
Hur anmäler jag mig!?
1. Besök academy.accesia.se
2. Skapa ett personligt konto, logga in.
3. Klicka på ”skicka bokningsanmälan” på den specifika kursens sida.

Här kan du bo
Vi har förhandlat fram speciellt bra priser och villkor med fem 
hotell i Halmstad och vi erbjuder kostnadsfri pickupservice från 
ditt hotell till våra lokaler, men väljer du att cykla eller gå från 
ditt hotell finns vi på behagligt avstånd. Boka ditt hotell via 
telefon eller mail, inte via hemsidan. Uppge avtalskod ”Accesia” 
för att få rabatt på ditt boende. Observera att rummen endast 
är reserverade fram till 14 dagar innan kursen. 
Läs mer om våra partnerhotell på vår hemsida.

Accesias kurser är en bra investering i företagets 
viktigaste resurs: Personalen
Accesia erbjuder det största kursutbudet inom djurtandvård. 
Vårt mål är att erbjuda högkvalitativ utbildning och funktionell 
utrustning till stora och små kliniker samt till djursjukhus. Våra 
internationella föreläsare är världsledande inom branschen och 
lägger stor vikt vid att knyta teori till praktisk tillämpning. 

De teoretiska budskapen förmedlas i en modernt utrustad 
föreläsningsaula och efterföljande praktisk tillämpning sker 
i vår högteknologiska ”Praktiska sal”. Här finns utrustning 
av toppkvalitét som möjliggör för alla kursdeltagare att 
omsätta teori till praktik och att öva olika praktiska moment 
upprepade gånger under kvalificerad handledning. Allt för 
att du ska kunna utveckla dina kliniska färdigheter inom 
djurtandvård.

Dr. Frank J.M. Verstraete 
DrMedVet, BVSc(Hons), MMedVet, DAVDC, DECVS, DEVDC - Chief of Service

www.accesia.se • 035 397 97 • Slottsmöllan G, 302 31, Halmstad • academy@accesia.se

”Att vara bäst på djurtandvård och inget annat är 
grunden för Accesias framgångsrika koncept.”

Våra kurser är en upplevelse utöver det vanliga. Hos oss får du 
kunskap, god mat, gemenskap, glädje och valuta för pengarna, 
i mysig miljö. Accesia erbjuder kompletta lösningar till priser 
som leder till ett totalekonomiskt bra resultat. Att vara bäst på 
djurtandvård och inget annat är grunden för Accesias fram-
gångsrika koncept.

”The facilities are worldclass. It’s no 
wonder we have the exams here.”

Vad tycker våra kursdeltagare?

”For dentistry Accesia offers you the 
perfect opportunity to work on your 

skills, to learn from the best of the best.”

- Dr. Silke Viefhues, Tyskland
”Utbildningarna är väldigt bra
organiserade. Dessutom tänker
de på allt runt omkring, med
mat, boende och skjuts hit
och dit. Allt funkar perfekt.”

- Kajsa Gidlund, Sverige

”Everybody says this is the best dental 
academy in the world, now that I am 
here I can say that it is true, I will be 

coming back as soon as I can.”

- Dr. Aurora Mateo, Spanien
”Det är enkelt att ställa frågor, alla 

får tillräckligt med tid och 
Accesias Wet-lab är toppen!”

- Hanne Adolphsen, Norge
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För utförlig kursbeskrivning och bokning, besök academy.accesia.se Saknar du någon kurs? Kontakta oss via mail: academy@accesia.se

Extraktionskurs I            23-25 januari
Under denna kurs inhämtar du kunskap och färdigheter som du behöver för att extrahera hundtänder 
på ett effektivt och tidsbesparande sätt. Du lär dig att utföra ingrepp med minimal risk för komplikationer
men även hur du åtgärdar eventuella skador. Vid praktiska moment arbetar kursdeltagarna parvis.

Målgrupp: Veterinärer, Djursjukskötare i team med vet.        Accesia Academy nivå: Basic            Språk: 
Föreläsare: Karin Råberg DVM & Susanne Andersson Tandsköterska, Leg. Djursjukskötare.

Extraktionskurs I            27-29 maj
Under denna kurs inhämtar du kunskap och färdigheter som du behöver för att extrahera hundtänder 
på ett effektivt och tidsbesparande sätt. Du lär dig att utföra ingrepp med minimal risk för komplikationer
men även hur du åtgärdar eventuella skador. Vid praktiska moment arbetar kursdeltagarna parvis.

Målgrupp: Veterinärer, Djursjukskötare i team med vet.        Accesia Academy nivå: Basic                Språk: 
Föreläsare: Karin Råberg DVM & Susanne Andersson Tandsköterska, Leg. Djursjukskötare.

Dentistry for the General Practice Team   6-8 februari
Kursen ger dig de tips du behöver för att stärka teamarbetet. En inblick i anatomi och klinisk bedömning av de 
vanligaste tandsjukdomarna, röntgenteknik som diagnostiskt hjälpmedel, extraktionsteknik och behandling av
okomplicerade frakturer med lämplig restauration.

Målgrupp: Veterinärer, Djursjukskötare i team med vet          Accesia Academy nivå: General    Språk:
Föreläsare: Dr. Rachel Perry BSc, BVM&S, MANZCVS, Dipl.EVDC, MRCVS. European and RCVS Specialist, Veterinary Dentistry.

