
TALARE

MODERATOR OCH TALARE SAGT OM STORA TANDSKÖTERSKEDAGEN

”Tyckte konferensen var riktigt bra! Bra talare och viktiga, intressanta ämnen”

”Det var bra föreläsare och en bra sammansättning på ämnen”

”Kul med olika föreläsningar och roligt att träffa andra tandsköterskor  
och prata hur det har det på deras arbetsplats”

Eva Gyllensvaan 
Leg. Psykolog och utbildare 
Edumera utbildning AB

Inger Spencer 
Konsult inom ämnes-
området vårdhygien i 

tandvården 

Dan Katz 
Leg. Psykolog,  

Leg. Psykoterapeut  
samt handledare 
Katz KBT Konsult

Ingrid Hegg 
Effektivitetsexpert 

Petra Brask & Partners

Charlotte Wåhlin 
Ergonom/forskare, 

Arbetsmiljö och medicin 
Linköpings universitet

Foto: Lisa Öberg

ERBJUDANDE 

Boka flera personer! 

Pris från 3.990 kr

GÖTEBORG  2 MARS 2022 STOCKHOLM  22 MARS 2022

ARRANGÖR

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

UR INNEHÅLLET 
 Så stärker vi tandsköterskans roll i framtidens tandvård
 Hur du skapar en bra patientupplevelse i tandvården genom god service, bemötande och kommunikation
 Hygienhållning och smittskydd inom tandvården – så upprätthåller du goda rutiner 
 Så bemöter du och behandlar patienter med tandvårdsrädsla
 Hälsa och ergonomi för den moderna tandsköterskan – lär dig arbete hållbart!
 Så hanterar du stress och skapar den balans som behövs för ett hållbart arbetsliv

STORA  
TANDSKÖTERSKEDAGEN 2022
Uppdatera din kunskap, bli inspirerad och utvecklas i din roll som tandsköterska

Hanna Sjöström 
Tandsköterska 
Klippan Dental

Nationell konferens 

– välj tid och plats  

som passar dig!



08:30-09:00 REGISTRERING

Registrering, kaffe, te och smörgås

09:00-09:10 INLEDNING

Ability Partner inleder konferensen och lämnar över till konferensens 
moderator

Hanna	Sjöström
Tandsköterska
Klippan	Dental

Hannah är en driven profylaxtandsköterska med ett stort intresse 
för både Protetik och Tandvårdsutveckling. Hon har skrivit en bok, 
Protetik, och håller även föreläsningar i ämnet. Hon blev även årets 
tandsköterska för sin otroliga gnista inom tandvården. 

”På kliniken strävar vi efter att vara ett DreamTeam, i det stora blir vi en 
Dental Insatsstyrka!”

09:10-09.30 PRAKTIKFALL

Tandsköterskans viktiga roll i tandvårdsteamet och 
framtidens tandvård 
• God kommunikation, effektiva processer och en potisitv 

patientupplevelse -vad är egentligen tandsköterskans roll och 
ansvar i teamet och framtidens tandvård? 

• Hur kan vi arbeta för att lyfta och stärka varandra och vår roll? 

Hanna	Sjöström
Tandsköterska
Klippan	Dental

09:35-10:25 EXPERTANFÖRANDE

Så skapar du en bra patientupplevelse i tandvården 
genom god service och bemötande 
• Betydelsen av det första intrycket för en god patientupplevelse
• Det goda bemötandets fyra hörnpelare
• Vilka är dagens kunder/patienter?
• Stress, det goda bemötandets värsta fiende - så hanterar du den 

hos dig själv och hos kunden/patienten

Eva	Gyllensvaan
Leg. Psykolog och utbildare
Edumera	utbildning	AB

Eva är inspiratör och föreläsare och har arbetat med utbildning i mer 
än tjugo år. Hon har en lång bakgrund i SAS och det var där hennes 
intresse för service och bemötande väcktes. Eva har kompletterat sin 
praktiska bakgrund med psykologexamen. 

