
Anmäl dig i god tid  
– förra tillfället slutsålt!

STORA  
TANDSKÖTERSKEDAGEN
Uppdatera din kompetens och utvecklas i din roll som tandsköterska

EXPERTANFÖRANDEN OCH PRAKTIKFALL
Inger Spencer 
Tandsköterska och  
hygienansvarig 
Folktandvården i Västra 
Götaland 

Anna Bogren 
Specialisttandläkare  
parodontologi, Odont Dr. 
Utbildningskliniken för  
Vuxentandvård, Odontologen 
Göteborg, Specialistkliniken 
för Parodontologi, Uddevalla

Katarina Lundell 
Tandvårdsstrateg och  
Leg. tandläkare 
Folktandvården Stockholm

 

Shervin Shahnavaz 
Legitimerad psykolog,  
författare och doktorand 
Karolinska Institutet 

 

Petra Brask 
Effektivitetsexpert 
Petra Brask & Partners

UR INNEHÅLLET 

• Framgångsrikt bemötande av patienter – få ökade kunskaper och en gemensam syn i teamet

• Rutiner för optimal hygienhållning – så minskar du smittrisken både för dig och dina patienter

• Den senaste forskningen om parodontit och andra sjukdomar – hur du som tandsköterska kan 
arbeta förebyggande och informera dina patienter

• Patientbeteende – så hanterar du riskpatienter och patienter som är ängsliga för tandläkarvård

• De viktigaste juridiska regelverken kring tandvård och sekretess patientsäkerhet – allt du som 
tandsköterska behöver veta!

• Personlig effektivitet och hantering av stressiga situationer – så får du mer gjort utan att jobba mer

SAGT OM TIDIGARE  
TANDSKÖTERSKEKONFERENS 

”Många intressanta och  
duktiga föreläsare”

”Mycket bra föreläsningar,  
bra upplägg, intressanta  

områden”

”Väldigt utvecklande att  
få träffa andra tandsköterskor  

och utbyta erfarenheter” 

KONFERENS STOCKHOLM
16 FEBRUARI 2017

KONFERENS MALMÖ 
9 MARS 2017

BEGRÄNSAT ANTAL DELTAGARPLATSER – ANMÄL DIG IDAG!
www.abilitypartner.se I Telefon 08-694 91 00 I bokning@abilitypartner.se

Arrangeras av



08:30 Registrering med kaffe och smörgås

09:00 Ability Partner inleder konferensen

PRAKTIKFALL
09:10 Hygien och smittskydd inom tandvården  
– så upprätthåller du goda rutiner
• Genomgång av allmänhygien och smittskydd – basala  

hygienrutiner

• Hur upprätthåller du hygienen vid det dagliga arbetet?  
– Smittrening av arbetsytor, instrument och material

• Rutiner i sterilen – funktionskontroller på maskinparken

Inger Spencer
Tandsköterska och hygienansvarig
Folktandvården Västra Götaland

Inger Spencer arbetar som tandsköterska och hygienansvarig inom 
Folktandvården Västra Götaland. Hon brinner för arbetet med 
 hygien och smittskydd och är även en aktiv föreläsare för bland 
annat Göteborgs Universitet och Svensk Förening för Vårdhygien 
(SFVH). Under föreläsningen går Inger igenom nycklarna till väl 
fungerande hygienrutiner för dig som tandsköterska.

10:10 Förmiddagskaffe och nätverkande

EXPERTANFÖRANDE
10:40 Den senaste forskningen om parodontit – hur  
du som tandsköterska kan arbeta förebyggande 
• Hur vanligt är det med parodontit hos våra vuxna patienter?

• Diagnoser och klassificering av parodontit

• Vilka är riskfaktorerna för utvecklande av parodontit?

• Evidens för hur vi skall behandla parodontit

• Hur arbetar du förebyggande?

• Föreligger det ett samband mellan parodontit och hjärt- och 
kärlsjukdomar?