Radiologi I             18-19 februari
Du inhämtar teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter för att på ett professionellt sätt kunna ta
användbara röntgenbilder och tolka dessa. Under kvalificerad handledning i samband med praktiska 
moment diskuteras hur röntgenfynd kan användas vid bedömning av djurets orala status, som ett 
verktyg vid terapiplanering eller vid postoperativ utvärdering.
Målgrupp: Veterinärer, Djursjukskötare i team med vet         Accesia Academy nivå: Basic        Språk:
Föreläsare: Lena Svendenius Leg. Veterinär, Specialist Odontologi hund och katt & 
     Susanne Andersson Tandsköterska, Leg. Djursjukskötare.

Endodonti II             3-5 april
Denna kurs är en fortsättningskurs och ger dig fördjupad teoretisk kunskap och utvecklar dina praktiska färdigheter 
för att kunna utföra endodontisk och restaurerande tandbehandling på hund. Fokus lägger vi på flerrotiga tänder. 
Teoretiska föreläsningar varvas med praktisk tillämpning i form av laboratorieövningar där kursdeltagarna arbetar 
parvis under handledning. Förkunskapskrav: Endodonti I eller motsvarande.

Målgrupp: Veterinärer, Djursjukskötare i team med vet         Accesia Academy nivå: General        Språk:
Föreläsare: Dr. Cecilia Gorrel BSc, MA, Vet MB, DDS, MRCVS, Hon FAVD, Dipl EVDC, European and RCVS-recognised Specialist in Veterinary Dentistry.

Rabbit and Rodent Dentistry I   9-10 maj
Denna kurs belyser aktuella behandlingsmetoder för sjukdomar i munhålan hos kaniner och gnagare. Du kommer 
inhämta de kunskaper och praktiska färdigheter du behöver för att kunna diagnosticera och behandla de vanligaste 
tandproblemen hos kanin och gnagare, vi går också igenom extraktionstekniker samt röntgenteknik.

Målgrupp: Veterinärer, Djursjukskötare i team med vet         Accesia Academy nivå: Basic        Språk:
Föreläsare: Dr. Loïc Legendre BSc, DVM, FAVD, DAVDC, DEVDC

Mock Exam       5-8 maj
Nytt tillfälle att testa dina färdigheter, som en del i utbildningen för dig som avser att ta din specialistexamen för att bli 
”Diplomate” i ämnet Dentistry. I mån av plats kan även du som har lång erfarenhet och önskar feedback på ditt arbete 
ges möjlighet att delta. Första dagen ägnas åt introduktion i form av föreläsningar och demonstrationer. Följande tre dagar 
utgörs av praktisk examination under förmiddagen följt av individuell utvärdering av utförda moment under eftermiddagen.

Målgrupp: Veterinärer med god erfarenhet inom djurtandvård  Accesia Academy nivå: Advanced       Språk:
Föreläsare: Dr. Alexander M Reiter Dipl Tzt., DVM, Dipl AVDC, Dipl EVDC

Dentistry I        10-14 juni
Femdagars grundkurs som täcker in t ex dentalröntgen, tandextraktioner, instrumentkunskap, teoretiskt 
och praktiskt arbete. Föreläsningar och tillämpningar under kursen ger dig även verktyg för att kunna
ge djurägare råd om praktisk munhygien och förebyggande av de vanligast förekommande 
tandproblem hos hund och katt.

Målgrupp: Veterinärer, Djursjukskötare i team med vet         Accesia Academy nivå: Basic        Språk:
Föreläsare: Dr. Margherita Gracis Dipl AVDC, Dipl EVDC & Dr. Ana Nemec DVM PhD Dipl. AVDC Dipl. EVDC

Oral Kirurgi - Trauma     3-5 september
På denna tredagars kurs går vi igenom diagnostik och behandlingsalternativ gällande skador i mjukvävnad, käkled, 
gom, frakturer i över- och underkäke samt, avulsion av tänder i samband med trauma. Kursen varvar teori med praktiska 
moment.

Målgrupp: Veterinärer                  Accesia Academy nivå: Advanced        Språk:
Föreläsare: Dr. Alexander M Reiter Dipl Tzt., DVM, Dipl AVDC, Dipl EVDC

Oral Kirurgi - Onkologi    6-8 september
I denna kurs går vi igenom diagnostisering och behandling av de vanligast förekommande tumörerna hos hund och 
katt. CT-röntgen, biopsi i munhåla och lymfknutor, behandling av tumörer i tunga, läppar och gom samt variationer på 
mandibulektomier och maxillektomier.

Målgrupp: Veterinärer                  Accesia Academy nivå: Advanced        Språk:
Föreläsare: Dr. Alexander M Reiter Dipl Tzt., DVM, Dipl AVDC, Dipl EVDC

Ortodonti I       10-12 september
Under kursen inhämtar du kunskaper om vanligt förekommande bettfel hos våra husdjur samt om hur du ska 
behandla dessa. Teoretiska föreläsningar belyser olika former av bettfel och ortodontiska behandlingsmetoder. 
I samband med praktiska övningar ges möjlighet att testa ett flertal olika ortodontiska apparaturer.

Målgrupp: Veterinärer                  Accesia Academy nivå: General        Språk:
Föreläsare: Dr. Loïc Legendre BSc, DVM, FAVD, DAVDC, DEVDC

Feline Dentistry I      28-30 oktober
Under denna tredagarskurs förbättrar och förfinar du dina teoretiska kunskaper och utvecklar dina praktiska 
färdigheter för att kunna utföra behandling av de vanligaste orala problemen hos katt. Teoretiska föreläsningar 
varvas med praktisk tillämpning i form av laboratorieövningar där kursdeltagarna arbetar parvis under handledning.