10:25-10:45 KAFFE OCH NÄTVERKANDE

10:45-12:00 EXPERTANFÖRANDE

Hygienhållning och smittskydd inom tandvården  
– så upprätthåller du goda rutiner 
• Så tolkar du de regelverk och lagar för hygien och smittskydd 

som styr ditt arbete 
• Så bevarar du goda rutiner kring allmänhygien och smittskydd 

inom tandvården 
• Hur upprätthåller du hygienen vid det dagliga arbetet?  

Smittrening av arbetsytor, instrument, material samt vid 
assistansarbete

• Hur arbeta för att förhindra smitta mellan patient och 
vårdpersonal 

Inger	Spencer
Konsult inom ämnesområdet  
vårdhygien i tandvården 

Inger Spencer är tandsköterska och har under 10 år varit hygien-
ansvarig vid Folktandvården Västra Götaland. Inger Spencer är 
numera konsult med mångårig erfarenhet inom ämnesområdet 
vårdhygien i tandvården.

12:00-13:00 LUNCH OCH NÄTVERKANDE

13:00-13:50 PRAKTIKFALL 

Odontologi oral protetik – protetiska lösningar och 
tandsköterskans roll i ämnet
• Vad är protetik och dess anatomi?
• Tandsköterskans roll vid den protetiska behandlingen
• Avtryck, provisorium & ordersedeln samt kliniska tips 
• Kliniska fall – före och efter

Hanna	Sjöström
Tandsköterska
Klippan	Dental

13:55-14:45 EXPERTANFÖRANDE

Så bemöta och behandla patienter med tandvårdsrädsla 
• Vad är den bakomliggande orsaken till att vissa blir 

tandvårdsrädda och vad får detta för konsekvenser för patienten? 
• Vilka utmaningar kan tandvårdspersonalen ställas inför vid mötet 

med en rädd patient? 
• Hur bemöta och hantera patienter med tandläkarskräck? 
• Övriga värdefulla tips i behandling av tandvårdsrädsla

Dan	Katz
Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut samt handledare
Katz	KBT	Konsult

Dan Katz, leg. psykolog och leg. psykoterapeut, har varit ansvarig för 
behandlingen av tandvårdsrädda patienter i Skaraborgs län. Han är 
en av Sveriges mest kända KBT-psykologer med utbildningsuppdrag 
för bland annat Karolinska Institutet och är regelbundet anlitad 
som expert i massmedia. Han är också författare till den 
populärpsykologiska boken “Ödlan i Huvudet”, som översatts till flera 
språk, bland annat tyska, ryska och kinesiska.

14:45-15:05 KAFFE OCH NÄTVERKANDE
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16:00-16:50 EXPERTANFÖRANDE

Så hanterar du stress och skapar den balans som 
behövs för ett hållbart arbetsliv
• Vad är stress och när blir stress skadligt?
• Om vikten av reflektion och återhämtning, beslutsfattande och 

förhalningsbeteende – så tar du kontroll och får saker gjorda 
direkt

• Planering och prioritering – så frigör du mer tid till 
värdeskapande uppgifter

• Struktur för flow – så skapar du förutsättningar för fokus och 
effektivitet

Ingrid	Hegg
Effektivitetsexpert
Petra	Brask	&	Partners	

Ingrid Hegg är en uppskattad och efterfrågad effektivitetskonsult 
från PB Partners. Ingrid har utbildat och föreläst för chefer och 
medarbetare i ett flertal olika företag och organisationer. Här får du 
chansen att ta del av hennes gedigna kunskap och erfarenhet.

16:50-17:00 SAMMANFATTNING

Moderatorn sammanfattar konferensen

17:00 KONFERENSEN AVSLUTAS

15:05-15:55 EXPERTANFÖRANDE

Att skapa en hälsosam arbetsbelastning för 
tandsköterskor
• Hälsofrämjande arbetsmiljöarbete inom tandvården
• Hur kan variation i arbetet skapas? Vad säger forskningen?
• Praktisk ergonomi – arbetsställningar och hjälpmedel
• Hur kan vi arbeta smartare för att slippa belastningsbesvär?  
• Fysisk aktivitet och återhämtning under arbetsdagen – vad är 

möjligt?

