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

 
Kurs i kirurgisk ekstraksjonsteknikk på hund og katt  

Fredag 17. og Lørdag 18. september 2021 
 
Tema: 
Å beherske korrekt ekstraksjonsteknikk 
på hund og katt er avgjørende kunnskap 
når man utfører tannbehandling i 
smådyrpraksis. 
Kurset vil gi deg innsikt i hvordan man 
vurderer hvilken ekstraksjonsteknikk som 
er best egnet for den enkelte tann. 
Vi gjennomgår også hvordan 
problematiske tenner som ankyloserte 
tenner, tenner med krumme røtter, 
tenner med krone- og/eller rotfraktur, 

hypercementose, tenner hos brachiocephale raser og hos små hunder med svekket kjeve 
som følge av alvorlig periodontitt ekstraheres.  
Det blir praktiske øvelser med ekstraksjon av insisiver, hjørnetenner og rovtenner.  

Forelesere er Sigbjørn Storli Dipl. EVDC/ EBVS-European Veterinary 
Specialist in Dentistry & Oral Surgery . Sigbjørn ble uteksaminert 
veterinær fra Justus Liebig Universität i Giessen, Tyskland i 1990. I 2009 
dedikerte han seg til tannbehandling og munnhulekirurgi på heltid, og har 
siden dette jobbet utelukkende med dette. Han begynte på en Europeisk 
spesialisering innen tannbehandling samme år og fullførte utdannelsen i 2017 
og er med dette Norges eneste veterinærspesialist i tannsykdommer og 
oralkirurgi, Dipl. EVDC. I forbindelse med spesialiseringen jobbet Sigbjørn 6 
måneder sammen med veterinærspesialist Jens Ruhnau i Danmark, samt at 
han hadde et 11 måneders engasjement ved Dentistry & Oral Surgery Sevice 

ved Ryan Veterinary Hospital of University of Pennsylvania fra 2013 til 2014. Etter hjemkomst fra USA 
fortsatte han ved Evidensia Lørenskog Dyreklinikk fram til juni 2018. I juli samme år åpnet han Norges 
første spesialklinikk for dyretannhelse og oralkirurgi sammen med ektefellen Ingeling Bull. 

Kurset egner seg for klinikere som ønsker å forbedre seg innen tannkirurgi.  
 
Påmelding sendes på e-post til kurs@f-d.no. Maks 12 deltagere!  
Kurset koster 13900,- og alle inviteres på middag på fredag kveld. 
Avbestilling etter 1. september 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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Fredag 17. sept  

8.30-9.00 Velkommen og registrering  

9.00-10.30 Teori: Introduksjon til ekstrasjoner. Komplikasjoner ved tanntrekk 

10.30-10.45 Kaffepause 

10.45-11.15 Teori: Operasjonsinstrumenter og vedlikehold  

11.15 – 12.00  Teori: Regional analgesi og introduksjon til tannrøntgen 

12.00 – 13.00 Lunsj  

13.00 – 14.00 Praktiske øvelser. Regional analgesi og røntgen  

14.00 – 14.45 Teori: Ekstraksjonsteknik enrotede tenner  

14.45-15.00 Kaffepause  

15.00 – 17.00  Praktiske øvelser. Ekstraksjon av insisiver og P1, M2/M3 

20.00 Middag i Fredrikstad 

Lørdag 18. sept  

08.30 – 09.00 Teori: Flap teknikk, Prinsipper ved ekstraksjon av hjørnetenner 

09.00 – 09.45  

 

Teori: Tilgang til vanskelige tenner: ankyloserte, krumme røtter, 

crowding, misdannede tenner og tenner med unormal anatomisk 

plassering, svake kjever. 

9.45-10.00 Kaffepause 

10.00 – 12.00  Praktiske øvelser. Ekstraksjon av hjørnetenner 

12.00 – 13.00  Lunsj 

13.00 – 13.45  Teori: Flap teknikk forts., Ekstraksjon av P4 og Molarer 

13.45-14.00 Kaffepause 

14.00 – 16.00 Praktiske øvelser, Ekstraksjon av hjørnetenner og rovtenner/molarer  

16.00 – 16.15  Oppsummering og avslutning 

Vi takker Jan F. Andersen AS for samarbeid og velvillig støtte med maskiner og teknisk support 

 

 