Målgrupp: Veterinärer, Djursjukskötare i team med vet.     Accesia Academy nivå: General        Språk:
Föreläsare: Dr. Cecilia Gorrel BSc, MA, Vet MB, DDS, MRCVS, Hon FAVD, Dipl EVDC, European and RCVS-recognised Specialist in Veterinary Dentistry. 

Oral Kirurgi - Rekonstruktion/Plastik 28-30 juni
Kursen belyser diagnostiska metoder och olika kirurgiska behandlingsalternativ för skador på både hård och
mjuk vävnad, BOS-kirurgi. I kursen ingår rekonstruktion i samband med trauma, enklare käkfrakturer 
liksom öronkirurgi. Med syfte att förbättra dina kirurgiska färdigheter varvas föreläsningar med praktisk 
tillämpning under kvalificerad handledning.
Målgrupp: Veterinärer             Accesia Academy nivå: Advanced       Språk:
Föreläsare: Dr. Cecilia Gorrel BSc, MA, Vet MB, DDS, MRCVS, Hon FAVD, Dipl EVDC, European and RCVS-recognised Specialist in 
      Veterinary Dentistry. & Dr. Gert ter Haar DVM, PhD, DECVS

Dentistry II       18-22 november
Femdagars fortsättningskurs som med förkunskaper från del I, fortsätter med fördjupning av extraktionsteknik, 
bedömning av bettfel, tandreglering, diagnos och behandling av traumatiska skador på tänder och käke 
hos både hund och katt. Efter denna kurs har du de färdigheter du behöver för att kunna praktisera en 
professionell djurtandvård. Du kommer även att ha de förkunskaper som rekommenderas för våra mer 
avancerade kurser.
Målgrupp: Veterinärer, Djursjukskötare i team med vet.     Accesia Academy nivå: General        Språk:
Föreläsare: Dr. Margherita Gracis Dipl AVDC, Dipl EVDC & Dr. Ana Nemec DVM PhD Dipl. AVDC Dipl. EVDC 

Extraktionskurs I            25-27 november
Under denna kurs inhämtar du kunskap och färdigheter som du behöver för att extrahera hundtänder på ett 
effektivt och tidsbesparande sätt. Du lär dig att utföra ingrepp med minimal risk för komplikationer men även 
hur du åtgärdar eventuella skador. Vid praktiska moment arbetar kursdeltagarna parvis.

Målgrupp: Veterinärer, Djursjukskötare i team med vet.     Accesia Academy nivå: Basic        Språk:
Föreläsare: Karin Råberg DVM & Susanne Andersson Tandsköterska, Leg. Djursjukskötare.

Radiologi II             16-17 december
Detta är en fortsättningskurs på Radiologi I där vi lägger stor vikt på fördjupning av diagnostik. Under kvalificerad 
handledning i samband med praktiska moment diskuteras hur röntgenfynd kan användas vid bedömning av 
djurets orala status, som ett verktyg vid terapiplanering eller vid postoperativ utvärdering. Kursen innehåller 
även praktisk röntgen.
Målgrupp: Veterinärer, Djursjukskötare i team med vet.     Accesia Academy nivå: Basic        Språk:
Föreläsare: Lena Svendenius DVM & Susanne Andersson Tandsköterska, Leg. Djursjukskötare.

The Drill in Endo, Perio & Resto   21-23 oktober
Under denna kurs drillas du som redan har erfarenhet av rotbehandling, parodontalkirurgi och restaurationsteknik 
att förbättra dina färdigheter genom att introduceras till både ny teknik och nya material. Du lär dig hur du 
förenklar ditt arbete genom att komplettera med kirurgiska ingrepp.

Målgrupp: Veterinärer                  Accesia Academy nivå: Advanced        Språk:
Föreläsare: Dr. Alexander M Reiter Dipl Tzt., DVM, Dipl AVDC, Dipl EVDC

Restorationsteknik/komposit    17-19 juni
Under denna tredagarskurs förbättrar och förfinar du dina teoretiska kunskaper och utvecklar dina praktiska 
färdigheter inom dental restoration. Vi arbetar med kompositfyllningar och mer avancerade restorationer.

Målgrupp: Veterinärer, Djursjukskötare i team med vet.     Accesia Academy nivå: General        Språk:
Föreläsare: Dr. Cecilia Gorrel BSc, MA, Vet MB, DDS, MRCVS, Hon FAVD, Dipl EVDC, European and RCVS-recognised Specialist in Veterinary Dentistry. 

Oral medicin – Diagnostik    25-27 juni 
Denna tredagarskurs täcker de diagnostiska tester som behövs för att undvika att vi missar sjukdomar i 
strukturer som gränsar till munhålan samt hur tecken på systemsjukdomar kan upptäckas. De senaste 
rönen vad gäller möjligheter till behandling presenteras. Fallen diskuteras interaktivt.

Målgrupp: Veterinärer, Djursjukskötare i team med vet.     Accesia Academy nivå: Basic        Språk:
Föreläsare: Dr. Cecilia Gorrel BSc, MA, Vet MB, DDS, MRCVS, Hon FAVD, Dipl EVDC, European and RCVS-recognised Specialist in Veterinary Dentistry 
      Magnus Andersson DVM, Chefsveterinär på Evidensia Djurkliniken i Karlskoga 

Hur anmäler jag mig?
1. Besök academy.accesia.se

2. Skapa ett personligt konto/logga in.

3. Klicka på ”skicka bokningsanmälan” på den specifika kursens sida.

Välkommen till Accesia Academy!