Tandvårdsteamet i samverkan – tandsköterskans  
viktiga roll
• Samverkan för effektiva och smidiga processer

• Så kan ni organisera teamet och skapa en bra kommunikation 
för att bättre kunna ta hand om patienterna

• Så skapas hållbara rutiner som underlättar teamarbetet och  
sätter patientens munhälsa i fokus

Anna Bogren
Specialisttandläkare parodontologi, Odont Dr
Utbildningskliniken för Vuxentandvård, Odontologen 
Göteborg, Specialistkliniken för Parodontologi,  
Uddevalla

Anna har varit ordförande i Göteborgs Tandläkare-Sällskap och 
sitter för närvarande i Svenska Parodontologföreningens styrelse. 
Under detta anförande kommer hon att gå igenom den senaste 
forskningen kring parodontit och hur det ska förebyggas. Anna 
kommer även att presentera aktuella patientfall, prata om  
sambandet mellan parodontit och hjärt- och kärlsjukdomar samt 
organisation av teamarbetet för bästa möjliga bemötande och 
munhälsa. 

ANMÄL DIG IDAG! Telefon 08-694 91 00, fax 08-694 91 04 eller bokning@abilitypartner.se | Besök oss gärna på www.abilitypartner.se!ANMÄL DIG IDAG! www.abilitypartner.se I Telefon 08-694 91 00 I bokning@abilitypartner.se

12:10 Lunch och nätverkande

EXPERTANFÖRANDE
13:10 Hur påverkar lagar och regelverk kring  
tandvården din vardag?
Du som arbetar som tandsköterska kan ofta hamna i situationer 
som kräver visst juridiskt kunnande. Vad gäller egentligen för  
utlämning av journaler för barn vars målsmän har delad vårdnad? 
Vilka kunskaper har du gällande hantering av klagomål från  
patienter? Under talarpasset får du svar på dessa frågor och  
många fler. 

• Vilka lagar berör dig i ditt arbete? Vad gäller för till exempel: 

 - Nya patientlagen från 2015

 - Patientsäkerhetslagen

 - Tandvårdslagen

• Information och praktiska exempel från Patientdatalagen,  
Personuppgiftslagen (PuL) samt Offentlighets- och  
Sekretesslagen (OSL)

• Hur kan de olika lagarna i kombination påverka klinikens arbete 
med bland annat: patientarbete, receptionens bemötande,  
kommunikation kring patienter, med mera?

Katarina Lundell
Tandvårdsstrateg och Leg. tandläkare
Folktandvården Stockholm

OBS! Katarina talar endast i Stockholm. Talare i Malmö meddelas 
innan konferensen på www.abilitypartner.se

EXPERTANFÖRANDE
14:10 Patientbeteende – så hanterar du riskpatienter 
och patienter som är ängsliga för tandläkarvård
• Vad innebär bra service och bemötande på kliniken?
• Hur kan du hantera patienter med 
 – Trauma?
 – Aggression?
 – Rädsla?

Shervin Shahnavaz
Legitimerad psykolog, författare och doktorand
Karolinska Institutet

Shervin är författare till boken Tandvårdspsykologi som handlar om 
hur du bemöter psykologiskt svårbehandlade patienter i tandvården 
på ett professionellt sätt, vilka psykologiska teorier och metoder 
som är användbara för tandvårdspersonal samt hur du kan  
motivera patienten till att förändra sin livsstil och förbättra sin 
munhälsa. Under detta anförande kommer han att ge en inblick i 
psykologens behandlingsrum och verksamhet men visar även på 
hur tandvårdspersonal på egen hand kan tillämpa psykologiska  
förhållningssätt och tekniker i mötet med patienter. Den psyko-
logiska kunskapen förankras genom konkreta tillämpningar och 
fallbeskrivningar.

15:10 Eftermiddagskaffe och nätverkande

STORA TANDSKÖTERSKEDAGEN
• STOCKHOLM DEN 16 FEBRUARI 2017 • MALMÖ DEN 9 MARS 2017



EXPERTANFÖRANDE
15:40 Så tar du kontroll över din tid och får mer gjort 
utan att jobba mer 
• Planering och prioritering – så frigörs mer tid för värdeskapande 

uppgifter

• Varför räcker aldrig tiden till? – Hur använder du din arbetsvecka, 
egentligen?

