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Evidensias tandsatsning ger bättre
djurtandvård
80% av hundar och 70% av katter över 3 års ålder lider av en tandsjukdom.
Som tur är uppmärksammas det mer och mer att våra fyrfota vänner behöver
hjälp med sina tänder, fler medvetna djurägare efterfrågar djurtandvård.
Evidensia ska vara en aktiv del av den förändringen vilket inneburit en stor
satsning som implementerats på företagets djurkliniker och djursjukhus.
Tandsatsningen började som ett projekt för att säkra hög kvalitet och bredd
på Evidensias djurtandvård. Målet var att ta fram ett gemensamt arbetssätt
för tand inom Evidensia och sedan sprida arbetssättet på alla enheter. Fokus

lades på
•

Att införa Evidensias tandvårdspaket, ett tandvårdserbjudande
som inkluderar både PTR (professionell tandrengöring) och
röntgen.

•

Att investera i klinisk utbildning av personal och ändamålsenlig
teknisk utrustning

Tandvårdspaketet innehåller alla nödvändiga delar för bästa möjliga munoch tandhälsa hos hund och katt där syftet är att upptäcka, förebygga samt
korrekt behandla tandrelaterade sjukdomar. Dentalröntgen ingår då 60% av
tanden är gömd under tandköttskanten och flera tandsjukdomar kan inte
diagnosticeras utan röntgen.
Johan Wiklund, VD Evidensia Sverige:
- Djurtandvård har länge underskattats och det vill vi ändra på. Dels genom
att höja dess status i djursjukvårdsbranschen samt tydligt visa att vi är en
professionell tandvårdsaktör som möter kundernas behov genom att ligga i
topp kunskapsmässigt och kvalitetsmässigt.
Som ett naturligt steg i satsningen har Evidensia tillsatt en
odontologiansvarig eftersom verksamheterna önskat utökat stöd inom
odontologi.
Magnus Andersson är sedan tidigare en känd Evidensiaprofil som
chefsveterinär och Resident oral kirurgi och djurtandvård på Djurkliniken
Karlskoga. Med titeln odontologiansvarig ska han se till att kompetensen och
den praktiska kunskapen håller för att infria Evidensias löfte mot kunderna.
En av de grundläggande delarna heter utbildning, med stort engagemang
från Magnus.
- Utvecklingen inom ämnesområdet de senaste 10 åren är omvälvande,
berättar Magnus. Då var djurtandvård synonymt med enbart tandrengöring
och det fanns inga specifika utbildningar, idag vet vi så mycket mer. Genom
att utbilda Evidensias personal samt ha gemensamma rutiner och arbetssätt
borgar vi för att vi dels upptäcker tandproblemen och därefter behandlar dem
rätt. En tandbehandling hos Evidensia ska garantera att patienten blir smärt-

och infektionsfri.
- Investeringen i intern kompetens märks i ett enormt tandfokus hos våra
medarbetare – det känns verkligen positivt. Då kan vi inte bara vara säkra på
att Evidensias djurtandvård håller hög klinisk standard, det ger också en
stadig grund för att sprida kunskap och förståelse vidare till våra kunder. Och
det är ju för dem och våra patienter vi gör hela den här satsningen, avslutar
Johan Wiklund.
För ytterligare information kontakta:
Cecilia Hermansson Nilsson, presskontakt Evidensia,0730-803 203
cecilia.hermansson.nilsson@evidensia.se

Om Evidensia Djursjukvård:
Evidensia Djursjukvård erbjuder trygg och personlig vård för hundar, katter,
exotiska djur och hästar. På lokala djurkliniker och specialiserade djursjukhus
i hela Sverige får viktiga familjemedlemmar hjälp med förebyggande
friskvård, primärvård, akutvård, avancerad kirurgi och rehabilitering. Varje
möte med djur och ägare ska göra skillnad och tillsammans tar våra
engagerade medarbetare emot över 500 000 patientbesök per år.
www.evidensia.se
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