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Höstkickoff för alla tandvårdsteam!

Halvdag, 12.15-16.30Heldag, 1800 kr/p
4 föreläsningar! 2 förel. - 980 kr/p

08.00  Inregistrering & kaffe/te på mässan
08.30  ALLA: Uppdateringar & gäster på scenen
09.00 - 10.15 Välj: Endo VS Implantat / 25% Hygienist
10.15 - 11.00 Mässa & förfriskningar
11.00 - 12.15 Välj: Oral cancer / Endo 2.0 / Laser 
12.15 - 12.45 Lunch tillsammans
12.45 - 13.30 Mässa, Kaffe & kaka
13.30 - 14.45 Välj: Laser & Parod / När allt är rörigt...
14.45 - 15.30 Mässmingel, bubbel & godsaker.
15.30 - 16.30   ALLA:  Nå dina mål, oavsett hinder!
  Aron Andersson. Avslutning.

Program, torsdag 27/9 2018 Umeå

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

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

Välj bland spännande föreläsningar & gör bra affärer på dentalmässan!
Guldpartner: Nätverkspartner: Mediapartner:Huvudpartner:

Åsa Lindgren
Affärsutveckling

Lars Ramsköld
Endodonti

Välkommen till UMEÅ FOLKETS HUS 27/9
Tandvårdsdagens är tillbaka i Umeå - passa på att 
fortbilda dig på hemmaplan! Dagen bjuder på 
teambuilding, inspiration och kunskaps-
kick. Odontologiska och utvecklande föreläsningar, 
dentalmässa och mingel med kollegor. Som 
avslutning inspireras vi av fantastiska äventyraren 
Aron Andersson. Varmt välkommen!

Lars Sand
Oral cancer

Sista minuten -

anmäl dig nu!

Kom hel- eller 

halvdag!

Dagen i Umeå avslu-
tas med en gemen-
sam inspirations-
föreläsning ”Det 
handlar inte om vilka 
förutsättningar man 
har, utan vad man väl-
jer att göra med dem.” 
– Aron Anderson 
om att maximera sin 
potential och nå sina 
mål, oavsett hinder.

Bl a internationellt 
besök av Dr. Ilay 
Maden, Istanbul, 
parodspecialist 
som har masters 
degree i laser från 
Aachen Universitet, 
Tyskland och håller 
internationella kur-
ser i Nd:YAG and 
Er:YAG laser för 
tandvården.

Läs mer om föreläsningarna på 
tandvardsdagen.se! Dr. Ilay Maden, Laser

Silverpartner:



Föreläsningar - det finns något för alla i teamet!

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

Deltagaravgift 1800 kr*/person (Tdl/Ttek/Thyg/Tsk/Övr). Studenter, 200 kr.
Halvdag inkl lunch & mingel, 980 kr/p. *Moms 25% tillkommer på kursavgiften. Anmälan är bindande.

Anmäl dig på www.tandvardsdagen.se eller maila till anmalan@tandvardsdagen.se      

Missa inte superföreläsningar
& mässa på hemmaplan!

Stor dentalmässa  - Intressanta och lärorika föreläsningar  -  Mingel med kollegor

B B. 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, Tdl & endodontist, Stockholm.

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

Anmälda t o m16/2 tävlar 

Läs mer och anmäl dig till Umeå 27/9 på tandvardsdagen.se
Ord. delt.avg. 1800 kr/p. Halvdag 980 kr/p. Moms tillkommer. Specialpris studenter, 200 kr/p. Sprid gärna inbjudan!
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Moderator Tuva Bojstedt

D. Modern laserunderstödd tandvård
Parodspecialist Dr. Ilay Maden, Istanbul. 
Läs mer på tandvårdsdagen.se

D

C. Fördjupning Endo - Habitatet 2.0
Läs mer, tandvårdsdagen.se
Lars Ramsköld, Tdl & endodontist, Stockholm.

CE 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.

Kl 9.00, Välj mellan två föreläsningar B & F:

A

A. 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, Dental Business Group

Kl 11.00, Välj mellan tre föreläsningar C, D & E:

Kl 13.30, Välj mellan två föreläsningar, A & D:


