Institutionen för kliniska vetenskaper
Uppsala

Information om kursen ”Rehabilitering inom
djuromvårdnad”, UU0082

Nedan finns ytterligare information för dig som vill gå ovanstående kurs som
uppdragsutbildning.
Innehåll
Inom ramen för kursen kommer fokus att ligga på området djuromvårdnad, det vill
säga hur man omhändertar/rehabiliterar ett djur efter skada och sjukdom. För att
möjliggöra detta kommer en påbyggnad i vissa veterinärmedicinska ämnen att ges
(såsom bland annat anatomi och fysiologi). Kursen är teoretisk, med en klinisk
tillämpning och moment av praktisk färdighetsträning.
Syfte
Kursen syftar till att den studerande skall få teoretiska kunskaper i
veterinärmedicinsk rehabilitering och möjlighet till klinisk tillämpning. Att få
kunskap om vilka undersöknings- och behandlingsmetoder som används inom
området. Att få träning i att definiera, värdera och diskutera utvecklingen av
evidensbaserad veterinärmedicinsk rehabilitering.
Tid
Kursen ges på heltid 100 % under tiden 30 november 2015 till 15 januari 2016.
Förkunskapskrav: efter överenskommelse med uppdragsgivare.
Rekommenderade förkunskapskrav: Kunskaper motsvarande 60 hp inom
djuromvårdnad inklusive godkänd kurs Rehabilitering, 8 hp, eller motsvarande.
Poäng
Avklarad kurs med godkända uppgifter ger 10 högskolepoäng. Betygsskala på
kursen är 5/4/3/U.
Kursavgift
Kursen kostar 15 100 kr. Vid ev. omtentamen tillkommer en avgift på 1 155 kr
exkl. moms per omtentamenstillfälle. Efter intresseanmälan skrivs avtal mellan
SLU och respektive arbetsgivare.
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Anmälan
Intresseanmälan görs via SLU:s hemsida:
http://www.slu.se/rehabdjuromv
Övrigt
Kursen ges parallellt med programkurs DO0072 inom kandidatprogrammet för
djursjukskötare. Mer information om kursens innehåll samt rekommenderad
kurslitteratur hittar du på kurshemsidan:
http://www.slu.se/sv/utbildning/grundniva/djursjukskotare/innehall/ramschema/?an
mkod=20034.1516
Kontakt
Kursansvarig Sarah Stadig, sarah.stadig@slu.se, tel 0511-67 228.
Kurslitteratur

Titel

Författare

ISBN

BSAVA Manual of canine and
feline rehabilitation, supportive
and palliative care*
Canine rehabilitation and physical
therapy
Animal Physiotherapy
Essential Facts of Physiotherapy in
dogs and cats Rehabilitation and
Pain Management
Equine Sports Medicine & Surgery

Lindley & Watson

9781905319206

Millis & Levine

9781437703092

McGowan, Goff & Stubbs
Bockstahler, Levine & Millis

9780470750469
9783938274095

Hinchcliff, Kaneps & Geor

9780702026713

Handbook of Veterinary Nursing
Orpet & Welsh
Seminarieboken – att skriva,
Björklund & Paulsson
presentera och opponera
*Rekommenderad kurslitteratur.
I samtliga fall avses senaste versionen.

Användbara länkar:
SLU:s hemsida för kompetensutveckling för yrkesverksamma:
http://www.slu.se/sv/samverkan-och-innovation/ny-komputv-yrkesv/
SLU:s hemsida för kursen UU0082:
http://www.slu.se/sv/utbildning/kurser/?kurskod=UU0082&version=1
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9781405145534
9789144059853

