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Nu kommer Tandvårdsdagen till Västkusten & Trestadsregionen!

Anmäl dig senast 8/2Rabatt till den 25/1
Gå 4 betala för 3 Vinn 5000 kr resa!

08.00  Inregistrering & kaffe/te på mässan
08.45  ALLA: Uppdateringar & gäster på scenen
09.15 - 10.30 Pass 1, Mässa / Föreläsning
10.30 - 11.00 Mässa & förfriskningar
11.00 - 12.15 Pass 2, Mässa / Föreläsning
12.15 - 13.30 Lunch, Kaffe/Te & mässa.
13.30 - 14.45 Pass 3, Mässa / Föreläsning
14.45 - 15.45 Mässmingel, bubbel & godsaker.
15.45 - 17.00   ALLA:  Arbetsglädje på praktiken
   - Colin Moon! Avslutning.

Prel. program, torsdag 8 mars 2018, Stenungsund

För alla i tandvårdsteamet, både privat & folktandvård
Varmt välkommen!

Stenungsund 8/3

Svenska Tandvårdsdagen arrangeras av iTeve AB  (event, filmproduktion & sociala media) i sam-
verkan med utställare och samarbetspartners. Frågor: Tuva Bojstedt, 070-6441802, tuva@iteve.se

Välj bland spännande föreläsningar & gör bra affärer på dentalmässan!
Silverpartners:

Utställare & partners:

Marianne j Rose Lars Ramsköld Maria Johansson Åsa Lindgren Stefan Renvert

Nätverkspartner:

Mediapartner:

Huvudpartner:

Inspiration och kraft för alla tandvårdsteam i regionen på Stenungsbaden Yacht Club - självklart är 
kliniker från resten av Sverige också välkomna! En kunskapskick med klinikuppdateringar, viktiga 
odontologiska föreläsningar, mingel med kollegor och bra affärer på vår stora dentalmässa. 
Välj själv bland flera föreläsningar du vill gå på. Vi avslutar tillsammans underhållande och 
lärorikt om kulturskillnader med fantastiska Colin Moon. Varmt välkommen!

Påminnelse! 

Anmäl dig nu

Colin Moon, en av 
Sveriges mest upp-
skattade föreläsare!



E. Feng Shui, se din praktik med nya ögon!  
Med rätt färger, möblerna du väljer och hur de placeras 
i rummet, kan du enkelt förändra känslan på din klinik. 
Jag berättar hur du skapar en hållbar miljö där dina 
kunder känner sig väl omhändertagna och kan sjunka 
ner i ett lugnt väntrum. Du får med dig en bra grund och 
redskap att använda både hemma och på er praktik.
Marianne J Rose, Aukt. Feng Shuikonsult, Öland
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Du får deltaga på två av föreläsningarna nedan - VÄLJ vilka du vill gå på!
Ange dina två val + reserv vid anmälan, eller komplettera senare.

Avs: Happi AB / iTeve Production
Svenska Tandvårdsdagen
CO Tuva Bojstedt, Majestensv 33
579 30 Högsby

Deltagaravgift 1800 kr*/person (Tdl/Ttek/Thyg/Tsk/Övr). Specialpris studenter.
*EarlyBird, 1350 kr/person t o m 25/1!  Moms 25% tillkommer på kursavgiften. Anmälan är bindande.

Anmäl dig på www.tandvardsdagen.se eller maila namn, titel & ev val till anmalan@tandvardsdagen.se      

25% rabatt fram till 25/1

Gå 4 betala för 3 om resa 5000 kr

Varmt välkommen med din anmälan.

Stor dentalmässa  - Intressanta och lärorika föreläsningar  -  Mingel med kollegor

DA. Tillbaka till rötterna - endo eller implantat?
Aktuellt inom endodontin - från rotsprickor & CBCT till 
etik och nyheter på området. Indikationerna för extrak-
tion minskar när man blir bättre på diagnostik. Här får ni 
ett spektrum av  aspekter – från allmängiltiga tips för den 
oerfarne till extrema specialfall som flyttar gränsen för 
det möjliga.  Lars Ramsköld, tandläkare, endodontist, 
Brahekliniken Stockholm.

D. När allt är rörigt, är allt möjligt! 
Hitta receptet för att slippa jobba mer och tjäna mindre… 
Insikter för hela teamet om vilka faktorer som ger 
hållbarhet; ekonomiskt och marknadsmässigt, men 
också balans i livet. Här får du checklistor till både dig 
själv och kliniken. 
Åsa Lindgren och Maria Johansson, Dental Business Group

B. Hållbar, nåbar, sårbar dentalekonomi. 
För att kunna investera både i personal och klinikens ut-
veckling är det mer än någonsin viktigt att ha kontroll på 
sin klinikekonomi. Här får klinikledning, tandläkare och 
budgetansvariga åtgärder för en hållbar ekonomi 
presenterade på ett lättsamt och förståligt sätt, med 
förslag på debitering, budgetmallar och de vanligaste 
KPI’erna. Maria Johansson, Dental Business Group

F F. 25% Hygienist!?
I takt med att våra patienter ställer högre krav på om-
händertagande samtidigt som de blir friskare, behöver 
vi tänka smartare kring våra resurser på kliniken. Åsa 
lanserar idén om att kliniken behöver ställa om till att 
hygienverksamheten står för 25% av omsättningen. 
Insikter och pepp för thyg & tsk som jobbar kliniskt.
Åsa Lindgren, Dental Business Group
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Anmälda t o m 8/2 tävlar 

Lars Ramsköld

Läs mer och anmäl dig till Stenungsund 8/3 på tandvardsdagen.se
EarlyBird anmälan t o m 25/1, 1350 kr/p. Ord. delt.avg. 1800 kr/p. Moms tillkommer. Specialpris studenter. Sprid gärna inbjudan!
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C. Parodontit & allmänhälsa
Hur hanterar vi patienter med parodontala problem. Vil-
ken prognos har behandlingen. Ska vi använda antibioti-
ka. Vilken påverkan har kost och probiotika på parodon-
titen? Klinska fall och vido på behandling. Vilka samband 
finns mellan parodontit och vanliga allmänsjukdomar? 
Professor Stefan Renvert, Kristianstad Universitet

Passa på att njut av SPA, middag & övernattning! Läs mer på www.tandvardsdagen.se
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50 kr/anmäld 2018 skänks till 
Tandläkare utan gränser 


