
har haft til huse og alle de søde mennesker, der 
har haft deres gang på klinikken. Der er godt nok 
sket meget!
Tak til gamle kolleger, studerende og klienter som har 
fyldt vores hverdag med mange gode oplevelser. 
Vi sætter stor pris på jer!

Hudklinikken fejrer 15-års jubilæum, og vi er  
stolte over at kunne præsentere en kavalkade 
af interessante cases, fantastiske speciale- 
studier og forskningsresultater i dette års 
Hot Skin News.
Årene er gået SÅ stærkt, og så alligevel ikke,  
når man tænker tilbage på alle de steder vi 

Juni 2021 | No 4

Leder

HOT SKIN NEWS udgivet af Dyrlæge Boysen – Hudklinik for hund og kat | Brønsholmvej 26, 2980 Kokkedal | www.dyrlaegeboysen.dk

15-års jubilæum!

Praktisk cytologi-kursus med  
dip. ECVD Chiara Noli
Glæd dig til to fantastiske kursusdage med en af Europas bedste  
undervisere. Mikroskopi-kursus i cytologi- og trichogram-præparater  
fra relevante hudsygdomme. 
Torsdag den 2. og fredag den 3. december 2021.
På Hudklinik for hund og kat, Brønsholmvej 26, 2980 Kokkedal.
Yderligere info og tilmelding på dyrlaegeboysen.dk/seminarer

Taksering  
i praksis

...og...
meget
mere

Faglige-
og sociale
netværk

Cases

http://www.dyrlaegeboysen.dk
http://www.dyrlaegeboysen.dk/seminarer


I modsætning til de fleste dyreklinikker kræver en 
specialklinik som vores ikke de store installationer 
eller investeringer. Vi er ”frie som fuglen” og kan 
flytte, når vi vil. Klienterne flytter som regel med. 
En flytning er rart en gang i mellem, så forretningen 
kan vokse, og man har mulighed for at tilpasse 
afstanden til privatadressen. 
Går du med tanker om at åbne egen specialpraksis,  
så kan du måske lære lidt af Hudklinikkens historie.

Foråret 2006 åbnede Hudklinik for hund og kat i 
ydmyge lokaler på Lyngby Lokalstation. Huslejen 
var lav og antallet af patienter ligeså, men så var 
der tid til at være småbarnsmor.
 
Karlslunde Dyrehospital og Århus Dyrehospital blev  
forsøgt som ekstra arbejdsplads, men afstanden 
var for lang.

Dyrehavevej i Klampenborg blev i 2010 klinikkens 
næste adresse, med bedre plads og smukke 
omgivelser. Der var tid til et dyp i Øresund inden 
dagen gik i gang.
Dyrlæge June Berg kom ”i lære” som hudspecialist,  
og sammen skrev vi den kendte artikel om øre-
rensemidler. 
Hos Rudersdal Dyreklinik i Holte åbnede øjenpanel- 
dyrlæge Henrik Bartholin dørene op for et ”specialist- 
samarbejde”. Mange øjenpatienter har hudproblemer  
og vice versa. Henriks erfaring med praksisdrift var  
god at lære af. 
I 2016 flyttede Hudklinikken til Virum, hvor 
dyrlæge Anne Nielsen blev ansat. Efter knap 5 år 
kom ”corona”, og der var brug for mere plads.
Nu er vi i Kokkedal og satser på at blive her i rigtig 
mange år. Lene kan igen cykle til arbejde.

Vil du være  
“fri som fuglen”?

HISTORIE
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Dyrehavevej.

Henrik Bartholin på Rudersdal 
Dyreklinik.

Første klinik på Lyngby Lokalstation.

June Berg.



Historie
• Skotsk terrier, 4 måneder, han
• Tiltagende sårdannelse på snuden over 3 uger
• Gnider i snuden
• Alment vel
• Ingen effekt af 3 ugers systemisk antibiose
• Har fået 3 ugers smertestillende medicin

Klinik
• Ulcerationer og vævstab omkring snuden

Differentialdiagnoser
• Vaskulopati
• Dyb fungal infektion 

Yderligere undersøgelse
• Dyrkning og resistensbestemmelse (også svamp) – i.a.b.
• Histopatologisk undersøgelse af biopsi
• Klinisk kemisk profil og hemogram – normal