För utförlig kursbeskrivning och bokning, besök academy.accesia.se Saknar du någon kurs? Kontakta oss via mail: academy@accesia.se

Extraktionskurs I            23-25 januari
Under denna kurs inhämtar du kunskap och färdigheter som du behöver för att extrahera hundtänder 
på ett effektivt och tidsbesparande sätt. Du lär dig att utföra ingrepp med minimal risk för komplikationer
men även hur du åtgärdar eventuella skador. Vid praktiska moment arbetar kursdeltagarna parvis.

Målgrupp: Veterinärer, Djursjukskötare i team med vet.        Accesia Academy nivå: Basic            Språk: 
Föreläsare: Karin Råberg DVM & Susanne Andersson Tandsköterska, Leg. Djursjukskötare.

Extraktionskurs I            27-29 maj
Under denna kurs inhämtar du kunskap och färdigheter som du behöver för att extrahera hundtänder 
på ett effektivt och tidsbesparande sätt. Du lär dig att utföra ingrepp med minimal risk för komplikationer
men även hur du åtgärdar eventuella skador. Vid praktiska moment arbetar kursdeltagarna parvis.

Målgrupp: Veterinärer, Djursjukskötare i team med vet.        Accesia Academy nivå: Basic                Språk: 
Föreläsare: Karin Råberg DVM & Susanne Andersson Tandsköterska, Leg. Djursjukskötare.

Dentistry for the General Practice Team   6-8 februari
Kursen ger dig de tips du behöver för att stärka teamarbetet. En inblick i anatomi och klinisk bedömning av de 
vanligaste tandsjukdomarna, röntgenteknik som diagnostiskt hjälpmedel, extraktionsteknik och behandling av
okomplicerade frakturer med lämplig restauration.

Målgrupp: Veterinärer, Djursjukskötare i team med vet          Accesia Academy nivå: General    Språk:
Föreläsare: Dr. Rachel Perry BSc, BVM&S, MANZCVS, Dipl.EVDC, MRCVS. European and RCVS Specialist, Veterinary Dentistry.

Radiologi I             18-19 februari
Du inhämtar teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter för att på ett professionellt sätt kunna ta
användbara röntgenbilder och tolka dessa. Under kvalificerad handledning i samband med praktiska 
moment diskuteras hur röntgenfynd kan användas vid bedömning av djurets orala status, som ett 
verktyg vid terapiplanering eller vid postoperativ utvärdering.
Målgrupp: Veterinärer, Djursjukskötare i team med vet         Accesia Academy nivå: Basic        Språk:
Föreläsare: Lena Svendenius Leg. Veterinär, Specialist Odontologi hund och katt & 
     Susanne Andersson Tandsköterska, Leg. Djursjukskötare.

Endodonti II             3-5 april
Denna kurs är en fortsättningskurs och ger dig fördjupad teoretisk kunskap och utvecklar dina praktiska färdigheter 
för att kunna utföra endodontisk och restaurerande tandbehandling på hund. Fokus lägger vi på flerrotiga tänder. 
Teoretiska föreläsningar varvas med praktisk tillämpning i form av laboratorieövningar där kursdeltagarna arbetar 
parvis under handledning. Förkunskapskrav: Endodonti I eller motsvarande.

Målgrupp: Veterinärer, Djursjukskötare i team med vet         Accesia Academy nivå: General        Språk:
Föreläsare: Dr. Cecilia Gorrel BSc, MA, Vet MB, DDS, MRCVS, Hon FAVD, Dipl EVDC, European and RCVS-recognised Specialist in Veterinary Dentistry.

Rabbit and Rodent Dentistry I   9-10 maj
Denna kurs belyser aktuella behandlingsmetoder för sjukdomar i munhålan hos kaniner och gnagare. Du kommer 
inhämta de kunskaper och praktiska färdigheter du behöver för att kunna diagnosticera och behandla de vanligaste 
tandproblemen hos kanin och gnagare, vi går också igenom extraktionstekniker samt röntgenteknik.

Målgrupp: Veterinärer, Djursjukskötare i team med vet         Accesia Academy nivå: Basic        Språk:
Föreläsare: Dr. Loïc Legendre BSc, DVM, FAVD, DAVDC, DEVDC

Mock Exam       5-8 maj
Nytt tillfälle att testa dina färdigheter, som en del i utbildningen för dig som avser att ta din specialistexamen för att bli 
”Diplomate” i ämnet Dentistry. I mån av plats kan även du som har lång erfarenhet och önskar feedback på ditt arbete 
ges möjlighet att delta. Första dagen ägnas åt introduktion i form av föreläsningar och demonstrationer. Följande tre dagar 
utgörs av praktisk examination under förmiddagen följt av individuell utvärdering av utförda moment under eftermiddagen.

Målgrupp: Veterinärer med god erfarenhet inom djurtandvård  Accesia Academy nivå: Advanced       Språk:
Föreläsare: Dr. Alexander M Reiter Dipl Tzt., DVM, Dipl AVDC, Dipl EVDC

Dentistry I        10-14 juni
Femdagars grundkurs som täcker in t ex dentalröntgen, tandextraktioner, instrumentkunskap, teoretiskt 
och praktiskt arbete. Föreläsningar och tillämpningar under kursen ger dig även verktyg för att kunna
ge djurägare råd om praktisk munhygien och förebyggande av de vanligast förekommande 
tandproblem hos hund och katt.

Målgrupp: Veterinärer, Djursjukskötare i team med vet         Accesia Academy nivå: Basic        Språk:
Föreläsare: Dr. Margherita Gracis Dipl AVDC, Dipl EVDC & Dr. Ana Nemec DVM PhD Dipl. AVDC Dipl. EVDC

Oral Kirurgi - Trauma     3-5 september
På denna tredagars kurs går vi igenom diagnostik och behandlingsalternativ gällande skador i mjukvävnad, käkled, 
gom, frakturer i över- och underkäke samt, avulsion av tänder i samband med trauma. Kursen varvar teori med praktiska 
moment.

