Tandsjukdomar
Hältutredning
Korsband
Artros
Motion och stimulans
Massage och streching

Före l äs a re o c h k u r sl eda re
Canis Academy grundades av veterinär Ylva Trygger 2006 i syfte att utbilda i djursjukvård. Ylva har arbetat som klinikveterinär sedan 1998. Hon har arbetat som
hund- och kattveterinär på både små kliniker som till exempel Arboga Djurklinik och
på stora djursjukhus som DjurAkuten i Stockholm. Hon satsar på att utbilda andra
som vill jobba med hundar.

D e t t a i n g å r i pr iset
Förutom en föreläsning på tre timmar får kursdeltagaren ett gedigert kompendium
med sig hem. Det finns även möjlighet att ställa frågor, både under föreläsningen och
efteråt.

Övrigt
Deltagaren får ett kursintyg efter genomgången kurs.
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Problemhunden – ur veterinärens synvinkel
För k u n s k a psk rav
Inga. Riktar sig till de som jobbar med
hundsjukvård, hunddagis eller som
hundtränare, hundpsykolog eller på annat sätt kommer i kontakt med problemhundar. Är även aktuell för den vanliga
hundägaren.

Ö ve rgr i p a nde

Kur sin n e h åll
Grundläggande ord och uttryck
Anamnes
Undersökning
Diagnos
Orsaker till problembeteende
Sjukdomsgrupper
Hormoner och hormonobalans
Hormonbehandlingar
Kastration
Smärta
Smärtrelaterade sjukdomar
Artros
Stress
Beteendeförändrande sjukdomar
Demens
Psykiska sjukdomar
Aggression
Rädsla
Psykofarmaka
Feromoner
Problemhundsutredning

Kraven på våra hundar är stora. De ska
vara rumsrena, kunna lämnas ensamma
många timmar om dagen, umgås med
främmande människor och barn och
andra hundar, uppföra sig exemplariskt
hos veterinären och helst inte ställa till
några som helst bekymmer för sina ägare. Många av hundens normala beteenden är inte accepterade utan kan ibland
till och med anses som problembeteenden. Vilken roll spelar veterinären i detta
sammanhang? Varför är det så viktigt
med ett samarbete mellan veterinär,
ägare och hundtränare/hundpsykolog?
Vad undersöker veterinären, vilka fel kan
hittas och vad finns det för behandlingsmöjligheter?

Före l äs a re o c h k u r sl eda re
Canis Academy grundades av veterinär Ylva Trygger 2006 i syfte att utbilda i djursjukvård. Ylva har arbetat som klinikveterinär sedan 1998. Hon har arbetat som
hund- och kattveterinär på både små kliniker som till exempel Arboga Djurklinik och
på stora djursjukhus som DjurAkuten i Stockholm. Hon satsar på att utbilda andra
som vill jobba med hundar.

D e t t a i n g å r i pr iset
Förutom en föreläsning på tre timmar får kursdeltagaren ett gedigert kompendium
med sig hem. Det finns även möjlighet att ställa frågor, både under föreläsningen och
efteråt.

Ö v r i g t Deltagaren får ett kursintyg efter genomgången kurs.
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Veterinärvård allmän klinisk undersökning
För k u n s k a psk rav
Inga. Passar både förstagångs hundägaren och den erfarne hundägaren.
Riktar sig även till personer som jobbar
med hundsjukvård, hunddagis eller som
hundpsykolog.

Ö ve rgr i p a nde

Kur sin n e h åll
Grundläggande anatomi och fysiologi
Hälsokontroll
Kontroll av allmäntillstånd
Undersökning av ögon, öron, mun, tänder,
blodcirkulation, hjärta, puls, andningsorgan, lungor och andning, hitta lymfknutor,
matsmältning, buk, analsäckar, tassar,
trampdynor, klor, reproduktionsorgan,
leder, hud med mera
Vanligast förekommande sjukdomar som
förekommer i ovannämnda organsystem
Hältutredning
Artros
Pyometra
Friskvård
Sjukvård
Medicinering

Detta är kursen för dig som är nyfiken
på veterinärens arbete. Du lär dig hur en
allmän klinisk undersökning går till. Det
innebär bland annat att du lär dig hitta
lymfknutor, ta pulsen och kontrollera
slemhinnor, ögon, öron och tassar. Friskvård och sjukdomslära beskrivs under
föreläsningen. Första mötet är ett teoripass och vid andra mötet tar du med din
hund. Du får lära dig undersöka både
din egen hund och de andra kursdeltagarnas hundar. I kursen ingår även 10
minuters personlig veterinärgenomgång av din egen hund.

Före l äs a re o c h k u r sl eda re
Canis Academy grundades av veterinär Ylva Trygger 2006 i syfte att utbilda i djursjukvård. Ylva har arbetat som klinikveterinär sedan 1998. Hon har arbetat som
hund- och kattveterinär på både små kliniker som till exempel Arboga Djurklinik och
på stora djursjukhus som DjurAkuten i Stockholm. Hon satsar på att utbilda andra
som vill jobba med hundar.

