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KURS FÖR HELA KLINIKEN torsdag 7 - lördag 9 oktober 
20 kurstimmar 
 
Plats: Nerja, Spanien 

              Kursen ges på ****Hotell Parador, Nerja  https://www.parador.es/es/paradores/parador-de-nerja 
 

                                                                           
 
 

Den växande och den vuxna patienten 
 
Kursgivare: 
 
 
 
Ötl, odont dr Tobias Fagrell, Göteborg 
Ötl Sven Scholander, Karlskrona/Kristianstad 
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Att behandla patienter med komplicerade kliniska fråge-
ställningar kräver ofta en mycket bred odontologisk kun-
skap inom flera av odontologins områden. Med hjälp av 
fallpresentationer, diskussioner och föreläsningar kommer 
kursen ge förslag på lämpliga behandlingsstrategier och te-
rapier som kan utföras i allmänpraktik och vad som kan be-
höva remitteras till specialist. Denna kurs fokuserar på 
både den växande och vuxna individen och hur olika lös-
ningar fungerar olika bra beroende på var man är i livet.  
 
	
	
Innehåll: 
 
Utmaningar och möjligheter inom barntandvården 
Tandvårdsrädsla och behandlingsproblematik  
Missfärgningar på framtänderna, vad gör vi? 

• Att välja rätt behandling av fläckar på framtänderna är svårt, inte minst på den 
unga individen då vi även är begränsade av EU-direktiv. Kursen fokuserar på eti-
ologi, diagnostik samt kliniska behandlingsalternativ av olika sorters missfärg-
ningar i fronten. 

Dentala erosioner 
• Kursen kommer också fokusera på ett av de mest växande problemen idag eros-

ioner och hur och när vi skall rehabilitera detta. Det är viktigt för tandvårdstea-
met att känna igen de tidiga stadierna av dental erosion och förstå dess patoge-
nes. Det är också viktigt att se till att såväl patient som föräldrar förstår hur den-
tal erosion uppstår och hur det kan undvikas. 

 
Agenesipatienter: vad gör vi? Diagnostik, planering och behandling. 
Konsekvenser av olika protetiska behandlingar – hur går det i längden? 
Hur gör vi behandlingen – en bred genomgång av olika behandlingstekniker från ax till 
limpa. 
Oral protetik på den unga individen 
Kliniska tips och bra grejor 
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Kursdagarna blandas med både översiktliga och fördjupande föreläsningar inom aktuella 
problemområden samt grupparbeten med anknytning till de olika avsnitten. 
 

 
             Resa och logi:  Meddela i kursanmälan om du önskar erbjudan om resa och logi.   
             Vi kan erbjuda logi på konferenshotellet som ligger vid stranden eller lägenhetshotell i centrala Nerja. 
 
              Gemensamma middagar och trevliga kringarrangemang erbjuds efter kursanmälan.  
              Inspiration och information om Nerja och utflykter finner du på    www.bokanerja.se 

 
 
KOSTNADER per person  
 
KURSAVGIFT  990€      Kursavgiften faktureras vid beslut om verkställighet första veckan i juni 2020 
 
Kostnad för resa, logi, konferensfika och lunch 3 dagar och gemensamma middagar och utflykter 
tillkommer kostnad för. 
 
 

             Anmälan  mailas till  
             thea@bokanerja.se  senast  210525,  då du också får kursprogram för tre dagar. 
 

Uppge faktureringsadress,   
              Organisationsnummer 
              Namn och titel på kursdeltagare 
              Och om du önskar erbjudan kring resa och logi 
              

Mig når du alltid på telefon 070 -299 84 99 
 
 
Varmt Välkommen 
BokaNerja  
 

Thea Danlid. 