Målgrupp: Veterinärer                  Accesia Academy nivå: Advanced        Språk:
Föreläsare: Dr. Alexander M Reiter Dipl Tzt., DVM, Dipl AVDC, Dipl EVDC

Oral Kirurgi - Onkologi    6-8 september
I denna kurs går vi igenom diagnostisering och behandling av de vanligast förekommande tumörerna hos hund och 
katt. CT-röntgen, biopsi i munhåla och lymfknutor, behandling av tumörer i tunga, läppar och gom samt variationer på 
mandibulektomier och maxillektomier.

Målgrupp: Veterinärer                  Accesia Academy nivå: Advanced        Språk:
Föreläsare: Dr. Alexander M Reiter Dipl Tzt., DVM, Dipl AVDC, Dipl EVDC

Ortodonti I       10-12 september
Under kursen inhämtar du kunskaper om vanligt förekommande bettfel hos våra husdjur samt om hur du ska 
behandla dessa. Teoretiska föreläsningar belyser olika former av bettfel och ortodontiska behandlingsmetoder. 
I samband med praktiska övningar ges möjlighet att testa ett flertal olika ortodontiska apparaturer.

Målgrupp: Veterinärer                  Accesia Academy nivå: General        Språk:
Föreläsare: Dr. Loïc Legendre BSc, DVM, FAVD, DAVDC, DEVDC

Feline Dentistry I      28-30 oktober
Under denna tredagarskurs förbättrar och förfinar du dina teoretiska kunskaper och utvecklar dina praktiska 
färdigheter för att kunna utföra behandling av de vanligaste orala problemen hos katt. Teoretiska föreläsningar 
varvas med praktisk tillämpning i form av laboratorieövningar där kursdeltagarna arbetar parvis under handledning.

Målgrupp: Veterinärer, Djursjukskötare i team med vet.     Accesia Academy nivå: General        Språk:
Föreläsare: Dr. Cecilia Gorrel BSc, MA, Vet MB, DDS, MRCVS, Hon FAVD, Dipl EVDC, European and RCVS-recognised Specialist in Veterinary Dentistry. 

Oral Kirurgi - Rekonstruktion/Plastik 28-30 juni
Kursen belyser diagnostiska metoder och olika kirurgiska behandlingsalternativ för skador på både hård och
mjuk vävnad, BOS-kirurgi. I kursen ingår rekonstruktion i samband med trauma, enklare käkfrakturer 
liksom öronkirurgi. Med syfte att förbättra dina kirurgiska färdigheter varvas föreläsningar med praktisk 
tillämpning under kvalificerad handledning.
Målgrupp: Veterinärer             Accesia Academy nivå: Advanced       Språk:
Föreläsare: Dr. Cecilia Gorrel BSc, MA, Vet MB, DDS, MRCVS, Hon FAVD, Dipl EVDC, European and RCVS-recognised Specialist in 
      Veterinary Dentistry. & Dr. Gert ter Haar DVM, PhD, DECVS

Dentistry II       18-22 november
Femdagars fortsättningskurs som med förkunskaper från del I, fortsätter med fördjupning av extraktionsteknik, 
bedömning av bettfel, tandreglering, diagnos och behandling av traumatiska skador på tänder och käke 
hos både hund och katt. Efter denna kurs har du de färdigheter du behöver för att kunna praktisera en 
professionell djurtandvård. Du kommer även att ha de förkunskaper som rekommenderas för våra mer 
avancerade kurser.
Målgrupp: Veterinärer, Djursjukskötare i team med vet.     Accesia Academy nivå: General        Språk:
Föreläsare: Dr. Margherita Gracis Dipl AVDC, Dipl EVDC & Dr. Ana Nemec DVM PhD Dipl. AVDC Dipl. EVDC 

Extraktionskurs I            25-27 november
Under denna kurs inhämtar du kunskap och färdigheter som du behöver för att extrahera hundtänder på ett 
effektivt och tidsbesparande sätt. Du lär dig att utföra ingrepp med minimal risk för komplikationer men även 
hur du åtgärdar eventuella skador. Vid praktiska moment arbetar kursdeltagarna parvis.

Målgrupp: Veterinärer, Djursjukskötare i team med vet.     Accesia Academy nivå: Basic        Språk:
Föreläsare: Karin Råberg DVM & Susanne Andersson Tandsköterska, Leg. Djursjukskötare.

Radiologi II             16-17 december
Detta är en fortsättningskurs på Radiologi I där vi lägger stor vikt på fördjupning av diagnostik. Under kvalificerad 
handledning i samband med praktiska moment diskuteras hur röntgenfynd kan användas vid bedömning av 
djurets orala status, som ett verktyg vid terapiplanering eller vid postoperativ utvärdering. Kursen innehåller 
även praktisk röntgen.
Målgrupp: Veterinärer, Djursjukskötare i team med vet.     Accesia Academy nivå: Basic        Språk:
Föreläsare: Lena Svendenius DVM & Susanne Andersson Tandsköterska, Leg. Djursjukskötare.

The Drill in Endo, Perio & Resto   21-23 oktober
Under denna kurs drillas du som redan har erfarenhet av rotbehandling, parodontalkirurgi och restaurationsteknik 
att förbättra dina färdigheter genom att introduceras till både ny teknik och nya material. Du lär dig hur du 
förenklar ditt arbete genom att komplettera med kirurgiska ingrepp.

