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KURSSTED: Nesmoveien 10, 3514 Hønefoss. (Se vedlagt veibeskrivelse).

NÆRMESTE FLYPLASS: Gardermoen, Oslo. Ca. 1 time med bil/buss fra flyplassen
 til Thorbjørnrud Hotell (bussen stopper utenfor hotellet).

BUSSTIDER: Flybuss: Se www.askeladden.net/flybuss 
 Buss Oslo - Hønefoss går ca. hver time. Se www.nettbuss.no

OVERNATTINGSSTED: Thorbjørnrud Hotell, Jevnaker. (Se vedlagt hotellinformasjon). 
Hotellovernatting bestilles via Jan F. Andersen.

TRANSPORT: I utgangspunktet er kursdeltagerne selv ansvarlig for transporten til og fra kurssenteret. 
Transport mellom hotell og kurssenter besørges av oss med firmabiler (utenfor hotellet  
ca. kl. 08.30). De som har egen bil, benytter denne.

KURSTIDER: Alle kurs starter kl. 09.00 og slutter ca. kl. 17.00. Eventuell retur med fly (Gardermoen) 
bør tidligst finne sted etter kl. 19.00 fra flyplassen (1 t reisetid + 1 t til innsjekking). Felles 
transport til flyplassen med maxi-taxi kan bestilles via oss.

PAUSER: Lunsj serveres i kurssenteret alle kursdagene fra kl. 12.00 til 13.00. Det er vanligvis én 
kaffepause før lunsj, og én etter lunsj. Tidspunktene for dette kan ikke fastlegges eksakt, 
men tas der det passer naturlig inn i programmet.

     
KURSPRIS: Kursprisen er oppgitt i vår katalog.

 Inkludert i prisen er:
 Kursmateriell, lunsj, kaffe og forfriskninger på kurssenteret alle dagene.            
 
 Ikke inkludert i kursprisen: 
 Middager utenom festmiddagen mellom første og andre kursdag. Festmiddagen betales 

av Jan F. Andersen AS. Overnatting på hotell, alkoholholdige drikker, telefon og minibar 
kostnadene dekkes av den enkelte deltager. Overnatting koster 1000 kr pr natt og bestilles 
via oss, da dette er en rabattpris som g jelder våre g jester.

RABATTORDNING: Studenter: 30% avslag i kursprisen 
Grupperabatt: 10% avslag i kursprisen når flere deltagere fra samme klinikk / 
fakturamottaker ønsker å delta.

BETINGELSER:  Flere av våre kurs blir fort fulltegnet slik at det lønner seg å være tidlig ute ved bestilling 
av kursplass. Ved avbestilling av kursplass mindre enn 3 uker før kurset, belastes halve 
kursavgiften. Kursene med praktiske øvelser har ikke rom for flere enn 21 deltagere. Blir 
det færre enn 14 deltagere kan kurset bli avlyst. Beskjed om dette blir gitt til de påmeldte 
senest 14 dager innen kursstart.

FIRMAOPPLYSNINGER: Jan F. Andersen A/S, Energiveien 1, Bergermoen, 3520 Jevnaker
 Tlf. 61314949, fax 61314950, e-post: post@jfa.no  
 www.jfa.no 
 www.facebook.com/jfakurs 

Vi tar forbehold om evt. trykkfeil.

JFA kurssenter,  
Viul, Norge

GENERELL INFORMASJON
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Kurssenteret ligger idyllisk til  
ved Randselven, tilbaketrukket fra 
bebyggelse og annen trafikk.

Det er gode parkeringsmuligheter 
og ideelt turterreng for de som vil ha 
med seg hund.

I øverste etasje er det en stor sal med 
7 arbeidsstasjoner, med plass til 3 
veterinærer pr. stasjon. 

Det er installert et moderne og 
velfungerende ventilasjonsanlegg 
slik at operasjonsøvelsene kan foregå 
mest mulig bekvemt. Diverse utstyr 
er stilt ut permanent og i tillegg er det 

alltid tilg jengelig utstyr til bruk i det 
praktiske arbeidet på hvert kurs. 

Kjernevirksomheten ved kurssenteret 
er praktiske kurs, selv om det også 
arrangeres teoretiske kurs.

Forelesningssalen er et moderne 
mediesenter og har plass til 
23 personer. I tilknytning til 
forelesningssalen er det en stue med 
peis og minikjøkken. Her serveres 
varme og kalde drikkevarer og 
lett pausesnacks. Det er også lett 
tilg jengelig garderobe og toaletter i 
andre etasje.

I første etasje har vi matservering i 
en hyggelig spisesal, alternativt er 
det mulig å sitte ute på terrassen når 
været tillater det. 

Vi bestreber oss på å benytte 
anerkjente forelesere fra både inn -og 
utland, flere har holdt kurs hos oss i 
mange år og vi er stolte av å kunne si 
at kurssenteret er godt anerkjent av 
både forelesere og kursdeltagere. 

KURSSENTERET PÅ VIUL
Et kurssenter tilrettelagt for praktiske øvelser.
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Veibeskrivelse
JFA kurssenter ligger ved Randselven i Viul, et lite 
industristed mellom Jevnaker og Hønefoss.

Thorbjørnrud Hotell ligger ved E16, rett ovenfor Hadeland 
Glassverk. Dersom du starter fra hotellet og skal til Viul 
tar du til høyre ut på E16 mot Hønefoss. Etter ca 6 km tar 
du til venstre mot Viul. Følg veien ca. 2 km.

Kommer du fra Hønefoss, kjører du E-16 mot Jevnaker. 
Etter å ha passert NAFs testestasjon på høyre side, tar du 
første vei til høyre ned bakken mot Viul. Når du kommer 
til Viul følger du skiltene merket JFA på vestsiden av 
elven. 

Lokal transport
Vi besørger den lokale transporten mellom hotell 
og kurssenter. Kursdeltagerne hentes utenfor 
hotellinngangen kl. 08.30, og bringes tilbake til hotellet 
etter kursets slutt (ca 17:00). De som har egen bil, kan 
benytte denne.
 

Vi kan også være behjelpelige med transport fra/til 
jernbanestasjon og bussterminal i Hønefoss.  

Mellom Oslo lufthavn Gardermoen og Thorbjørnrud 
Hotell, Hønefoss, er det direkte bussforbindelse. 
Flybussen har stoppested like ved hotellet, se busstider:  
www.askeladden.net/flybuss 
For buss mellom Oslo og Hønefoss, se: www.nettbuss.no

GPS-koordinater: 
JFA-kurssenter, Nesmoveien 10, N-3514 Hønefoss:
Bredde: 60° 12’ 28” Lengde: 10° 20’ 34”

Thorbjørnrud Hotell, Sagveien 8, 3520 Jevnaker: 
60.241717, 10.400451.

VEIBESKRIVELSE OG TRANSPORT 
FOR KURS I VIUL, HØNEFOSS
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GRATIS TRANSPORT MELLOM 
KURSLOKALET OG HOTELLET
For kursdeltagere som ikke har mulighet til å besørge lokal transport 
selv mellom hotell og kurssenter eller fra og til busstopp eller 
jernbanestasjon, tilbyr vi gratis transport med vår egen minibuss.
 
På kursdager vil vi hente de som behøver transport på hotellet.  
Bussen henter deltagere kl. 08:30 hver kursdag og returnerer til 
hotellet om ettermiddagen.
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ANDREAS LERVIK 
Veterinær, Dipl. ECVAA, 
Specialist i hundens och 
kattens sjukdomar (SWE)

GRUNNLEGGENDE ANESTESIKURS 
FOR VETERINÆRER I SMÅDYRPRAKSIS

03. FEBRUAR - 04. FEBRUAR

03.02 - 04.02, 2018. 
Kl. 09:00 - ca. 17:00

Veterinærer

JFA Kurssenter

Se side 47

NORSK

NOK 8.900,-

Prisen inkluderer kursavgift, 
kursmateriell, lunsj lørdag og søndag, 
kaffe, te, kaker, frukt og mineralvann 
i alle pauser. Festmiddagen på 
hotellet etter første kursdag 
faktureres ikke, da dette er en gave 
fra oss til kursdeltageren.

Det er anledning til å søke 
Dyreidentitet om økonomisk støtte 
til kurset.

PÅMELDINGSFRIST
19. JANUAR 2018

FORELESER KURSDELTAGER

FORELESEREN  
ER DYKTIG.

Kurset dekker grunnleggende kunnskap for trygt å kunne legge friske hunder 
og katter i generell anestesi. Det fokuseres på monitorering, komplikasjoner 
og trygg bruk av utstyr for gassanestesi. Demonstrasjon av utstyret kommer 
til å kombineres med forelesningene. Kurset passer også for dyrepleiere med 
noe erfaring.

Dag 1:
09.00 – 09.20  Generell anestesi, introduksjon
09.20 – 10.05  Premedikasjon
10.05 – 10.30 Pause
10.30 – 11.15  Induksjon av anestesi
11.15 – 12.00 Vedlikehold av anestesi
12.00 – 13.00 Lunsj
13.00 – 13.45 Gassanestesi, farmakologi
14.00 – 14.45 Anestesiapparatet og utstyr til gassanestesi
15.15 – 16.00 Anestesiapparatet og utstyr til gassanestesi

Dag 2:
09.00 – 09.45 Monitorering del 1
10.00 – 10.45 Monitorering del 2
11.00 – 12.00 Komplikasjoner
12.00 – 13.00 Lunsj
13.00 – 13.45 Perioperativ væskebehandling
14.00 – 14.45 Akuttmedisiner
15.15 – 16.00 Hjerte-lunge-redning
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Recognises a pet’s microchip

Available from JFA!

Feeding solutions for single
 and multi-pet households

Reduce stress by creating 
   a safer home

Ideal for pets on a weight management diet

Keeps intruder animals out

Locks in 99.8% of wet food moisture

Microchip Pet Feeder prevents pets
from eating each other’s food

Control portions and prevent obesity

New
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BASIC ARTHROSCOPY COURSE
16. FEBRUAR - 17. FEBRUAR

16.02 - 17.02, 2018. 
NB: Min. deltagere: 10 stk. 
Maks deltagere: 14 stk.

