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UR INNEHÅLLET 
 Hygienhållning och smittskydd inom tandvården – så upprätthåller du goda rutiner 
 Hur hantera och kommunicera med missnöjda patienter inom tandvården
 Så bemöter du och behandlar patienter med tandvårdsrädsla
 Ergonomi och stresshantering för den moderna tandsköterskan 
 Profylax – förebyggande tandvård för upprättande och bibehållande god oral hälsa livet ut
 Odontologi oral protetik – protetiska lösningar och tandsköterskans roll i ämnet

ERBJUDANDEBoka flera personer!  Pris från 3.990 kr 

STORA  
TANDSKÖTERSKEDAGEN 2023

TALARE

Uppdatera din kunskap,  
bli inspirerad och utvecklas  
i din roll som tandsköterska!
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ONSDAG 26 APRIL

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.

Hannah Sjöström 
Specialist tandsköterska

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!”

09:10-10:10 EXPERTANFÖRANDE

Hygienhållning och smittskydd inom tandvården – så 
upprätthåller du goda rutiner 
• Regelverk och lagar för hygien och smittskydd som styr ditt 
arbete och så tolkar du dem 

• Genomgång av allmänhygien och smittskydd – så bevarar du 
du goda rutiner

• Hur smittrena, desinfektera och sterilisera olika arbetsytor, 
instrument och material? 

• Hur ska du som tandsköterska arbeta för att förhindra smitta 
mellan patient och vårdpersonal 

• Så skapas en god balans mellan att vara rätt förberedd till 
rimlig arbetsinsats - yrkesstolthet och arbetsglädje inom 
logistik

• Mikrobiell biofilm - vän eller fiende?
• Tips för hantering av avvikelser och loggboksföring 

Mikael Zimmerman
Leg. tandläkare och docent i klinisk oral diagnostik
Ad Modum AB

Mikael Zimmerman är tandläkare och docent under 23 år 
verksam som lärare vid institutionen för odontologi, Karolinska 
Institutet. Han medverkade även i början av 1990-talet till att ta 
fram både Svenska Tandläkarförbundets och Socialstyrelsens 
rekommendationer för hygien i tandvården. Sedan år 2000 arbete 
i eget aktiebolag med kvalitet, utveckling och utbildning inom 
hälso- och sjukvård, i synnerhet tandvård. Publicerat över 20 
vetenskapliga artiklar och 5 läroböcker, samt ett mycket stort 
antal artiklar i Svenska och internationella facktidskrifter om 
kvalitet samt hygien och smittskydd. 

10:10-10:35 KAFFE OCH NÄTVERKANDE

10:35-11:35 EXPERTANFÖRANDE

Att hantera besvärliga patienter och kunder
• Vad menas med en besvärlig kund?
• Hur påverkas dessa kunder mig och hur påverkas mitt eget 
beteende?

• Att bemöta kunder som är stressade, arga, oroliga och rädda?
• Att sätta gränser!

Christer Isehag
Inspiratör och föreläsare 

Christer Isehag är inspiratören som brinner för det mänskliga 
mötet. Sedan 1998 har han rest land och rike runt för att prata 
om människor, möten och kommunikation. Fokus har ofta varit 
service, kundmöten, klagomål och personlig utveckling. De 
senaste 4 åren har Christer även röstats fram på listan över 
Sveriges 100 mest populära föreläsare.

11:45-12:30 PRAKTIKFALL

Hur du bemöter och hanterar patienter med 
tandvårdsrädsla 
• Vad är den bakomliggande orsaken till att vissa har 
tandläkarskräck 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? 
• Konkreta och handfasta tips i behandling av tandvårdsrädsla 
– ta del av patientfall från praktiken

Mostafa Saad
Leg. tandläkare
Narkoskliniken

Mostafa har en examen från Karolinska Institutet år 2012 
och Master in Oral Surgery and Implantology från Universita 
UniCamillus i Rom, Italien år 2021. Han har arbetat på 
Narkoskliniken sedan 2019 och är nischad inom kirurgi men 
utför allt inom allmän tandvård. Innan dess arbetade Mostafa i 
Region Örebro, haft egen klinik i Norrtälje och även arbetat inom 
Medicinsk Tandvård på Danderyds sjukhus. 

