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Målgruppe: Veterinærsygeplejersker

Kursusbeskrivelse:
På dette kursus undervises kursisten i tandpleje hos hund og kat. Kurset er et teoretisk-/ praktisk
kursus, hvor teorien bag en korrekt udført mundhuleundersøgelse og tandrensning gennemgås og
derefter trænes praktisk. Veterinærsygeplejerskens rolle i rådgivning om tandpleje og forebyggelse
af mundhulesygdomme berøres også, så kursisten kommer hjem med ny viden om hvordan man
kan udvide klinikkens ydelser inden for tandpleje.
•
•
•
•
•

Teori om mundhuleundersøgelse – fund - hvornår involveres dyrlægen
Praktiske øvelser i mundhuleundersøgelse
Teori bag korrekt tandrensning
Praktiske øvelser i tandrensning
VSP’ens rolle i rådgivning og forebyggelse

Speaker:

Thomas Andersen
DVM
Thomas er uddannet som Dyrlæge i 2001, og har siden
udelukkende beskæftiget mig med smådyr.
Efter et par år i Sverige vendte Thomas tilbage til
Danmark og slog sig ned i Nordsjælland. Her startede
interessen for tandbehandling.
Siden 2010 har Thomas været ansat på Evidensia Faxe
og Vordingborg Dyrehospital og har haft hovedansvar
for tandbehandling.
Thomas har tidligere gennemført flere indenlandske
kurser og et flerårigt kursusforløb i tandbehandling og
oral kirurgi ved ESAVS (European school of advanced
veterinary studies)

Støttet af:

Susanne Klitgaard Silvestris
Fagveterinærsygeplejerske
i tandbehandling
Susanne startede sin karriere som veterinærsygeplejerske
i London, hvor hun tog sin uddannelse på The Royal
Veterinary College. Uddannelsen afsluttedes i 2004 og
Susanne fik job på et større hospital i den nordlige del af
London.
I 2006 rejste Susanne til Danmark og startede på Faxe
Dyrehospital. Fokus og interesse var og er stadig tandbehandling og tandsygdomme, så det var helt naturligt at
hun uddannede sig til fagveterinærsygeplejerske i tandbehandling i 2011.
September 2015 startede Susanne som skadebehandler
hos Agria Dyreforsikring, hvor hun stadig bruger sin faglige viden og erfaring vedrørende tandbehandlinger og
tandsygdomme.