Veterinærer

Erwin-Hielscher-Straße 9, 
81249 München, Tyskland

Se info lenger ned

ENGELSK

NOK 13.500,-

Prisen inkluderer kursavgift, 
kursmateriell, lunsj, kaffe, te, kaker, 
frukt og mineralvann i alle pauser.
Festmiddagen på hotellet etter første 
kursdag faktureres ikke, da dette er 
en gave fra oss til kursdeltakeren.

Overnatting må betales selv og 
g jøres opp ved avreise fra hotellet. 
Hotellrom bestilles av kursarrangør. 
Reise med rutefly skjer på egenhånd 
og må dekkes selv. Flere opplysninger 
kommer ved kurspåmelding.

Arthrex motto “Helping surgeons treat their patients better” you can 
practise the latest surgical techniques in a professional atmosphere at one of 
the 40 state-of-the-art work stations.

The course takes place in ArthroLab in Munick, a cutting-edge training lab.

Day 1:
08.00 – 08.15 Registration and “morning coffee”
08.15 – 08.45 Basic arthroscopy equipment
08.45 – 09.15  Arthroscopic approach to the elbow joint
09.15 – 10.15 Elbow pathology and decision making
10.15 – 10.30 Coffee break
10.30 – 12.30 Wet lab: elbow
12.30 – 13.30  Lunch
13.30 – 14.00 Arthroscopic approach to the shoulder
14.00 – 15.00 Shoulder pathology and decision making
15.00 – 16.45 Wet lab: shoulder
16.45 – 17.00 Questions

Day 2:
08.30 – 09.00 Arthroscopic approach to the stifle joint
09.00 – 10.15 Stifle pathology and decision making
10.15 – 10.30 Coffee break
10.30 – 12.30 Wet lab: stifle
12.30 – 13.30 Lunch
13.30 – 15.30 Wet lab: free lab
15.30 – 16.00 Questions and End of Course

PÅMELDINGSFRIST
02. FEBRUAR 2018

FORELESER

SILVIA JAUERNIG 
DVM, DECVS

Henvisningsveterinær hos 
AniCura Dyresukehus Oslo. 
Diplomat i kirurgi. Ortopedi, 
bløtvevskirurgi, nevrologi, 
halthetsutredning, laparoskopi.
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AKUTTMEDISIN HUND/KATT
24. FEBRUAR - 25. FEBRUAR

24.02 - 25.02, 2018. 
Kl. 09:00 - ca. 17:00

Veterinærer

JFA Kurssenter

Se side 47

NORSK

NOK 8.900,-

Prisen inkluderer kursavgift, 
kursmateriell, lunsj lørdag og søndag, 
kaffe, te, kaker, frukt og mineralvann 
i alle pauser. Festmiddagen på 
hotellet etter første kursdag 
faktureres ikke, da dette er en gave 
fra oss til kursdeltageren.

Det er anledning til å søke 
Dyreidentitet om økonomisk støtte 
til kurset.

Kurset består av en teoretisk del og en praktisk del med operasjonsøvelser på 
døde dyr. Blant annet blir følgende g jennomgått:

 
Tore Berg:
• Væskebehandling
• Lokaliteter, medisiner, utstyr
• Monitorering
• Imaging
• Tracheotomie
• Tracheal reseksjon
• Pneumothorax
• Liquidothorax
• Thorakotomie med operasjon på lungelapp
• Oesophagus
• Urolithiasis

Ulf Erlandsen:
• Leverkirurgi
• Gastrotomi
• Gastrektomi, partiell
• Enterotomi
• Enterektomi
• Splenektomi
• Cystotomi
• Nefrektomi
• Blødninger i abdomen
• Oppkast/diaré

FORELESERE

PÅMELDINGSFRIST
09. FEBRUAR 2018

ULF ERLANDSEN 
Master of Small Animal Science.

Daglig leder og klinikksjef ved 
Tertnes Dyreklinikk. Har i en årrekke 
undervist i etterutdanningskurs for 
andre veterinærer innen kirurgi og 
akuttmedisin.

TORE BERG  
Master of Small Animal 
Science og spesialist i 
Smådyrsykdommer.

Smådyresykehuset Gjøvik. Har 
30 års erfaring innen tematikken 
smådyrkirurgi og holder regelmessig 
kurs i kirurgi og akuttmedisin for 
andre veterinærer i Norge, Sverige 
og Tyskland.
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GRUNNKURS I TANNMEDISIN,  
HUND/KATT

09. MARS - 11. MARS

09.03 - 11.03, 2018. 
Kl. 09:00 - ca. 17:00
NB: Dette er ett  
tre-dagers kurs.

Veterinærer, studenter. 
Kurset vil også være 
nyttig for dyrepleiere med 
interesse for tannmedisin.

JFA Kurssenter

Se side 47

NORSK

NOK 11.500,-

Prisen inkluderer kursavgift, 
kursmateriell, lunsj fredag, lørdag 
og søndag, kaffe, te, kaker, frukt 
og mineralvann i alle pauser. 
Festmiddagen på hotellet etter første 
kursdag faktureres ikke, da dette er 
en gave fra oss til kursdeltageren.

Middag dag 2 er ikke inkludert i 
prisen. Tillegg på kr. 495,-

Det er anledning til å søke 
Dyreidentitet om økonomisk støtte 
til kurset.

En grunnleggende innføring i diagnostisering og behandling av de vanligste 
munnhulerelaterte lidelser hos hund og katt, med tanke på en klinisk 
hverdag.

Du skal etter kurset kunne diagnostisere de vanligste lidelser, vurdere hva 
du selv behandler, og hva du bør henvise videre, og kunne begynne egen 
kompetanseoppbygging i praktisk arbeid.

INNHOLD:
• Grunnleggende kjeve-, munnhule- og tann-anatomi, fysiologi, 

patofysiologi og immunologi hos hund og katt. Basisg jennomgang av 
utvikling av kjeve og tenner.

• Prinsipper for undersøkelse av munnhule.
• Gjennomgang av de vanligste tann- og kjevelidelser.
• Grunnleggende teknikker for røntgen-fotografering av tenner og kjeve 

ved bruk av analogt og digitalt utstyr.
• Basisg jennomgang av avlesning av tann- og kjevebilder.
• Gjennomgang av de instrumenter en bør ha, håndtering og stell av disse.
• Grunnleggende g jennomgang av ekstraksjon av tenner, lukket og åpen 

teknikk i teori og praksis.
• Teknikker for fjerning av tannstein.
• Praktiske operasjonsøvelser på døde dyr.

PÅMELDINGSFRIST
23. FEBRUAR 2018

GEIR ERIK BERGE  
Spesialist i smådyrsykdommer.

Veterinær ved Nordberg Dyreklinikk

FORELESER
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SILVIA JAUERNIG 
DVM, DECVS

Henvisningsveterinær hos 
AniCura Dyresukehus Oslo. 
Diplomat i kirurgi. Ortopedi, 
bløtvevskirurgi, nevrologi, 
halthetsutredning, laparoskopi.

17.03 - 18.03, 2018. 
Kl. 09:00 - ca. 17:00

Veterinærer

JFA Kurssenter

Se side 47

ENGELSK

NOK 8.900,-

Prisen inkluderer kursavgift, 
kursmateriell, lunsj lørdag og søndag, 
kaffe, te, kaker, frukt og mineralvann 
i alle pauser. Festmiddagen på 
hotellet etter første kursdag 
faktureres ikke, da dette er en gave 
fra oss til kursdeltageren.

PÅMELDINGSFRIST
02. MARS 2018

FORELESER

This workshop concerning general joint stabilization is meant as a course to learn 
how to deal with joint instability of different origin as luxation of the hip joint, 
collateral ligament damage in different joints as well as cranial cruciate disease.

Day 1:
09.00 – 10:15  Canine cranial cruciate disease with diagnostic work  
   up including meniscus
10.15 – 10.30 Coffee break 
10.30 – 11.45 Cranial Cruciate Ligament Repair with Tight Rope: 
   Biomechanics and Technique
11.45 – 12.30 Practical training: saw bones
12.30 – 13:30 Lunch 
13:30 – 16.30 Practical training: wet lab (cadaver) 
   including Free Coffee break
16.30 – 17.00  Questions

Day 2 – more indications of Tight Rope and bone anchors:
09.00 – 10:00 Hip-luxation: Joint Stabilization with  
   Tight-Rope-Toggle Technique
10.00 – 11.00  Bone Anchors (Fastak, Corkscrew, SwiveLock):  
   versatile use for cranial cruciate disease, hip luxation  
   or collateral ligament repair including tarsus, part 1  
11.00 – 11.15 Coffee break
11.15 – 12.00 Bone Anchors (Fastak, Corkscrew, SwiveLock): versatile 
   use for cranial cruciate disease, hip luxation or collateral 
   ligament repair including tarsus, part 2   
12.00 – 12.45 Practical training: dry lab (saw bones)
12.45 – 13.45 Lunch
13.45 – 16.30 Practical Training: wet lab (cadaver)  
   including Free Coffee break
16.30 – 17.00 Questions and End of course

MULTIPLE TECHNIQUES FOR JOINT STABILIZATION 
WITH TIGHT ROPE AND BONE ANCHORS

17. MARS - 18. MARS
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IT IS NOT ONLY FINE FEATHERS 
THAT MAKE FINE BIRDS.
- AESOP 
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EKSOTISKE DYR 
14. APRIL - 15. APRIL

14.04 - 15.04, 2018. 
Kl. 09:00 - ca. 17:00

Veterinærer

JFA Kurssenter

Se side 47

ENGELSK

NOK 9.900,-

Prisen inkluderer kursavgift, 
kursmateriell, lunsj lørdag og søndag, 
kaffe, te, kaker, frukt og mineralvann 
i alle pauser. Festmiddagen på 
hotellet etter første kursdag 
faktureres ikke, da dette er en gave 
fra oss til kursdeltageren.

Det er anledning til å søke 
Dyreidentitet om økonomisk støtte 
til kurset.

This course will give an overview about basic and advanced techniques which 
have been used and developed in a daily “exotic practice” for over 30 years.
The focus will be put on reptile medicine, however some selected cases 
in birds and small mammals as well as selected techniques and surgical 
procedures, which have been found very helpful will be demonstrated, 
because many veterinarians see the whole variety of these species.