Histopatologisvar
•  Atrofi og fibrose med minimal inflammation, men foci af 

mulig tromosis omgivet af små kapillærer
• Vaskulopati, mulig vaskulitis

Diagnose
•  Nekrotiserende og ulcerativ dermatitis formentlig sfa. 

vaskulitis

Terapi
• Methylprednisolon (Medrol tabl. 1 mg/kg/dag)
• Pentoxyfyllin (Elorgan tabl. 20-30 mg/kg/BID)
• Morfin (Contalgin tabl. 1 mg/kg/BID) 
• Amoxycillin/clavulansyre (Synulox tabl. 12,5 mg/kg/BID) 

Prognose
Hunden bedres mærkbart ved behandlingen, men har  
kraftige bivirkninger af binyrebarkhormonerne. Da de 
trappes ud, kommer læsionerne igen, og det ender med  
en aflivning, desværre.

Historie
• 4-årig huskat, kastrat
• Tiltagende hårtab over hele kroppen over 2 uger
• Tabt 1 kg. på 2 uger
• Lidt stille

Klinik
• Erythematøs skællende hud
• Diffus alopeci
• Temperatur normal
• Lnn. normale

Differential diagnoser
• Cheyletiellosis
• Dermatofytosis
• Hyper-t
• Fiv/felv
• Thymom
• Epitheliotroft lymfom
• Sebakøs adenitis
• Mural Lymfocytær Follikulitis

Yderligere undersøgelser
• Hudskrab, tapetest: neg
• Ringormedyrkning: neg
• Hemogram – klinisk kemisk profil: i.a.b.
• Fiv/felv: neg

Mural follikulitis
• Patologisk betegnelse
• Inflammation af follikelvæggen
• Demodicosis, pyodermi, dermatofytose skal udelukkes
• Allergiske lidelser (kat) kan være årsag
•  Immunmedierede lidelser (pseudopelade, granulomatøs 

mural follikulitis) (kat)

Terapi
•  Immun-undertrykkende doser af binyrebarkhormon  

(1-2 mg/kg), alternativt
• Ciclosporin oral opløsning 7-10 mg/kg dagligt

Prognose
•  Dårlig – katten responderede dårligt på behandlingen og 

endte med at blive aflivet.

Felin mural dermatitis 
hos 4-årig huskat

Vores mest 
lærerige 
cases

Skotsk terrier med 
nasalt vævstab

CASES
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Nogle sygdomstilfælde huskes bedre end 
andre, og mange har vi lært rigtigt meget af. 
Her følger er et par af de helt særlige cases.



Takket være stort engagement og velvillighed hos kollegerne på KUSUND 
har det gennem årene været muligt at være medvejleder på flere speciale- 
studier. Den vej rundt har vi fået undersøgt aktuelle problemstillinger i klinikken, 
hvilket giver et ekstra fagligt boost i dagligdagen. 

Her et lille udpluk af resultaterne.

Megaskælsyndrom – nonepidermolytisk ichthyosis hos Golden retriever 
Ichthyosis hos Golden retriever er en forholdsvis “ny” lidelse. I samarbejde 
med KU og Dansk Kennelklub er sygdommens arvegang, forekomst og 
betydning i Danmark blevet undersøgt.

Det har resulteret i følgende to publikationer: 
1)  “Master’s thesis, Ichthyosis in the Golden retriever” af dyrlæge Christina 

Noes.
2)  “Ichthyosis hos Golden retriever i Danmark” af dyrlæge June Berg,  

DVT 7, 2013.

DKK har på baggrund af undersøgelserne udarbejdet en udtalelse: 
“Udtalelser ichthyosis DKK 2014”.

Spændende specialer

De sidste 10-15 år har der været fokus på antibiotikaresistens 
hos kæledyr, og i 2012 udgav SvHKS “Antibiotikavejledning 
for familiedyr”. 

Smitten med methicillin-resistente stafylokokker (MRSP) 
sker ved almindelig kontakt hundene imellem; de deler 
bakterier. 

Hvor stor er smitten egentlig på hundesaloner, og er der 
smittefare for de ansatte? 

Med stort gå-på-mod tog dyrlægestuderende Diana Toft 
og Ina Nielsen i 2014 kontakt til en række Københavnske 

hundesaloner, podede hunde, mennesker og saloner, og 
fandt at stafylokokker faktisk deles mellem menneskene, 
mellem hund og menneske, og mellem miljø og menneske.

