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Kurs i tannrøntgen på hund og katt  
Fredag 12. og Lørdag 13. november 2021 

 
Tema: 
Velkommen til et kurs som er et «must» for 
alle veterinærer og dyrepleiere/assistenter 
som arbeider med tannbehandling.  
 
Tannrøntgen er en disiplin som ofte volder 
den enkelte veterinær og dyrepleier 
frustrasjon fordi man ikke behersker 
teknikken, og på dette kurset vil du lære 

hvordan du skal ta perfekte røntgenbilder av alle tennene hos hund og katt. Kurset har fått 
meget gode tilbakemeldinger i både Norge og Danmark, og i tillegg til teoretisk undervisning 
blir det grundig gjennomgang med praktiske øvelser og hands-on undervisning i hvordan 
man tar røntgenbilder. Du lærer også hvordan man tolker røntgenbilder og det blir bred 
gjennomgang av ulike patologiske tilstander. 

Foreleser 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 alle veterinærer og dyrepleiere/assistenter som arbeider med 
tannbehandling.  
 

Påmelding sendes på e-post til kurs@f-d.no. Maks 20 deltagere!  
Kurset koster 9900,- og alle inviteres på middag fredag kveld kl. 19.00. 
Avbestilling etter 29. 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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Fredag 12. nov  

8.30 - 9.00 Velkommen og registrering  

9.00 - 09.45 Grunnleggende innføring i radiologi  

9.45 - 10.00 Kaffepause 

10.00 - 10.45 Gjennomgang av ulike røntgensystemer og bildebehandling 

10.45 – 11.00 Kaffepause 

11.00 – 12.00 Posisjoneringsteknikk ved tannrøntgen på hund og katt. Praktisk 
demo 

12.00 – 13.00 Lunsj  

13.00 – 14.00 Introduksjon til bildetolkning 

14.00-14.15 Kaffepause  

14.15 – 17.00 Kursdeltagerne deles i 2 grupper 

Gruppe 1: Tolkning av røntgenbilder. Case baserte øvelser 

Gruppe 2: Praktisk undervisning og øvelser med tannrøntgen på hund 

- fullstatus 

19.00 Middag i Fredrikstad 

Lørdag 13. nov  

08.30 – 11.00 Gruppe 1: Tolkning av røntgenbilder. Case baserte øvelser 

Gruppe 2: Praktisk undervisning og øvelser med tannrøntgen på hund 
- fullstatus 

11.00 – 12.00  Full-status tannrøntgen på katt. 

12.00 - 13.00 Lunsj 

13.00 – 15.00  Gjennomgang av gruppeoppgaver. Røntgenbildenes kvalitet, 

artefakter, posisjonering. Diagnoser 

15.00 – 15.15  Oppsummering/avslutning 

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

 