12:30-13:30 LUNCH OCH NÄTVERKANDE

Informationssäkerhet i offentlig sektor 2023
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13:30-14:30 EXPERTANFÖRANDE 

Profylax – förebyggande tandvård för upprättande 
och bibehållande god oral hälsa livet ut
• Så undersöker du patienten för korrekt fastställning av 
munhygiensrutiner

• Vikten av att tillhandahålla personligt anpassad 
informationsrådgivning för god munhälsa

• Så utför du profylaxbehandlingar som rengör och skyddar 
dina tänder samt samtidigt förhindrar utvecklingen av olika 
sjukdomar

Peter Lingström
Professor och övertandläkare i kariologi
Göteborgs universitet

Peter är professor och övertandläkare i kariologi vid 
Göteborgs universitet. Han har lång erfarenhet av att arbeta 
med förebyggande tandvård och då speciellt i relation till 
kariessjukdomen. Under talarpasset tar han upp den senaste 
forskningen och rekommendationerna för förebyggande vård ur 
ett tandsköterskeperspektiv och ger dig goda råd och tips på 
vad du som tandsköterska kan göra för att motverka karies och 
parodontit hos dina patienter. 

14:30-14:55 KAFFE OCH NÄTVERKANDE

14:55-15:40 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

Hannah Sjöström
Specialist tandsköterska

15:50-16:50 EXPERTANFÖRANDE

Ergonomi och stresshantering för den moderna 
tandsköterskan 
• Ergonomins grunder – rusta din kropp för att orka arbeta 
• Arbeta smartare för att slippa besvär och smärta – konkreta 
råd och tips 

• Stressfysiologi – vad händer i kropp och hjärna vid stress och 
signaler att vara uppmärksam på 

• Så hanterar du stress och skapar den balans som behövs för 
ett hållbart arbetsliv

Linus Åberg
Leg. Naprapat
InMo

Linus är Leg. Naprapat och specialiserad på funktionell 
träning, kroppen i rörelse och belastningsergonomi. Han 
är lärare på Naprapathögskolan och medlem i Technogym 
skandinaviska utbildningsteam. Linus har under åren hjälpt ett 
antal elitidrottare inom ett flertal olika sporter att förbättra sin 
rörelsekvalite och minska överbelastningsskador. 

16:50-17:00 SAMMANFATTNING

Moderatorn sammanfattar och avslutar konferensen.

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.

STORA TANDSKÖTERSKEDAGEN 2023
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STORA TANDSKÖTERSKEDAGEN 2023

Avsändare:  
Ability Partner Europe AB
Telegrafgränd 5
111 30 Stockholm

GODA SKÄL ATT DELTA PÅ KONFERENSEN
	Ta	del	av	hygienhållning	och	smittskydd	inom	tandvården	och	
hur	du	upprätthåller	goda	rutiner	

	Lär	dig	mer	om	hur	du	hanterar	och	kommunicerar	med	
missnöjda	patienter	inom	tandvården

	Få	kunskap	kring	hur	du	bemöter	och	behandlar	patienter	med	
tandvårdsrädsla

	Uppdatera	dig	kring	ergonomi	och	stresshantering	för	den	
moderna	tandsköterskan

	Profylax	–	förebyggande	tandvård	för	upprättande	och	
bibehållande	god	oral	hälsa	livet	ut

	Odontologi	oral	protetik	–	protetiska	lösningar	och	
tandsköterskans	roll	i	ämnet

	Nätverka	och	utbyt	erfarenheter	med	branschkollegor	från	hela	
landet!

Konferenskod: TAN1721

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
Nationell konferens 26 april  2023

Välj mellan att vara på plats centralt i Stockholm eller  
följa konferensen digitalt via livestream.

Pris konferens
Välj om du vill delta på plats eller digitalt.
Anmäl dig senast 10 februari 4.990 kr  1.500 kr i rabatt
Anmäl dig senast 31 mars 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.

Vad ingår?
I konferenspriset ingår dokumentation och att du kan ta del  
av streamet material i 30 dagar efteråt.
För dig som deltar på plats ingår även fika och lunch under  
konferensen.

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