Målgrupp: Veterinärer                  Accesia Academy nivå: Advanced        Språk:
Föreläsare: Dr. Alexander M Reiter Dipl Tzt., DVM, Dipl AVDC, Dipl EVDC

Restorationsteknik/komposit    17-19 juni
Under denna tredagarskurs förbättrar och förfinar du dina teoretiska kunskaper och utvecklar dina praktiska 
färdigheter inom dental restoration. Vi arbetar med kompositfyllningar och mer avancerade restorationer.

Målgrupp: Veterinärer, Djursjukskötare i team med vet.     Accesia Academy nivå: General        Språk:
Föreläsare: Dr. Cecilia Gorrel BSc, MA, Vet MB, DDS, MRCVS, Hon FAVD, Dipl EVDC, European and RCVS-recognised Specialist in Veterinary Dentistry. 

Oral medicin – Diagnostik    25-27 juni 
Denna tredagarskurs täcker de diagnostiska tester som behövs för att undvika att vi missar sjukdomar i 
strukturer som gränsar till munhålan samt hur tecken på systemsjukdomar kan upptäckas. De senaste 
rönen vad gäller möjligheter till behandling presenteras. Fallen diskuteras interaktivt.

Målgrupp: Veterinärer, Djursjukskötare i team med vet.     Accesia Academy nivå: Basic        Språk:
Föreläsare: Dr. Cecilia Gorrel BSc, MA, Vet MB, DDS, MRCVS, Hon FAVD, Dipl EVDC, European and RCVS-recognised Specialist in Veterinary Dentistry 
      Magnus Andersson DVM, Chefsveterinär på Evidensia Djurkliniken i Karlskoga 

Hur anmäler jag mig?
1. Besök academy.accesia.se

2. Skapa ett personligt konto/logga in.

3. Klicka på ”skicka bokningsanmälan” på den specifika kursens sida.

Välkommen till Accesia Academy!



För utförlig kursbeskrivning och bokning, besök academy.accesia.se Saknar du någon kurs? Kontakta oss via mail: academy@accesia.se

Extraktionskurs I            23-25 januari
Under denna kurs inhämtar du kunskap och färdigheter som du behöver för att extrahera hundtänder 
på ett effektivt och tidsbesparande sätt. Du lär dig att utföra ingrepp med minimal risk för komplikationer
men även hur du åtgärdar eventuella skador. Vid praktiska moment arbetar kursdeltagarna parvis.

Målgrupp: Veterinärer, Djursjukskötare i team med vet.        Accesia Academy nivå: Basic            Språk: 
Föreläsare: Karin Råberg DVM & Susanne Andersson Tandsköterska, Leg. Djursjukskötare.

Extraktionskurs I            27-29 maj
Under denna kurs inhämtar du kunskap och färdigheter som du behöver för att extrahera hundtänder 
på ett effektivt och tidsbesparande sätt. Du lär dig att utföra ingrepp med minimal risk för komplikationer
men även hur du åtgärdar eventuella skador. Vid praktiska moment arbetar kursdeltagarna parvis.

Målgrupp: Veterinärer, Djursjukskötare i team med vet.        Accesia Academy nivå: Basic                Språk: 
Föreläsare: Karin Råberg DVM & Susanne Andersson Tandsköterska, Leg. Djursjukskötare.

Dentistry for the General Practice Team   6-8 februari
Kursen ger dig de tips du behöver för att stärka teamarbetet. En inblick i anatomi och klinisk bedömning av de 
vanligaste tandsjukdomarna, röntgenteknik som diagnostiskt hjälpmedel, extraktionsteknik och behandling av
okomplicerade frakturer med lämplig restauration.

Målgrupp: Veterinärer, Djursjukskötare i team med vet          Accesia Academy nivå: General    Språk:
Föreläsare: Dr. Rachel Perry BSc, BVM&S, MANZCVS, Dipl.EVDC, MRCVS. European and RCVS Specialist, Veterinary Dentistry.

Radiologi I             18-19 februari
Du inhämtar teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter för att på ett professionellt sätt kunna ta
användbara röntgenbilder och tolka dessa. Under kvalificerad handledning i samband med praktiska 
moment diskuteras hur röntgenfynd kan användas vid bedömning av djurets orala status, som ett 
verktyg vid terapiplanering eller vid postoperativ utvärdering.
Målgrupp: Veterinärer, Djursjukskötare i team med vet         Accesia Academy nivå: Basic        Språk:
Föreläsare: Lena Svendenius Leg. Veterinär, Specialist Odontologi hund och katt & 
     Susanne Andersson Tandsköterska, Leg. Djursjukskötare.

Endodonti II             3-5 april
Denna kurs är en fortsättningskurs och ger dig fördjupad teoretisk kunskap och utvecklar dina praktiska färdigheter 
för att kunna utföra endodontisk och restaurerande tandbehandling på hund. Fokus lägger vi på flerrotiga tänder. 
Teoretiska föreläsningar varvas med praktisk tillämpning i form av laboratorieövningar där kursdeltagarna arbetar 
parvis under handledning. Förkunskapskrav: Endodonti I eller motsvarande.

Målgrupp: Veterinärer, Djursjukskötare i team med vet         Accesia Academy nivå: General        Språk:
Föreläsare: Dr. Cecilia Gorrel BSc, MA, Vet MB, DDS, MRCVS, Hon FAVD, Dipl EVDC, European and RCVS-recognised Specialist in Veterinary Dentistry.

