
 

 

 

LINN 
JÄGARE 
Legitimerad Sjukgymnast 
Legitimerad Djursjukskötare 
 

  

ARBETSLIVSERFARENHET 

Egen företagare, Djur i Balans 

Leg. Sjukgymnast / Leg. Djursjukskötare  

Dec 2017 – Pågående  
Ägare.  
Företaget (nu omvandlat till AB) bedriver verksamhet inom 

Rehabilitering & Friskvård för djur samt har kurs & föredrag. 
Konsultverksamhet. 2 anställda.  
 

Heby Kommun  

Leg. Sjukgymnast 

April 2018-april 2019 
Deltid-Heltid. Leg. Sjukgymnast med ansvarig för fysioterapi av 
patienter & utbildning av personal för korttidsboende. Även 

hemsjukvård i ordinärt boende samt äldreboende. Arbete vid 
uppstart av företag samt pga. vattenskada i företagslokal.  
 

Glunten Montessoriförskola, Uppsala 

Resurs/extra stöd som sjukgymnast 

Jan 2018-juni 2018 
Deltid, Resurs på en förskola för 2 barn med speciella behov och 
anpassning i ålder 3–6 år med träningsinriktat fokus samt stöd under 

förskolans olika aktiviteter. Extra arbete under uppstart av företag.  
 

Anicura Djursjukhuset Albano   

Leg. Sjukgymnast/Djursjukskötare 

Jan 2015-nov 2017 
Heltidsanställning.  

Tjänsten innefattande främst kliniskt arbete på Rehabmottagningen, 
samt 1–2 dagar på ortoped/hältmottagning. I tjänsten ingick även 

rehabilitering med inneliggande djur på vårdavdelningar, akuten 
för utprovning av ortoser samt hemlämningar post op. Vid behov 
och möjlighet som DSS på poliklinik ofta sköterskelista samt akut 

assisterande sköterska till ordinarie, stationärvårdsavdelning vid 
behov – medicin, kir framförallt. DSS ingick även då under 
ortopedmottagning då kunde ge injektioner med sedering inför 

RTG/blodprover mm var ett behov.  
 
 

Uppsala Kommun, Ekeby hemsjukvård 

Leg. Sjukgymnast 

Sept. 2014-jan 2015 
Heltidsanställning sjukgymnast ordinärt boende.  
Var med och startade upp ny hemsjukvårds enhet inom Uppsala 

Kommun i Ekeby som anställd sjukgymnast, Uppsala.   
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Capio Vårdcentral, Sävja 

Leg. Sjukgymnast 

Sept. 2013-Aug 2014 
Heltidsanställning i primärvården.  

 

Gnesta Kommun 

Leg. Sjukgymnast 

Mars 2013-Sept.2013 
Heltidsanställning  

Sjukgymnast inom hemsjukvård samt vårdboenden varav 1 boende 
med demensvård. Pendlade till Gnesta i sthlm från Uppsala för ett 
första arbete som sjukgymnast. 

 

Uppsala kommun 

Vårdbiträde 

jan 2013-mars 2013 
Deltid inom hemtjänst.  

Arbete 3 första månaderna som klar sjukgymnast då jan-mars 2013 
dåligt med arbete som helt ny sjukgymnast på platsbank.  
 

Renjämt 

Lokalvårdare 

juli 2010 – aug 2010 
Extra sommarjobb under studier till sjukgymnast.  
Arbete inom städ av kontor, flyttstädning, privatstäd. 

 

Djurfavoriten Djurbutik, Uppsala 

Butiksbiträde, djurvårdare 

Jan 2007-mars 2010 
Deltid, helgarbete.  

Försäljning av butiksvaror, sällskapsdjur, akvariefiskar. Skötsel av djur, 
samt träning av ex. papegojor. Kundservice, orderhantering etc.  
Avslut vid studier till sjukgymnast. 

 

Djurdoktorns Veterinärpraktik 

Djurvårdare, receptionist. 

Jan 2007-mars 2012 

Deltid-Heltid. Anställd som djurvårdare på privatägd Veterinärklinik. 
Arbetsuppgifter som tidsbokning av patienter, debitering och 

försäkringsärenden. Ansvarig assisterande operationssköterska till 
veterinär. Assisterande vid veterinärbehandlingar och undersökning. 
Blodprovstagning och infusion etcetera. 

