
TILLÄGGSUTBILDNING FÖR VETERINÄRER I ODONTOLOGI SMÅDJUR 

30 HP - UPPDRAGSUTBILDNING 
 
Ämne: Sällskapsdjurens odontologi 
Betygskala: Godkänd/Icke godkänd 
Språk: Grundspråk svenska, delar kan komma att ges på engelska 

FÖRKUNSKAPSKRAV:  
Sökande skall vara legitimerad veterinär. Sökande ska ha minst två års klinisk 
yrkeserfarenhet inom smådjursjukvård. För att bli antagen till utbildningen skall 
sökande arbeta eller praktisera på ett djursjukhus eller klinik som uppfyller 
examinatorns krav på utrustning. 

Kursen är uppdelad i olika moduler och kostnadsberäkning av de olika modulerna 
bygger på minst 10 deltagare. Priserna är riktpriser. 

 

 

BERÄKNAD KURSKOSTNAD 
Modul 1.  Grundläggande smådjursodontologi 

Pris; 25 000 sek + moms 

Modul 2. Endodonti och ortodonti  

Pris; ej fastställt men riktpris ca 25 000 sek + moms 

Modul 3. Röntgen och fallpresentationer  

Pris; ej fastställd men riktpris 7000 sek + moms 

Modul 4. Udda djurslag  

Pris; ca 20 000 sek + moms  

Tentamen  

Pris; ca 30 000 sek  

 

 

 



MÅL FÖR UTBILDNINGEN 
Efter genomgången tilläggsutbildning ska kursdeltagaren för sällskapsdjur kunna: 

- redogöra för munhålans och tuggsystemets anatomi och fysiologi, samt 
bettutveckling och åldersförändring  

- redogöra för olika tandsjukdomar och andra sjukdomar i munhålan, vad gäller 
patogenes, etiologi och behandling 

- beskriva översiktligt sjukdomar som kan ge upphov till ”sekundära” förändringar 
i munhålan. 

- redogöra för intra- och extraoral radiologi, utföra dental röntgenundersökning på 
juvenila och vuxna djur  

- redogöra översiktligt för bettanomaliers bakgrund och avelsarbete mot 
bettanomalier 

- diagnostisera och, enligt vetenskapligt arbetssätt och beprövad erfarenhet, utföra 
dentala behandlingar på sällskapsdjur  

- diagnostisera bettanomalier och, enligt vetenskapligt arbetssätt och beprövad 
erfarenhet, utföra tandreglering om det är nödvändigt för att undvika lidande för 
djuret 

- ta biopsi från sjuklig förändring i munhålan 
- föra journal för att dokumentera arbetet med tandvård i enlighet med 

jordbruksverkets direktiv (ytterligare instruktioner ges under avsnittet Innehåll) 
- hantera djur så att undersökning och behandling kan utföras på ett säkert sätt, 

för både djur och människor, dvs. med tanke på djurskydds- smittskydds- och 
arbetarskyddsaspekter 

- ge konkreta råd till djurägare avseende tandvård, särskilt profylax och eftervård 
- kommunicera och arbeta i samverkan med djurägare och andra 

yrkesgrupper på en djurklinik, på ett djurskyddssäkert och professionellt 
sätt. 

 

INNEHÅLL 
Det finns möjlighet att endast delta i enstaka moduler separat men för att få diplom på 
av SLU vidare utbildad inom smådjursodontologi krävs fullgjord utbildning och 
examination. Utbildningen sker till största delen på distans. Aspiranten ska föra loggbok 
under sin kliniska träning som ska omfatta 300 behandlingsmoment fördelat på olika 
djurslag och olika discipliner. Loggboken ska innehålla datum, journal nummer samt 
information om radiologi har använts. Journaler ska innehålla uppgifter om djurslag, 
ålder, ras, anamnes, status, diagnostiska metoder använda, diagnos, 
operationsberättelse, djurägarkontakt, hemvårdråd samt uppföljning av fallet. Tjugo 
stickprov med journal utskrifter ska vara godkända inför examination. 

Eftersom utbildningen sker på distans används en webbaserad lärplattform, Fronter, 
där loginuppgifter behövs. I lärplattformen kan aspiranter ställa frågor, diskutera med 
varandra och utbyta erfarenheter med varandra och kursansvarig under hela 
utbildningstiden. Kursansvarig kommer också finnas tillgänglig under arbetstid för 
rådfrågning och stöd. 



