Inbjuder till DELKURS 1 och 2
samt examination i

Hästtandvård
Kurserna vänder sig till veterinärer
med hästpraktik.
Plats: VHC, SLU, Uppsala.

Inst. för kliniska
vetenskaper

DELKURS 1: Uppsala fredag kl. 13.00–söndag kl. 16.30, 19–21 maj 2017.
Teori: Tuggsystemets anatomi och fysiologi, metodik för registrering av
förändringar i munhålan, vanliga normalvariationer och sjukliga förändringar,
diagnos och behandling.
Praktiska övningar: Munhåleundersökning inklusive bedömning av olika
fynd, vanliga åtgärder som korrigering av orsaker som bidrar till förekomst
av sår, inflammationer/infektioner i munhålan och onormal tuggrörelse.
Lärare/instruktörer: Leg. tandläkare Torbjörn Lundström samt leg. veterinärerna
Ylva Rubin, Anna Tell och Ove Wattle m.fl.
Kostnad: 7 200:– + moms.
DELKURS 2: Uppsala, fredag kl. 08.30–söndag kl. 16.30 den 31 mars–2 april 2017
För tillträde till denna kurs krävs genomgången delkurs 1.
Teori: Tumörer, missbildningar, stomatiter, gingiviter, parodontiter, medicinska
behandlingar, provtagning, tuggmekanik, grundprinciper tandreglering,
intra- och extraoral röntgen, scintigrafi och ultraljud av mandibula/maxillaområdet, instrumenthantering, m.m.
Praktiska övningar: Bilddiagnostik, tandreglering, instrumenthantering.
Lärare/instruktörer: Leg. veterinärerna Maggie Uhlhorn, Ylva Rubin och Ove Wattle m.fl.
samt leg. tandläkare Torbjörn Lundström.
Kostnad: 8 900:– + moms.
EXAMINATION i SLUs utbildning för hästodontologer: Uppsala, fredag kl 13.00 –
lördag kl 16 den 29 30 september 2017.
Examination för max 12 personer som har godkänt deltagande i delkurserna 1–3, alternativt
på annat dokumenterat sätt inhämtat motsvarande information och praktisk träning.
Deltagarna skall senast 4 veckor innan examinationen ha skickat in tre fallpresentationer på
upp till 2 A4-sidor vardera. Godkända fallpresentationer är ett krav för deltagande vid
examinationen. Slutexaminationen omfattar en teoretisk (fredag) och en praktisk del (lördag).
Godkänt teoretiskt prov krävs för deltagande i den praktiska delen av examen.
Examinatorer: Ove Wattle och Torbjörn Lundström.
Kostnad: 4 500:– + moms.
Lunch och kaffe + en kursmiddag/kurs ingår i priset för delkurserna. Oavsett delkurs, är samling dag 1 vid
huvudentrén till VHC. Halva kurserna består av praktiska övningar. Deltagarna får själva ordna logi samt ta med
sig oömma kläder för de praktiska övningarna. Bindande anmälan skickas via e-mail till ove.wattle@slu.se.
Kursansvarig: leg. veterinär, docent, Ove Wattle.
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