Gick ner i tid och arbetade extra under studier till sjukgymnast start 
2010.  
 

Ultuna Djursjukhus, smådjur 

Djurvårdare 

2006–2007  
Deltid-Heltid, Behandling av inneliggande djur på kirurg och 
medicinavdelning, samt på poliklinik. 

UTBILDNING 

Fysioterapeutprogrammet (då sjukgymnastprogrammet) 
Uppsala universitet 

Fysioterapeutexamen - Bachelor of Science in Physiotherapy 

Medicine kandidatexamen -Bachelor of Medical Science 

Jan 2010-Jan 2013 
Målet med Fysioterapeutprogrammet är att du ska kunna arbeta 
självständigt som fysioterapeut utifrån ett förhållningssätt där fysiska, 
psykologiska och sociala faktorer integreras och används tillsammans med 
individens målsättning och förutsättningar. 
Du får lära dig att göra undersökningar, vägleda, behandla och utvärdera 
insatta åtgärder. 
 
 
 
 
 



 
 

 

Naturbruksgymnasium, Uppsala, Jällaskolan 

2003–2005 
Inriktning Djurvård 
Gymnasieprogrammet inriktning djurvård ger kunskaper om djur för olika 
ändamål, deras beteende och behov samt samspelet mellan djur och 
människa. Du lär dig att arbeta yrkesmässigt med djur och att sköta 
djuranläggningar. Du får kunskap om smittskydd samt om entreprenörskap. 
Du förbereder dig för arbete inom djurens hälso-och sjukvård, med hundar, 
med djurparksdjur eller inom zoo handeln. 

 

KURSER UNIVERSITET / HÖGSKOLA 

SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet 

Sept. 2019-Maj 2020.  

Rehabilitering och träningsfysiologi för djur med fokus på 

rehabilitering vid sjukdom och skada, 15 HP 

Masterskurs för godkända sjukgymnaster av Jordbruksverket, inom 
djurens hälso-och sjukvård.  
 

SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet 

Rehabilitering och träningsfysiologi för djur med fokus på 

rehabilitering vid sjukdom och skada, 15 HP 

Sept. 2019-Maj 2020.  
Masterskurs för godkända sjukgymnaster av Jordbruksverket, inom 
djurens hälso-och sjukvård.  

 

SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet 

Uppdragsutbildning i Sportsmedicin och rehabilitering  

2018–2019  
Hund & katt, 1 år.  

 

Karolinska universitetet 

Medicinsk Akupunktur 15HP 

2016 
Kursen i medicinsk akupunktur är en grundkurs i västerländsk medicinsk 
akupunktur för legitimerade vårdutövare, med inriktning mot behandling av 
akuta och långvariga smärttillstånd, lärare bland annat Cecilia Norrbrink. 
Kursen ger dig som legitimerad yrkesutövare inom hälso- och sjukvård 
grundläggande kunskaper i medicinsk akupunktur för behandling vid akuta 
och långvariga smärttillstånd. Utbildning sker i överensstämmelse med 
rådande evidens och beprövad erfarenhet. Behandling sker utifrån 
fysiologiska principer varför utbildningens tyngdpunkt ligger på förståelse av 
smärt- och akupunkturfysiologi. 

 

Högskolan Dalarna 

Smärta och Sensorisk Behandling 15HP 
Akupunktur / TENS /NMES praktisk utbildning i kursen.  
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:  

ingående beskriva nociception, smärtmodulering och smärtupplevelse ur ett fysiologiskt 
perspektiv, 

jämföra och kritiskt värdera olika sätt att kategorisera smärta i relation till aktuell 
forskning och klinisk praxis, 

beskriva utvecklingen av långvariga smärttillstånd och göra jämförelser mellan akut 
och långvarig smärta avseende såväl fysiologiska som psykosociala faktorer, 

värdera tillämpbarheten hos olika bedömningsinstrument vid smärtanalys, 
värdera och motivera olika behandlingsalternativ vid smärta och relatera dessa till 

befintlig evidens, 
diskutera betydelsen av ålders-, köns- och kulturellt betingade faktorer avseende 

bedömning och åtgärder vid smärta, 
redogöra för olika typer av sensorisk smärtbehandling och diskutera de fysiologiska 

principerna bakom förväntade behandlingseffekter, 
reflektera över och värdera den grad av evidens som finns för sensorisk behandling vid 

olika smärttillstånd, 
självständigt välja, planera, genomföra, utvärdera och dokumentera sensorisk 

behandling vid olika smärttillstånd baserat på befintlig evidens, 
självständigt söka, sammanställa och kritiskt granska evidensbaserad information inom 

ett valt fördjupningsområde, och skriftligen förmedla dessa kunskaper. 

