Anmäl dig tidigt
– läs om våra rabatter på baksidan!

STORA TANDSKÖTERSKEDAGEN 2018
Uppdatera din kunskap, bli inspirerad och utvecklas i din roll
som tandsköterska
STOCKHOLM
14 FEBRUARI 2018

GÖTEBORG
7 MARS 2018

UR INNEHÅLLET

• Så lyfter vi den moderna tandsköterskans roll och gör den synlig för hela teamet
• Hygien, uppdukning och smittskydd – så upprätthåller du goda rutiner
• Karies ur ett tandsköterskeperspektiv – så drar du nytta av forskningen i ditt dagliga arbete
• Tandsköterskans viktiga roll vid förebyggande av parodontit och gingivit
• Inspirationsföreläsning – stressa mindre och få mer gjort på jobbet!
• Ergonomi – vilka hjälpmedel finns tillgängliga och hur kan du arbeta smartare för att undvika
belastningsskador och värk i nacken?

EXPERTER OCH PRAKTIKFALL
Mattias Michelin
Specialisttandläkare i
parodontologi
Aurakliniken

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

Agneta Lindegård
Andersson
Leg. sjukgymnast och
forskare inom stressmedicin
Göteborgs universitet

Ingrid Olsson
Hygienansvarig
tandsköterska utbildad
i mikrobiologi
Folktandvårdsklinikerna
i Halland

Dorotea Pettersson
Tidscoach, pedagog
och föreläsare
Dorro

Peter Lingström
Professor och
övertandläkare i kariologi
Göteborgs universitet

Sari Laaja
Tandsköterska inom
pedodonti
Eastmaninstitutet
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08:30-09:00 REGISTRERING

Registrering, kaffe, te och smörgås
09:00-09:10 INLEDNING
09:10-10:10 EXPERTANFÖRANDE

TANDSKÖTERSKANS VIKTIGA ROLL VID TANDSJUKDOMAR

Parodontit och gingivit – evidensbaserad
behandling och profylax på rätt sätt
•
•
•
•

Diagnoser och klassificering av parodontit och gingivit
Vilka är riskfaktorerna för utveckling av parodontit och gingivit?
Vilka patientgrupper löper störst risk och varför?
Mekanisk behandling av den dentala biofilmen – arbetssätt och
tips för dig som tandsköterska
Talare i Stockholm
Mattias Michelin
Specialisttandläkare i parodontologi
Aurakliniken
Talare i Göteborg
Henrik Jansson
Docent och övertandläkare i Oral hälsovetenskap och
Parodontologi
Jönköping University

Hur ser du som tandsköterska på din roll för att förebygga parodontit
och gingivit? Och hur ser din kunskap inom området ut? Det är alltid
viktigt att vara uppdaterad på de bästa tillvägagångssätten för att
förebygga tandsjukdomar och kunna identifiera vilka patienter som
ligger i riskzonen. Under föreläsningen får du lyssna till hur du som
tandsköterska kan bidra till en minskning av parodontit och en bättre
munhälsa för dina patienter.
10:10-10:40 FÖRMIDDAGSKAFFE OCH NÄTVERKANDE
10:40-11:25 EXPERTANFÖRANDE

VÄRK OCH SMÄRTA KOPPLAT TILL DITT ARBETE?

