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Inbjudan - Malmö 26/1 

Stor dentalmässa  - Intressanta och lärorika föreläsningar  -  Mingel med kollegor

En bra start på 2017 - för alla team  i hela regionen
Gör som många av dina kollegor i regionen - starta 2017 med att 
mötas i Malmö Börshus i centrala Malmö, för en heldags ”kick-on”.

Klokheter, tokigheter, skratt och tårar i en inspirationsföreläsning 
av Tobias Karlsson, viktiga odontologiska uppdateringar och före-
läsningar, mingel och bra affärer på vår stora dentalmässa. 
Välkommen!

Anmäl dig före 23/12

En inspirerande heldag i Malmö - anmäl kliniken nu på tandvardsdagen.se

Anmäl er före 23/12
Gå 4 betala för 3 Vinn 5000 kr resa!

Påminnelse!

08.00 - 08.45 Inregistrering & kaffe/te på mässan
08.45  ALLA: Moderator Lennart Paulsson startar upp dagen   
   med gäster och föreläsningar från scenen.
09.30 - 10.00 Mässa & förfriskningar
10.00 - 11.10 Pass 1, Mässa / Föreläsning
11.20 - 12.30 Pass 2, Mässa / Föreläsning
12.30 - 13.30 Gemensam lunch & kaffe, mässa.   
13.30 - 14.40 Pass 3, Mässa / Föreläsning
14.45 - 15.15 ALLA: Odontologiska uppdateringar & gäster
15.15-15.45 Mässmingel, bubbel, godsaker.
15.45 - 17.00   ALLA: Ingenting är omöjligt, Tobias Karlsson.
  Sammanfattning av dagen, prisutdelning, avslutning 
  

Program, torsdag 26/1 2017, Malmö Börshus

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



Svenska Tandvårdsdagen arrangeras av iTeve AB i samverkan med deltagande utställare och 
samarbetspartners. Frågor: Tuva Bojstedt, 070-6441802, tuva@iteve.se  Varmt välkommen!

Se nyheter, ta del av erbjudanden och gör bra affärer på den stora dentalmässan!

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. Rummen formas med en 
medvetenhet som grundar sig i hur vi och vårt under-
medvetna reagerar på vår omgivning. Med både teori 
och praktiska övningar i den gamla kinesiska läran om 
Feng Shui får du med dig en bra grund och redskap att 
använda både hemma och på er praktik! 
Marianne J Rose, FengShuikonsult, Öland 

Arbetsglädje i praktiken
... eller ”Är de inte riktigt kloka dessa svenskar?”    
Colin Moon, en av Sveriges mest efterfrågade föreläsa-
re lär dig på ett underhållande sätt ta kraft i de svenska 
kulturella styrkorna. Om att först skaffa sig insikt om sin 
egen kulturella bakgrund - och därefter alla andras för 
att öka förståelsen och undvika krockar mellan olika kul-
turer. Att hanterar olikheter i vardagen och skapa strate-
gier för att leda och samarbeta över kulturgränserna. 

Helhetsgrepp om det digitala arbetsflödet
Framtiden är här - underlätta kliniskt, kvalitetssäkra! 
Scanning, digitala avtryck mm blir nu tandvårdsvardag. 
Men vilka system är färdiga och beprövade? När kan 
man använda vad och vad finns för begränsningar? 
Professor Per Vult von Steyern, Malmö Högskola

Kariesdiagnostik utan röntgenstrålning
Kariesdiagnostik i dag handlar inte bara om att hitta de 
manifesta kariesskadorna utan även de tidiga skadorna 
som kan behandlas utan invasiv behandling. Syftet med 
kariesdiagnostik, olika diagnostiska instrument samt 
diskussion om deras styrkor och svagheter.
Övertdl, Med Dr Álfheiður Ástvaldsdótti, Karolinska Institutet

Juridik/IT/Marknadsföring 
Bl a om viktiga frågor som personuppgiftsansvariga på 
kliniken bör känna till för att förbereda inför den nya 
dataskyddsförordningen som införs 2018.

Komposit är inte svårt!
Praktiskt orienterad föreläsning med komposit i fokus, 
med tips till effektivisering av arbetsprocessen, och med 
Flemmings egna innovativa idéer. 
DDS. Flemming Brandt, Prosthodontist and Oral Surgeon, 
Østfyns Implantat- og Kirurgi klinik, Denmark
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Du får deltaga på två av föreläsningarna nedan - 
VÄLJ efter anmälan via mail eller i vår konferensapp vilka du vill gå på!

Deltagaravgift 1600 kr*/person (Tdl/Ttek/Thyg/Tsk/Övriga) inkl förtäring.
*Moms 25% tillkommer på kursavgiften. Anmälan är bindande - faktureras efter anmälan.

Anmäl dig på www.tandvardsdagen.se eller anmalan@tandvardsdagen.se      
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Anmälda före jul tävlar 
om resa 5000 kr

Läs mer på www.tandvardsdagen.se
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