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EVIDENSIA NURSING SCHOOL

Evidensia Nursing School er et kursusprogram for veterinærsygeplejersker,
som ønsker en bred basal viden inden for sygeplejen på smådyrsklinikken. 

Kurserne i programmet er alle  to-dages kurser, som både består af teoretiske og praktiske
elementer. Kurserne foregår på skandinavisk sprog, men der kan også være engelsktalende
forelæsere, når vi bedømmer, at det giver det bedste udbytte af et givet emne. 

Programmet består af 3 to-dages kurser i 2017 og 3 to-dageskurser i 2018. 

Kursusemner:
• Dental Management
• Nutrition and Client Management
• Behaviour
• Wound care
• Nursing the Inpatient
• Laboratory Techniques

Samlet pris for hele kursusrækken DKK 30.000 ex moms.
Ønsker du at tilmelde dig kurserne enkeltvis er prisen DKK 5600 ex moms pr kursus. 

Alle kurser afholdes på:
Evidensia Academy, Korskildeeng 4, 2670 Greve

Online booking: www.evidensiaacademy.com
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DENTAL MANAGEMENT
Dato: 8+9 juni 2017 (dag 1: kl. 10-17 / dag 2: kl. 9-16)

Sprog: Skandinavisk
Sted: Evidensia Academy
Pris: 5.600 DKK ex. VAT · Deadline: 1 maj. 2017
(Inkl. forelæsning, kursusmaterialer, forfriskninger og frokost)

Målgruppe: Veterinærsygeplejersker

Kursusbeskrivelse:
På dette kursus undervises kursisten i tandpleje hos hund og kat. Kurset er et teoretisk-/ praktisk
kursus, hvor teorien bag en korrekt udført mundhuleundersøgelse og tandrensning gennemgås og
derefter trænes praktisk. Veterinærsygeplejerskens rolle i rådgivning om tandpleje og forebyggelse
af mundhulesygdomme berøres også, så kursisten kommer hjem med ny viden om hvordan man
kan udvide klinikkens ydelser inden for tandpleje. 

•  Teori om mundhuleundersøgelse – fund - hvornår involveres dyrlægen
•  Praktiske øvelser i mundhuleundersøgelse
•  Teori bag korrekt tandrensning
•  Praktiske øvelser i tandrensning
•  VSP’ens rolle i rådgivning og forebyggelse

Thomas Andersen
DVM

Susanne Klitgaard Silvestris
Fagveterinærsygeplejerske 
i tandbehandling

Speaker:

Thomas  er uddannet som Dyrlæge i 2001, og har siden
udelukkende beskæftiget mig med smådyr.

Efter et par år i Sverige vendte Thomas tilbage til 
Danmark og slog sig ned i Nordsjælland. Her startede 
interessen for tandbehandling.

Siden 2010 har Thomas været ansat på Evidensia Faxe 
og Vordingborg Dyrehospital og har haft hovedansvar 
for tandbehandling. 

Thomas har tidligere gennemført flere indenlandske 
kurser og et flerårigt kursusforløb i tandbehandling og
oral kirurgi ved ESAVS (European school of advanced 
veterinary studies)

Susanne startede sin karriere som veterinærsygeplejerske
i London, hvor hun tog sin uddannelse på The Royal 
Veterinary College. Uddannelsen afsluttedes i 2004 og 
Susanne fik job på et større hospital i den nordlige del af
London. 

I 2006 rejste Susanne til Danmark og startede på Faxe 
Dyrehospital. Fokus og interesse var og er stadig tandbe-
handling og tandsygdomme, så det var helt naturligt at
hun uddannede sig til fagveterinærsygeplejerske i tand-
behandling i 2011.

September 2015 startede Susanne som skadebehandler
hos Agria Dyreforsikring, hvor hun stadig bruger sin fag-
lige viden og erfaring vedrørende tandbehandlinger og
tandsygdomme. 

Støttet af:
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NUTRITION AND 
CLIENT MANAGEMENT
Dato: 20 + 21 nov. 2017 (dag 1: kl. 10-17 / dag 2: kl. 9-16)

Sprog: Skandinavisk
Sted: Evidensia Academy
Pris: 5.600 DKK ex. VAT · Deadline: 10. okt. 2017
(Inkl. forelæsning, kursusmaerialer,, forfriskninger og frokost)

Målgruppe: Veterinærsygeplejersker

Kursusbeskrivelse:
Hvad indeholder et godt foder? I kurset ernæringsdel (dag 1) gennemgåes den grundlæggende 
ernæringslære, så du kan bedømme, hvad et godt foder skal indeholde. Hvilke fakta skal man for-
holde sig til, når de forskellige typer foder bedømmes til forskellige livsstadier og kliniske sygdomme.
I klienthåndteringsdelen (dag 2) gennemgåes salgsteknik og kundeservice. Hvad er en god kundeser-
vice og hvordan skal man møde de mange forskellige mennesketyper, der kommer på en dyreklinik. 
Alt dette og meget mere lærer du gennem forelæsninger og praktiske øvelser i dette to-dags kursus. 

