
 

 FD-kurs vår 2020  
 

 
 På FD-kursene får du ny kunnskap som du kan ta med deg rett inn i jobbhverdagen 
 

 
Kurs i reproduksjon 

Fredag 22. og lørdag 23. oktober 2020 
 
Tema: 
 Brunstkontroll 

 Drektighet og fødsel 

 Årsaker til nedsatt fertilitet  

 Vurdering av 
cellesyklusstadiet og optimal 
parringstidspunkt 

 Sædtapping og vurdering av 
sædkvalitet og motilitet 

 
Vi har gleden av å inviterer til både et teoretisk og praktisk kurs i reproduksjon! Kurset tilbyr 
2 workshops med praktisk sædtapping og vurdering av både sædkvalitet og 
cellesyklusstadiet hos tisper. Kurset egner seg for klinikere som har interesse for 
reproduksjon hos hund.  
 

 
Foreleser er Kathrine Kirchhoff, DVM, Cert. SAD  
Diplomate European College of Animal Reproduction (ECAR). 
Kathrine ble ferdig utdannet i 1994 fra Den Kongelig Veterinær og 
Landbrukshøyskole. Hun jobbet som klinikkveterinær på Norges 
veterinærhøyskole i året 1998-1999. I 2007 avsluttet hun 
fagdyrlegeutdannelsen med hovedoppgave i reproduksjon hos 
hund. Deretter tok hun en etterutdannelse ved deltagelse i ESAVS. I 
2017 avsluttet hun sitt 4-årige residency under ECAR med bestått 

diplomateksamen. Hun har siden 2000 vært ansatt i Dyrlegegruppen Frijsenborg og ansvarlig 
for Hadsten Dyreklinikk. Siden 2005 er hun også medeier av Dyrelegegruppen Frijsenbo 
 
Påmelding sendes på e-post til kurs@f-d.no  
Kurset koster 8400,- og alle inviteres på middag på fredag kveld. 
Studentpris er 4500,- 
Avbestilling etter 13 oktober medfører at deltageravgiften faktureres. 
 
Overnatting anbefales på Quality Hotel Fredrikstad - oppgi Fredrikstad Dyrehospital som kunde og 

prisen blir 1080,-. Alternativ er Scandic Hotel til kr 895,- om du oppgir FDH som business partner. 
Men mulig du får bedre pris på online booking/eller ringer og spør et rimligst mulig 
alternativ. Begge ligger sentralt og i gangavstand til dyrehospitalet.  
 
Hjertelig velkommen! 

  

mailto:kurs@f-d.no
https://www.nordicchoicehotels.no/quality/quality-hotel-fredrikstad/
https://www.scandichotels.no/hotell/norge/fredrikstad
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 På FD-kursene får du ny kunnskap som du kan ta med deg rett inn i jobbhverdagen 
 

         
Fredag 22. okt  

12.30-1300 Velkommen, kaffe og introduksjon 

13.00-13.45 Brunstkontroll og fastsettelse av optimal parringstidspunkt Del 1 

13.45-14.00 Kaffepause 

14.00-15.00 Brunstkontroll og fastsettelse av optimal parringstidspunkt Del 2 

15.00-16.00 Kaffepause med litt mat 

16.00-16.45 Drektighet og drektighetsdiagnostikk  

16.45-17.00 Kaffepause  

17.00-17.45 Normal og unormal fødselsforløp 

17.45- 19.00 Workshop 1: Vurdering av medbragte utstryk og fastsettelse av 

syklusstadie 

20.00 Middag i Fredrikstad 

 

Lørdag 23. okt  

09.00-09.45 Årsaker til nedsatt fertilitet hos tisper 

9.45-10.00 Kaffepause  

10.00-10.45 Sædtapping og sædvurdering  

11.00-12.00 Årsaker til nedsatt fertilitet hos hannhund 

12.00-13.00 Lunsj 

13.00-15.00 Workshop 2: Praktisk sædtapping. Vurdering av motilitet og  

medbragt smears for vurdering av morfologiske forandringer.  

15.00-15.30 Spørsmål og avslutning  

 
Vi takker Virbac for samarbeidet! 

       