Aspiranten ska under sin träningstid skriva fyra fördjupade fallpresentationer (max 
5000 ord) som tar upp olika områden inom odontologi (parodontologi, exodonti, 
endodonti, oral medicin, bettanomalier samt dentala traumatiska skador). Dessa 
fallpresentationer ska även presenteras muntligt och utvärderas i grupp. För godkänt 
resultat krävs att aspiranten har sökt, samlat och kritiskt granskat relevant vetenskaplig 
litteratur, samt analyserat det egna fallet i relation till denna litteratur.  

Aspiranten ska under den kliniska träningen ha utfört följande ingrepp (där R anges ska 
intra-oralradiologi ingå): 

OBLIGATORISKA BEHANDLINGAR 
EXTRAKTIONER 
Enkel extraktion (5 fall, R) 
Kronamputation (10 fall, R) 
Komplicerade extraktioner (extraktioner som omfattar något av följande: uppklaffning, 
delning av rötter, alveoektomi) (28 fall, R). 

PARODONTITBEHANDLING 
Munsanering med subgingival depuration (10 fall, R). 
Munsanering med subgingival depuration samt extarktioner (10 fall, R).   
Munsanering med subgingival depuration samt parodontalkirurgi (t.ex gingivoektomi/ 
gingivoplasti, öppen kurettering) eller ”guided tissue regeneration” (2 fall, R). 

ENDODONTI 
Konventionell rotbehandling av multi- eller enkelrotade tänder (10 fall, R).  
Koronal pulpektomi (vital pulpaterapi, partiell vital pulpektomi. pulpotomi) (5 fall, R). 

ORAL MEDICIN 
Medicinska fall relaterade till tänder så som TR (FORL), Feline gingivostomatit, 
(parodontit ingår ej) (10 fall, R).   

BETTANOMALIER 
Extraktion av persisterande mjölktänder (5 fall, R). 
Behandling av bettanomalier med kronreduktion eller incline plane. Här ska även 
dokumentation av djurägarekontakt med diskussion av avelshygien ingå (5 fall, R). 

 
I utbildningen ingår 4 kursmoduler. Deltagare måste arbeta på klinik med utrustning 
motsvarand de specificerade krav på utbildningsplats (se separat dokument) som 
kursledaren har angivit. Det är bra att ha tillgång till handledare men för veterinärer är 
detta inte ett krav. 

 

 



MODUL 1 
GRUNDLÄGGANDE SMÅDJURSODONTOLOGI  
 

Kurs ledare: Docent Ann Pettersson 
Deltagare: minst 10 max 12 deltagare 
Vecka 16 pris 25 000 sek + moms 

Kursen består av webbträffar, examination, wetlab, uppföljande webbträffar. 

Webbträff 1: Presentation av kursen: Här ges information kring utformande av 
loggböcker, obligatoriska behandlingar, dokumentation av behandlingar, 
fronterrummet, wetlabs, fall presentationer och redovisning av praktiskt arbete på 
uppföljande webbträffar. Deltagare presenteras och varje deltagare redogör för sin 
bakgrund och arbetsplats. Genomgång av litteratur och förväntad inhämtad kunskap 
inför wetlab. 

Varje aspirant väljer (lottas) ett område som ska redovisas i powerpointpresentation 
(30 min) vid nästa webbträff. Powerpointpresentationerna ska skickas till samtliga 
deltagare minst 1 vecka innan nästa webbträff och samtliga deltagare ska förbereda 2 
frågor rörande varje presentation. Hjälp med litteratur och synpunkter kommer att 
tillhandahållas av kursledare. 

OMRÅDEN 
Embryologi 
Pediatrik 
Parodontologi 
Tandresorption 
Oral medicin 
Traumatiska tandskador 
Analgesi 
Radiologi 

 

VECKA 20 
Webbträff 2 och 3 (varav 1 är obligatorisk för deltagare som avser att ta ut examen): 
Redovisning och diskussion. 

Fronter Dugga: 
Fronter duggan görs via dator hemma under avsatt tid. Om icke godkänt resultat erbjuds 
automatiskt en ny dugga.  Ska vara godkänd innan wetlab ( senast v31). 

