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Hitta hit
Bil: Från E6 välj avfart 45 mot Halmstad följ skylt 
Slottsmöllans Industriområde.
Buss: Direktbuss från Oslo, Köpenhamn,  
Stockholm med flera se www.swebus.se.
Tåg: Se www.sj.se för direkttåg från din stad.
Flyg: Direktflyg från Stockholm till Halmstad se 
www.kullaflyg.se, www.nextjet.se.
Flyg till Köpenhamn och ta tåg/buss till Halmstad.
Flyg till Ängelholm och ta tåg/buss till Halmstad.
Ring om du behöver mer hjälp med vägbeskrivning.

Boende på hotell
Accesia har förhandlat fram speciellt bra priser och villkor 
med hotell i Halmstad. 

Norre Park Hotell, erbjuder unikt bra villkor och mervärde 
till våra delatagare och är därför vårt rekommenderade 
partner hotell. Förutom fina rum på kort promenad 
avstånd från Accesia erbjuds ni en god frukostbuffét med 
många ekologiska alternativ även eftermiddagsfika, tre 
rätters kvällsmål, fri internet och gratis uppgradering i 
mån av plats. Naturligtvis berättigar er vistelse till poäng i 
Nordic Choice gästprogram.

Hotell Norre Park - Clarion Collection 
Norra vägen 7, 302 32 Halmstad
Telefon: +46 (0) 35 21 85 55
www.norrepark.se
Ange avtalskod: 60357147 eller ACCESIA AB

Vi har även bra avtal med:
Scandic Hallandia
Rådhusgatan 4, 302 43 Halmstad 
Telefon: +46 (0)35 295 86 00
www.scandichotels.se
Ange bokningskod: D000026950
   
OBS! Vid bokning via telefon måste du uppge respektive 
kod eller att du ska på kurs på Accesia för att få rabatt. 
 
Vi har förreserverat rum på hotellen men ber dig 
OBSERVERA att rummen endast är reserverade fram till 
14 dagar innan kursen.

Varmt välkommen till oss!
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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 föreläsningssal 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. 
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 framgångsrika 
koncept.

Registrera dig!
Våra kurser blir snabbt fullbokade. Du kan registrera dig via vår hemsida www.accesia.se under fliken kurser. Det 
går även att maila till info@accesia.se, var då noga med att ange dina fullständiga kontaktuppgifter, kursens namn 
och datum samt om du har önskemål om specialkost under kurstillfället. 
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Mock Exam      19-21 januari
Denna kurs är 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 två dagar utgörs av praktisk examination under 
förmiddagen följt av individuell utvärdering av utförda moment under eftermiddagen.
Målgrupp: Veterinärer
Examinator: Dr. Alexander M Reiter Dipl Tzt., DVM, Dipl AVDC, Dipl EVDC
Språk: Engelska

Djurtandsköterskan del I   16-17 februari
En modulkurs för dig som vill arbeta som ”djurtandsköterska” och som söker kunskap om vanligt förekommande sjukdoms-
tillstånd i munnen hos hund och katt. Du får även information om instrument, material och utrustning som används vid olika  
orala ingrepp samt om hur dessa ska skötas för att fungera tillfredsställande. Under kursen lär du dig även att utföra 
professionell tandrengöring. Inga förkunskaper krävs.
Målgrupp: Djursjukskötare, Djursjukvårdare
Föreläsare: Susanne Andersson Tandsköterska, Leg. Djursjuksköterska tillsammans med Servicepersonal hos Accesia
Språk: Svenska

Endodonti      29-31 januari
Under denna kurs fördjupar du dina teoretiska kunskaper och utvecklar dina praktiska färdigheter för att kunna utföra modern 
endodontisk och restaurerande tandbehandling på hund och katt. Teoretiska föreläsningar varvas med praktisk tillämpning i  
form av laboratorieövningar där kursdeltagarna arbetar parvis under handledning.
Målgrupp: Veterinärer, Djursjukskötare i team med vet.
Föreläsare: Dr. Cecilia Gorrel BSc, MA, Vet MB, DDS, MRCVS, Hon FAVD, Dipl EVDC, European and RCVS-recognised 
Specialist in Veterinary
Språk: Engelska

Tandextraktion på hund    5-7 februari
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, Djursjukvårdare i team med vet.
Föreläsare: Dr. Karin Råberg DVM, Susanne Andersson Tandsköterska, Leg. Djursjuksköterska
Språk: Engelska

