
Anmäl dig tidigt 
– läs om våra rabatter på baksidan!

NATIONELL KONFERENS 

STORA  
TANDSKÖTERSKEDAGEN
Uppdatera dig inom området och utvecklas i din roll som tandsköterska 

EXPERTANFÖRANDEN OCH PRAKTIKFALL

Robert Heymann, Specialisttandläkare Käkkirurg, med dr, Käkkirurgiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset

Anna Bogren, Tandläkare, Odontologi, Göteborgs universitet

Lars Svärd, Utredare, Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

Linda Hamidi, Utredare, Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

Saeideh Solimani, Klinikchef, Folktandvården Rinkeby

SPECIELLT INBJUDENSPECIELLT INBJUDEN SPECIELLT INBJUDEN

Shervin Shahnavaz 
Legitimerad psykolog och 
författare 
Karolinska Institutet 

Zainab Saeid 
Tandsköterska 
Folktandvården  
Krokslätt 

Petra Brask 
Effektivitetsexpert 
Petra Brask & Partners

UR INNEHÅLLET 

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

• Instrumentering och uppdukning – vad du behöver tänka på och veta vid assistansarbetet samt hur du 
upprätthåller hygienen vid operationer

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

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

•  Nyanlända som är i behov av akuttandvård – så hanterar du det stora och ökande antalet på kliniken

• Skapa hållbara rutiner för service och administrativt stöd i det dagliga arbetet

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

• Personlig effektivitet – så får du mer gjort utan att jobba mer

ÅRETS TAND- SKÖTERSKA 2016!
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6 OKTOBER 2016
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Arrangeras av



08:30 Registrering och kaffe

09:00 Ability partner inleder konferensen och lämnar 
över till moderatorn

EXPERTANFÖRANDE
09:10 Så effektiviserar och upprätthåller du hygien  
vid dentoalveolär kirurgi med tonvikt på implantat-
behandlingar
• Genomgång av allmänhygien – detta behöver du tänka på
• Instrumentering och uppdukning och vad du behöver tänka på 

och veta vid assistansarbetet 
• Hur upprätthåller du hygienen vid operationer?
• Så skapar ni smidiga rutiner vid operationer för maximal  

hygiensäkerhet
• Så sköter du det pre- och postoperativa samtalet med patienten 

för en lyckad dialog och stöttning

Robert Heymann
Specialisttandläkare Käkkirurgi, med dr, Käkkirurgiska 
kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset

Robert är verksam vid Käkkirurgiska kliniken, Karolinska Universitets-
sjukhuset samt som universitetsadjunkt, Karolinska Institutet. Vid 
sidan av dessa uppdrag arbetar han på Specialisttandläkarna, 
Sophiahemmet, med dentoalveolär kirurgi och implantologi.  
Föreläsningen kommer belysa dentoalveolär kirurgi med tonvikt på 
implantatbehandlingar i tandläkarpraktiken samt operationsdukning, 
hygieniska aspekter, patientsäkerhet och patientflöde.

10:00 Förmiddagskaffe och nätverkande

EXPERTANFÖRANDE
10:30 Den senaste forskningen om parodontit och  
andra sjukdomar – hur du som tandsköterska kan 
arbeta förebyggande och informera
• Vad säger den senaste forskningen om tandsjukdomar och hur 

det kan förebyggas? 
• Så hanterar du patienter med andra sjukdomar som kan utgöra 

en risk vid tandvård
• Så arbetar du långsiktigt och förebyggande för att minimera 

risken för tandlossning
• Juvenilparodontit – så kan du informera och hantera det
• Tandlossning och hjärt- och kärlsjukdomar – vad är sambandet? 

Anna Bogren
Tandläkare
Odontologi, Göteborgs universitet

Anna arbetar på folktandvårdens specialistklinik för parodontologi 
samt utbildningskliniken för vuxentandvård och hon har varit ord-
förande i Göteborgs Tandläkare-Sällskap. Under detta anförande 
kommer hon att gå igenom den senaste forskningen kring paro-
dontit och hur det ska förebyggas. Anna kommer även att prata om 
sambandet mellan tandlossning och hjärt- och kärlsjukdomar. 

PRAKTIKFALL
11:20 Samverkan för effektivare och smidigare  
processer samt ett bättre bemötande och service
• Vem gör vad i vården? Ta del av aktuell rapport
• Så kan ni organisera teamet och skapa en bra kommunikation 

för att bättre kunna ta hand om patienterna
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• Framgångsrikt bemötande - få ökade kunskaper och en  
gemensam syn på bemötande av kunder 

• Så skapas hållbara rutiner för service och administrativt stöd i 
det dagliga arbetet

• Att kommunicera rutiner – hur kan processen kring patientdoku-
mentation förenklas och förtydligas för en mer effektiv hantering? 