 

Luleå Universitet 

Ortopedisk Manuell Terapi för hund VT 2013. 

Jan 2013-Maj 2013.  
Anatomi, Biomekanik samt ortopedisk manuell terapi - hund.  
 



 

 

 

Linköpings universitet 

Introduktion till Etologi genetik och beteende, orienteringskurs 7,5 HP 

Sept. 2014-dec 2015 
 

ÖVRIGA MERITER 

 
Tidigare Volontärarbete som Styrelsemedlem LSVET – Legitimerade 
Sjukgymnaster inom Veterinärmedicin, insatt i styrelsen 2017–2019. 

 
Praktikplats inför att söka till Djursjukskötarutbildning då som krav 
med praktik 6 mån. 6 månader praktik Ultuna Djursjukhus 2006 direkt 

efter gymnasium. Tog C15 (nu D9) kompetens självständigt inför 
praktik.  
 

Ledare Vattengympa, Reumatikerförbundet Uppsala/Knivsta, under 
sjukgymnastprogrammet 

 
Ledare Sittgympa, Uppsala Handikappidrott  
Under sjukgymnastprogrammet  

 
Diplomerad Massör, svensk klassisk massage, Friskvårdsgruppen  
 

Utbildning i Triggerpunktsbehandling, Friskvårdsgruppen 
  
Utbildning i Kinesiology Taping: Basic, Hip, knee & Torso model  

 

Körkort  

Innehar B-körkort. 

 

KOMPETENSER 

LEDARSKAP OCH PROJEKTLEDNING   

VIA FRAMFOT 2019–2020 (online)  

Certifierad ledare 1.0 

Delkurser;  
Ledarskap nivå 1 – Ny som chef 

Ledarskap nivå 2 – Bygga team 
Ledarskap nivå 3 – Coachande ledarskap.  
 

Utbildning via CRACE 

Kund och kommunikation inom djursjukvården del 1–2.   

 

Förskrivningsrätt via Uppsala kommuns utbildning/kurser av 

Hjälpmedelscentralen, HUL. Gått flertal heldags/havdagskurser.  

 

Hjälpmedelsmässor, besökt flera mässor under åren från 2013-2018 

med fokus på hjälpmedel.  
 

Utbildning inom förflyttningsteknik för hemtjänst & personal på 

boende.  
 

KURSER PRIVAT REGIM 

CRACE, fördjupningskurser inom flertal ämnen inför examen 

leg.djursjukskötare övergångsregler, 2015:  

 
• Fördjupningskurs i Patologi (traumatiska skador i andningsvägar, 

blodomlopp, öga, öra, munhåla, svalg, endokrina organ, 
rörelseapparaten, huden, infektionssjukdomar, etc)  

 
• Farmakologi  
 

• Röntgenteknik  
 

https://www.framfot.se/utbildning-ledarskap-projektledning/
https://www.framfot.se/utbildning-ledarskap-projektledning/ny-som-chef/
https://www.framfot.se/utbildning-ledarskap-projektledning/ledarskapsutbildning-2/
https://www.framfot.se/utbildning-ledarskap-projektledning/coachande-ledarskap/


 
• Traumatologi (Vad är ett trauma, vilka trauman kan vi stöta på?, 

hur agera på bästa sätt?, prio ett, komplikationer etc)  
 
• Akutsjukvård 

 
 • Kund och kommunikation inom djursjukvården del 1, del 2  
 

• Hästanestesi  
 

• Hästkunskap 
 

Vetalbolaget Feb 2021 

Hud- och öronsjukdomar 

Föreläsare Rebecka Frey & Susanne Åhman 

 

