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ÅTERSTARTEN! KOSTABODA ART HOTEL & ZOOM
INBJUDAN TANDVÅRDSTEAM - en inspirerande & givande heldag!
Varmt välkommen till återstarten efter pandemin, vi
samlas tryggt i linje med rådande restriktioner. Därför
är det begränsat antal för deltagande på plats och lite
annorlunda upplägg än vanligtvis, och även
möjlighet att deltaga via Zoom på vissa föreläsningar.
Det finns något för alla i teamet - viktiga odontologiska uppdateringar och spännande föreläsningar
med bl a Mikael Zimmerman, Gordon Meland, Akke
Kumlien mfl.
Se alla nyheter, gör bra affärer på dentalmässan och
möt kollegor igen. Specialrabatter & erbjudanden!

Prel. PROGRAM - fredag 27 augusti, KostaBoda Art Hotel
08.00 - 08.30

Inregistrering & kaffe/te på mässan - DropIn ZOOM

08.30 - 11.45
			
			

ALLA: Vi startar upp dagen från scenen.
Föreläsningar/Webbinarium varvas med nyheter
och erbjudanden från dentalleverantörerna

11.45 - 13.15
13.15 - 14.15
14.15- 15.00
15.00 - 16.00
			
			

Gemensam lunch, Glasblåsning
Valbara Workshops / Webbinarium
Dentalutställning, möten med leverantörer
Live på Facebook - gemensam avslutning i Glasbaren med 		
entreprenören Torsten Jansson om sina visioner för Kosta och tandvården! Bubbel & delikatesser		

Dentalmässa - Intressanta och lärorika föreläsningar - Möten med kollegor

En givande heldag för hela teamet- anmäl er nu på tandvardsdagen.se
För alla i tandvårdsteamet, både privat & folktandvård

Varmt välkommen!

ANMÄLAN DIG SNARAST

Detaljerat program med föreläsningsval uppdateras löpande på tandvårdsdagen.se

LÄRORIKA FÖRELÄSNINGAR!
LÄS MER PÅ WWW.TANDVARDSDAGEN.SE
Smittskydd, aerosoler & framtiden

Bli en digital vinnare!

Vad har de gjort som klarat sina kliniker och
patientflöde genom pandemin bäst? Vad kan vi
förändra i vårt arbetssätt?

Tandläkare Akke Kumlien, Södertandläkarna, Stockholm

Kunskap och diskussioner kring smittskydd är
högaktuellt. Hur klarar vi framtiden med pandemier som avlöser varandra, och skyddar oss
själva och patienterna bäst?

Hur du kan minska risken för aerosol smitta
med rätt sugteknik.
Tandstatus och inflammatoriska tillslag påverkar det risken att drabbas av Covid19? Sämre
oral hälsa har en direkt koppling till Covid-19
infektion och en högre risk för svår sjukdom hos
patienter med Covid-19.
Mikael Zimmerman, tandläkare och docent i klinisk
oral diagnostik.

Parodontit - ny klassificering och
nya behandlingsmetoder
Viktiga uppdateringar kring parodontit - föreläsare presenteras inom kort.

Konkret och verklighetsnära. Hur bygger ni en
större verksamhet för att möta framtida behov
från medarbetare och patienter? Utmaningar när
man fokuserar på tillväxt, och vad man vinner.
Tips hur ni skrapar drivkraft i teamet, varumärkesbyggande och vad man ska lägga tid och pengar
på för att nå målen.

Komma ifatt med ekonomi & patienter
efter pandemin - hur gör man?
Gordon Meland delar sina bästa visdomar kring
hur mottagningen kan kostnadseffektiviseras och
ändå ge alla en lugnare arbetsdag.

Kronprep på 90 sekunder

Är du mentalt förstoppad från nytänk? Eller vill du
bli metodsmart? Hur du skonsamt kan preparera
en krona på 90 sekunder. Examensarbete i Umeå
har testat tekniken. För tdl & ttek.

Parodontit

New science and research around Antibacterial
photodynamic therapy in the treatment of periodontitis. This lecture is in english.
Dos. Ph.D. MD Tommi Pätilä, Finland

Gör bra affärer och få ny kunskap i möten med leverantörerna på dentalmässan!
Huvudpartners:

Svenska Tandvårdsdagen arrangeras sedan 2005 av Tuva Bojstedt,
i samverkan med deltagande utställare och samarbetspartners.
Frågor & anmälan - kontakta gärna Tuva, 070 - 644 18 02, tuva@iteve.se

3-rätters middag, SPA & övernattning på KostaBoda Art Hotel?
Välkommen torsdag eftermiddag, eller stanna till lördag!
Ord. deltagaravgift 3000 kr*/person (Tdl/Ttek/Thyg/Tsk/Övriga) inkl förtäring.
*INKL Moms 25%. Anmälan är bindande. Anmäl dig på www.tandvardsdagen.se
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