På baggrund af undersøgelsen blev en hygiejne-folder 
fremstillet til brug i hundesalonerne.

Forekomst og overførsel af S. pseudintermedius i hunde-
saloner. Af Diana Toft og Ina Nielsen 2014.

Folderen har sidenhen været anvendt på kurser for hunde- 
frisører, og hives fortsat frem, når snakken falder på hygiejnen  
i hundesaloner.

MRSP  
i hundesaloner

Diana Toft og Ina Nielsen.
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To patienter fra USA med Demodex gatoi var startskuddet  
til en undersøgelse af forekomsten af demodex-mider 
hos kat. De var klinikkens første katte med hårsækmider, 
og mens vores viden om demodex hos hund er solid og 
veldokumenteret, er der meget lidt information om kattens 
demodex. Eftersom kattene var kløende, er det vigtigt at 
vide om demodicosis er en væsentlig differentialdiagnose 
til allergi hos kat.
I 2015 satte dyrlægestuderende Mia Jensen sig for at under- 
søge 200 katte for ektoparasitter og fandt demodex hos 
bare 3 katte, hvilket må siges at være en lav frekvens. 

Der fandtes til gengæld en stor mængde andre parasitter. 
Resultaterne finder du i artiklen:

Demodex og andre ektoparasitter hos danske katte, af Mia 
C. Memborg Jensen, Lene Boysen og Stig Milan Thamsborg. 
DVT 8, 2015.

På det danske marked findes en række in-vitro allergitest. 
Vi får ofte forskellige svar, afhængigt af, hvilket laboratorium 
prøven sendes til. Intradermal-testen og in-vitro testen 
stemmer ikke altid overens. Ejerne kan have svært ved at 
forstå sammenhængen, og vi dyrlæger kan også selv  
komme til korte, når der skal argumenteres for valg af test. 
For at skabe klarhed og få en bedre forståelse for problema- 
tikken, satte vi i 2016 en undersøgelse i gang.

Specialestuderende Nicole Henriksen lod 4 allergitest 
udføre på de samme 10 hunde, og sammenlignede resul-
taterne. Hun besøgte laboratoriet Vet-allergy ved Kristian 
Pedersen, og firmaet Artu i Holland, som beredvilligt viste 
produktionen af hyposensibiliseringsvæske frem. Besøgene 
gav en indsigt i, hvorfor der er forskelle i testresultaterne. 

Som forventet sås stor uoverensstemmelse mellem allergi- 
test-svarene. Årsagsforholdene er detaljeret beskrevet i 
nedenstående artikel, hvor Nicole også kommer med en 
klar anbefaling til valg af test.

Sammenligning af allergitests på det danske marked, af Nicole 
Lind Henriksen, Søren Skov og Lene Boysen. DVT 9, 2016.

Allergitest-svar  
afhænger af laboratorium

Hårsækmider hos kat  
– forekomst i Danmark?
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Stor tak til Merete Fredholm (IVH), Mette Schærff, Thomas Eriksen og Rikke Langebæk (Hospitalet for familiedyr), Søren Skov (IVS), Stig Milan Tamsborg (IVH), Helle Friis 
Prochowsky (DKK), Kristian Pedersen (Vet-allergy), Ayoe Klingenberg (Virbac) og Peter Damborg (SUND Diagnostik) for alle tiders samarbejde.  
En særlig tak til personalet på Dyreklinikken Amagerbrogade, Birkerød Dyreklinik, Valby Dyreklinik og Hospitalet for Familiedyr på KU for at samle patienter ind til de 
igangværende projekter.

Mia Jensen.

Shaping the future of animal health

Styrk dit Dermale Touch  
med hudprodukter fra Virbac

Hudens 
naturlige 
forsvar

Med banebrydende S.I.S TEKNOLOGI 
samt Virbacs andre patenterede 
teknologier (spheruliter og chitosanid) 
kan du optimere behandlingen til dine 
hudpatienter!

dk.virbac.comV
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b
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I øjeblikket undersøger 2 grupper af studerende 
compliance i forhold til shampoovask og i forhold til 
tabletindgivelse. 

Vi glæder os til at kunne præsentere resultaterne  
i kommende nyhedsbreve. 