The course is built up on a large number of video clips, starting from 
anatomic and physiological peculiarities over sample collection to different 
surgical procedures.

Ultrasound examination is especially essential in Reptiles – therefor a half 
day should be used that participants can use Hands on Ultrasound under 
supervision on selected reptiles.

Day 1:
9:00 – 12:00
• Introduction to reptile Medicine 

Reptile Anatomy and Physiology  
– what a Vet should know

• Bring on the sun! Ultraviolet B 
radiation as a key husbandry need 
and therapeutic for exotic pets

• Handling reptiles and Collecting 
Samples

• Clinical Pathology

13:00 – 18:00
• Ultrasound basic – what you 

should know before you start
• Radiology
• Anesthesia and Pain in Reptiles
• Basic surgical procedures 

• Introduction to avian medicine
• Introduction to small mammal 

medicne

Day 2:
9:00 – 12:00
• Ultrasound Hands On Workshop

13:00 – 17:00
• Ultrasound Advanced – Now you 

know what you see
• Shell repair
• Surgery on the genital tract
• Parasitology
• Infectious diseases
• Non Infectious diseases and 

problems
• Cases

FORELESERE

PÅMELDINGSFRIST
28. MARS 2018

CLAUDIA HOCHLEITHNER 
Mag.

MANFRED 
HOCHLEITHNER 
Dr., Dipl. ECZM
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INTENSIVE CARE

Kronisk nyresvikt, 
IRIS-trinn I Kronisk nyresvikt, IRIS-trinn II, III eller IV

91% er   
TILFREDS 

med Renal-diettene våre(3)

Kronisk  
nyresvikt

ET ERNÆRINGSPROGRAM

LA OSS SAMMEN GI KATTEN ET SÅ LANGT  
OG SUNT LIV SOM MULIG.

TILPASSET HVERT TRINN I SYKDOMMEN  
Bidra til å bremse utviklingen av sykdommen og lindre kliniske 
symptomer med dietter i Renal-serien(1, 2).

DIETTER MED HØY SMAKELIGHET 
Stimulerer appetitten til katter i perioder med fôrvegring og redusert 
appetitt. 

Opp til 19 
tilgjengelige kombinasjoner av individuelle 

og blandede Renal-fôr, med forskjellige 
aromaprofiler og teksturer for 
å imøtekomme preferansene 

til alle kattene.
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3.  SIKRE GOD OPPFØLGING

PASIENTENE BØR EVALUERES REGELMESSIG. 
En god oppfølging gjør at man kan velge en tilpasset håndtering 
av lidelsen ved behov. Slik kan man sikre kattene et så langt og 
sunt liv som mulig. 
ROYAL CANIN® ledsager deg med dedikerte vitenskapelige 
verktøy som bidrar til å støtte praksisen din og pedagogiske 
verktøy for å øke kunnskapsnivået hos dyreeierne. 

Ta kontakt med oss for mer informasjon.
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Boggess M, et al. Symmetric dimethylarginine assay validation, stability, and evaluation as a marker for early detection of chronic kidney disease in dogs. J Vet Intern 
Med. 2015;29(4):1036–1044. (5) Hall JA, Yerramilli M, Obare E, Yerramilli M, Jewell DE. Comparison of serum concentrations of symmetric dimethylarginine and 
creatinine as kidney function biomarkers in cats with chronic kidney disease. J Vet Intern Med. 2014;28(6):1676–1683. (6). Hall JA, Yerramilli M, Obare E, Yerramilli M, Yu 
S, Jewell DE. Comparison of serum concentrations of symmetric dimethylarginine and creatinine as kidney function biomarkers in healthy geriatric cats fed reduced 
protein foods enriched with fish oil, L-carnitine, and medium-chain triglycerides. Vet J. 2014;202(3):588–596. (7) Hall JA, Yerramilli M, Obare E, Yerramilli M, Melendez 
LD, Jewell DE. Relationship between lean body mass and serum renal biomarkers in healthy dogs. J Vet Intern Med. 2015;29(3):808–814.

ERNÆRINGEN ER EN HJØRNESTEIN I 
HÅNDTERINGEN AV KRONISK NYRESVIKT.
ROYAL CANIN® tilbyr et ernæringsprogram tilpasset 
IRIS-nivåene som bidrar til å håndtere perioder med 
fôrvegring og redusert appetitt.
Takket være fôr med forskjellige aromaprofiler og 
teksturer er det mulig å imøtekomme alle kattenes 
individuelle preferanser. 

2.  IMØTEKOM ALLE KATTENES  
 PREFERANSER 

DET ER INGEN TIDLIGE SYMPTOMER PÅ NYRESVIKT.  
En tidlig undersøkelse hos veterinæren er den eneste måten å oppdage lidelsen på. 
Deretter kan lidelsen håndteres bedre med en tilpasset ernæringsløsning. 
SDMA (Symmetric Dimethyl Arginine) er en biomarkør som kan øke ved så lite  
som 25 % reduksjon i nyrefunksjonen(4,5) og som ikke blir påvirket av muskelmasse 
eller andre eksterne faktorer(6,7).  
Ved å benytte SDMA sammen med blodprøver kan man  
diagnostisere tilfeller av tidlig kronisk nyresvikt.

1.  OPPDAG KRONISK NYRESVIKT TIDLIG

Nøkkel - 
punkter
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A kennel is just a kennel?  We don’t think so! 
 
Shor-Line Kennels... 
 
When only the best will do. 
 
 42 different sizes 
 Safe 
 Secure 
 
 
 
 
 
 

Shor-Line Ltd, Unit 39A, Vale Business Park, Llandow, Cowbridge,  
Vale of Glamorgan, CF71 7PF 

Tel: 01446 772041 Fax: 01446 773668 
Web: www.shor-line.co.uk 

Email: quality@shor-line.co.uk 

Quality Equipment... 
         An Investment for Life 

Photograph courtesy of Willows Veterinary Centre & Referral Service, Shirley, West Midlands 

Lifetime Guarantee 

 Easy to clean 
 Lifetime Guarantee 
 An investment in Life, for Life 
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NINA OTTESEN 
DVM, Dipl., ECVDI 
(European Veterinary 
Specialist in Veterinary 
Diagnostic Imaging). 

Universitetslektor ved NMBU.

ULTRALYD ABDOMEN  
HUND/KATT, BASISKURS

21. APRIL - 22. APRIL

21.04 - 22.04, 1028. 
Kl. 09:00 - ca. 18:00

Veterinærer

JFA Kurssenter

Se side 47

NORSK

NOK 8.900,-

Prisen inkluderer kursavgift, 
kursmateriell, lunsj lørdag og søndag, 
kaffe, te, kaker, frukt og mineralvann 
i alle pauser. Festmiddagen på 
hotellet etter første kursdag 
faktureres ikke, da dette er en gave 
fra oss til kursdeltageren.

Det er anledning til å søke 
Dyreidentitet om økonomisk støtte 
til kurset.

Grunnkurs i diagnostisk ultralyd med generell undersøkelse av abdomen. 
Praktisk trening - ultralydundersøkelser på hund og katt.

Oversikt over generell ultralydundersøkelse av abdomen, som inkluderer 
ultralydfysikk, læren om ultralydknappene (”knobology”) og abdominal 
skanningteknikk.

Det vil bli lagt vekt på normal abdominal sonografisk anatomi, med hensyn 
på lever, milt, nyrer, vesica, uterus, drektighet og prostata. Kurset vil 
også omfatte ultralydfunn ved svært mange patologiske tilstander i disse 
organene.

Kurset har ”hands on” trening i bruk av ultralyd av abdomen på levende 
hunder og katter. Det vil bli lagt vekt på trening av bildeoptimalisering og 
identifisering av parenchymale organer som er g jennomgått.

Dag 1:
09.00 – 10.00 Ultralyd – fysikk og terminologi
10.00 – 11.00 Lever
11.00 – 12.00 Galleblære/Milt
12.00 – 13.00 Lunsj
13.00 – 14.00 Milt fortsetter
14.00 – 15.00 Nyrer
15.00 – 15.30 Kaffe
15.30 – 16.30 Vesica
16.30 – 17.30 Uterus/drektighet
17.30 – 18.30 Prostata/Testikler

Dag 2:
09.00 – 12.00 Praktisk trening – ultralydundersøkelse på levende hund
12.00 – 13.00 Lunsj
13.00 – 16.00 Praktisk trening – ultralydundersøkelse på levende katt

FORELESER KURSDELTAGER

PÅMELDINGSFRIST
06. APRIL 2018

HERLIG, UTROLIG  
DYKTIG DAME!
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ULTRALYD HJERTE,  
HUND OG KATT DEL I

05. MAI - 06. MAI

05.05 - 06.05, 2018. 
Kl. 09:00 - ca. 17:00
NB: Maks 12 deltagere.

Veterinærer

JFA Kurssenter

Se side 47

ENGELSK

NOK 11.900,-

Prisen inkluderer kursavgift, 
kursmateriell, lunsj lørdag og søndag, 
kaffe, te, kaker, frukt og mineralvann 
i alle pauser. Festmiddagen på 
hotellet etter første kursdag 
faktureres ikke, da dette er en gave 
fra oss til kursdeltageren.

Det er anledning til å søke 
Dyreidentitet om økonomisk støtte 
til kurset.

This course is designed to provide the veterinary practitioner a basic 
understanding of the theoretical and practical base of echocardiography in small 
animals. Topics included in this course are the physics behind echocardiography, 
cardiac anatomy and physiology, standard 2D views (left and right sided), 
standard measurements. The participants will rotate in hands-on sessions 
through different stations supervised by experienced instructors for individual 
coaching of how to obtain echocardiographic imaging planes.

Day 1:
Lectures concerning basic physics of echocardiography, cardiac anatomy and 
physiology, and basic applications from the right parasternal approach, standard 
imaging in 2D, normal and abnormal morphology of the heart. Practical 
demonstration of a cardiological examination. Echolab: hands-on in small groups.

08.30 – 09.00 Registration
09.00 – 09.45 Cardiovascular anatomy and physiology (ILJ)
09.50 – 10.35 Ultrasound basic principles and physics (JH)
10.35 – 10.50 Coffee break
10.50 – 12.00 Basic applications from the right parasternal approach (JH)
12.00 – 13.00 Lunch
13.00 – 16.30 Practical echocardiographic training (JH, ILJ, ST)

Day 2:
Lecture: Basic applications from the left view, standard echocardiographic 
measurements in 2D and in M-mode. Echolab: hands-on in small groups.