Djurtandsköterskan del II   8-9 juni
Modulkurs som avser att fördjupa dina kunskaper om orala sjukdomstillstånd hos hund och katt samt diagnostisering och 
behandling av dessa. Teoretiska föreläsningar och praktiska tillämpningar under kursen ger dig även verktyg för att kunna  
utföra en intraoral röntgenundersökning genom att ta helstatus på hund och katt. 
Målgrupp: Djursjukskötare, Djursjukvårdare
Föreläsare: Susanne Andersson Tandsköterska, Leg. Djursjuksköterska
Språk: Svenska

Dental röntgenteknik    20-21 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, Djursjukvårdare
Föreläsare: Dr. Lena Svendenius DVM, Susanne Andersson Tandsköterska, Leg. Djursjuksköterska
Språk: Svenska

Perfecting - Parodontal kirurgi   16-18 april
Under kursen behandlas olika aspekter relaterade till parodontit och parodontal kirurgi, relevanta för veterinärmedicin. Målsätt-
ningen är att du med fördjupade kunskaper ska kunna erbjuda professionell parodontal behandling inklusive olika kirurgiska tek-
niker som alternativ till tandextraktion. Teoretiska föreläsningar följs upp av praktisk tillämpning där kursdeltagarna arbetar parvis. 
Målgrupp: Veterinärer, Djursjukskötare i team med vet., ”Tandvårdsteamet”
Föreläsare: Dr. Cecilia Gorrel BSc, MA, Vet MB, DDS, MRCVS, Hon FAVD, Dipl EVDC, European and RCVS-recognised 
Specialist in Veterinary
Språk: Engelska

Oral kirurgi - Onkologi    27-29 april
På 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 mandibul-
ektomier och maxillextomier. 
Målgrupp: Veterinärer, Djursjukskötare i team med vet.
Föreläsare: Dr. Alexander M Reiter Dipl Tzt., DVM, Dipl AVDC, Dipl EVDC
Språk: Engelska

Primärtandvård för teamet   18-20 maj
En kurs för allmänpraktiken som innefattar allt från mottagande till hemgång av patient. Hur hanterar man de vanligaste 
tandsjukdomarna hos hund och katt. Bemötande av djurägare. Instrumentkunskap, hantering och skötsel av utrustning.  
En kurs för hela tandteamet, innehållande alla moment och aspekter som behövs för att man skall kunna bedriva en etisk, 
ergonomisk och professionell djurtandvård.
Målgrupp: Veterinärer, Djursjukskötare, Djursjukvårdare, Tandläkare
Föreläsare: Dr. Lena Svendenius DVM
Språk: Svenska

Tandvärk kattdjur     28-30 maj
En kurs där du inhämtar teoretiska kunskaper om skillnader i anatomi, fysiologi och hur olika sjukdomstillstånd behandlas  
bland alla storlekar av våra kattdjur, från de allra minsta gårdskatter upp till t ex vuxna lejon. Den praktiska delen  
kommer att utföras parvis på katt.
Målgrupp: Veterinärer, Djursjukskötare, Djursjukvårdare, Tandläkare
Föreläsare: Dr. Barron P Hall DVM, FAVD, Dipl AVDC
Språk: Engelska

Djurtandsköterskan III    22-23 januari
En modulkurs för dig som vill utveckla dig som ”djurtandsköterska” Vi fokuserar under dessa dagar på kommunikation, teoretiska 
föreläsningar och praktiska tillämpningar. Under kursen ger vi dig verktyg för att kunna ge djurägare råd om praktisk munhygien 
och förebyggande av tandproblem hos sina djur. Journalskrivning, hemvård och uppföljande eftervård. Inga förkunskaper krävs. 
Målgrupp: Djursjukskötare, Djursjukvårdare
Föreläsare: Susanne Andersson Tandsköterska, Leg. Djursjuksköterska tillsammans med Servicepersonal hos Accesia
Språk: Svenska 

Dentistry del I      22-26 juni
Femdagars grundkurs som täcker in t ex dentalröntgen, tandextraktioner, instrumentkunskap, teoretisk 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 endast i team
Föreläsare: Dr. Margherita Gracis DVM, Dipl AVDC, Dipl EVDC, Dr. Ana Nemec DVM, PhD Dipl AVDC, 
Dipl EVDC
Språk: Engelska

Mock Exam       27-30 juni (prel. datum)
Nytt tillfälle av denna kurs som är 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
Examinator: Dr. Alexander M Reiter Dipl Tzt., DVM, Dipl AVDC, Dipl EVDC
Språk: Engelska