Du kan tilmelde dig klinikkens 
Nyhedsbrev for Dyrlæger på: 

www.dyrlaegeboysen.dk/nyhedsbrevdyrlaeger

• 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,-

Professionelle Professionelle 
og sikre øreprodukterog sikre øreprodukter

nextmune.com

Compliance ved  
shampoovask
og ved  
tabletindgivelse

Mia Knudsen  
 og Katrine Laursen.

Anne Landureau.

Et nyligt opslag i Facebookgruppen ”Vettalk” med 
spørgsmålet om, hvorfor dyrlæger i praksis takserer 
som vi gør, satte gang i en diskussion, som længe 
har været savnet. 

Er dyrlægernes taksering i praksis tidssvarende?
Hvor meget trækker praksisejerne ud i løn til dem 
selv?
Matcher vores løn faggrupper som tandlæger, 

advokater og andre sammenlignelige liberale 
erhverv?

Senere på året starter et specialestudie med  
vejledere fra KU og CBS om dette relevante emne.

Du kan deltage i diskussionen på FB, eller skrive 
direkte til Lene på info@dyrlaegeboysen.dk, hvis 
du har en kommentar.

Taksering i praksis –– er dyrlægerne  
fulgt med tiden?

DEBAT
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En steriliseret huskat henvises med sår på alle fire poter, der 
ikke responderer på antibiotikabehandling, trods dyrkning.
Sårene startede på VB, hvor ejer først mistænkte et bidsår. 
Inden for to uger spredte de sig dog til de andre poter. 
Ejer fortæller, at katten slikker lidt på poterne, men ellers er 
glad og frisk. Indenfor den sidste uge virker den dog tiltagen-
de øm på poterne.

Sårene er fistulære opbrud fra underliggende hævelser på alle 
fire poter, placeret især dorsalt på poterne. VB har multiple fis-
tulære opbrud, og hele benet er let hævet fra pote til has. Der  
er let lymphadenopati, men derudover ingen andre forandringer.
Det lykkes ikke at finde bakterier på cytologi fra fistler, hvilket 
kan skyldes soigneringsadfærd fra katten.
Differentialdiagnostisk tænkes på pyogranulomer med fistulære  
opbrud – dybe fungale infektioner (sporotrichose, Cryptococcus,  
phaeohyphomycosis og lignende), atypiske bakterielle infek- 

Botryomykosis  
hos kat

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

Ejeren mistænkte først et  
bidsår i VB. Inden for to uger 
spredte sårene sig dog til de 

øvrige poter.

CASESTORY

tioner (Nocardia, botryomykose, mycobakterier) og viral 
infektion med sekundær bakteriel infektion.
Der udtages fire biopsier fra to poter, hvoraf den ene sendes  
til bakteriologisk dyrkning og – dette gøres for at få en 
repræsentativ dyrkning fra dybereliggende væv. Øvrige 
biopsier sendes til histopatologisk undersøgelse.
Prøverne viser, at der er tale om den pyogranulomatøse 
lidelse Botryomykose, med Staph. aureus. 

Botryomykose viser sig ved pyogranulomer, hvori der findes  
ansamlinger af bakerier i midten af granulomet. Hvorfor 
en almindelig Staph. aureus pludselig giver anledning til 
en sådan reaktion, menes at skyldes forholdet mellem 
bakteriens virulens og værtens immun-respons. Derfor 
bør der undersøges for underliggende årsager til nedsat 
immun-respons.
Pyogranulomatøse lidelser kan være svære at behandle, 

da bakterierne indkapsles i granulomet, hvor antibiotika har  
svært ved at nå ind. Oftest anbefales kirurgisk fjernelse, 
men det var svært i dette tilfælde, hvor alle fire poter har 
læsioner. 
Medicinsk behandles som ved en mycoplasma infektion.
Her gives rifampicin og flouroquinoloner, der har den effekt,  
at de opkoncentreres i makrofager og penetrerer fint i 
fedtholdige væv. 

Især med rifampicin skal man dog være opmærksom på 
resistensudvikling og hepatoxicitet. 
Katten her blev netop dårlig to uger efter opstart med 
rifampicin med symptomer på leverpåvirkning. Derfor blev 
behandlingen seponeret, men heldigvis var effekten nået 
at sætte ind – sårene var afhelet. 
Prognosen er god, men forløbet er langt, og der er recidiv- 
risiko.

Side  12-13  HOT SKIN NEWS af Dyrlæge Boysen | No 4, juni 2021

http://www.vet-allergy.com


Forskningsprojekter
Klinikken har været med i flere  

spændende forskningsprojekter  
bl.a. følgende to.