09.00 – 09.45 Basic applications from the left side (ILJ)
09.50 – 10.35 Measurements of cardiac dimensions  
   in 2D and in M-mode (JH)
10.35 – 10.50 Coffee break
10.50 – 12.00 Case based discussion (ILJ)
12.00 – 13.00 Lunch
13.00 – 15.30 Practical echocardiographic training (JH, ILJ, ST)

FORELESERE

PÅMELDINGSFRIST
20. APRIL 2018

INGRID LJUNGVALL 
DVM, PhD, Associate Professor of Internal 
Medicine, Uppsala, Sweden

SUSANNE THAMKE  
Dr.med.vet. 

JENS HÄGGSTRÖM  
DVM, PhD, DECVIM-CA (CARDIOLOGY)  
Professor of Internal Medicine, Uppsala, Sweden
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A KITTEN IS, IN THE ANIMAL 
WORLD, WHAT A ROSEBUD 

IS IN THE GARDEN.
- ROBERT SOWTHEY
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LORRAINE FLEMING 
BVetMed CertVOphthal 
MRCVS.

Started Ophthalmology referral 
service at the Grove Veterinary 
Group in Fakenham in 2005.

OFTALMOLOGI
09. JUNI - 10. JUNI

09.06 - 10.06, 2018. 
Kl. 09:00 - ca. 17:00

Veterinærer og for spesielt 
interesserte studenter

JFA Kurssenter

Se side 47

ENGELSK

NOK 8.900,-

Prisen inkluderer kursavgift, 
kursmateriell, lunsj lørdag og søndag, 
kaffe, te, kaker, frukt og mineralvann 
i alle pauser. Festmiddagen på 
hotellet etter første kursdag 
faktureres ikke, da dette er en gave 
fra oss til kursdeltageren.

Det er anledning til å søke 
Dyreidentitet om økonomisk støtte 
til kurset.

Small animal Ophthalmology 
This two days course is aimed at general practitioners who want to improve 
their ophthalmology skills. 
 
It starts with a refresher on the ophthalmic examination, how best to 
perform it, and what equipment is required. This will be followed by a “hands-
on” session, allowing the delegates to put these techniques into practice. 
There will be discussion of the normal variation, seen in the eyes of our feline 
and canine patients. This will be complemented by case presentations, to 
aid in the diagnosis and treatment of common presenting signs, such as the 
cloudy eye, the red eye, the wet eye, corneal ulcerations and loss of vision.
 
The second day is all about the surgical treatment of ophthalmic diseases. It 
will start with an overview of instruments and equipment required, as well as 
talking about patient preparation. Surgical techniques for use on the eyelids, 
third eyelid and cornea will be described and discussed. Delegates will get a 
chance to practice these techniques later in the day during a wet lab session. 
By the end of the two days, delegates should be enthused about eyes, and 
raring to get back to the clinic!
 
By the end of this course, delegates should have a thorough understanding of:
• How to approach clinical cases in a logical manner, and perform a  

good basic eye examination.
• The normal variations seen in our patients’ eyes, relating to breed, 

age and coat colour etc.
• The differential diagnoses for common presenting signs, such as the 

wet eye, corneal ulceration, hyphaema, sudden loss of vision and 
exophthalmoses etc.

• The medical and surgical treatment regimes for common  
ophthalmic problems.

• Preparation of the eye for surgery, and compiling a basic  
kit for ophthalmic surgery.

• The range of surgical procedures, available for use on the eyelids, 
third eyelid and cornea.

PÅMELDINGSFRIST
25. MAI 2018

FORELESER KURSDELTAGER

SUPERFORNØYD 
MED ALT!



The Slit Illumination Head with multi-coated, scratch-resistant swivel lens and 1.6 x magnification for a high-resolution image 
allows optimal instrumentation during examinations of the ear canal and tympanum. The special optical interface precisely 
integrates the LED illumination with the optical system to ensure bright, homogeneous light during examinations. 

HEINE® G 100 LED Slit Illumination Head

LIGHT INTENSITY HOMOGENEITY COLOUR  
RENDERING

THERMAL  
MANGEMENT

DURABILITY

Jan F Andersen Veterinary AD-2017.indd   1 03.05.2017   13:49:09
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IF YOU THINK DOGS CAN’T COUNT, 
TRY PUTTING THREE DOG BISCUITS 
IN YOUR POCKET AND THEN GIVE HIM 
ONLY TWO OF THEM.
- PHIL PASTORET 
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BLØTVEVSKIRURGI,  
BASISKURS

21. SEPTEMBER - 23. SEPTEMBER

21.09 - 23.09, 2018. 
Kl. 09:00 - ca. 17:00
NB: 3 dagers kurs,  
21 deltagere.

Veterinærer

JFA Kurssenter

Se side 47

NORSK

NOK 12.900,-

Prisen inkluderer kursavgift, 
kursmateriell, lunsj fredag, lørdag 
og søndag, kaffe, te, kaker, frukt 
og mineralvann i alle pauser. 
Festmiddagen på hotellet etter første 
kursdag faktureres ikke, da dette er 
en gave fra oss til kursdeltageren.

Middag dag 2 er ikke inkludert i 
prisen. Tillegg på kr. 495,-

Det er anledning til å søke 
Dyreidentitet om økonomisk støtte 
til kurset.

Kurset består av en teoretisk del og en praktisk del med operasjonsøvelser på 
døde dyr. Følgende skal g jennomgås:

Tore Berg:
• Palatum molle-kirurgi
• Nesevingeplastik ved short airway-syndrom
• Trachealkollaps
• Penisamputasjon, katt
• Transpelvical urethrostomie
• Analkjertelfjerning
• Entropion
• Ektropion

Ulf Erlandsen:
• Ranula
• Glandula mandibularis
• Tonsillektomi
• Zepp
• GDV / gastropexi
• Gastrotomi
• Partiell gastrektomi
• Enterotomi
• Enterektomi

PÅMELDINGSFRIST
07. SEPTEMBER 2018

FORELESERE

ULF ERLANDSEN 
Master of Small Animal Science.

Daglig leder og klinikksjef ved 
Tertnes Dyreklinikk. Har i en årrekke 
undervist i etterutdanningskurs for 
andre veterinærer innen kirurgi og 
akuttmedisin.

TORE BERG  
Master of Small Animal 
Science og spesialist i 
Smådyrsykdommer.

Smådyresykehuset Gjøvik. Har 
30 års erfaring innen tematikken 
smådyrkirurgi og holder regelmessig 
kurs i kirurgi og akuttmedisin for 
andre veterinærer i Norge, Sverige 
og Tyskland.
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REPTILKURS 
06. OKTOBER - 07. OKTOBER

Prisen inkluderer kursavgift, 
kursmateriell, lunsj lørdag og søndag, 
kaffe, te, kaker, frukt og mineralvann 
i alle pauser. Festmiddagen på 
hotellet etter første kursdag 
faktureres ikke, da dette er en gave 
fra oss til kursdeltageren.

Det er anledning til å søke 
Dyreidentitet om økonomisk støtte 
til kurset.

Reptile medicine can be challenging at times, not least because these small 
pets are adept at hiding signs of illness until problems are at an advanced 
stage. In addition, their anatomy, physiology, diseases and even the drugs 
that can be used can all vary considerably from more traditional companion 
animal pets. This course is aimed at the general practitioner who would like 
to gain confidence in their approach to these cases. The weekend will focus 
on how to get the most out of an initial consult, common disorders, their 
diagnosis and treatment. 

Key Topics
• Reptile husbandry – the common pitfalls
• Getting the most out of a clinical examination
• Stabilising the critical patient
• Common problems affecting and reptiles and how we can deal with them

Day 1:  
09.00 – 10.30 Reptile keeping including biology, anatomy  
   and physiology
10.45 – 12.00 Reptile keeping and husbandry related diseases
12.00 – 13.00 Lunch
13.00 –  15.00 Handling & Clinical Examination 
   Practical session 
15.15 – 17.00 What to do with the sick reptile; stabilisation and  
   diagnostics. Discussion session / Quiz

Day 2: 
09.00 – 10.30 Medical problems of snakes and lizards
10.45 – 12.00 Medical problems of chelonians
12.00 – 13.00 Lunch
13.00 – 15.00 Case Scenarios
15.15 – 17.00 Anaesthesia and surgery. Discussion session / Quiz

JOANNA HEDLEY 
Dr., BVM&S DZooMed (Reptilian) 
DipECZM (Herpetology) MRCVS

PÅMELDINGSFRIST
21. SEPTEMBER 2018

06.10 - 07.10, 2018. 
Kl. 09:00 - ca. 17:00

Dyrepleiere

JFA Kurssenter

Se side 47

ENGELSK

NOK 8.900,-

FORELESER
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NINA OTTESEN 
DVM, Dipl., ECVDI 
(European Veterinary 
Specialist in Veterinary 
Diagnostic Imaging). 

Universitetslektor ved NMBU.

ULTRALYD ABDOMEN  
HUND/KATT, DEL II
13. OKTOBER - 14. OKTOBER

13.10 - 14.10, 2018. 
Kl. 09:00 - ca. 17:00

Veterinærer

JFA Kurssenter

Se side 47

NORSK

NOK 8.900,-

Prisen inkluderer kursavgift, 
kursmateriell, lunsj lørdag og søndag, 
kaffe, te, kaker, frukt og mineralvann 
i alle pauser. Festmiddagen på 
hotellet etter første kursdag
faktureres ikke, da dette er en gave 
fra oss til kursdeltageren.

Det er anledning til å søke 
Dyreidentitet om økonomisk støtte 
til kurset.

Deltakerne må ha en viss erfaring i bruk av diagnostisk ultralyd på smådyr. 
Kurset omfatter både teori og praktisk undervisning.

INNHOLD: Det forventes at man behersker abdominal ultralyd-
undersøkelse hos hund og katt, med hensyn på lever, milt, nyrer, vesica, 
uterus og prostata.

