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En bra start på 2018 - för alla team i Malmö-Helsingborg-regionen!
Inspiration och kunskapskick med klinikuppdateringar, viktiga odontologiska föreläsningar, 
mingel med kollegor och bra affärer på vår stora dentalmässa.  Vi avslutar tillsammans i tand-

vårdens nya underbara sociala media värld - Frida Boisen berättar underhållande och 
initierat om möjligheter och utmaningar för tandvården. Varmt välkommen!

Anmäl dig senast 9/1Anmäl er senast 9/1
Gå 4 betala för 3 Vinn 5000 kr resa!

08.00  Inregistrering & kaffe/te på mässan
08.45  ALLA: Uppdateringar & gäster på scenen
09.15 - 10.30 Pass 1, Mässa / Föreläsning
10.30 - 11.00 Mässa & förfriskningar
11.00 - 12.15 Pass 2, Mässa / Föreläsning
12.15 - 13.30 Lunch, Kaffe/Te & mässa.
13.30 - 14.45 Pass 3, Mässa / Föreläsning
14.45 - 15.45 Mässmingel, bubbel & godsaker.
15.45 - 17.00   ALLA:  En ny underbar social media
  värld - Frida Boisen! Avslutning.

Prel. program, onsdag 7 februari 2018, Helsingborg Arena

För alla i tandvårdsteamet, både privat & folktandvård
Varmt välkommen!

Frida Boisen, digital chef 
på Bonnier Tidskrifter 
& krönikör på Expres-
sen. världsmästare i 
sociala medier och 
en av Sveriges mest 
omtalade och inspi-
rerande media-
personligheter.  .. 

Föreläsningar för alla 
i teamet - läs mer och 
välj vad du vill gå på!

Helsingborg Arena 7/2

Svenska Tandvårdsdagen arrangeras av iTeve AB  (event, filmproduktion & sociala media) i sam-
verkan med utställare och samarbetspartners. Frågor: Tuva Bojstedt, 070-6441802, tuva@iteve.se

Välj bland spännande föreläsningar & gör bra affärer på dentalmässan!
Guldpartner: Silverpartner:

Utställare & partners:

DMD Damir Snjaric Inger Spencer Lars Sand Maria Johansson Åsa Lindgren Emily Diep

Nätverkspartner:

Mediapartner:

Huvudpartner:



H. Feng Shui, se din praktik med nya ögon!  
Med belysning, färgval, vilka möbler du väljer och hur du 
placerar dem kan du förändra känslan på kliniken – så 
att kunden känner sig lugn och väl omhändertagen, och 
ni mår bättre på arbetsplatsen. Här får du en bra grund 
och redskap att använda både hemma och på er praktik. 
Marianne J Rose, FengShui konsult, Öland 

A. Modern laserunderstödd tandvård.
Laser är den nya vardagen på kliniken. Diskutera laser i 
allmänhet och på specialistenheten med de som kommit 
igång, och ta del av erfarenhet från School of Dental 
Medicine, Zagreb. Dr. Snjaric använder även dagligen 
laser på sin klinik och håller kurser. Här blir det fokus på 
PIPS endo behandling med Er:YAG laser. 
Damir Snjaric, DMD, PhD, M.Sc, Laser and Health Academy, 
Zagreb. Föreläsningen hålls på engelska.
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Du får deltaga på två av föreläsningarna nedan - VÄLJ vilka du vill gå på!
Ange dina två val + reserv vid anmälan, eller komplettera senare.

Avs: Happi AB / iTeve Production
Svenska Tandvårdsdagen
CO Tuva Bojstedt, Majestensv 33
579 30 Högsby

Deltagaravgift 1800 kr*/person (Tdl/Ttek/Thyg/Tsk/Övr). Specialpris studenter.
*EarlyBid, 1350 kr/person t o m 9/1!  Moms 25% tillkommer på kursavgiften. Anmälan är bindande.

Anmäl dig på www.tandvardsdagen.se eller maila namn, titel & ev val till anmalan@tandvardsdagen.se      

25% rabatt fram till 9/1

Gå 4 betala för 3 om resa 5000 kr

Stor dentalmässa  - Intressanta och lärorika föreläsningar  -  Mingel med kollegor

D D. Tillbaka till rötterna - endo eller implantat?
Aktuellt inom endodontin - från rotsprickor & CBCT till 
etik och nyheter på området. Indikationerna för extrak-
tion minskar när man blir bättre på diagnostik. Här får ni 
ett spektrum av  aspekter – från allmängiltiga tips för den 
oerfarne till extrema specialfall som flyttar gränsen för 
det möjliga.  Lars Ramsköld, tandläkare, endodontist, 
Brahekliniken Stockholm.

B. Så hittar du cancer i munnen.
Allmäntandvården är den allra viktigaste instansen för 
tidig upptäckt av oral cancer. Om epidemiologi, etiologi, 
riskfaktorer, symptom, handläggning samt prognos. 
Lars Sand, professor på Odontologiska fakulteten i Oslo. 
Läkare, tandläkare & specialist i Käkkirurgi.

C. När allt är rörigt, är allt möjligt! 
Hitta receptet för att slippa jobba mer och tjäna mindre… 
Insikter för hela teamet om vilka faktorer som ger 
hållbarhet; ekonomiskt och marknadsmässigt, men 
också balans i livet. Här får du checklistor till både dig 
själv och kliniken. 
Åsa Lindgren och Maria Johansson, Dental Business Group

I. Hållbar, nåbar, sårbar dentalekonomi. 
För att kunna investera både i personal och klinikens ut-
veckling är det mer än någonsin viktigt att ha kontroll på 
sin klinikekonomi. Här får klinikledning, tandläkare och 
budgetansvariga åtgärder för en hållbar ekonomi 
presenterade på ett lättsamt och förståligt sätt, med 
förslag på debitering, budgetmallar och de vanligaste 
KPI’erna. Maria Johansson, Dental Business Group

I

F F. 25% Hygienist!?
I takt med att våra patienter ställer högre krav på om-
händertagande samtidigt som de blir friskare, behöver 
vi tänka smartare kring våra resurser på kliniken. Åsa 
lanserar idén om att kliniken behöver ställa om till att 
hygienverksamheten står för 25% av omsättningen. 
Insikter och pepp för thyg & tsk som jobbar kliniskt.
Åsa Lindgren, Dental Business Group

G G. Vett & etikett med mikroorganismer.
Ett viktigt mål inom patientsäkerhetsarbetet är att minska 
risken för vårdrelaterade infektioner. Det räcker inte 
längre med basala hygienrutiner! Hygien och smittskydd 
angår hela teamet i patientnära situationer så väl som i 
klinikens alla stödfunktioner. 
Inger ger kliniska tips: i behandlingssituationen, i sterilen, 
på hela kliniken och utanför kliniken. 
Inger Spencer, Tsk och hygienansvarig FTV Västra Götaland.

E E. Ortodonti.
Gott och blandat inom ortodonti - allmän ortodonti, olika 
lösningar och olika tandställningar, debiteringar och kost-
nader, bettavvikelser och retinerade tänder.
Emily Diep, specialisttandläkare ortodonti på Smile Helsingborg.

Anmälda före 9/1 tävlar 

Lars Ramsköld

Läs mer och anmäl dig till Helsingborg 7/2 på tandvardsdagen.se
EarlyBid anmälan t o m 9/1, 1350 kr/p. Ord. delt.avg. 1800 kr/p. Moms tillkommer. Specialpris studenter. Sprid gärna inbjudan!
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