Antibiotikaresistens hos 1. gangs pyodermi-hunde
I samarbejde med SUND Diagnostik og Dansk veterinær dermatologisk 
netværk (DVEN) undersøgte Hudklinikken i 2011-2013 resistensen blandt 
pyodermi-hunde med S. pseudintermedius. Hunde der ikke før havde fået 
antibiotika sammenlignedes med de, som havde fået flere behandlinger. 
Resultatet var, at der er 14% clindamycin-resistens hos ubehandlede hunde 
og 27% hos de, som tidligere har fået antibiotika.
Det er værd at have in mente, når man i praksis skal vælge antibiotikum til 
pyodermi-patienten. Clindamycin er som bekendt ”drug of choice” ved  
superficiel pyodermi ved empirisk behandling, ifølge ”Antibiotikavejledningen 
til familiedyr.”
Artiklen er publiceret i Veterinary dermatology 2015 Jun;26(3):202-5  
og præsenteret ved ESVD-kongressen året efter.

Pseudomonas-vaccine
I samarbejde med SUND Diagnostik og Hospital for familiedyr (KU) har vi 
undersøgt muligheden for at producere en vaccine mod Pseudomonas- 
otitis. Klinkken har sendt podninger ind fra hunde med Pseudomonas. Hos 
SUND Diagnostik er de bl.a. blevet subtypet, og det viser sige, at den  
enkelte hund som oftest re-inficeres med samme Pseudomonas. Dette åbner 
op for muligheden for at vaccinere med hundens ”egne” Pseudomonas. Ud-
fordringen i dette studie er desværre, at omkostningerne ved selve vaccine-
produktionen er meget høje. Vaccinen kan således ikke fremstilles som en 
”hylde-vare”. Studiet er bl.a. derfor lagt i bero indtil videre.

FODER + MILJØBETINGET SENSITIVITET

LAD OS GØRE  
KLØE TIL FORTID
Hill’s Prescription Diet Derm Complete er 
vores mesterværk. Den eneste ernæring til 
både foder- og miljøbetinget sensitivitet*.

Derm Complete er med til at håndtere to 
vigtige årsager til kløe ved hjælp af:

1 Et nyt protein, der forhindrer 96%  
af fodersensitiviteter1

2
En banebrydende sammensætning 
med bioaktive substanser og 
plantenæringsstoffer, der mindsker 
de symptomer, som forbindes med 
miljøbetinget sensitivitet

Spørg om hudpleje, som er
ET SKRIDT FORAN FOR DET BEDSTE LIV
* Den eneste diætetiske ernæring til både foder- og miljøbetinget sensitivitet hos hunde,  
dokumenteret i 3 kliniske studier.  
1Mueller RS, Olivry T, Prélaud P. Critically appraised topic on adverse food reactions of companion 
animals (2): common food allergen sources in dogs and cats. BMC Vet Res. 2016;12:9.  

Det kan til tider være lidt ensomt at drive en specialpraksis, 
og derfor har det været en stor fornøjelse at kunne samle 
ligesindede i forskellige faglige netværk.

Dansk Veterinær Dermatologisk Netværk (DVEN) fejrede 
i 2020 10-års jubilæum, men faktisk startede foreningen 
som en erfagruppe nogle år tidligere, drevet af lysten til at 
udveksle viden og erfaringer. Vi var en lille gruppe af en-
tusiaster, som mødtes en gang om måneden, gennemgik 
cases og diskuterede behandlingsstrategier. Hyggeligt var 
det at mødes privat eller på hinandens arbejdspladser, og 
den vej rundt opstod et fagligt og socialt netværk, som vi 
har glæde af den dag i dag.

”Compliance-gruppen” omfatter såvel praktiserende 
dyrlæger, veterinærsygeplejersker som firmaansatte 
dyrlæger.  Ved halvårlige sammenkomster er vi dykket ind 
i compliance-universet og har udforsket de mange faktorer, 
som har indflydelse på compliance i praksis. 

Vi har bl.a. været til forelæsninger på Panum ved psykolog 
Gert Martin Hald og haft besøg af kommunikationsekspert 
Roeland Wessels fra Holland.

Hvad kan vi gøres, så klienten følger dyrlægens anbefalinger 
bedst muligt?