Det vil bli lagt vekt på normal abdominal sonografisk anatomi, med hensyn 
på de mer ”vanskelige” strukturene som pancreas og binyrer, hvor blant 
annet abdominale kar vil bli benyttet som landemerker. Normal sonografisk 
anatomi av ventrikkel, tarm og lymfeknuter vil g jennomgås.

Kurset vil også omfatte ultralydfunn ved svært mange patologiske tilstander 
i pancreas, binyrer, ventrikkel, tarm og lymfeknuter. Kurset har også ”hands 
on” trening i bruk av ultralyd av abdomen på levende hund og katt. Det vil bli 
lagt vekt på trening av bildeoptimalisering og identifisering av alle abdominale 
organer, med spesiell vekt på pancreas, binyrer, ventrikkel og tarm.

Dag 1:
09.00 – 10.00 Ventrikkel
10.00 – 10.30 Ventrikkel
10.30 – 12.00 Tarm
12.00 – 13.00 Lunsj
13.00 – 14.00 Tarm
14.00 – 15.00 Pancreas
15.00 – 15.30 Kaffe
15.30 – 16.30 Pancreas
17.00 – 18.00 Binyrer

Dag 2:
9.00 – 12.00 Ultralydundersøkelse på levende hund
12.00 – 13.00 Lunsj
13.00 – 15.00 Ultralydundersøkelse på levende katt

PÅMELDINGSFRIST
28. SEPTEMBER 2018

FORELESER KURSDELTAGER

KJEMPE  
FORNØYD!!

- DELTAKER 2017
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ULTRALYD HJERTE,  
HUND OG KATT DEL II

27. OKTOBER - 28. OKTOBER

27.10 - 28.10, 2018. 
Kl. 09:00 - ca. 17:00
NB: Maks 12 deltagere.

Veterinærer

JFA Kurssenter

Se side 47

ENGELSK

NOK 11.900,-

Prisen inkluderer kursavgift, 
kursmateriell, lunsj lørdag og søndag, 
kaffe, te, kaker, frukt og mineralvann 
i alle pauser. Festmiddagen på 
hotellet etter første kursdag 
faktureres ikke, da dette er en gave 
fra oss til kursdeltageren.

Det er anledning til å søke 
Dyreidentitet om økonomisk støtte 
til kurset.

INGRID LJUNGVALL 
DVM, PhD, Associate Professor of Internal 
Medicine, Uppsala, Sweden

This course is a follow up course to part I and is designed to provide 
veterinary practitioner basic further theoretical and practical training of 
echocardiography in small animals. Topics included in this course are physics 
and physiology behind, spectral- and color Doppler echocardiography and 
flow-tracings, assessment of heart valve function, presence of stenotic lesions, 
detection of shunts. The participants will rotate in hands-on sessions through 
different stations supervised by experienced instructors where individual 
coaching of how to obtain echocardiographic imaging planes.

Day 1:
Lectures concerning physics of spectral- and color Doppler echocardiography 
and physiology behind Doppler tracings and flow patterns, including abnormal 
findings. Echolab: hands-on in small groups

08.30 – 09.00 Registration
09.00 – 09.45 Physiology of blood flow and pressures in the heart (ILJ)
09.50 – 10.35 Spectral and colour Doppler echocardiography (JHÄ)
10.35 – 10.50 Coffee break
10.50 – 12.00 Echocardiographic diagnosis of aquired heart disease (JHÄ)
12.00 – 13.00 Lunch
13.00 – 16.30 Practical echocardiographic training (JH, ILJ, ST)

Day 2:
Lectures concerning assessment of heart valve function and  
detection of shunts. Echolab: hands-on in small groups

09.00 – 09.45 Echocardiographic diagnosis of aquired heart disease (JHÄ)
09.50 – 10.35 Echocardiographic diagnosis of congenital heart disease (ILJ)
10.35 – 10.50 Coffee break
10.50 – 12.00 Echocardiographic diagnosis of congenital heart disease (ILJ)
12.00 – 13.00 Lunch
13.00 – 15.30 Practical echocardiographic training (JH, ILJ, ST)

FORELESERE

JENS HÄGGSTRÖM  
DVM, PhD, DECVIM-CA (CARDIOLOGY)  
Professor of Internal Medicine, Uppsala, Sweden

PÅMELDINGSFRIST
12. OKTOBER 2018

SUSANNE THAMKE  
Dr.med.vet. 
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EICKEMEYER® 
Eltastraße 8
78532 Tuttlingen
Germany 

T +49 7461 96580 0
F +49 7461 96580 91
E export@eickemeyer.de
www.eickemeyer.com

YPOCSODNE 
Discover the possibilities

Extreme 
small 

diamaters

  
 GO  ONLINE  NOW 

TUOBA  EROM  TUO  DNIF 
www.eickemeyer.com/Endoscopy

 EickView 
 Ultra Compact
The EickView Ultra Compact 
with its outer diameter of only 
3 mm represents the new 
generation of multifunctional 
rigid endoscopes.

 LED Videoendoscope 
 EickView 60

The powerful LED light source of this 
stand-alone system is integrated 
directly in the distal end of the scope.

Les mer og bestill i nettbutikken jfa.no

PETLINE PLEIEMIDDELSERIE
- Når kvalitet teller
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TANNBEHANDLING - GNAGERE
10. NOVEMBER - 11. NOVEMBER

Prisen inkluderer kursavgift, 
kursmateriell, lunsj lørdag og søndag, 
kaffe, te, kaker, frukt og mineralvann 
i alle pauser. Festmiddagen på 
hotellet etter første kursdag 
faktureres ikke, da dette er en gave 
fra oss til kursdeltageren.

Det er anledning til å søke 
Dyreidentitet om økonomisk støtte 
til kurset.

After this 2-day course the participants should be able to examine Rabbits 
and Rodents orally and give advice which further diagnostics needed. In 
addition, they should be able to explain pet owners the need for special food 
and keeping to prevent those animals from dental disease. Fundamentals on 
dental instrumentation and special equipment as part of the course should 
help the attendees to finish their specialist clinic.

Day 1:  
09.00 – 10.00 Basics in Rabbit and Rodent Dentistry
10.00 – 11.00 Oral Examination and Endoscopy
11.00 – 12.00 Diagnostics (from radiography to micro-CT)
12.00 – 13.00 Lunch
13.00 – 17.00 Practical Wet Lab (Oral Examination, Endoscopy)

Day 2: 
09.00 – 10.00 Anesthesia and Pain control
10.00 – 11.00 Malocclusion and Crown reduction procedure
11.00 – 12.00 Oral Surgery (tooth extraction, jaw abscess)
12.00 – 13.00 Lunch
13.00 – 17.00 Practical Wet Lab (Crown reduction, extractions,  
   oral surgery)

MATTHIAS SCHWEDA 
FTA, Dr. med.vet

PÅMELDINGSFRIST
26. OKTOBER 2018

10.11 - 11.11, 2018. 
Kl. 09:00 - ca. 17:00

Veterinærer

JFA Kurssenter

Se side 47

ENGELSK

NOK 8.900,-

FORELESER
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At Midmark Animal Health, we care about 
your success. That’s why we are committed 

to being your total solution for better patient care and 
better business. 

Midmark,the industry-leading veterinary solutions 
manufacturer in the US, supports veterinary practices 
worldwide with professional equipment, education 
and training. The Midmark family of integrated, 
veterinary-specific products represents an unswerving 
commitment to quality and value backed by over 90 
years of manufacturing and clinical use experience.

To learn more, call +44 (0) 1730 815811 or email: 
animalhealthemea@midmark.com.

Midmark – the 
total veterinary 
solution. 

Better Patient Care. Better Business.™
Midmark Corporation, Dayton, OH, USA. 
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LEDDKIRURGI
23. NOVEMBER - 24. NOVEMBER

23.11 - 24.11, 2018. 
Kl. 09:00 - ca. 17:00
NB! 3 dagers kurs.

Veterinærer

JFA Kurssenter

Se side 47

NORSK

NOK 12.900,-

Prisen inkluderer kursavgift, 
kursmateriell, lunsj fredag, lørdag 
og søndag, kaffe, te, kaker, frukt 
og mineralvann i alle pauser. 
Festmiddagen på hotellet etter første 
kursdag faktureres ikke, da dette er 
en gave fra oss til kursdeltageren.

Middag dag 2 er ikke inkludert i 
prisen. Tillegg på kr. 495,-.

Det er anledning til å søke 
Dyreidentitet om økonomisk støtte 
til kurset.

Kurset gir deltagerne informasjon om de vanligste lidelser i 
skulderledd,albueledd,Carpus, hofteledd samt kne og haseledd. Det blir 
trent tilganger i skulderledd,albueledd, hofte og kneledd , haseledd hvor 
de forskjellige lidelser blir operert på kadaver. Dette kurset passer for 
veterinærer som ønsker å starte opp med leddkirurgi samt veterinærer med 
noe trening i dette da det vil bli g jennomgått både enklere og mer krevende 
teknikker. 

• Utstyr, aseptikk, planlegging, røntgen, CT
• OCD skulderledd
• Bicepsseneproblematikk
• Infraspinatuskontraktur
• Coronoidproblematikk, OCD albue samt nye lovende teknikker  

angående disse problemer
• UAP
• Inkongruens albue som følge av vekstforstyrrelser i Radius/Ulna
• Condylefraktur distale Humerus
• Instabilitet i Carpus, Chipfrakturer etc.

• Cruciataruptur, meniskproblemer, Tightrope ( Anthrex)
• medial patellaluxasjon
• Tub. Tibiae avulsjon
• OCD kne
• caudal cruciataruptur
• OCD haseledd
• Instabilitet haseledd,arthrodese
• Lux. overflatelige bøyesene

• HD
• Caput halsreseksjon, Legg Perthes
• Collum Ossis Femorisfraktur
• Luxatio femoris ( Togglepin ( Arthrex)
• OCD Hofte

FORELESERE

PÅMELDINGSFRIST
09. NOVEMBER 2018

ULF ERLANDSEN 
Master of Small Animal Science.

Daglig leder og klinikksjef ved 
Tertnes Dyreklinikk. Har i en årrekke 
undervist i etterutdanningskurs for 
andre veterinærer innen kirurgi og 
akuttmedisin.