• Grundlæggende ernæringslære
• Bedømmelse af foder af forskellige brands og raw food (BARF)
• Ernæring under livsstadier
• Ernæring ved kliniske sygdomme
• Kundeservice
• Salgsteknikker
• Kundekommunikation

Gitte Kamp
Veterinærsygeplejerske

Chelina Klehr
Dyrlæge

Speakers:

Gitte har i en lang årrække været ansat på Den Kongelige
Veterinære Landbohøjskole. Her forestod hun den daglige
drift af stedets ernæringsbutik, og fungerede som skade-
stuesygeplejerske, og underviser af landets dyrlægestude-
rende.
De mange år i branchen og den store omgang med klienter
og patienter, har givet Gitte et stort indblik i både den syg-
domsfaglige og sundhedsmæssige side, af det at holde dyr.
Gitte har i dag en stor kontaktflade og samarbejde med
mange dyrlæger.

Udannet dyrlæge i 2006 - Københavns Universitet.
Ansat som ekstern underviser ved Københavns Universitet fra
2006-2008, med ansvar for undervisning af de dyrlægestu-
derende i Medicin og Kirurgi.
Ansat fra 2008-2015 på Alsia Dyrehospital, primært arbejde
indenfor smådyr og med ansvar for dermatologi og billeddi-
agnostik. Har i denne periode ligeledes gennemgået div. 
nationale og Internationale kursusforløb indenfor ultralyd-
scanning. Har altid haft stor interesse for den ernærings-
mæssige håndtering af kliniske lidelser.
2013-2015 – Gennemgået CertSAM forløbet ved Evidensia 
Academy
Siden Nov 2015, ansat som Veterinary Affairs Manager hos
Hill’s Pet Nutrition

Støttet af:
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BEHAVIOUR
Dato: 11+12 dec. 2017 (dag 1: kl. 10-17 / dag 2: kl. 9-16)

Sprog: Engelsk/Skandinavisk
Sted: Evidensia Academy
Pris: 5.600 DKK ex. VAT · Deadline: 1 nov. 2017
(Inkl. forelæsning, kursusmaterialer, forfriskninger og frokost)

Målgruppe: Veterinærsygeplejersker

Kursusbeskrivelse:
Adfærd i klinikken. Hvordan tager man hånd om patientens adfærd i klinikken i en travl hverdag. 
På dette kursus lærer du, hvordan dette gøres uden at du skal gå på kompromis med tid og ergonomi. 
Du lærer hvordan rådgivning omkring adfærdsproblemer kan gøres på en professionel måde, der
også giver øget indtjening og gavn for klinikken. 

•  Adfærdsmæssig forberedelse til dyrlægebesøg 
(set i forhold til såvel kunde som dyrlægeteam)

•  Katte- og hundekommunikation, og hvordan den påvirker interaktionen mellem 
mennesker og kæledyr

•  Adfærdsmæssig udtryk for følelser (inklusive uro, angst og frustration)
•  Håndtering af negative følelser på dyreklinikken

Iben Coakley Meyer
DVM, PhD

Sarah Ellis
BSc Joint Honours Zoology/
Psychology, PgD Companion Animal
Behaviour Counselling, PhD student

Speakers:

Iben blev uddannet dyrlæge ved Københavns Universitet 
i 2007. Sideløbende med sine dyrlægestudier tog Iben en
privat uddannelse som dyreadfærdsterapeut. 

I perioden 2007-2015 var Iben ansat ved Københavns Uni-
versitet, hvor hun ud over at undervise deltog på flere in-
ternationale konferencer om etologi og anthrozoologi og
bl.a. lavede en PhD i etologi om interaktionen mellem hund
og menneske. 

I 2014 startede Iben sit firma Dyreadfærdskonsulenten. Her-
udover er Iben også tilknyttet TrygFonden besøgshunde og
KU’s censorkorps og sidder i bestyrelsen for Dansk Selskab
for Klinisk Veterinær Etologi (DSKVE), hvor hun arbejder for
et større kendskab til og viden om veterinær etologi. 