We Nordic (tidligere VIF) efterlyser dokumentation af 
effekten af en compliance-indsats i veterinær praksis, 
og vi glæder os til i 2021 at præsentere resultaterne af 
igangværende undersøgelser.

Compliance-gruppens mødeaktivitet har det sidste års tid 
været sat i bero, men kan genoptages, når energien er 
til det. Hudklinikken kører ufortrødent videre med emnet, 
ligesom medicinalfirmaerne også giver det prioritet. Hatten 
af for det.

Faglige- og sociale netværk
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Vil du være vores 
nye dermatolog? 
Hudklinik for hund og kat i Kokkedal tilbyder en 
2-årig uddannelses-stilling i dermatologi med henblik 
på senere fastansættelse. 

Du opfordres til at tage ESAVS summerschool eller 
en Master i dermatologi, og samle case-loggen hos os. 

I klinikken vil du gennemgå et fast tilrettelagt program,  
så du efter max. 2 år selv vil kunne tage henvisnings- 
patienter.

Stillingen er på 25-30 timer ugentligt fordelt over 
4-5 dage. Ingen vagter og intet weekendarbejde. 
Start omkring 1. september (fleksibel).
Er du et roligt og positivt menneske med mod på 
udfordringer og vil du dedikere dig 100% til derma-
tologi – så er stillingen nok lige noget for dig. 
Praksiserfaring er en fordel. Glæder mig til at høre 
fra dig.

Skriv til Lene Boysen på: 
info@dyrlaegeboysen.dk

Venlig hilsen Dyrlæge Anne Nielsen og Lene Boysen

Hudklinikken holder åbent i hele industri- 
ferien, alle hverdage kl. 8-15. Fredage lukket.

Mit første rigtige møde med dermatologien kom, da jeg 
startede som nyuddannet dyrlæge. Jeg fandt hurtigt 
ud af, at de dermatologiske patienter var spændende 
– men ofte mere udfordrende end, hvad jeg havde 
kompetencer til.  
 
Derfor endte jeg på et kursus med Lene Boysen i foråret 
2018. På kurset fandt jeg min rette hylde med dermatologien, 
og blev kort efter ansat hos Lene i en uddannelses-stilling 
på 2 år.

I de første måneder føltes mødet med de svære dermato- 
logiske patienter overvældende, men langsomt opdagede 
jeg, at de spørgsmål, som jeg skulle have hjælp til ugen  
forinden, kunne jeg pludselig selv svare på. Det første 
halve år stod jeg primært for anæstesi, mindre operative 
indgreb som biopsier, samt den telefoniske kontakt med 
ejerne. Man bliver hurtigt en blæksprutte, når man er 
under oplæring, for det hjælper på den faglige kunnen, at 
man ved præcis, hvilke varer der findes på hylderne, hvor 
de bestilles og hvordan de bruges bedst af klienterne.

Efterhånden blev jeg fagligt klar til at kunne tage kontrol-
besøgene. Det gode ved klinikken er, at man aldrig står 
alene, og alle patienter blev præsenteret for Lene med 
historik, fund og min plan for behandlingen. Denne metode 
tvinger én til at tænke over differentialdiagnoser, samt 
komme omkring fordele og ulemper ved behandlingerne, 
hvilket gør at man bliver rigtig skarp på de fleste derma- 
tologiske tilstande.

Efter et års ansættelse begyndte jeg så småt at tage første- 
gangs konsultationer, og i mødet med de nye patienter var 
der igen ny læring, nye tilstande og nye behandlinger at 
tage stilling til. Igen var det rart at have en mentor i ryggen, 
for det kan føles overvældende at skulle håndtere svære 
patienter alene.
Nu har jeg efterhånden været ansat på Hudklinikken i 3 år. 
Meget sidder på rygraden, men nogle ting kan stadig være 
svære, overraskende eller ikke gå efter hensigten. 
Hvis du er interesseret i dermatologiens mysterier, så kan 
jeg ikke komme på et bedre sted at arbejde. Der er plads til  
diskussion, læring samt faglig og personlig vækst, så selvom 
det kan være hårdt at tygge sig gennem tykke bøger, så er 
det det hele værd.

Livet i en  
uddannelses-stilling

Af dyrlæge Anne Aagaard Nielsen

Vi ses!

http://www.thainestuen.dk
mailto:info@dyrlaegeboysen.dk