Rabbit and Rodent Dentistry I   9-10 maj
Denna kurs belyser aktuella behandlingsmetoder för sjukdomar i munhålan hos kaniner och gnagare. Du kommer 
inhämta de kunskaper och praktiska färdigheter du behöver för att kunna diagnosticera och behandla de vanligaste 
tandproblemen hos kanin och gnagare, vi går också igenom extraktionstekniker samt röntgenteknik.

Målgrupp: Veterinärer, Djursjukskötare i team med vet         Accesia Academy nivå: Basic        Språk:
Föreläsare: Dr. Loïc Legendre BSc, DVM, FAVD, DAVDC, DEVDC

Mock Exam       5-8 maj
Nytt tillfälle att testa dina färdigheter, som en del i utbildningen för dig som avser att ta din specialistexamen för att bli 
”Diplomate” i ämnet Dentistry. I mån av plats kan även du som har lång erfarenhet och önskar feedback på ditt arbete 
ges möjlighet att delta. Första dagen ägnas åt introduktion i form av föreläsningar och demonstrationer. Följande tre dagar 
utgörs av praktisk examination under förmiddagen följt av individuell utvärdering av utförda moment under eftermiddagen.

Målgrupp: Veterinärer med god erfarenhet inom djurtandvård  Accesia Academy nivå: Advanced       Språk:
Föreläsare: Dr. Alexander M Reiter Dipl Tzt., DVM, Dipl AVDC, Dipl EVDC

Dentistry I        10-14 juni
Femdagars grundkurs som täcker in t ex dentalröntgen, tandextraktioner, instrumentkunskap, teoretiskt 
och praktiskt arbete. Föreläsningar och tillämpningar under kursen ger dig även verktyg för att kunna
ge djurägare råd om praktisk munhygien och förebyggande av de vanligast förekommande 
tandproblem hos hund och katt.

Målgrupp: Veterinärer, Djursjukskötare i team med vet         Accesia Academy nivå: Basic        Språk:
Föreläsare: Dr. Margherita Gracis Dipl AVDC, Dipl EVDC & Dr. Ana Nemec DVM PhD Dipl. AVDC Dipl. EVDC

Oral Kirurgi - Trauma     3-5 september
På denna tredagars kurs går vi igenom diagnostik och behandlingsalternativ gällande skador i mjukvävnad, käkled, 
gom, frakturer i över- och underkäke samt, avulsion av tänder i samband med trauma. Kursen varvar teori med praktiska 
moment.

Målgrupp: Veterinärer                  Accesia Academy nivå: Advanced        Språk:
Föreläsare: Dr. Alexander M Reiter Dipl Tzt., DVM, Dipl AVDC, Dipl EVDC

Oral Kirurgi - Onkologi    6-8 september
I denna kurs går vi igenom diagnostisering och behandling av de vanligast förekommande tumörerna hos hund och 
katt. CT-röntgen, biopsi i munhåla och lymfknutor, behandling av tumörer i tunga, läppar och gom samt variationer på 
mandibulektomier och maxillektomier.

Målgrupp: Veterinärer                  Accesia Academy nivå: Advanced        Språk:
Föreläsare: Dr. Alexander M Reiter Dipl Tzt., DVM, Dipl AVDC, Dipl EVDC

Ortodonti I       10-12 september
Under kursen inhämtar du kunskaper om vanligt förekommande bettfel hos våra husdjur samt om hur du ska 
behandla dessa. Teoretiska föreläsningar belyser olika former av bettfel och ortodontiska behandlingsmetoder. 
I samband med praktiska övningar ges möjlighet att testa ett flertal olika ortodontiska apparaturer.

Målgrupp: Veterinärer                  Accesia Academy nivå: General        Språk:
Föreläsare: Dr. Loïc Legendre BSc, DVM, FAVD, DAVDC, DEVDC

Feline Dentistry I      28-30 oktober
Under denna tredagarskurs förbättrar och förfinar du dina teoretiska kunskaper och utvecklar dina praktiska 
färdigheter för att kunna utföra behandling av de vanligaste orala problemen hos katt. Teoretiska föreläsningar 
varvas med praktisk tillämpning i form av laboratorieövningar där kursdeltagarna arbetar parvis under handledning.

Målgrupp: Veterinärer, Djursjukskötare i team med vet.     Accesia Academy nivå: General        Språk:
Föreläsare: Dr. Cecilia Gorrel BSc, MA, Vet MB, DDS, MRCVS, Hon FAVD, Dipl EVDC, European and RCVS-recognised Specialist in Veterinary Dentistry. 

Oral Kirurgi - Rekonstruktion/Plastik 28-30 juni
Kursen belyser diagnostiska metoder och olika kirurgiska behandlingsalternativ för skador på både hård och
mjuk vävnad, BOS-kirurgi. I kursen ingår rekonstruktion i samband med trauma, enklare käkfrakturer 
liksom öronkirurgi. Med syfte att förbättra dina kirurgiska färdigheter varvas föreläsningar med praktisk 
tillämpning under kvalificerad handledning.
Målgrupp: Veterinärer             Accesia Academy nivå: Advanced       Språk:
Föreläsare: Dr. Cecilia Gorrel BSc, MA, Vet MB, DDS, MRCVS, Hon FAVD, Dipl EVDC, European and RCVS-recognised Specialist in 
      Veterinary Dentistry. & Dr. Gert ter Haar DVM, PhD, DECVS

