Nivå 3 för Djurvårdare
BEHÖRIGHET
För att kunna gå kursen och därefter genomgå
examination samt erhålla kursintyg krävs följande:
- Gymnasieexamen
- Att djurvårdaren varit yrkesverksam inom djurens
hälso-och sjukvård under minst tre års heltid i Sverige
eller annat land och då utfört behandlingar enligt
undantag på nivå 2 enligt 10a§ (enligt SJVFS:16).
Detta betyder att djurvårdaren har arbetat på
utökad nivå på heltid i minst 3 år.

INFORMATION
Detta är en grundläggande
utbildning i anestesi och
smärtlindring enligt SJVFS 2022:2
bilaga 2 gällande hund och
katt.
Kursen är uppdelad i en
teoretisk utbildningsserie om 7
dagar uppdelat på 3 tillfällen.
De praktiska momenten utförs
på den egna arbetsplatsen.
Mellan kurstillfällena förutsätts
djurvårdaren utöva egna
studier. Examinationen sker på
den egna arbetsplatsen.

PLATS:
Meddelas i god tid innan första
kurstillfället.

KOSTNAD:
3900 kr exkl. moms per kursdag
inkl. material, frukost, fika, lunch
samt dryck, snacks och frukt.

KONTAKT
WEBBPLATS:
www.crace.se

E-POST:
admin@crace.se

VARMT VÄLKOMMEN!

KURSLÄNGD
Kursen är uppdelad enligt nedan i en teoretisk
utbildningsserie om 7 dagar.
De praktiska momenten utförs på den egna
arbetsplatsen tillsammans med handledare.
Momentlista delas ut och genomgång av denna sker
under dag 1.
Mellan kurstillfällena förutsätts djurvårdaren utöva
egna studier med hjälp av utbildningsmaterialet,
instuderingsfrågor, inlämningsuppgifter och
deltagande observation på den egna arbetsplatsen.
Detta ska, av eleven, redovisas till föreläsaren.

UPPLÄGG
Detta är ett samarbete med klinikerna/sjukhusen som
skickar eleven-/-erna.
Teoridagarna bygger vidare på att eleven ska göra
moment efter en momentlista (arbetsplatsförlagd
färdighetsträning) på sin egen arbetsplats mellan de
teoretiska dagarna. Dessa bör påbörjas i direkt
anslutning till kursens första dagar. I och med detta
bör en handledare ses ut snarast.
Momenten ska signeras av handledare (Leg.
Veterinär och/eller Leg. DSS på arbetsplatsen).
Arbetsplatsen är ansvarig för att dessa moment lärs
ut korrekt samt att eleven hanterar dessa till fullo
innan de signeras av handledaren. Därför måste det
finnas väl meriterade Leg. DSS som tillsammans med
en ansvarig veterinär ansvarar för den
arbetsplatsförlagda upplärningen.

PROGRAM
DEL 1: 8, 9 september 2022:
- Anatomi och fysiologi i samband med anestesi och analgesi
- Övervakning - vad vi mäter och varför det är så viktigt
- Journalföring - även för djurvårdare
- Vårdhygien med inriktning på operation
- Lagen och straffbestämmelser
- Momentlista delas ut och genomgång av denna
DEL 2: 24, 25, 26 oktober 2022:
- Kunskapsprov på del 1
- Farmakologi för de preparat som används i samband med anestesi
- Analgesi och anestesi, inklusive biverkningar av dessa preparat
- Preoperativ status och förberedelse
- Intraoperativ vård
- Läkemedelshantering av preparat som rör anestesi och smärtlindring inklusive hantering av
narkotikaklassade preparat
DEL 3: 24, 25 november 2022:
- Vanliga komplikationer under och efter anestesi
a) vilka komplikationer som kan uppstå,
b) hur man kan förebygga att de uppstår,
c) hur man ska agera om de uppstår, samt
d) postoperativ omvårdnad utöver komplikationer
Fallbeskrivningar och falldiskussioner av egna erfarenheter sker genomgående under
utbildningen.
Genomgång av biverkningslista.
Material för inläsning kommer skickas ut i god tid inför första tillfället.

EXAMINATION
Sker på den egna arbetsplatsen med lämplig provvakt och som förslag 6–8 veckor efter
avslutad kurs. Utbildningens pris 3900 kr ex. moms/deltagare och kursdag. Faktureras efter
varje tillfälle. I priset ingår teoretiska föreläsningar, material, momentlista, framtagande av
examinationsmaterial samt rättning av denna och kursintyg vid godkänt genomförd kurs.
Utbildaren finns även tillgänglig för frågor och feedback under hela utbildningen.
Resor och hotell ingår inte. Anmälan är bindande. Se anmälnings- och avbokningsregler.

FÖR ANMÄLAN
www.crace.se
Anmälan är inte giltig förrän den har bekräftats via mail av CRACE AB.
Var vänlig kontrollera att alla dina uppgifter stämmer innan du skickar in dem.
Följ oss gärna på Facebook: www.facebook.se/utbildningatcrace
För övriga frågor kontakta admin@crace.se

ANMÄLNINGS- OCH AVBOKNINGSREGLER
För kurser, skräddarsydda kurser, utbildning och seminarier:
• Anmälan är bindande för deltagaren så snart anmälan inkommit till företaget och CRACE
skickat bekräftelse på att deltagaren antagits på kursen.
• CRACE fakturerar kursavgiften före kursstart eller enligt överenskommelse. Kursavgiften ska
betalas före kursstart eller enligt överenskommelse.
• Avbokning ska alltid ske skriftligt till utbildningsföretaget.
• Vid avbokning 8 – 4 veckor före kursstart ska deltagaren ersätta CRACE med 50% av
kursavgiften.
• Vid avbokning 4 – 0 veckor före kursstart ska deltagaren ersätta CRACE med 100% av
kursavgiften.
• Om deltagaren önskar avboka redan betald kurs kan denne gå kommande likvärdigt
tillfälle utan extra kostnad efter överenskommelse med CRACE.
• CRACE reserverar sig för eventuella ändringar i programmet.
• CRACE förbehåller sig rätten att ändra utbildningsdatum samt ställa in planerade
utbildningar pga. lågt deltagarantal. Eventuella inbetalda avgifter återbetalas. Ersättningar
därutöver betalas ej.
• I de fall där CRACE har haft kostnader i samband med överenskomna anpassningar av
utbildningsupplägg, material mm är kunden skyldig att ersätta CRACE för dessa kostnader
om de har uppstått innan avbokningen skett.
• Vid sjukdom återbetalas kursavgiften med 25% mot uppvisande av läkarintyg.
• Force majeure: CRACE ansvarar inte för kostnader som uppkommer till följd av strejk,
eldsvåda, brister hos leverantör eller andra omständigheter som ligger utanför företagets
kontroll och som CRACE inte skäligen kunde förväntas ha räknat med eller tagit i beaktande
vid tiden för avtalets ingående och vars följder inte heller skäligen kunde ha undvikits eller
övervunnits.

INTEGRITETSPOLICY:
I och med Din anmälan samtycker Du till behandling av Dina personuppgifter och att CRACE
AB lagrar uppgifterna elektroniskt. Detta enligt GDPR som trädde i kraft 25 maj 2018.
Ändamålet för behandlingen av Dina personuppgifter är att kunna genomföra kursen,
ombesörja måltider, fakturera, följa upp kursvärderingar och administrera olika avtal mellan
oss. Vill Du raderas ur CRACE AB:s system måste Du meddela företaget detta.
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