 

 



VECKA 33  
Wetlab: 
Kursledare: Docent Ann Pettersson 
Kliniska vetenskaper, Uppsala 
Klinisk undersökning, radiologi, PTR, extraktionsteknik. 

3 dagar 

Dag 1: 
Halvdag: (kadaverträning) anatomi. 
Halvdag: (kadaverträning) PTR kadaver samt röntgen. 

Dag 2:  
Halvdag: (levande djur) klinisk undersökning, PTR här även röntgen och narkos, röntgen 
Halvdag: (kadaverträning) introduktion till extraktion. 

Dag 3: 
Heldag: (kadaverträning) extraktion tänder, kirurgisk och icke kirurgisk teknik.  

Deltagare bör ta med sina egna handinstrument samt ett kirurgiutrustning 
(periostelevator, nålförare, sax, dissektionssax, skalpel pincett, hävlar och luxatorer, 
fickdjupsmätare, sicklar, curetter). 

 

VECKA 42 VECKA 52  
Webbträff 3 och 4 vardera 6 timmar med 1 månadsintervall (1 obligatoriska för 
deltagare som avser att examineras) 

Fall redovisning: varje deltagare ska redovisa med anamnes status diagnoskriterier 
(bilder), rtgbilder, behandlingsstrategi, operationsberättelse (dokumenterad med 
bilder) och hemvårdsråd följande behandlingar: 1 PTR, TR, kirurgisk extraktion. Varje 
deltagare väljer 1 av sina fall redovisningar som fördjupad fall redovisning och ska ha 
skickat en redovisning på max 5000 ord till övriga deltagare 1 vecka innan webbträffen. 
Aspiranten ska diskutera sitt fall utifrån vetenskaplig dokumentation avseende etiologi, 
patogenes, diagnos, behandling samt prognos. (öppet för handledare). Tidpunkt för 
presentation avgörs av kursledare. Aspiranterna skickar fall presentationen till 
deltagare samt kursledare minst 1 vecka innan redovisning. 

 

 

 

 



MODUL 2 
ENDODONTI OCH ORTODONTI 
 

Kursledare Docent Ann Pettersson 
Wetlab: extern kursledare 
Hösten 2015 Tid, plats och pris ej fastställt men riktpris ca 20 000 sek + moms. 
Består av 4 dagars wetlab och 2 webbträffar 

Wetlab 
Innan kurs ska litteratur hänvisningar läggas ut på fronterrum. Instuderingsfrågor läggs 
ut 1 månad innan wetlab och ska vara besvarade på fronter 1 vecka innan wetlab för att 
få delta i wetlab. Om inte får aspiranten stå över till nästa kurstillfälle men betalar dock 
för hela modulen. 

Endodonti, tandreglering: etiska ställningstaganden, lagstiftning, olika behandlings 
alternativ för och nackdelar. 

Webbträff 1 och 2 (varav 1 obligatorisk för deltagare som avser at examineras): 
Varje deltagare ska redogöra för en rotbehandling (kan vara på kadaver) med bilder och 
rtgbilder för varje steg. Diskussion kring tandreglering kontra extraktion. Kan användas 
för att presentera en fördjupad fallpresentation då ska aspiranten ha skickat en 
redovisning på max 5000 ord till övriga deltagare 1 vecka innan webbträffen. 
Aspiranten ska diskutera sitt fall utifrån vetenskaplig dokumentation avseende etiologi, 
patogenes, diagnos, behandling samt ha tagit del av aktuell litteratur, visat förmåga att 
söka och kritiskt granska vetenskapliga studier samt analyserat vetenskapligt material. 

 

 

MODUL 3 
RÖNTGEN OCH FALLPRESENTATIONER 
 

Kursledare: Docent Ann Pettersson 
Våren 2016 pris ej fastställd men riktpris  7000 sek + moms 
Kliniska vetenskaper, Uppsala 
Deltagare: minst 10 max 20 
2 dagar. 