TORE BERG  
Master of Small Animal 
Science og spesialist i 
Smådyrsykdommer.

Smådyresykehuset Gjøvik. Har 
30 års erfaring innen tematikken 
smådyrkirurgi og holder regelmessig 
kurs i kirurgi og akuttmedisin for 
andre veterinærer i Norge, Sverige 
og Tyskland.

At Midmark Animal Health, we care about 
your success. That’s why we are committed 

to being your total solution for better patient care and 
better business. 

Midmark,the industry-leading veterinary solutions 
manufacturer in the US, supports veterinary practices 
worldwide with professional equipment, education 
and training. The Midmark family of integrated, 
veterinary-specific products represents an unswerving 
commitment to quality and value backed by over 90 
years of manufacturing and clinical use experience.

To learn more, call +44 (0) 1730 815811 or email: 
animalhealthemea@midmark.com.

Midmark – the 
total veterinary 
solution. 

Better Patient Care. Better Business.™
Midmark Corporation, Dayton, OH, USA. 
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TANNMEDISIN BASISKURS HUND OG 
KATT FOR DYREPLEIERE

13. DESEMBER - 14. DESEMBER

13.12 - 14.12, 2017. 
Kl. 09:00 - ca. 17:00

Dyrepleiere med interesse 
for tannmedisin

JFA Kurssenter

Se side 47

NORSK

NOK 6.000,-

Prisen inkluderer kursavgift, 
kursmateriell, lunsj torsdag og fredag, 
kaffe, te, kaker, frukt og mineralvann 
i alle pauser. Festmiddagen på 
hotellet etter første kursdag 
faktureres ikke, da dette er en gave 
fra oss til kursdeltageren.

Medlemmer i Raid og Norsk 
dyrepleier og assistentforening får 
400,- i rabatt på kursprisen.

For dyrepleiere som ikke har noen erfaring med behandling av munnhule 
utover tannsteinfjerning. En grunnleggende innføring i diagnostisering og 
behandling av de vanligste munnhulerelaterte lidelser hos hund og katt, med 
tanke på en klinisk hverdag.

• Tann(dyre)pleierens oppgaver og muligheter.
• Grunnleggende kjeve-, munnhule- og tann-anatomi, fysiologi, 

patofysiologi og immunologi hos hund og katt. Basisg jennomgang av 
utvikling av kjeve og tenner.

• Prinsipper for undersøkelse av munnhule.
• Journalføring og nomenklatur.
• Gjennomgang av de vanligste tann- og kjevelidelser.
• Grunnleggende teknikker for røntgenfotografering av tenner og kjeve 

ved bruk av analogt og digitalt utstyr.
• Basisg jennomgang av avlesning av tann- og kjevebilder.
• Gjennomgang av instrumenter, samt håndtering og stell av disse.
• Samspill og oppgavefordeling mellom dyrepleier og dyrlege.
• Dyrepleierens selvstendige arbeidsoppgaver.
• Dyrepleiers informasjons- og motivasjonsoppgaver overfor dyreeier.
• Viktige prinsipper ved tannsteinfjerning og periodontittbehandling.
• Teknikker for fjerning av tannstein.
• Grunnleggende g jennomgang av ekstraksjon av tenner,  

lukket og åpen teknikk.
• Hygieneprinsipper.
• Profylakse og oppfølging ved munnhulerelaterte tilstander.

PÅMELDINGSFRIST
29. NOVEMBER 2018

GEIR ERIK BERGE  
Spesialist i smådyrsykdommer.

Veterinær ved Nordberg Dyreklinikk

FORELESER
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I BELIEVE IN INTEGRITY. 
DOGS HAVE IT. HUMANS ARE 
SOMETIMES LACKING IT.
- CESAR MILLAN 
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Ultralydskannere fra GE Healthcare
GE Healthcare er verdensledende innen ultralyd og GE teknologi velges av flere 
verden over enn noe annet merke. GE Healthcare leder den teknologiske  
utviklingen og kan derfor tilby de nyeste og mest avanserte maskinene på  
markedet. GE har et bredt spekter av ultralydskannere for alle typer  
ultralydundersøkelser.

Jan F. Andersen AS har gleden av å kunne tilby alle 
modeller fra GE til norske veterinærer.

Vi tilbyr leasingsfinansiering gjennom  
DNB Finans. Ta kontakt for nærmere 

opplysninger og tilbud.
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Ultralydskannere fra GE Healthcare
GE Healthcare er verdensledende innen ultralyd og GE teknologi velges av flere 
verden over enn noe annet merke. GE Healthcare leder den teknologiske  
utviklingen og kan derfor tilby de nyeste og mest avanserte maskinene på  
markedet. GE har et bredt spekter av ultralydskannere for alle typer  
ultralydundersøkelser.

Jan F. Andersen AS har gleden av å kunne tilby alle 
modeller fra GE til norske veterinærer.

Vi tilbyr leasingsfinansiering gjennom  
DNB Finans. Ta kontakt for nærmere 

opplysninger og tilbud.

TANNMEDISIN BASISKURS HUND OG 
KATT FOR DYREPLEIERE

17. DESEMBER - 18. DESEMBER

17.12 - 18.12, 2017. 
Kl. 09:00 - ca. 17:00

Dyrepleiere med interesse 
for tannmedisin

JFA Kurssenter

Se side 47

NORSK

NOK 6.000,-

Prisen inkluderer kursavgift, 
kursmateriell, lunsj mandag og 
tirsdag, kaffe, te, kaker, frukt 
og mineralvann i alle pauser. 
Festmiddagen på hotellet etter første 
kursdag faktureres ikke, da dette er 
en gave fra oss til kursdeltageren.

Medlemmer i Raid og Norsk 
dyrepleier og assistentforening får 
400,- i rabatt på kursprisen.

For dyrepleiere som ikke har noen erfaring med behandling av munnhule 
utover tannsteinfjerning. En grunnleggende innføring i diagnostisering og 
behandling av de vanligste munnhulerelaterte lidelser hos hund og katt, med 
tanke på en klinisk hverdag.

• Tann(dyre)pleierens oppgaver og muligheter.
• Grunnleggende kjeve-, munnhule- og tann-anatomi, fysiologi, 

patofysiologi og immunologi hos hund og katt. Basisg jennomgang av 
utvikling av kjeve og tenner.

• Prinsipper for undersøkelse av munnhule.
• Journalføring og nomenklatur.
• Gjennomgang av de vanligste tann- og kjevelidelser.
• Grunnleggende teknikker for røntgenfotografering av tenner og kjeve 

ved bruk av analogt og digitalt utstyr.
• Basisg jennomgang av avlesning av tann- og kjevebilder.
• Gjennomgang av instrumenter, samt håndtering og stell av disse.
• Samspill og oppgavefordeling mellom dyrepleier og dyrlege.
• Dyrepleierens selvstendige arbeidsoppgaver.
• Dyrepleiers informasjons- og motivasjonsoppgaver overfor dyreeier.
• Viktige prinsipper ved tannsteinfjerning og periodontittbehandling.
• Teknikker for fjerning av tannstein.
• Grunnleggende g jennomgang av ekstraksjon av tenner,  

lukket og åpen teknikk.
• Hygieneprinsipper.
• Profylakse og oppfølging ved munnhulerelaterte tilstander.

FULLT 

GEIR ERIK BERGE  
Spesialist i smådyrsykdommer.

Veterinær ved Nordberg Dyreklinikk

FORELESER
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MAVIG GmbH
Stahlgruberring 5
81829 Munich, Germany

Phone: +49 (0) 89 420 96 0
e-Mail: info@mavig.com

www.mavig.com
Made in Germany. Since 1921. MAVIG stands for high quality products  

in personal X-ray protection and medical suspension systems.

Your Choice for Veterinary X-Ray Protection
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60%

TIME SPENT WITH 
A CAT IS NEVER 
WASTED.
- COLETTE
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MAVIG GmbH
Stahlgruberring 5
81829 Munich, Germany

Phone: +49 (0) 89 420 96 0
e-Mail: info@mavig.com

www.mavig.com
Made in Germany. Since 1921. MAVIG stands for high quality products  

in personal X-ray protection and medical suspension systems.

Your Choice for Veterinary X-Ray Protection
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Andreas Lervik gikk ut fra Universität 
Leipzig i 2001. Han har jobbet ved 
Regiondjursjukhuset Helsingborg 
som klinikkveterinær og ved 
Regiondjursjukhuset Bagarmossen i 
Stockholm, der han startet Stockholms 

første ICU og blodbank for hund og 
katt. Siden 2007 er han ansatt ved 
Norges Veterinærhøgskole, der han har 
g jennomført et recidency i anestesi, og nå 
er førstelektor i anestesi.

ANDREAS LERVIK, VETERINÆR, DIPL. ECVAA, SPECIALIST I 
HUNDENS OCH KATTENS SJUKDOMAR (SWE)

VÅRE FORELESERE

Utdannet veterinær fra Norges 
Veterinærhøgskole 1981. Han var blant de 
første i Norge som ble offentlig autorisert 
spesialist i smådyrsykdommer, hund og katt.

Geir Erik Berge har arbeidet ved Norges 
Veterinærhøgskole, Groruddalen Dyreklinikk, 
firma Jan F. Andersen A/S, Lifeline AS, 
Lifeline Care AS, startet og driver Nordberg 
Dyreklinikk, Oslo.

Deltatt på 85 nasjonale og internasjonale 
fagkonferanser og etterutdannelseskurs.
Spesielle faglige interesser:
• Tann/munnhulemedisin/kjevekirurgi,  
 klinisk ernæring, utvikling av nye konsepter.
• Kirurgi.

Geir Erik Berge har arbeidet med tannmedisin 
siden starten av 1990-tallet, og deltatt på en 
rekke etterutdannelseskurs innen området.
Han har avholdt en lang rekke kurs og 
forelesningsserier både nasjonalt og 
internasjonalt for dyrleger, farmasøyter, 
helsesøstre og jordmødre.
Geir Erik Berge har i en årrekke holdt 
etterutdannelseskurs i tannmedisin på Jan F.
Andersen A/S sitt kurssenter. Han har også 
vært fast radiodyrlege for NRK P1/Nitimen 
i 10 år, og skrevet i veterinærspalter for 
ukeblader i en årrekke. 
Geir Erik Berge har oversatt og bearbeidet en 
rekke bøker om dyr til norsk, og utgitt egen bok 
om det å være dyrlege.

