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Lisa Ekman 

Hej! 

Jag heter Lisa Ekman och kommer under de närmsta 3 åren arbeta 
halvtid som forskare på KV, Enheten för epidemiologi, i ett projekt om 
mastitbehandling i ekologiska mjölkbesättningar, vilket jag ser mycket 
fram emot! 

På resterande halva tid är jag anställd som djurhälsoveterinär på Växa 
Sverige, avdelningen Djurhälsa Utveckling, där jag förhoppningsvis 

kommer arbeta inom olika projekt med fokus på hållbar och klimatsmart mjölkproduktion i Sverige. 

Efter min veterinärexamen 2014 har jag varit anställd på SVA som doktorand i ämnet ”Juversår hos 
mjölkkor”, och disputerade i våras. Jag har också hunnit med att jobba lite kliniskt på Ambulatoriska 
kliniken vid SLU och också skaffat två barn, en make och ett nybyggt hus på landet, i Dalby utanför 
Uppsala. På fritiden försöker jag komma ut så mycket som möjligt i naturen, till häst eller till fots (och 
ibland till sjöss), jag tränar en del och har också ett ständigt pågående projekt med att omvandla en 
liten åkerplätt till en uppvuxen trädgård med tillhörande grönsaksodling.    

Vi ses! 

/Lisa 

 

 

 

Nikhil Nayakawde 

Dear all, 

My name is Nikhil Nayakawde and I am going to join as a Postdoc at 
IM, KV, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). 

I did my PhD in medical science at Gothenburg University in May 
2020. During my time at Gothenburg, I worked at the Laboratory for 
Transplantation and Regenerative Medicine and my research area 
was tissue engineering and regenerative medicine and transplantation 
immunology of acellular scaffolds. 

Before doing my PhD, I completed my master’s in Pharmaceutical science from the UK and Bachelor 
of Pharmacy from India. I have also worked in the biopharmaceutical company- Serum Institute of 
India, for the Swine flu vaccine in the Pharmacovigilance and quality assurance department.     

I am looking forward to meet you and working with you all. 



 

Ulrika Lagerquist 

Hej! 

Jag heter Ulrika Lagerquist och kommer i oktober att börja arbeta på KV 
som adjunkt i hästkirurgi.  

Efter examen 2005 i Uppsala så började jag arbeta på SLUs 
"Hästkirurg" och efter ett år så påbörjade jag en treårig utbildningstjänst 
inom ATG Hästklinikerna, stationerad i södra Stockholm. Därefter 
flyttade jag till Skara för att jobba på ATGs hästsjukhus i några år innan 
jag flyttade tillbaka till Uppsala för arbete på UDS Hästklinik (poliklinik 

och jourtjänstgöring). Sedan 7 år tillbaka har jag arbetat på en privat hästklinik i Täby som heter 
Brunmåla Hästklinik.  

Jag bor med min sambo och treåriga son på en liten gård i Knivsta, där vi har tre hästar, tre hundar, 
en katt och ett gäng hönor.  

Jag ser fram mot att träffa er alla, både nya och gamla kollegor! 

Mvh 

Ulrika 