• Är det möjligt att få mer gjort på mindre tid? Konkreta verktyg 
som skapar förutsättningar för högre effektivitet

• Att sätta gränser – så tar du kontroll över din tid

• Hur skapar man en smidig struktur på sitt arbete när  
arbetsuppgifterna är många och väldigt olika varandra?

Petra Brask
Effektivitetsexpert 
Petra Brask & Partners

Petra är en hyllad och efterfrågad effektivitetsexpert. Hon har  
utbildat chefer och medarbetare i en mängd olika organisationer 
i över 20 år. Hon har även medverkat i SVTs Tidsjakten där hon 
hjälpte svenskar att få tiden att räcka till för jobb, sömn och fritid. 
Med både humor och värme delar hon med sig av sina erfarenheter 
och ger dig de verktyg som är bra att ha koll på för en mer struk-
turerad och energifylld vardag, både i hemmet och på arbetet. Det 
brukar bli både skratt och igenkänning under hennes föreläsningar 
och med stor sannolikhet går du hem med ny inspiration och några 
nya vanor att testa. 

17:00 Konferensen avslutas 

ANMÄL DIG IDAG! www.abilitypartner.se I Telefon 08-694 91 00 I bokning@abilitypartner.se

STORA TANDSKÖTERSKEDAGEN
• STOCKHOLM DEN 16 FEBRUARI 2017 • MALMÖ DEN 9 MARS 2017

Intresserad av en affärsutställning?
Ability Partner erbjuder ditt företag unika möjligheter att stärka  
varumärket och bygga relationer med en väl avgränsad målgrupp 
såväl under som efter evenemanget. Vi skräddarsyr upplägget 
utifrån dina behov och önskemål. Kontakta oss så berättar vi mer!

Janne Huttunen Tel: 08-694 91 00 | Mobil: 070-495 73 50  
E-post: janne.huttunen@abilitypartner.se

Om Ability Partner
Ability Partners vision är att förbättra individers och  
organisationers förmåga att hantera förändring, växa och  
uppnå goda resultat. Genom att lära känna dig och din  
organisations behov kan vi kontinuerligt erbjuda utbildningar, 
seminarier, konferenser, events, nätverk och konsultativa  
tjänster som hjälper dig i det dagliga arbetet och stärker  
konkurrenskraften.

Ability Partner verkar på den nordiska marknaden utifrån  
ambitionen att erbjuda evenemang som ger mest värde för  
pengarna samt att ha 100 % nöjda och återkommande kunder. 
För mer information om Ability Partner eller detta evenemang,  
kontakta oss via telefon 08-694 91 00.

Goda skäl att delta på konferensen

• Lär dig mer om de bästa rutinerna för optimal  
 hygienhållning i det dagliga arbetet

• Ta del av den senaste forskningen om parodontit  
 och andra sjukdomar

• Möjlighet att uppdatera dig om de viktigaste juridiska  
 regelverken kring tandvård och vad du som tandsköterska  
 behöver tänka på

• Inspiration till hur du kan bli mer effektiv i ditt arbete och  
 hantera en stor arbetsbörda samtidigt som du minskar din  
 stress

• Bli bättre på samverkan och organisation inom tandvårds- 
 teamet

• Lär dig mer om hur du tar hand om patienter som är rädda  
 och ängsliga inför tandvårdsbesök

• Ta del av hur ni tillsammans kan organisera teamet och  
 skapa en bra kommunikation för att bättre kunna ta hand  
 om era patienter 

• Nätverka och utbyt erfarenheter med branschkollegor!