GEIR ERIK BERGE - SPESIALIST I SMÅDYRSYKDOMMER

Ingrid Ljungvall works at the Department 
of Clinical Sciences, Faculty of 
Veterinary Medicine, Swedish University 
of Agricultural Sciences in Uppsala, 
Sweden. Ljungvall’s main research focus 
is acquired heart disease in dogs and 
cats. She is particularly interersted in 
evaluation and optimization of available 
diagnostic methods of heart disease; 
including both diagnostic imaging methods 
(echocardiography) and assessment of 
various biomarkers of cardiac disease. In 

2011 she defended her thesis about left 
ventricular remodeling and function in 
dogs with different severities of naturally 
acquired MMVD. The thesis included work 
about assessment of the left ventricle 
using novel realtime three dimensional 
(3D) echocardiographic techniques. 
She has also since then been involved in 
several research projects evaluating various 
echocardiographic techniques for cardiac 
chamber assessment.

INGRID LJUNGVALL, DVM, PHD, ASSOCIATE PROFESSOR  
OF INTERNAL MEDICINE, UPPSALA, SWEDEN
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Jens Haggstrom was born and brought 
up in Uppsala, Sweden, where he also 
completed his basic veterinary training 
1990. He earned his Doctorate degree in 
1996 with a thesis concerning myxomatous 
mitral valve disease in dogs. He became
an Associate Professor in Uppsala the 
year 2000, and in 2003 he became 
full Professor in Internal Medicine. Jens 
Haggstrom is author and co-author 
of a large number of original papers 
in Internationally distributed peer-
viewed Journals, Congress abstracts and 

Textbook chapters, including the 2000, 
2005 and 2010 Editions of Ettinger 
and Feldman’s “Textbook of Veterinary 
Internal Medicine”. His main interests in 
research concerns acquired heart disease 
in dogs and cats (MMVD, DCM and 
Cardiomyopathy in cats), pathophysiology 
and therapy of heart failure, and genetic 
risk factors for heart disease in dogs and 
cats. Jens Haggstrom is a Diplomate 
of ECVIM since 1998 and is the past 
President of the European Society of 
Veterinary Cardiology (ESVC).

JENS HAGGSTROM, DVM, PHD, DECVIM-CA (CARDIOLOGY) 
PROFESSOR OF INTERNAL MEDICINE, UPPSALA, SWEDEN

Born 1964 in Linz/ Austria, Study 
University Veterinary Medicine in 
Vienna1983-1991, Married to Dr. Manfred 
Hochleithner, 1992- now Head of  
Tierklinik Strebersdorf  
(http://www.kleintierklinik.at/)

Externships for Birds and Exotics in 
Germany, USA, The Netherlands and UK.
Special training in Ultrasound for small 
animals and Exotics in Germany, USA and 
Austria. International lectures about Bird- 
and Reptile Medicine with special field 
Ultrasound in Austria, Brazil, Argeninia, 
Poland, Israel, Thailand, Csech Republic, 
Slovakia, Bulgaria, Russia, Croatia, 
Thailand, Serbia and USA. 
Several scientific Papers. 
Book Chapter Ultrasound in 2nd and 3rd 
Edition of Current Therapy in Reptile 
Medicine and Surgery Mader & Divers.
Since 1999 PADI Open water sucba diver 
intructor

2003 Founder and Vice-President 
conservation organization Endangered 
(www.endangered.at)
Coffee Table Book: Underwater Universe 
Edition Reuss
Photo Exhibition Museum of Natural 
History Vienna: 29.3.2006-2.7.2006:
Die Kunst ist in der Natur

Photo Exhibition Museum of Natural 
History Vienna: 22.3.2007-7.5.2007
Ruanda Mit den Augen der Kinder

Underwater filming documentary for 
Austrian television: Sea of creepy 
monsters
(http://www.viewster.com/
movie/1189-15416-000/sea-of-creepy-
monsters/)

MAG. CLAUDIA HOCHLEITHNER

VÅRE FORELESERE
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VÅRE FORELESERE

Nina Ottesen ble uteksaminert ved  
NVH i 1989.

Hun har arbeidet ved NVH siden 1990 
og siden 2014 ved Norges miljø – og 
biovitenskapelige universitet (NMBU)/ 
Veterinærhøgskolen, Institutt for sports 
– og familiedyr medisin. Siden 1998 
har hun utelukkende jobbet ved seksjon 
for radiologi med spesiell interesse for 
ultralyddiagnostikk. Hun er europeisk 
spesialist i billeddiagnostikk.

Nina Ottesen har skrevet artikler i  
norske og utenlandske tidsskrifter og  
gitt presentasjoner ved kongresser i inn-  
og utland. Hun har også forelest ved 
mange kurs.

Nina Ottesen har bred klinisk erfaring 
og stor kunnskap og interesse for 
ultralyddiagnostikk

NINA OTTESEN - DVM, DIPL., ECVDI (EUROPEAN VETERINARY 
SPECIALIST IN VETERINARY DIAGNOSTIC IMAGING).

1989 Graduated from Veterinary 
School, Tierärztliche 
Hochschule Hannover, 
Germany

1990 – 1991 Doctoral thesis at Federal 
Ministry of Health, Berlin, 
Germany

1992 – 2014 Consultant for ultrasound 
in veterinary medicine 

Industrial partners:
Esaote 1992-1994
GE Healthcare 1995 – 2014
Scil animal care company 1998 – 2014

Lecturer for:
GE Healthcare, Scil animal care company, 
ESAVS, vet event, Berliner Symposien,
Kleintierkrankheiten Flims

DR.MED.VET. SUSANNE THAMKE

Lorraine Fleming graduated from the 
Royal Veterinary College in 1990, and 
was in 1994 awarded RCVS Certificate in 
Veterinary Ophthalmology.
As a member of the Comparative 
Ophthalmology Unit at the Animal Health 
Trust for 11 years, she was involved with 

both clinical work and research. In 2005 
she started an Ophthalmology referral 
service at the Grove Veterinary Group in 
Fakenham, Norfolk.

She is currently raising a young family and 
working towards her European Diploma.

LORRAINE FLEMING - BVETMED CERTVOPHTHAL MRCVS
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1977-1983:  Veterinærstudium i 
München.

1983-1995:  Smådyrpraksis i Gjøvik.
1994: Norges første spesialist 

i Smådyrmedisin hund/
katt godkjent av 
Landbruksdepartementet.

1995: Åpning av eget 
smådyrsykehus: 
Smådyrsykehuset Gjøvik.

 Har holdt div. kurs ved 
NVH, Jan F. Andersen 
A/S sitt kurssenter, og 
assistert ved AO - kurs på 
universitetet i Berlin.

1985-2005: Diverse etterutdannelses-
kurs, blant annet ESAVS i 
nevrologi.

2005-2009: Masterutdannelse ved 
Universitetet i Berlin under 
ledelse av Prof. Brunnberg.

Tore Berg startet Smådyresykehuset Gjøvik i 1995 og er eneste veterinær på østlandet 
som er EU-godkjent master of small animal science. Dette er en tittel som gis etter 3 1/2 
års videreutdanning ved universitetet i Berlin og som garanterer deg en kvalitetssikring av 
de veterinære tjenester på høyeste nivå.

Tore Berg har 30 års erfaring innen tematikken smådyrkirurgi og holder regelmessig kurs 
i kirurgi og akuttmedisin for andre veterinærer i Norge, Sverige og Tyskland.

TORE BERG - MASTER OF SMALL ANIMAL SCIENCE.  
SPESIALIST I SMÅDYRSYKDOMMER

1980-1986:  Veterinærstudium ved Freie 
Universitet Berlin.

1986:  Startet Tertnes Dyreklinikk i 
Bergen.

1990-1995: Diverse 
etterutdannelseskurs.

1996-1998: European School of 
Advanced Veterinary 
studies, fagdisiplin: 
indremedisin og nevrologi.

2006: Startet Gården Dyreklinikk.
Har holdt div. kurs ved 
NVH , Jan F. Andersen 
A/S sitt kurssenter og 
assistert ved AO - kurs på 
universitetet i Berlin.

2005-2009: Masterutdannelse ved 
Universitetet i Berlin under 
ledelse av Prof. Brunnberg.

Eier og daglig leder ved Dyreklinikken Tertnes.

Uteksaminert fra FU Berlin i 1986 og spesialiserte seg i over 30 år innen kirurgi og 
akuttmedisin. Har siden 1998 holdt etterutdanningskurs i kirurgi (bløtdel og ortopedi) 
og akuttmedisin i Norge, Sverige og Tyskland. Spesiell interesse inne ortopedi, nevrologi, 
nevrokirurgi og advanced imaging (CT).

ULF ERLANDSEN - MASTER OF SMALL ANIMAL SCIENCE

VÅRE FORELESERE
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VÅRE FORELESERE

Following graduation from the University 
of Veterinary Medicine Vienna/Austria in
2005, Dr. Matthias Eberspächer-Schweda 
spent one-year in private practice, before
commencing a one-year small animal 
rotating internship at the University of
Veterinary Medicine, Vienna. After two-
years as assistant at the Department of 
Small Animal Surgery he started to work 
together with Prof. Karl Zetner at the 
Dentistry and Oral Surgery Department 
at the university hospital. After Prof. 
Zetner’s retirement in 2010 he completed 
a 5-week externship at the Department 
of Dentistry and Oral Surgery, University 
of Pennsylvania, USA which happened 
again in 2012. In 2011 he passed an exam 
at the Austrian Chamber to become 
a Small Animal Specialist. In 2014 Dr. 
Eberspächer-Schweda published his 
thesis which was honored by the Austrian 
Society of Small Animal Practioneers as 

the best clinical paper. He als completed 
many trainings in Dentistry and Oral 
Surgery such as ESAVS Dentistry 1-4, and 
AOVET Master Courses since he started 
an AVDC full-time residency in 2015. 
Dr. Eberspächer-Schweda is currently 
Chief of Dentistry and Oral Surgery at 
the university’s veterinary hospital. His 
clinical research interests include oral 
and maxillofacial surgery (oncology and 
trauma) maxillofacial reconstruction, 
and diagnostic imaging technologies in 
dentistry and oral surgery, such as cone-
beam CT and micro-CT in both cats and 
dogs, and small mammals. He is founding 
member of the Austrian Veterinary Dental 
Society, and member of the European 
Veterinary Dental Society. Beside his 
clinical work and research he is presenting 
on different national and international 
congresses.

DR. MATTHIAS EBERSPÄCHER-SCHWEDA, FTA

Lecturer in Exotic Species and Small 
Mammal Medicine and Surgery
Royal College of Veterinary Surgeons 
recognised specialist in Zoo & Wildlife 
Medicine  
European recognized specialist in 
Zoological Medicine (Herpetology)

Jo qualified from Royal (Dick) School of 
Veterinary Studies in 2003 and spent time 
in mixed, small animal, exotic and wildlife 

practice before undertaking a residency 
in Exotic Animal and Wildlife medicine 
back at R(D)SVS. She obtained her RCVS 
Diploma in Zoological Medicine in 2012 
and ECZM specialist status in herpetology 
in 2014. She is currently Head of the 
Exotics Service at the Royal Veterinary 
College in London, where she is developing 
the exotics clinical service and student 
teaching.

JOANNA HEDLEY BVM&S DZOOMED (REPTILIAN) DIPECZM 
(HERPETOLOGY) MRCVS



KURSPLAN 2018  |  43    

1986-1992:  University Veterinary 
Medicine Vienna - 
Department internal 
medicine small animals, 
horses and poultry

1992 - now:  Head of Tierklinik 
Strebersdorf (http://www.
kleintierklinik.at/)

Diplomate European College of Zological 
MedicineEuropean College Zological 
Medicine / Avian
1990 – now:  recognized specialist for 

small animals/Fachtierarzt 
für Kleintiere

2012 – 2016: President Vereinigung 
Österreichischer 
Kleintiermediziner VOEK

2016 – now: Vize President Vereinigung 
Österreichischer 
Kleintiermediziner VOEK

 2012 – now: Member of the Assembly of 
Delegates of the Austrian 
Veterinary Chamber – 
Dellegiertenversammlung

2017 – now: President of the Vienna 
Veterinary Chamber

generally sworn and court-certified expert 
small animals and exotics /allgemein 
beeidedt und gerichtlich zertifizierter 
Sachverstaendiger

Born in Vienna Austria
Study University Veterinary Medicine in Vienna 1980-1985
Married to Mag. Claudia Hochleithner
 
Working:
+40 publications scientificc papers
7 book contributions
international lectures: USA, S-Afrika, Japan, Israel, Netherlands, Germany, GB, 
Bulgaria, Argentinia, Sweden, Spain, Brasil, Csech Republic, Slovakia, Poland, Thailand, 
Turkey, Croatia, Serbia, Russia

DR. MANFRED HOCHLEITHNER

VÅRE FORELESERE

Silvia er utdannet fra Justus-Liebig-
Universität i Giessen, Tyskland, i 1994 
og tok sin Diplomat-eksamen i 2000. 
Silvia er den nye tilskuddet til AniCura 
Dyresykehus Oslos kirurgi-team. Med 
Diplomat-tittel i kirurgi, er hun en av de 
høyest utdannede veterinærkirurger i 
Norge. Hun har sanket dyrebar erfaring 
fra over 20 år som kirurg, og jobbet ved 
flere anerkjente klinikker i Europa. Blant 

annet har hun et residency i kirurgi fra 
Universitetet i Bern, og flere år som 
underviser ved det samme universitetet. 
Silvia utfører alt innen kirurgiske inngrep, 
blant annet artroskopier, laparoskopi, 
korsbåndskirurgi, frakturkirurgi, krevende 
bløtvevskirurgi og nevrokirurgi. I tillegg tar 
hun selvfølgelig halthetsutredninger og 
nevrologiske kasus.

SILVIA JAUERNIG, DVM, DECVS 
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Salli’s todelte sete 
forebygger nakke og 
ryggproblemer. Så 
velg den originale 
Salli® Sadelstolen, den hjelper 
deg til å unngå disse problemene.
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HOLD DEG OPPDATERT  
PÅ JFA.NO

Følg med på våre nettsider for oppdatert 
informasjon om kursene våre. Flere kurs kan  
bli lagt til i kursprogrammet utover våren!
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2 16. - 17.02 Tyskland EngelskBasic Arthroscopy Course SILVIA JAUERNIG – DVM, DECVS

1 03. - 04.02 Viul NorskGrunnleggende anestesikurs for 
veterinærer i smådyrpraksis

ANDREAS LERVIK – Veterinær, Dipl. ECVAA, 
Specialist i hundens och kattens sjukdomar (SWE)

6 14. - 15.04 Viul EngelskEksotiske dyr MANFRED HOCHLEITHNER – Dr., Dipl. ECZM
CLAUDIA HOCHLEITHNER – Mag.

5 17. - 18.03 Viul EngelskMultiple Techniques for Joint Stabilization 
with Tight Rope and Bone Anchors

SILVIA JAUERNIG – DVM, DECVS

16 13. - 14.12 Viul NorskTannmedisin basiskurs hund og katt 
for dyrepleiere

GEIR ERIK BERGE – Spesialist i smådyrsykdommer

14 10. - 11.11 Viul EngelskTannbehandling - Gnagere MATTHIAS SCHWEDA – FTA, Dr. med.vet

9 09. - 10.06 Viul EngelskOftalmologi LORRAINE FLEMING – BVetMed CertVOphthal 
MRCVS

17 17. - 18.12 Viul NorskTannmedisin basiskurs hund og katt 
for dyrepleiere

GEIR ERIK BERGE – Spesialist i smådyrsykdommer

7 21. - 22.04 Viul NorskUltralyd abdomen hund/katt,  
basiskurs    

NINA OTTESEN – DVM, Dipl., ECVDI (European 
Veterinary Specialist in Veterinary Diagnostic Imaging)

4 09. - 11.03 Viul NorskGrunnkurs i tannmedisin,  
hund/katt

GEIR ERIK BERGE – Spesialist i smådyrsykdommer

8 05. - 06.05 Viul EngelskUltralyd hjerte hund og katt del I JENS HÄGGSTRÖM – DVM, PhD, DECVIM-CA 
(CARDIOLOGY) Professor of Internal Medicine,  
Uppsala Sweden 
INGRID LJUNGVALL – DVM, PhD, Associate 
Professor of Internal Medicine 
SUSANNE THAMKE – Dr.med.vet.

11 06. - 07.10 Viul EngelskReptilkurs JOANNA HEDLEY – Dr., BVM&S DZooMed 
(Reptilian)DipECZM (Herpetology) MRCVS

12 13. - 14.10 Viul NorskUltralyd abdomen hund/katt, 
del II                            

NINA OTTESEN – DVM, Dipl., ECVDI (European 
Veterinary Specialist in Veterinary Diagnostic Imaging)

3 24. - 25.02 Viul NorskAkuttmedisin hund/katt TORE BERG – Master of Small Animal Science  
og spesialist i Smådyrsykdommer 
ULF ERLANDSEN – Master of Small Animal Science

10 21. - 23.09 Viul NorskBløtvevskirurgi,  
basiskurs

TORE BERG – Master of Small Animal Science  
og spesialist i Smådyrsykdommer 
ULF ERLANDSEN – Master of Small Animal Science

15 23. - 24.11 Viul NorskLeddkirurgi TORE BERG – Master of Small Animal Science  
og spesialist i Smådyrsykdommer 
ULF ERLANDSEN – Master of Small Animal Science

13 27. - 28.10 Viul EngelskUltralyd hjerte hund og katt,  
del II

JENS HÄGGSTRÖM – DVM, PhD, DECVIM-CA 
(CARDIOLOGY) Professor of Internal Medicine,  
Uppsala Sweden 
INGRID LJUNGVALL – DVM, PhD, Associate  
Professor of Internal Medicine 
SUSANNE THAMKE – Dr.med.vet.

PÅMELDINGSSKJEMA JFA-KURS 2018

Veterinær / student:

Deltager: 

Fakturaadresse:

Mobiltelefon:

E-postadresse:

Antall overnattinger (1, 2 evt. 3): 

Ikke rom/ikke middag: 

Vegetarianer/annet:

Kursmateriell papir/elektr.

KRYSS AV KURSDATO KURS FORELESER STED SPRÅK

JAN F. ANDERSEN A/S, Energiveien 1, Bergermoen, 3520 Jevnaker
E-post: post@jfa.no | Web: www.jfa.no | Tlf.: +47 61 31 49 49 | Fax: +47 61 31 49 50
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THORBJØRNRUD HOTELL
Thorbjørnrud er ikke bare et tradisjonsrikt konferansehotell 
– men også en av Norges beste lokalmatprodusenter!
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www.thorbjørnrudhotell.no
Sagveien 8, 3520 Jevnaker
Tlf: 61 31 71 00

Med egen gård, ysteri og 2 mål kjøkkenhage 
er hotellet selvforsynt på mye av råvarene 
som benyttes på hotellet.

Thorbjørnrud, har en lang og allsidig historie 
– og kan spores tilbake til 1300-tallet. 
Hovedhuset har blant annet vært 
direktørboligen til Hadeland Glassverk.

Hotellfløyen ble bygget på i 1980-årene og er 
en sjelden arkitektonisk perle med mye glass 

og følgelig mye lys og utsyn til den historiske 
hagen og Randsfjorden.

Thorbjørnrud har ellers gjort mye for å skape 
et levende, fargerikt og inspirerende hotell – 
ved hjelp av interiør og kunst og den frodige 
hagen.

Pris for overnatting: 1000,- pr. natt
Overnatting er ikke inkludert i kursprisen.
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Returadresse: Jan F. Andersen A/S, Energiveien 1, Bergermoen, 3520 Jevnaker

A-BLAD

JAN F. ANDERSEN A/S, Energiveien 1, Bergermoen, 3520 Jevnaker
E-post: post@jfa.no | Web: www.jfa.no | Tlf.: +47 61 31 49 49 | Fax: +47 61 31 49 50

www.facebook.com/jfakurs 

Vi ønsker alle våre kursdeltagere 
velkommen til et spennende og lærerikt år!


