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Ninni Rothlin Zachrisson
Jag heter Ninni Rothlin Zachrisson och jag är sedan februari anställd
som doktorand på KV, ämnesområde klinisk kemi. I mitt projekt ska
jag undersöka katter med diabetes, med fokus på
behandlingsresultat, djurägarens perspektiv på behandlingen och
sjukdomen samt etiska frågeställningar. Jag har tidigare, sedan
veterinärexamen 2014, arbetat som klinikveterinär på UDS smådjur,
de sista åren med extra fokus på kattmedicin. Jag bor i Uppsala tillsammans med min sambo
och en lagom väluppfostrad mittelspitz. När jag inte jobbar så är jag gärna ute i naturen med
nämnda spitz, tränar på Friskis eller odlar ätbart på kolonilotten.
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Liv Jonare
Jag heter Liv Jonare och har precis börjat min doktorandtjänst här på
KV och Enheten för gris- och fjäderfäsjukdomar. Jag kommer titta på
cellulit (underhudsinflammation) hos slaktkyckling och har Désirée
Jansson som huvudhandledare.
Jag tog veterinärexamen nu i januari, där även mitt examensarbete
handlade om fjäderfä. Innan veterinärstudierna jobbade jag inom
läkemedelsindustrin i tio år med kliniska prövningar. Jag bor i Ekeby i Uppsala med man, två
barn och en katt.
Eva-Maria Hedin
My name is Eva-Maria Hedin, 57 years old and educated in both
Western (medical technician in physiology and sonographer) and
Eastern medicine (shiatsu therapist). Born in Sundsvall, moved to
Gävle at the age of 11 and been living in Uppsala since 1981.
I currently work 70% for five different professors. Four of them are
at Akademiska hospital (Cardiology, Arrhythmia lab, Hedenstiernalab and Clinical Physiology)
and one is Professor Görel Nyman here at anesthesiology. Görel and I worked together in
the 80's and now we are back together. SO happy for that!
1981-1984 I was employed by Professors Berit Funkqvist and Nils Obel here at the animal
hospital and that is how I met Görel by getting involved in her research project. We have
been in contact ever since.
My tasks are very varying: course administration, heart ultrasound and image
analysis, layouts, posters, economy transactions, invoices, travel arrangements, coordinator

for PhD students, ethical applications, assistance during different projects,
illustrations/graphs for articles, dictations....
In my spare time I exercise a lot (gym, swimming, yoga) and I like travelling and
photographing.
Aleksandar Cojcic
Mitt namn är Aleksandar Cojkic och nyligen började jag jobba som en
doktorand inom reproduktionsbioteknologi på Kliniska vetenskaper.
Jag kommer ursprungligen från Serbien och innan jag flyttade hit för tre år
sedan hade jag jobbat som forskare assistent på Fakultet för
veterinärmedicin, Universitetet i Belgrad var jag hade gjort min veterinär och en del av
doktorandutbildning. När jag flyttade till Sverige började jag jobba som klinisk veterinär på ett
djursjukhus i Stockholm. Nu är jag glad att igen kan jag jobba inom forskning. I min fria tid försöker
jag så mycket som möjligt att vara ute i naturen. Jag tycker om promenera, att cykla och åka skidor.

Vanessa Bettembourg

Jag utexaminerades från Norges Veterinærhøgskole, Oslo, i december
2010 och jobbade därefter i Värmland som distriktsveterinär i 4 år
med särskilt intresse för immoblisering av vilda och förvildade djur. År
2015 gjorde jag ett internship i anestesi vid Massey University på Nya
Zealand innan jag fullförde ett treårigt residency i European College of
Veterinary Anaesthesia and Analgesia vid NMBU Veterinærhøgskolen.
Mitt residency inkluderade bland annat externship vid Brookfield Zoo och Royal Veterinary
College i London. Efter ytterligare ett år vid NMBU flyttade jag och jack russel terriern Kajsa
tillbaka till Sverige och jag är sedan januari 2020 anställd vid Instutitionen för kliniska
vetenskaper som universitetsadjunkt i veterinärmedicinsk anestesiologi. Jag ser starkt fram
emot att komma igång med undervisning, forskning samt klinikverksamhet vid UDS!