I sit daglige virke arbejder Iben med adfærdsbehandling af
hund og kat samt undervisning og foredrag omkring
hunde- og katteadfærd.

Sarah Ellis var fra 2003-2007 PhD studerende på Queen’s
Univerity Belfast, hvor hun forskede i adfærdsberigelse hos
katte på internater. Siden har hun arbejdet videre med
forskning inden for katte adfærd og seneste som kattead-
færdsspecialist.

Sarah har igennem sin forskningskarriere udgivet adskillige
artikler og forelæst til mange konferencer og kurser.

Støttet af:
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Julie Pio Kragelund 
Dyrlæge og fagjournalist

Speaker:

Julie blev uddannet dyrlæge ved Københavns Universitet i
2005. Fra 2005-2013 har hun arbejdet i specialiseret små-
dyrspraksis i Sverige og Danmark på både mindre klinikker
og store henvisningshospitaler.

Sideløbende med praksisarbejdet har Julie i 8 år undervist
dyrlæge- og agronomstuderende i anatomi på Københavns
Universitet. 

WOUND CARE
Dato: 1 + 2 marts 2018 (dag 1: kl. 10-17 / dag 2: kl. 9-16)

Sprog: Skandinavisk
Sted: Evidensia Academy
Pris: 5.600 DKK ex. VAT · Deadline: 25. jan. 2018
(Inkl. foredrag, kursusmat., forfriskninger og frokost)

Målgruppe: Veterinærsygeplejersker

Kursusbeskrivelse:
På dette to-dages sårplejekursus undervises der i sårheling, sårpleje og forbindinger. 
Deltagerne opnår viden om sårhelingens faser, behandling og komplikationer, samt forståelse af
forbindingens lag og valg af forbindingstyper. Kurset er både  teoretisk og praktisk, så deltagerne vil
også træne praktiske øvelser i sårpleje, vurdering af sårheling, pålægning af forbindinger, samt
støbning af gips. 

Der vil indgå et stort billedmateriale, så deltagerne bliver fortrolige med de forskellige typer af sår
og faser af ophelingen og deltagerne vil desuden blive klædt på til bedst muligt at vejlede og råd-
give klienterne i forhold til behandling af sår og forbindinger i hjemmet.

• Basal viden om sår og vurdering af sårtyper: Årsag. Forureningsgrad. Vævsbeskadigelse.
• Sårheling: Primær og sekundær heling. Sårhelingens forskellige faser.
• Sårbehandling: På klinikken. I hjemmet.
• Sårvurdering: Hvad der typisk går galt. Hvornår dyrlægen skal hentes ind. Instrukser til ejerne.
• Forbindinger: Årsager til at anlægge forbinding og forbindingstyper. Støtte, tryk, 

immobilisering, beskyttelse.
• Opbygning af forbindinger: Primære, sekundære og tertiære lag. Forbindingsmateriale.
• Pålægning af forskellige forbindinger: Bugforbinding. Øre/hovedforbinding. Haleforbinding. 

Forbinding af ekstremiteterne. Pålægning af skinner. Pålægning af gips.
• Vurdering af forbindingen: Hvad der typisk går galt. Hvornår dyrlægen skal hentes ind.

Instrukser til ejerne.
• Multiresistente bakterier og hygiejne

I perioden 2010-2013 uddannede Julie sig til fagjournalist
på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. 

Siden 2013 har Julie været ansat som dyrlæge i Forsvarets
Sundhedstjeneste, hvor hun blandt andet varetager Sirius-
patruljens hunde samt Forsvarets sprængstof- og indsats-
hunde. 

I sit daglige arbejde underviser hun fortsat meget; særligt
veterinære førstehjælpskurser og missionsforberedelse for
soldater.
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NURSING THE INPATIENT
Dato: 23 + 24 april 2018 (dag 1: kl. 10-17 / dag 2: kl. 9-16)

Sprog: Skandinavisk
Sted: Evidensia Academy
Pris: 5.600 DKK ex. VAT · Deadline: 15 mar. 2018
(Inkl. forelæsning, kursusmaterialer, forfriskninger og frokost)

Målgruppe: Veterinærsygeplejersker

Kursusbeskrivelse:
Dette todages teoretiske og praktiske kursus dækker de fleste dele af pleje af den indlagte
patient fra en veterinærsygeplejerskes perspektiv. På dag 1 gennemgås væsketerapi og er-
næringsstatus, og deltagerne vil gennemgå praktiske øvelser i indførsel af relevante kate-
tere og ernæringssonder. Dag 2 vil vi fokusere på smertevurdering og pleje af immobile
patienter, og dagen vil inkludere praktiske øvelser i smådyrsrehabilitering. 
Kurset er praktisk og relevant uafhængigt af tilgang til klinikkfaciliteter. 