STORA  
TANDHYGIENISTDAGEN
8 december 2016 i Stockholm och  
19 januari 2017 i Göteborg

STORA  
GERODONTIDAGARNA
7-8 februari 2017 i Stockholm
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Konferenskod: OFF1406

ANMÄLAN

Avsändare:
Ability Partner Europe AB
Telegrafgränd 5
111 30 Stockholm
 

STORA TANDHYGIENISTDAGEN

Stockholm 8 december 2016 
Scandic Hasselbacken 
Hazeliusbacken 20  
Tel: 08-517 343 00 

Göteborg 19 januari 2017 
Hotel Riverton 
Stora Badhusgatan 26  
Tel: 031-750 10 00

Fyra sätt att anmäla sig 
Webb:  www.abilitypartner.se

mail:  bokning@abilitypartner.se

Tel:  08-694 91 00 

Post: Ability Partner 
 Telegrafgränd 5 
 111 30 Stockholm

Betalningsvillkor
Betalning sker mot faktura med 30 dagars betalningsvillkor. Vid betalning 
efter förfallodagen utgår dröjsmålsränta med 10%.

Avbokningsvillkor
Anmälan är bindande men deltagarplatsen kan alltid överlåtas till en kollega. 
Vid skriftlig avbokning senast 4 veckor innan konferensen återbetalas full av-
gift. Vid avbokning 2-4 veckor innan konferenstillfället erhålls ett värdebevis 
som kan användas som betalning på någon annan av Ability Partners  
konferenser. Därefter utgår ingen ersättning vid avbokning. Vid avbokning 
tas en administrativ avgift på 500 kr.

99%
av våra kunder  

rekommenderar oss  

– testa du också!

Boende i Stockholm
Vi samarbetar med nedanstående hotell. Ange koden ”Ability Partner” när 
du bokar dig så erhåller du rabatt.
Mornington Hotel, Nybrogatan 53. Tel: 08-507 330 00
Freys Hotel, Bryggargatan 12. Tel: 08-506 214 00
Scandic Hasselbacken, Hazeliusbacken 20. Tel: 08-517 517 00 
Uppge koden D000028081 vid bokning på Scandic Hasselbacken. 

 Konferens Stockholm 8 december 2016  Konferens Göteborg 19 januari 2017 

Förnamn Efternamn  e-post adress 

Befattning Avdelning   

Telefon Fax 

Företag / organisation Adress   

Post nr Ort

Tel växel Bransch Antal anställda

Pris
I konferenspriset ingår kaffe, lunch, dokumentation. Rabatterna kan ej kombineras med andra erbjudanden. Alla priser är exkl. moms.

PRISER / PERSON Boka senast 21 oktober Boka senast 25 november Ordinarie pris

KONFERENS 4.490 kr  4.990 kr 5.490 kr

Mängdrabatt vid minst 3 bokningar
Anmäl fler än 2 personer från samma organisation samtidigt så betalar person 3, 4, 5 osv endast 3.990 kr exkl. moms per person.

1.000 kr rabatt
500 kr rabatt

Arrangeras av:

ERBJUDANDE!
Boka flera personer – pris från 3.990 kr

STORA  
TANDHYGIENISTDAGEN 
Uppdatera din kompetens och bidra till en bättre munhälsa för alla!

BEGRÄNSAT ANTAL DELTAGARPLATSER – ANMÄL DIG IDAG!
www.abilitypartner.se I Telefon 08-694 91 00 I bokning@abilitypartner.se

UR INNEHÅLLET 

• Relationen mellan munhälsa och livshotande sjukdomar – hur får du dina patienter  
att bibehålla en sund oral bakteriebalans?

• Att integrera nyanlända i svensk tandvård – ta del av praktiska erfarenheter

• Aktuell forskning om hur vi ska uppnå bättre munhälsa för sköra äldre

• Patienter med särskilda behov – lyckat teamarbete med andra professioner

• Fluorskepsism och föräldrars inställning till barns munhälsa – din roll som informatör

• Tandvårdspsykologi – så hanterar och behandlar du patienter med tandvårdsskräck  
och trauma

• Parodontit och gingivit och deras koppling till cancer och hjärt- och kärlsjukdomar

Arrangeras av

KONFERENS STOCKHOLM 
8 DECEMBER 2016

KONFERENS GÖTEBORG 
19 JANUARI 2017

Birgitta Söder
Professor emerita inom 
odontologisk profylaktik  
och Leg. tandhygienist
Karolinska Institutet

Annette Carlsson
Leg. tandhygienist
Mun-H-Center

Henrik Jansson
Docent och övertandläkare 
i Oral hälsovetenskap och 
Parodontologi
Jönköping University