Ergonomi – vilka hjälpmedel finns tillgängliga och
hur kan vi arbeta smartare för att slippa belastningsskador?
• Vad säger forskningen om obekväma arbetsställningar?
• Värk i nacken hos tandvårdspersonal – vad beror det på och går
det att undvika?
• Hur kan befintliga hjälpmedel förbättra din dagliga
arbetssituation?
• 6 av 10 som arbetar med tandvård får problem med värk och
smärta i nacke och axlar – vilka förändringar kan du göra för att
slippa detta?
• Tid för dina frågor!
Agneta Lindegård Andersson
Leg. sjukgymnast och forskare inom stressmedicin
Göteborgs universitet
Ont i nacke och axlar efter en lång arbetsvecka? Eller kanske även
under lediga dagar? Känner du igen dig? Då är du inte ensam. Men
vad beror det på egentligen och vad kan man göra åt det? Agneta
är Leg. sjukgymnast och forskare inom stressmedicin på Göteborgs
universitet. Hon har varit ansvarig för två stora studier gjorda på
tandvårdspersonal i VG-regionen och berättar under talarpasset om
vad man har kommit fram till och hur forskningen kan hjälpa dig i ditt
dagliga arbete.

11:30-12:30 EXPERTANFÖRANDE

TANDSKÖTERSKANS VIKTIGA ROLL FÖR BÄSTA
MÖJLIGA HYGIEN

Hygien, uppdukning och smittskydd i tandvården – så
upprätthåller du goda rutiner
• Genomgång av allmänhygien och smittskydd – basala
hygienrutiner
• Instrumentering och uppdukning – så bibehåller du god hygien
vid assistansarbetet
• Hur upprätthåller du hygienen vid det dagliga arbetet?
– Smittrening av arbetsytor, instrument och material
• Rutiner i sterilen – funktionskontroller på maskinparken
• Vad säger Socialstyrelsens normer och hur ska vi tandsköterskor
tolka dem?
Ingrid Olsson
Hygienansvarig tandsköterska utbildad i mikrobiologi
Folktandvårdsklinikerna i Halland
Ingrid är bland annat utbildad i mikrobiologi och arbetar som
hygienansvarig tandsköterska inom Folktandvården i Halland. Hon
brinner för arbetet med hygien och smittskydd och har mångårig
erfarenhet av att föreläsa inom området. Under föreläsningen går
Ingrid igenom nycklarna till väl fungerande hygienrutiner för dig som
tandsköterska.
12:30-13:30 LUNCH OCH NÄTVERKANDE
13:30-14:45 SPECIELLT INBJUDEN

INSPIRATION – MOTVERKA STRESS PÅ JOBBET OCH FÅ MER
GJORT!

Stressa mindre, kontrollera din egen tid och få mer
gjort på jobbet – går det?
• Planering och prioritering – hur använder du din tid egentligen?
• Hur kan jag ta kontroll över min tid, prokrastinera mindre och få
mer gjort på jobbet?
• ”Jag ska bara” – konsten att få det gjort i tid och få bukt på
uppskjutarbeteendet
• Stressa mindre genom att förstå ditt förhållningssätt till tid och
hur det påverkar ditt liv och ditt arbete
• Konkreta arbetssätt och verktyg som skapar förutsättningar för
högre effektivitet
• Så skapar du en bra struktur och maximerar arbetsdagen – utan
att arbeta mer
Dorotea Pettersson
Tidscoach, pedagog och föreläsare
Dorro
FOTO Anna Sigvardsson

Dorotea är tidscoach och författare, som med sin första bok 2014
blev den mest omnämnda debutanten under Bokmässan i Göteborg.
Hon hjälper dagligen människor att förstå sig på sin egen tid och
hur den påverkar det dagliga vardagspusslet. Dorotea är i grunden
pedagog och vill därför att du lämnar ett möte, en coaching-session
eller en föreläsning med henne med konkreta verktyg för att göra
förändringar i din vardag.
14:45-15:15 EFTERMIDDAGSFIKA OCH NÄTVERKANDE
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15:15-16:10 EXPERTANFÖRANDE