•  Klinisk vurdering af den hospitaliserede patient, kardiovaskulær-, respiratorisk- 
og ernæringmæssig status samt smertevurdering

•  Placering af næsesvælgsonde og urinkateter
•  Tolkning af grundlæggende laboratorieresultater
•  Basale rehabiliteringsteknikker og korrekt brug af rehabilitering

Marie Bergergård
Leg. sjukgymnast. Godkänd av 
Jordbruksverket RPt, MSc, State 
authorized Animal Physical Therapist 

Kristine Bastholm Jensen 
DVM, MVetMed, DACVIM,
Dipl. ECVIM-CA

Speakers:

Marie har været sjukgymnast siden 1989. I årene 1999–
2001 videreuddannede hun sig indenfor veterinærmedi-
cin på Ulltuna (parallelt med arbejdet). 

Hun begynte at arbejde som konsulent på Evidensia
Djursjukhuset Malmö i 2001 og har siden 2003 opbygget
rehab.

Marie tog sin magistergrad i 2010 og har været godkent
af det svenske Jordbruksverket lige siden.

Kristine blev uddannet fra Den Kongelige Veterinær- og
Landbohøjskole i København i 2006. I 2008 flyttede hun til
England til et internship på University of Liverpool. 

Hun fuldførte turnustjenesten i intern medicin ved Royal
Veterinary College i London i 2013 med en mastergrad i 
veterinærmedicin. 

Kristine blev diplomat i intern medicin fra The American
College of Veterinary Internal Medicine i 2013 og European
College of Veterinary Internal Medicine Companion 
Animals i 2014.  Hun begynte at arbejde hos Evidensia
Djursjukhuset Malmö i 2013, hvor hun arbejder som specia -
list i intern medicin og er leder for medicinsk afdeling.
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LABORATORY  TECHNIQUE
Dato: 10+11 sep. 2018 (dag 1: kl. 10-17 / dag 2: kl. 9-16)

Sprog: Skandinavisk
Sted: Evidensia Academy
Pris: 5.600 DKK ex. VAT · Deadline: 1. aug. 2018
(Inkl. forelæsning, kursusmaterialer, forfriskninger og frokost)

Målgruppe: Veterinærsygeplejersker

Kursusbeskrivelse:
På dette kursus lærer deltagerne optimalt at udtage og håndtere de mest almindelige prø-
ver i smådyrspraksis. Deltagerne får desuden en grundlæggende viden om analysering og
tolkning af prøverne. Undervisningen vil være case-baseret og indeholde både teoretiske
og praktiske elementer. Kurset fokuserer på udtagning, håndtering, analyse og basal tolk-
ning af blod, urin, fæces, ørevoks, hud og pus. 

•  Grundlæggende viden om blod, urinsediment, fæces og ørevoks
•  Optimering af prøveudtagning, de mest almindelige fejlkilder
•  Kvalitetskontrol
•  Håndtering og analyse af de oftest forekommende prøver
•  Mikroskopering
•  Cases

Rolf Bjerre Thorsen
Dyrlæge/Leg.vet/DVM, BSc, MVSc,
GPCert(SAM)

Speaker:

Rolf afsluttede sin veterinæreksamen I 2004 på Køben-
havns Universitet. Han har udelukkende arbejdet i små-
dyrspraksis, de første 1,5 år på EvidensiaMalmö Djursjukhus.
Siden 2008 har han arbejdet på Evidensia Karlslunde Dyre-
hospital, hvor han i dag har ansvaret for den faglige udvik-
ling indenfor oftalmologi og intern medicin. Han er
desuden daglig leder af dyrehospitalets laboratorium.
Evidensia Karlslunde Dyrehospital fungerer som henvis-
ningshospital og er et af Danmarks største dyrehospitaler.

Rolf begyndte at undervise allerede under studiet, og har
gennem årene udviklet en stabil erfaring indenfor formid-
ling og undervisning af både dyreejere, veterinærsygeple-
jersker og dyrlæger. Hans primære interesser er tolkning af
blod- og urinprøver og cytologisk undersøgelse af tumores.