Jasmin Lillo-Lara
Leg. tandhygienist
FTV Rosenlund

Shervin Shahnavaz 
Leg. psykolog och  
doktorand vid enheten  
för pedodonti
Karolinska Institutet

Inger Svensson
Leg. tandhygienist
Folktandvården  
Kronoberg

MODERATOR OCH TALARE

PRAKTIKFALL

SPECIELLT INBJUDEN

PRAKTIKFALL

SPECIELLT INBJUDEN

PRAKTIKFALL
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Konferenskod: INF1408

ANMÄLAN

Avsändare:
Ability Partner Europe AB
Telegrafgränd 5
111 30 Stockholm
 

STORA GERODONTIDAGARNA 2017

Tid 
 7-8 februari 2017 

Plats 
Scandic Hasselbacken 
Hazeliusbacken 20 
Stockholm 
Tel: 08-517 343 00

Fyra sätt att anmäla sig 
Webb:  www.abilitypartner.se

mail:  bokning@abilitypartner.se

Tel:  08-694 91 00 

Post: Ability Partner 
 Telegrafgränd 5 
 111 30 Stockholm

Betalningsvillkor
Betalning sker mot faktura med 30 dagars betalningsvillkor. Vid betalning 
efter förfallodagen utgår dröjsmålsränta med 10%.

Avbokningsvillkor
Anmälan är bindande men deltagarplatsen kan alltid överlåtas till en kollega. 
Vid skriftlig avbokning senast 4 veckor innan konferensen återbetalas full av-
gift. Vid avbokning 2-4 veckor innan konferenstillfället erhålls ett värdebevis 
som kan användas som betalning på någon annan av Ability Partners  
konferenser. Därefter utgår ingen ersättning vid avbokning. Vid avbokning 
tas en administrativ avgift på 500 kr.

99%
av våra kunder  

rekommenderar oss  

– testa du också!

Boende i Stockholm
Vi samarbetar med nedanstående hotell. Ange koden ”Ability Partner” när 
du bokar dig så erhåller du rabatt.
Mornington Hotel, Nybrogatan 53. Tel: 08-507 330 00
Freys Hotel, Bryggargatan 12. Tel: 08-506 214 00
Scandic Hasselbacken, Hazeliusbacken 20. Tel: 08-517 517 00 
Uppge koden D000028081 vid bokning på Scandic Hasselbacken. 

 Konferens 7-8 februari 2017 

Förnamn Efternamn  e-post 

Befattning Avdelning   

Telefon Fax 

Företag / organisation Adress   

Post nr Ort

Tel växel Bransch Antal anställda

Pris
I konferenspriset ingår kaffe, lunch, dokumentation. Rabatterna kan ej kombineras med andra erbjudanden. Alla priser är exkl. moms.

PRISER / PERSON Boka senast 2 december Boka senast 27 januari Ordinarie pris

Konferens – 2 hela dagar 6.980 kr 7.480 kr 8.480 kr

Mängdrabatt vid minst 3 bokningar
Anmäl fler än 2 personer från samma organisation samtidigt så betalar person 3, 4, 5 osv endast 5.990 kr exkl. moms per person.

1.500 kr rabatt
1.000 kr rabatt

Arrangeras av:

ERBJUDANDE!
Boka flera personer – pris från 5.990 kr

STORA  
GERODONTIDAGARNA 2017 
Utveckla din kompetens och bidra till en bättre munhälsa för alla äldre!

BEGRÄNSAT ANTAL DELTAGARPLATSER – ANMÄL DIG IDAG!
www.abilitypartner.se I Telefon 08-694 91 00 I bokning@abilitypartner.se

UR INNEHÅLLET 

• Klinisk oral farmakologi – äldres läkemedelsanvändning – uppdatera din kunskap för bästa möjliga behandling

• Implantat och periimplantit – din roll inom allmäntandvården

• Äldre patienter med karies och hur detta bör förebyggas och behandlas

• Systematisk riskbedömning för äldre patienter – utveckla dina kunskaper om ROAG

• Benskörhet är en av de stora folksjukdomarna i Sverige – så kan du inom tandvården bidra till tidig identifiering

• Hur kan du arbeta förebyggande och hälsofrämjande inom tandvården?