Tandextraktion på hund   30 augusti - 1 september
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, Djursjukvårdare
Föreläsare: Dr. Karin Råberg DVM, Susanne Andersson Tandsköterska, Leg. Djursjuksköterska
Språk: Svenska 

Dentistry del II     21-25 september
Femdagars fortsättningskurs som med förkunskaper från del I, fortsätter med fördjupning av extraktionsteknik.  
Vi går igenom dentala material samt restorationer och olika typer av pulpabehandling med allt från överkappning 
till rotfyllning av enrotiga tänder.
Målgrupp: Veterinärer
Föreläsare: Dr. Margherita Gracis DVM, Dipl AVDC, Dipl EVDC, Dr. Ana Nemec DVM, PhD Dipl AVDC, 
Dipl EVDC 
Språk: Engelska

Djurtandsköterskan IV    5-6 oktober
Fjärde modulen i kursserien djurtandsköterskan där du fördjupar dina kunskaper om orala sjukdomstillstånd 
hos hund och katt. Under kvalificerad handledning lär du dig att eliminera tandsten subgingivalt samt att  
extrahera parodontalt skadade tänder. Vi går igenom grunderna i att arbeta fyrhändigt vilket innebär assistans 
vid fyllning och kirurgiska ingrepp. Genomgång av dentala material.
Målgrupp: Djursjukskötare, Djursjukvårdare
Föreläsare: Dr. Karin Råberg DVM, Susanne Andersson Tandsköterska, Leg. Djursjuksköterska tillsam-
mans med Servicepersonal hos Accesia
Språk: Svenska 

Oral rekonstruktionskirurgi   9-11 oktober
Kursen belyser diagnostiska metoder och olika kirurgiska behandlingsalternativ för frakturer i mandibel och 
maxilla. I kursen ingår rekonstruktion i samband med trauma liksom plastikkirurgi. Med syfte att förbättra dina 
kirurgiska färdigheter varvas föreläsningar med praktisk tillämpning under kvalificerad handledning. 
Målgrupp: Veterinärer
Föreläsare: Dr. Gert ter Haar DVM, PhD, MRCVS, DECVS, Dr. Cecilia Gorrel BSc, MA, Vet MB, DDS, 
MRCVS, Hon FAVD, Dipl EVDC, European and RCVS-recognised Specialist in Veterinary
Språk: Engelska

Kanin- och smådjurständer   19-20 oktober (prel. datum)
I kursen belyses aktuella behandlingsmetoder för orala sjukdomstillstånd hos våra minsta sällskapsdjur. Du inhämtar den  
kunskap och de färdigheter du behöver för att kunna informera djurägare om hur man förebygger mun- och tandproblem  
hos kaniner och gnagare. Du lär dig även att på bästa sätt ta hand om djuret på kliniken samt att diagnosticera och behandla  
de vanligaste tand- och bettproblem.
Målgrupp: Veterinärer, Djursjukskötare, Djursjukvårdare i team
Föreläsare: Dr. Leen Verhaert DVM, Dipl EVDC 
Språk: Engelska

Tandextraktion på hund   19-21 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, Djursjukvårdare
Föreläsare: Dr. Karin Råberg DVM, Susanne Andersson Tandsköterska, Leg. Djursjuksköterska
Språk: Svenska 

Tandreglering      10-12 december
Under kursen inhämtar du fördjupade 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
Föreläsare: Dr. Cecilia Gorrel BSc, MA, Vet MB, DDS, MRCVS, Hon FAVD, Dipl EVDC, European and RCVS-recognised 
Specialist in Veterinary
Språk: Engelska 
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ACCESIA ACADEMY KURSPLAN 2015
Perfecting - Endodonti    3-5 september
Under denna tredagarskurs förbättrar och förfinar du dina teoretiska kunskaper och utvecklar dina praktiska färdigheter för att kunna 
utföra modern endodontisk och restaurerande tandbehandling inom veterinärmedicin. Teoretiska föreläsningar varvas med praktisk 
tillämpning i form av laboratorieövningar där kursdeltagarna arbetar parvis under handledning. Kräver baskunskap i endodonti.
Målgrupp: Veterinärer, Tandläkare,Djursjukskötare endast i team
Föreläsare: Dr. Cecilia Gorrel BSc, MA, Vet MB, DDS, MRCVS, Hon FAVD, Dipl EVDC, European and RCVS-recognised 
Specialist in Veterinary
Språk: Engelska