Varje deltagare ska presentera ett radiologiskt helmunsstatus från 1 hund och 1 katt. 
Gruppen kommer att gemensamt diskutera bilderna och deras kvalité. 
Hösten 2015 

 



 

MODUL 4  
UDDA DJURSLAG  
 

Wetlab samt 2 webbträffar 
Kursledare: meddelas senare  
Tid och plats ej fastställd 
Pris ca 20 000 sek + moms 
Deltagare: minst 10 max 20 

Fronter:  
Litteratur hänvisningar udda djurslag, instuderingsfrågor ska vara godkända innan 
modul 4. 

Wetlab: 
Udda Djurslag 2 dagar externföreläsare  

2 Webbträffar (varav 1obligatorisk för deltagare som avser att examineras): 
Varje deltagare ska presentera 1 all där ett udda djurslag behandlats Kan användas för 
att presentera en fördjupad fallpresentation då ska aspiranten ha skickat en redovisning 
på max 5000 ord till övriga deltagare 1vecka innan webbträffen. Aspiranten ska 
diskutera sitt fall utifrån vetenskaplig dokumentation avseende etiologi, patogenes, 
diagnos, behandling samt ha tagit del av aktuell litteratur, visat förmåga att söka och 
kritiskt granska vetenskapliga studier samt analyserat vetenskapligt material). 

 

TENTAMEN 
 

Pris ca 30 000 + moms 

Krav inför tentamen:  
Deltagande i samtliga obligatoriska moment samt utfört obligatoriska moment och 
komplett loggbok. 

Inlämning av loggbok, granskning av stickprov från fallförteckningen, 4 godkända 
fallpresentationer vid olika webbseminarier. 

Praktisk examen:  
Under utbildningens gång ska varje deltagare ha ett praktiskt moment där de får ta in 1 
patient och följa denna från intag, ställa diagnos, behandla, skriva journal och ge hemråd. 

Teoretisk examen: 60% rätt motsvarar godkänt. 



Efter godkännande för aspiranten ett diplom med där det framgår att aspiranten har 
genomfört SLUs vidare utbildning i odontologi smådjur motsvarande 30 högskole poäng. 

 

SPECIFICERADE KRAV PÅ UTRUSTNING FÖR GODKÄND UTBILDNINGSKLINIK 
 

Utrustning för oralradiologi:  
Dentalröntgen, bildplattor i lämpliga storlekar för hund, katt, mindre smådjur alt rtg film 
(occlusalfilm 57x76mm, vuxenfilm 31x41 mm, barnfilm 22x35 mm), framkallnings 
möjligheter( om ej digitalutrustning), möjlighet till förvaring och arkivering på korrekt 
sätt. 

Borrutrustning:  
Unit utrustad med turbin, lågvarvshandstycke (även ett rakt handstycke med vridchuck 
till gnagare och kaniner), lämpliga borrar för klyvning av tänder, alveoektomier, 
preparering av kaviteter, slipning av mindre djurs tänder, polering. 

Utrustning för PTR:  
Ultraljudsscaler, handinstrument: curetter, sickel, sond, fickdjupsmätare, spegel, puts 
och putspasta, tandkort (papper eller digitalt). 

 

Lämplig belysning 

Separat utrymme för dentala behandlingar Utrustning för inhalationsnarkos 

Autoklav, rutiner för desinfektion av utrustning med vattenkylning 

 

Utrustning för extraktioner:  
Hävlar och luxatorer av olika storlekar lämpliga för olika djurslag, raser och tänder, 
extraktionstänger, periostelevatorer, (skalpell, pincett, nålförare, lämpligt sutur material 
i 4/0, 5/0 ). 

 

Veterinärer som vill gå endodonti modulen eller hela utbildningsprogrammet och 
examineras: 

Endodonti:  
System för endodonti kan variera efter olika preferenser men generellt ska metoden 
vara anpassad för djur med lämpliga längder av filsystem etc. Varje aspirant ska ange 
vilken metod som avses användas för godkännande. 



 

Fyllnadsmaterial:  
Val av fyllnadsmaterial kan variera med olika preferenser. Varje aspirant ska ange val av 
olika fyllnadsmaterial (både temporärfyllandsmaterial och permanent) inför 
godkännande. Olika fyllnadsmaterial måste finnas tillgängligt för olika djurslags behov. 

 

 

För frågor rörande utbildningen kontakta gärna Ann Pettersson ann.pettersson@slu.se. 

SLU förbehåller sig rätten att ändra i kursplanen, tidschema och kostnad. 
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