Charlotte	Wåhlin
Ergonom/forskare, Arbetsmiljö och medicin
Linköpings	universitet
Foto: Lisa Öberg

Charlotte Wåhlin arbetar som ergonom och forskare vid Arbets- och 
miljömedicin i Linköping, Region Östergötland. Hon är adjungerad 
lektor vid Linköpings Universitet och anknuten forskare vid Karolinska 
Institutet.  I forskningen fokuserar hon på arbetsorsakade besvär, 
ergonomi, fysisk och mental arbetsbelastning och arbetsplatsåtgärder. 
Av speciellt intresse är arbetsmiljöfrågor inom hälso- och sjukvård 
och tandvård. Hur vi via samverkan kan skapa en sund och säker 
arbetsmiljö och att främja fysisk aktivitet och återhämtning via 
arbetsplatsen.
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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.
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Avsändare:  
Ability Partner Europe AB
Telegrafgränd 5
111 30 Stockholm

STORA TANDSKÖTERSKEDAGEN 2022

GODA SKÄL ATT DELTA PÅ KONFERENSEN
	 Inspireras	av	hur	du	kan	stärka	tandsköterskans	roll	i	framtidens	tandvård

	 Lär	dig	mer	om	hur	du	skapar	en	god	patientupplevelse	i	tandvården	
genom	service	och	bemötande

	 Ta	del	av	hygienhållning	och	smittskydd	inom	tandvården	och	hur	du	
upprätthåller	goda	rutiner	

	 Få	kunskap	kring	hur	du	bemöter	och	behandlar	patienter	med	
tandvårdsrädsla

	 Uppdatera	dig	kring	ergonomi	för	den	moderna	tandsköterskan

	 Lyssna	till	hur	du	hanterar	stress	och	skapar	den	balans	som	behövs	för	ett	
hållbart	arbetsliv

	 Nätverka	och	utbyt	erfarenheter	med	branschkollegor	från	hela	landet!

Allmänna villkor
Se	vår	allmänna	villkor	på		
www.abilitypartner.se/allmanna-villkor

Boende
Vi samarbetar med nedanstående hotell där du får rabatt på 
boendet om du anger våra koder vid bokning.

STOCKHOLM CITY 
Mornington	Hotel	- Nybrogatan 53. Tfn 08-507 330 00  
Ange kod: Ability Partner

Freys	Hotel - Bryggargatan 12. Tfn 08-506 214 00  
Ange kod: Ability Partner

DJURGÅRDEN 
Hotel	Hasselbacken	- Hazeliusbacken 20. Tfn 08-502 541 40 
Bokning: sales@hasselbacken.com. Ange kod: Ability Partner - 
Part

Pop	House	Hotel - Djurgårdsvägen 68. Tfn 08-502 541 40 
Bokning: frontdesk@pophouse.se. Ange kod: Ability Partner - Part

STOCKHOLM OCH ÖVRIGA SVERIGE 
Scandic	- Se Scandics hemsida för olika hotell. 
Ange kod: D000028081

Anmäl dig idag!
www.abilitypartner.se
bokning@abilitypartner.se
08-694 91 00

Tid och plats
Göteborg 2 mars 2022
Stockholm 22 mars 2022

Konferensen hålls på ett centralt hotell/konferensanläggning  
(meddelas senare).

Pris konferens på plats
I konferenspriset ingår frukost, kaffe, lunch och dokumentation.
Anmäl dig senast  28 januari  4.990 kr  1.500 kr i rabatt
Anmäl dig senast 18 februari 5.490 kr 1.000 kr i rabatt
Ordinarie	pris		 6.490	kr

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

Rabatterna kan ej kombineras med andra erbjudanden.  
Alla priser är exkl. moms och per person

Konferenskod:	TAN1638	

Nationell konferens 

– välj tid och plats  

som passar dig!