• Landstingsfinansierade tandvårdsstöd och särskilt tandvårdsbidrag (STB) – vilka är berättigade och varför?

• Samarbete över professionsgränserna – hur ska vi samarbeta med äldrevården på bästa sätt

Arrangeras av

KONFERENS  
7-8 FEBRUARI 2017 
STOCKHOLM

Charlott Karlsson
Leg. tandhygienist och en del av expertgruppen för munhälsa på Senior Alert
Odontologiska institutionen FTV Jönköping

Håkan Enochsson 
Övertandläkare och  
certifierad i oral medicin 
Länssjukhuset Ryhov  
Jönköping

Inger Wårdh 
Övertandläkare och  
docent i gerodonti 
Karolinska Institutet  

Johan Fastbom 
Professor i geriatrisk  
farmakologi 
Aging Research Center 
(ARC) Karolinska Institutet

Elisabeth Wärnberg Gerdin
Tandläkare och enhetschef
Enheten för utvärdering, 
Socialstyrelsen 
 

Pär Almqvist 
Specialisttandläkare oral 
protetik 
Specialisttandläkarna 
Nacka

Denise Abadji 
Specialisttandläkare  
parodontologi 
Specialisttandläkarna 
Nacka

Kjell Kärrbrink 
Tandläkare
Boneprox
 
 

Henrik Jansson 
Docent och övertandläkare 
i oral hälsovetenskap och 
parodontologi 
Jönköping University

MODERATOR OCH TALARE

Konferens  
2 hela dagar!

Kommande tandvårdskonferenser
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Konferenskod: TAN1413

ANMÄLAN

Avsändare:
Ability Partner Europe AB
Telegrafgränd 5
111 30 Stockholm
 

 Stockholm 16 februari 2017  Malmö 9 mars 2017 

Förnamn Efternamn  e-post 

Befattning Avdelning   

Telefon Fax 

Företag / organisation Adress   

Post nr Ort

Tel växel Bransch Antal anställda

Fyra sätt att anmäla sig 
Webb:  www.abilitypartner.se

Mail:  bokning@abilitypartner.se

Tel:  08-694 91 00 

Post: Ability Partner 
 Telegrafgränd 5 
 111 30 Stockholm

Pris
I konferenspriset ingår kaffe, lunch och dokumentation. Rabatterna kan ej kombineras med andra erbjudanden. Alla priser är exkl. moms.

PRISER / PERSON Boka senast 16 december Boka senast 3 februari Ordinarie pris

KONFERENS 4.290 kr 4.990 kr 5.490 kr

Mängdrabatt vid minst 3 bokningar
Anmäl minst 3 personer från samma organisation samtidigt så betalar ni endast 3.990 kr exkl. moms per person för konferensen.

Betalningsvillkor
Betalning sker mot faktura med 30 dagars betalningsvillkor. Vid betalning 
efter förfallodagen utgår dröjsmålsränta med 10%.

Avbokningsvillkor
Anmälan är bindande men deltagarplatsen kan alltid överlåtas till en kollega. 
Vid skriftlig avbokning senast 4 veckor innan konferensen återbetalas full av-
gift. Vid avbokning 2-4 veckor innan konferenstillfället erhålls ett värdebevis 
som kan användas som betalning på någon annan av Ability Partners  
konferenser. Därefter utgår ingen ersättning vid avbokning. Vid avbokning 
tas en administrativ avgift på 500 kr.

1.200 kr rabatt
500 kr rabatt

99%
av våra kunder  

rekommenderar oss  

– testa du också!

Tid och plats 
Konferens Stockholm  
16 februari 2017

Ingenjörshuset 
Malmskillnadsgatan 46 
Tel: 08-613 81 00

Tid och plats
Konferens Malmö 
9 mars 2017

Scandic S:t Jörgen 
Stora Nygatan 35 
Tel: 040-693 46 00

STORA TANDSKÖTERSKEDAGEN