D e t t a i n g å r i pr iset
Förutom en föreläsning på tre timmar får kursdeltagaren ett gedigert kompendium
med sig hem. Det finns även möjlighet att ställa frågor, både under föreläsningen och
efteråt.

Övrigt
Deltagaren får ett kursintyg efter genomgången kurs.
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Unghunden - en god start i livet
För k u n s k a psk rav
Inga. Passar både förstagångs hundägaren och den erfarne hundägaren.
Riktar sig även till personer som jobbar
med hundsjukvård, hunddagis eller som
hundpsykolog.

Ö ve rgr i p a nde
Föreläsningen handlar om hundens
första två år. Den tar bland annat upp
näringslära och hur kosten inverkar på
din hunds utveckling. Många sjukdomar
kan förebyggas med rätt kost och vissa
sjukdomar kan även behandlas med specialkost. Du lär dig om hundens fysiska
och mentala utveckling under de två första viktiga åren. Under föreläsningen får
du lära dig hur en frisk hund ser ut och
vilka tecken och symtom du kan iaktta
när hunden inte mår bra. Du får också
en inblick i de vanligaste sjukdomarna
en hund kan drabbas av och i vilka situationer du bör kontakta en veterinär.

Kur sin n e h åll
Grundläggande anatomi och fysiologi
Hälsokontroll
De fem sinnena
Tänder; frisk- och sjukvård
Näringslära
Vätskebalans
Foder
Motion och stimulans
Vaccination
Avmaskning
Mognadsperioder
Löp och skendräktighet
Friskvård
Allmän sjukdomslära med de vanligast
förekommande sjukdomarna
Fästingsjukdomar
Hundens apotek
Medicinering
Åksjuka
Utlandsresa

Före l äs a re o c h k u r sl eda re
Canis Academy grundades av veterinär Ylva Trygger 2006 i syfte att utbilda i djursjukvård. Ylva har arbetat som klinikveterinär sedan 1998. Hon har arbetat som
hund- och kattveterinär på både små kliniker som till exempel Arboga Djurklinik och
på stora djursjukhus som DjurAkuten i Stockholm. Hon satsar på att utbilda andra
som vill jobba med hundar.

D e t t a i n g å r i pr iset
Förutom en föreläsning på tre timmar får kursdeltagaren ett gedigert kompendium
med sig hem. Det finns även möjlighet att ställa frågor, både under föreläsningen och
efteråt.

Övrigt
Deltagaren får ett kursintyg efter genomgången kurs.
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Seniorhunden - en lycklig ålderdom
För k u n s k a psk rav
Inga. Passar både förstagångs hundägaren och den erfarne hundägaren.
Riktar sig även till personer som jobbar
med hundsjukvård, hunddagis eller som
hundpsykolog.

Ö ve rgr i p a nde

Kur sin n e h åll
Kroppens åldrande
Organens förändring
Medicinering av äldre djur
Näringslära
Foder
Njurar och urinorgan
Levern
Polyuri och polydipsi
Diabetes
Rörelseapparaten
Motion
Artros
Behandling av artros
Hjärtsjukdomar
Cancer och tumörer
Demens
Avlivning och beslut runtomkring
Känslor
Sorg

Föreläsningen riktar sig till dig som vill
ge din hund ett värdigt äldre liv och är
intresserad av vad som händer med en
åldrande hund. När din hund blir äldre
får den speciella behov och krav. Föreläsningen tar upp de vanligaste åldersförändringarna och ålderssjukdomarna
som kan drabba hundar. Du får även lära
dig hur du som djurägare kan förebygga
och behandla de symtom och krämpor
som uppkommer. Näringslära och motion speciellt riktat till den äldre hunden
tas upp och även de senaste rönen inom
ämnet smärta och stelhet och vilka kosttillskott och mediciner som finns. Under föreläsningen pratar vi om hur det är när
hunden blivit riktigt gammal och sjuk och när det är dags att säga farväl.

Före l äs a re o c h k u r sl eda re
Canis Academy grundades av veterinär Ylva Trygger 2006 i syfte att utbilda i djursjukvård. Ylva har arbetat som klinikveterinär sedan 1998. Hon har arbetat som
hund- och kattveterinär på både små kliniker som till exempel Arboga Djurklinik och
på stora djursjukhus som DjurAkuten i Stockholm. Hon satsar på att utbilda andra
som vill jobba med hundar.

D e t t a i n g å r i pr iset
Förutom en föreläsning på tre timmar får kursdeltagaren ett gedigert kompendium
med sig hem. Det finns även möjlighet att ställa frågor, både under föreläsningen och
efteråt.

Övrigt
Deltagaren får ett kursintyg efter genomgången kurs.
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