Zainab Saeid 
Tandsköterska
Folktandvården, Krokslätt 

Zainab har arbetat på Folktandvården Krokslätt i över tio år. Hon är 
i grunden utbildad agronom i Irak men skolade om sig när hon kom 
till Sverige 1996. Hon vann årets tandsköterska med juryns motive-
ring: Med stor passion för yrket och ett engagemang som smittar 
av sig på både kollegor och patienter är hon ett föredöme och en 
förebild för alla på kliniken. Hon tar sig an uppdrag av olika storlek 
med entusiasm och ambition som alltid genererar fantastiska resul-
tat. Hon har gjort en stark resa i livet som bidragit till den drivkraft 
och kämpaglöd som genomsyrar henne och som gör henne till den 
hon är idag. 

12:10 Lunch och nätverkande

13:10 De viktigaste juridiska regelverken kring  
tandvård, sekretess och patientsäkerhet
•  Vad du som tandsköterska behöver veta gällande:
 - Nya patientlagen från 2015
 - Patientsäkerhetslagen
 - Hälso- och sjukvårdslagen
 - Patientdatalagen
 - Tandvårdslagen (1985:125) och
 - Tandvårdsförordningen (1998:1 338)
•  Personuppgiftslagen (PuL) samt Offentlighets- och  

Sekretesslagen (OSL) – hur påverkar lagarna dig i ditt arbete?

Lars Svärd
Utredare
Inspektionen för vård  
och omsorg (IVO)

Linda Hamidi
Utredare
Inspektionen för vård  
och omsorg (IVO) 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) finns till för vård- och om-
sorgstagarna vars uppdrag är att genom tillsyn och tillståndspröv-
ning bidra till en vård och omsorg som är säker, har god kvalitet 
och bedrivs i enlighet med lagar och andra föreskrifter. I tillsynsupp-
draget ingår handläggningen av anmälningar, till exempel lex Sarah 
och lex Maria. Under detta anförande kommer Lars och Linda att 
gå igenom det senaste inom juridik som du som tandsköterska 
behöver veta.

PRAKTIKFALL
14:00 Nyanlända som är i behov av akuttandvård – så 
hanterar du det stora och ökade antalet på kliniken
• Så kan du organisera ditt arbete för att hinna med det ökade 

trycket  
• Att kommunicera med patienter trots språksvårigheter – så gör du 
• Hur du förmedlar kunskap till patienter med sämre kännedom 

om god tandvård och munhälsa

Saeideh Solimani
Klinikchef
Folktandvården Rinkeby

Rinkeby definieras av landstinget som ett så kallat 3-4-vårdbe-
hovsområde. De flesta av deras barnpatienter har stora behand-
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lingsbehov. De har ett fåtal svenska patienter, majoriteten av deras 
patienter härstammar från olika länder, de flesta talar somaliska, 
arabiska och på sistone dari. Folktandvården Rinkeby är en av de 
kliniker som deltagit i forskningsprojektet Stop Caries. Asylsökande 
vuxna hjälper de med akuttandvård. Under detta anförande kom-
mer Saeideh att berätta om hur de bemöter patienter med annan 
bakgrund samt hur de hanterar det ökade trycket på kliniken. 

14:50 Eftermiddagskaffe och nätverkande

EXPERTANFÖRANDE
15:20 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 moti-
vera 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 tandvårds-
personal på egen hand kan tillämpa psykologiska förhållningssätt 
och tekniker i mötet med patienter. Den psykologiska kunskapen 
förankras genom konkreta tillämpningar och fallbeskrivningar.

EXPERTANFÖRANDE
16:10 Så tar du kontroll över din tid och får mer gjort 
utan att arbeta 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 arbetsupp-

gifterna 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. 

17:30 Konferensen sammanfattas och avslutas
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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 instrumentering och uppdukning vid  
 operationer för att säkerställa god hygien

• 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 blir mer effektiv i ditt arbete och kan  
 hantera en stor arbetsbörda och minska din stress

• Få ökade kunskaper om hur du kan skapa hållbara rutiner  
 för service och administrativt stöd i det dagliga arbetet

• Få insikt i hur du kan kommunicera och hantera nyanlända  
 patienter som har språksvårigheter

• Lär dig mer om hur du tar hand om patienter som har en  
 tandläkarrädsla

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

• Lyssna på hur du kan bemöta och hantera riskpatienter 

• Nätverka och utbyt erfarenheter med branschkollegor
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Konferenskod: OFF1372

ANMÄLAN

Avsändare:
Ability Partner Europe AB
Telegrafgränd 5
111 30 Stockholm
 

 Stockholm 19 september 2016  Göteborg 6 oktober 2016 

Förnamn Efternamn  e-post adress 

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 1 juli Boka senast 9 september 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  
19 september 2016

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

Tid och plats
Konferens Göteborg  
6 oktober 2016

Coor Konferens Läppstiftet
Lilla Bommen 1-2, Göteborg
Göteborg. Tel: 031-15 61 35
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