Dentistry II       18-22 november
Femdagars fortsättningskurs som med förkunskaper från del I, fortsätter med fördjupning av extraktionsteknik, 
bedömning av bettfel, tandreglering, diagnos och behandling av traumatiska skador på tänder och käke 
hos både hund och katt. Efter denna kurs har du de färdigheter du behöver för att kunna praktisera en 
professionell djurtandvård. Du kommer även att ha de förkunskaper som rekommenderas för våra mer 
avancerade kurser.
Målgrupp: Veterinärer, Djursjukskötare i team med vet.     Accesia Academy nivå: General        Språk:
Föreläsare: Dr. Margherita Gracis Dipl AVDC, Dipl EVDC & Dr. Ana Nemec DVM PhD Dipl. AVDC Dipl. EVDC 
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Under denna kurs inhämtar du kunskap och färdigheter som du behöver för att extrahera hundtänder på ett 
effektivt och tidsbesparande sätt. Du lär dig att utföra ingrepp med minimal risk för komplikationer men även 
hur du åtgärdar eventuella skador. Vid praktiska moment arbetar kursdeltagarna parvis.

Målgrupp: Veterinärer, Djursjukskötare i team med vet.     Accesia Academy nivå: Basic        Språk:
Föreläsare: Karin Råberg DVM & Susanne Andersson Tandsköterska, Leg. Djursjukskötare.

Radiologi II             16-17 december
Detta är en fortsättningskurs på Radiologi I där vi lägger stor vikt på fördjupning av diagnostik. Under kvalificerad 
handledning i samband med praktiska moment diskuteras hur röntgenfynd kan användas vid bedömning av 
djurets orala status, som ett verktyg vid terapiplanering eller vid postoperativ utvärdering. Kursen innehåller 
även praktisk röntgen.
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Föreläsare: Lena Svendenius DVM & Susanne Andersson Tandsköterska, Leg. Djursjukskötare.
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Restorationsteknik/komposit    17-19 juni
Under denna tredagarskurs förbättrar och förfinar du dina teoretiska kunskaper och utvecklar dina praktiska 
färdigheter inom dental restoration. Vi arbetar med kompositfyllningar och mer avancerade restorationer.
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      Magnus Andersson DVM, Chefsveterinär på Evidensia Djurkliniken i Karlskoga 

Hur anmäler jag mig?
1. Besök academy.accesia.se

2. Skapa ett personligt konto/logga in.

3. Klicka på ”skicka bokningsanmälan” på den specifika kursens sida.

Välkommen till Accesia Academy!



Hur anmäler jag mig!?
1. Besök academy.accesia.se
2. Skapa ett personligt konto, logga in.
3. Klicka på ”skicka bokningsanmälan” på den specifika kursens sida.

Här kan du bo
Vi har förhandlat fram speciellt bra priser och villkor med fem 
hotell i Halmstad och vi erbjuder kostnadsfri pickupservice från 
ditt hotell till våra lokaler, men väljer du att cykla eller gå från 
ditt hotell finns vi på behagligt avstånd. Boka ditt hotell via 
telefon eller mail, inte via hemsidan. Uppge avtalskod ”Accesia” 
för att få rabatt på ditt boende. Observera att rummen endast 
är reserverade fram till 14 dagar innan kursen. 
Läs mer om våra partnerhotell på vår hemsida.

Accesias kurser är en bra investering i företagets 
viktigaste resurs: Personalen
Accesia erbjuder det största kursutbudet inom djurtandvård. 
Vårt mål är att erbjuda högkvalitativ utbildning och funktionell 
utrustning till stora och små kliniker samt till djursjukhus. Våra 
internationella föreläsare är världsledande inom branschen och 
lägger stor vikt vid att knyta teori till praktisk tillämpning. 

De teoretiska budskapen förmedlas i en modernt utrustad 
föreläsningsaula och efterföljande praktisk tillämpning sker 
i vår högteknologiska ”Praktiska sal”. Här finns utrustning 
av toppkvalitét som möjliggör för alla kursdeltagare att 
omsätta teori till praktik och att öva olika praktiska moment 
upprepade gånger under kvalificerad handledning. Allt för 
att du ska kunna utveckla dina kliniska färdigheter inom 
djurtandvård.

Dr. Frank J.M. Verstraete 
DrMedVet, BVSc(Hons), MMedVet, DAVDC, DECVS, DEVDC - Chief of Service

www.accesia.se • 035 397 97 • Slottsmöllan G, 302 31, Halmstad • academy@accesia.se

”Att vara bäst på djurtandvård och inget annat är 
grunden för Accesias framgångsrika koncept.”

Våra kurser är en upplevelse utöver det vanliga. Hos oss får du 
kunskap, god mat, gemenskap, glädje och valuta för pengarna, 
i mysig miljö. Accesia erbjuder kompletta lösningar till priser 
som leder till ett totalekonomiskt bra resultat. Att vara bäst på 
djurtandvård och inget annat är grunden för Accesias fram-
gångsrika koncept.

”The facilities are worldclass. It’s no 
wonder we have the exams here.”

Vad tycker våra kursdeltagare?

”For dentistry Accesia offers you the 
perfect opportunity to work on your 

skills, to learn from the best of the best.”

- Dr. Silke Viefhues, Tyskland
”Utbildningarna är väldigt bra
organiserade. Dessutom tänker
de på allt runt omkring, med
mat, boende och skjuts hit
och dit. Allt funkar perfekt.”

- Kajsa Gidlund, Sverige

”Everybody says this is the best dental 
academy in the world, now that I am 
here I can say that it is true, I will be 

coming back as soon as I can.”

- Dr. Aurora Mateo, Spanien
”Det är enkelt att ställa frågor, alla 

får tillräckligt med tid och 
Accesias Wet-lab är toppen!”

- Hanne Adolphsen, Norge

5,0
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