Vetabolaget nov 2019 

Biomechanics, Healing, Rehab and Treatment 

Föreläsare: Diane Messum, Sandy Andersson, Gustaf Svensson, 

Christopher Diehl 

 

Advanced Manual Therapy For The Canine Spine (OMT) 2019 
Föreläsare: Laurie Edge-Hughes (Canada) 
 

VETADAGARNA - Vetabolaget mars 2019 

Rehab 

Dog Sport related injuries 

Structure and function of the canine spine 
Evaluation of epaxial muscles in dogs with spinal disease 

Implications of spinal disease on the epaxial muscle in dogs 
Rehabilitation of dogs with acute spinal disease 
Rehabilitation of dogs with chronic spinal disease 

Conditioning the athletic dog, focis on the core 
Small animal outcome 
Föreläsare; Heli Hyytiäninen, Anna Boström 

 

Hundens Hus 2018 (påbörjad ej avslutad /satt på paus) 

Hundpsykologutbildning – 1 årig utbildning. 

Lärare: Cilla Danielsson mfl.  
 

Hundens Hus 2017–2018 

Hundinstruktörsutbildning – 1 årig-utbildning 

Lärare: Cilla Danielsson mfl.  
 

Axelssons Animal Massage School 2016  

Hundmassör utbildning 

Diplomerad hundmassör 

Föreläsare: Marina Axelsson 
 

IASP 

9th internationalsymposium on veterinary rehabilitation and 

physical therapy, slu 2016 

 

Irradia 2016  

Medicinsk Laserbehandling för human & djur  

delkurser x 4. 

 

VETFYSIO 2016 

Hundens Motoriska Kontroll 

Föreläsare: Ann Essner 
 

VETFYSIO 2016 

Hoppteknik & biomekanik 

Föreläsare: Annika Falkenberg 
 

Hund i Fokus 2016 

Hundens Sinnen 

Föreläsare: Lars Fält 

 

Redog 2015  

Laserbehandling hund 



 
 

Hundens hus 2015 

Hunddagisutbildning 

Lärare: Cilla Danielsson mfl.  
 

VETADAGARNA - Vetabolaget april 2015 

Rehab 

Struktur-och funktion hos bindväv och muskulatur 

Akuta skador, belastningsskador och vävnadsläkning 
Klinisk bedömning, rörelse och belastning 
Kliniska utvärderingsmetoder 

Patientfall ex olika diagnoser/skador i rr-apparaten, handläggning & 
behandling 
Akutell forskning, behandlingstekniker under utveckling 

Föreläsare; Pia Gustås, Gustaf Svensson, Ann Esnner, Lina Karlsson, 
Christoffer Johansson 
 

LSVET- Legitimerade sjukgymnaster inom veterinärmedin 2015 

Physiotherapy and assesment of the dog 

Physiotherapy and assesment of the horse 

Föreläsare: Karl Jones, Kate Hesse 
 

Vetalbolaget Dec 2014 

Förebygga och lindra stress hos patienterna  

Föreläsare: Karolina Westlund 

 

LSVET - Medlemsmöte och kurs 2014 

Delar av lagen om verksamhet inom djurens hälso-och sjukvård 

(2009:302) 

 

Vetabolaget 2014 

Diagnostik och behandling av hälta hos hund och katt  

Föreläsare: Ole Frykman, Lennart Sjöström 
 

Vetabolaget 2014 

Rehabilitering av katt, del 1 

Föreläsare: Anna Bergh med flera  
 

Redog 2014 

Cert. Hundfysioterapeut  

 

Svenska Kennelklubben 2010 

Uppfödarutbildning 

 

Svenska Djusjukhusföreningens utbildning för smådjur i delegerad 

läkemedelsanvändning. Maj 2005 

C-15 

Grundkurs i läkemedelshantering sk. C-15 (nuvarande D9) för 
smådjur. Krävs för att kunna tillhanaha läkemdel samt ge injektioner. 
Efter genomgången kurs och godkänd examination (teoretiskt och 

praktiskt) är man behörig att arbeta som djurvårdare. 
 

Svenska Djurhälsovårdens kurs i delegerad läkemedelsanvändning 

för nöt,får,svin, 2004  

 

 
 