ALLT DU SOM TANDSKÖTERSKA BEHÖVER VETA OM KARIES

Senaste forskningen om karies ur ett tandsköterskeperspektiv – behandling och diagnostisering
• Så kan du som tandsköterska använda dig av resultaten av
kariesforskning i ditt dagliga arbete
• Bästa arbetssätten för tidig identifiering av karies
• Vilka grupper i samhället är mest utsatta och varför?
• Tandsköterskans viktiga profylaktiska arbete – så bidrar du till
mindre karies!
• Var tredje tolvåring i Sverige har karies – hur kan vi arbeta
tillsammans för att vända trenden?
Peter Lingström
Professor och övertandläkare i kariologi
Göteborgs universitet
Peter är professor och övertandläkare i kariologi på Göteborgs
universitet. Han har lång erfarenhet av att arbeta med kariesproblematik, inom allt från förebyggande insatser till klinisk
behandling. Under talarpasset tar han upp den senaste forskningen
om karies ur ett tandsköterskeperspektiv och ger dig goda råd och
tips på vad du som tandsköterska kan göra för att motverka karies
hos dina patienter.
16:15-17:00 PRAKTIKFALL

TANDSKÖTERSKANS ROLL / PATIENTUPPLEVELSE OCH
-BEMÖTANDE / TEAMET I SAMVERKAN

Goda skäl att delta på
konferensen
• Ta del av konkreta arbetssätt för att uppnå
bästa möjliga hygien på kliniken
• Utveckla dina kunskaper om kariesbehandling
och förebyggande insatser
• Lyssna till hur vi tillsammans kan utveckla den
moderna tandsköterskans roll och göra den
synlig för hela teamet
• Få goda tips och råd om hur du som
tandsköterska kan arbeta på bästa sätt för att
förebygga tandsjukdomar som parodontit och
gingivit
• Lär dig hur du kan stressa mindre men ändå få
mer gjort på jobbet!
• Ta del av hur du kan arbeta mer ergonomiskt
och förebygga värk och smärta i nacke och
axlar i samband med ditt krävande arbete
• Nätverka och utbyt erfarenheter med kollegor
från andra kliniker!

Så lyfter vi den moderna tandsköterskans roll och
gör den synlig för hela tandvårdsteamet
• Tandsköterskans roll i framtidens tandvård – hur kan vi arbeta för
att lyfta varandra?
• Tandvårdsteamet i samverkan – tandsköterskans viktiga
roll för kommunikationen, effektiva processer och en god
patientupplevelse
• Så kan ni organisera teamet och skapa en bra kommunikation
för att bättre ta hand om patienterna
• Hur ska vi arbeta för bästa möjliga kommunikation,
patientbemötande och service?
Sari Laaja
Tandsköterska inom pedodonti
Eastmaninstitutet
Sari mottog under 2017 ett hederspris från Svenska
Tandsköterskeförbundet för sitt inspirerande arbete inom
tandsköterskeyrket. Hon har 14 års erfarenhet som tandsköterska
och brinner för att lyfta tandsköterskans roll och hur man kan på
bästa sätt kan samarbeta inom tandvårdsteamet. Under talarpasset
kommer hon att berätta mer om arbetssätt för att organisera teamet
och skapa goda patientupplevelser.
17:00 KONFERENSEN AVSLUTAS

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.

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
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Avsändare:
Ability Partner Europe AB
Telegrafgränd 5
111 30 Stockholm

ANMÄLAN

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

PRISER / PERSON

Boka senast 15 december

Konferens

4.490 kr

1.500 kr

rabatt

Boka senast 2 februari
4.990 kr

1.000 kr

rabatt

Ordinarie pris
5.990 kr

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

Konferens Göteborg 7 mars

Förnamn

Efternamn

E-post

Befattning

Avdelning			

Telefon

Fax

Företag / organisation

Adress			

Post nr

Ort

Tel växel

Bransch

Antal anställda

Betalningsvillkor

Boende i Stockholm

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

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.

Avbokningsvillkor
Anmälan är bindande men deltagarplatsen kan alltid överlåtas till en kollega.
Vid skriftlig avbokning senast 4 veckor innan konferensen återbetalas full avgift. 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.

Konferenskod: TAN1464
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Konferens Stockholm 14 februari

