
För alla i tandvårdsteamet, 
både privat- och folktandvård.

Varmt välkommen! 

08.00-08.30  Inregistrering & kaffe, Stockholm Globe Hotel
08.30   Välkomna! Inledning, aktuellt i Tandvården.
09.15-10.30  Pass 1, Mässa / Föreläsning
10.30-11.00  Mässa, Smoothies
11.00-12.15  Pass 2, Föreläsningar
12.15-13.15  Gemensam lunch & kaffe, mässa.  
13.15-14.30  Pass 3, Mässa / Föreläsning
14.30-15.00  Mässavslutning, Champagnemingel & godsaker
15.00-17.00    Alla: Laila Bagge - våga tänka utanför ramarna,   
   våga misslyckas för att vinna! 
   Sammanfattning av dagen, intervjuer, publik-
   frågor och inspelning Dental24Play.

Spännande föreläsningar 
Stor Dentalutställning

Träffa kollegor i regionen
www.tandvardsdagen.se

Mycket omtyckt av deltagarna förra året, nu är det 
dags igen - en inspirerande heldag på Stockholm 
Globe Hotel! Inspirationsföreläsning av Laila Bagge, 
viktiga odontologiska uppdateringar och föreläsningar, 
mingel och bra affärer på vår stora dentalmässa. 
Välkommen!

Anmäl er före 31 januari
- då är du med och tävlar om ett
resepresentkort värt 10 000 kr!

    En bra start på 2016 - 
       för alla team i hela regionen

Program, onsdag 9/3 2016

Huvudpartner:

INBJUDAN
- anmäl er nu

2016TANDVÅRDS

Stockholm Globe Hotel 9/3
DAGEN.SE

Nyhetsinslag för alla inom tandvården. 
Publikfrågor, intervjuer & inslag med 
aktuella personer, händelser 
och produkter 
i tandvården. 
Premiäravsnittet 
sändes från 
SWEDENTAL 2015.
Vi sänder nya 
avsnitt från 
Tandvårdsdagarna!

TV-inspelning:
www.Dental24Play.se

Moderator & 
programledare: 

Lennart Paulsson

Huvudpartner:

Guldpartners:
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En orientering i Estetikens värld
Terapiplanering, hur man kan tänka vid planering av ett fall 
med estetiska komponenter, olika opaciteter och skiktning 
av composite. Fotografering, kommunikation tandläkare-
tekniker-patient, användbara tips samt mycket mer! 
Tandläkare Michael Karlsten, Dentalakademin Stockholm, 
estetisk/kosmetisk tandvård och bettfunktion. Ackrediterad i AACD 
och SACD, verksam i ackrediteringkommittén SACD. 

Framtidens attraktiva arbetsplats  
Att vara en attraktiv arbetsgivare blir allt viktigare och är 
lönsamt på både kort och lång sikt. Hur ser unga akademi-
ker på sin värld och vilka värderingar har den nya gene-
rationen?  Anna Dyhre varvar fakta med humor och ger 
konkreta tips och användbara strategier att tillämpa i det 
dagliga arbete med klinikens varumärke.
Anna Dyhre, expert inom Employer Branding.

Utan spaning ingen aning 
Trender i världen och tandvården. Inspel och diskussion 
om framtidens tandvård - yrket, kliniken, branschen.
Föreläsare meddelas senare

10 år med CBCT & guidad kirurgi
Rasmy Shahnavaz, specialist inom implantatbehand-
ling och guidad kirurgi, delar med sig av sina erfaren-
heterer. Rasmy har som första tandläkare i Sverige 
deltagit i utvecklingen av Computer Guided Implanto-
logy. Dr Rasmy Shahnavaz, kliniskt ansvarig och grundare av 
Swedish Dental, Stockholm.

Aktuell kariologi.  
Fluor - dess kariesförebyggande effekt och eventuella 
risker? Hur hanterar vi bäst erosionsproblematiken 
i kliniken? En uppdatering av aktuella ämnen inom 
kariologi! Professor Peter Lingström, Sahlgrenska akademin, 
Göteborgs universitet

Förutsägbar protetik med diagnostisk 
uppvaxning
Fallpresentationer, patientfall med omfattande vård-
behov. Hur de kan planeras, utvärderas samt genom-
föras med fokus på tillämpning och användning av 
diagnostisk uppvaxning och förbättrad kommunikation i 
tandvårdsteamet inklusive tandtekniker. 
Ötdl Arman Ameri, specialist oral protetik, Malmö Högskola.
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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!

Anmäl dig helst på www.tandvardsdagen.se. Eller maila anmalan@dent.se eller ring 070-6441802. 
Sprid gärna inbjudan! Tack! 

Tandvårdsdagen arrangeras av iTeve AB i samverkan med deltagande utställare. Varmt välkommen! 
Frågor: Tuva Bojstedt, 070-6441802, tuva@iteve.se

Anmälan Stockholm 9/3

Tävla om ett
resepresentkort värde

10.000 kr
anmäl dig senast 31/1!

Några av utställarna på vår stora dentalmässa!

Deltagaravgift 1500 kr*/person (Tdl/Ttek/Thyg/Tsk/Övriga) inkl förtäring.
*Moms ingår med 300 kr i kursavgiften. Anmälan är bindande - faktureras efter anmälan.

Huvudpartner:

2016
TANDVÅRDS
DAGEN.SE


