S

ENSK

A

V

TANDVÅRDS

Huvudpartner:

DA G E N 2 017

Inbjudan - Västerås 6/9
En bra start på hösten
- för alla tandvårdsteam!
Höstens bästa uppstart - teambuilding,
inspiration och kunskapskick på nya
coola The Steam Hotel i Västerås.
Kom kvällen innan och ta med teamet på magisk välkomstmiddag & tid för SPA.
Eller kom på en heldags ”kick-on” med odontologiska föreläsningar, inspiration och
mingel med kollegor - och gör bra affärer på vår stora dentalmässa. Varmt välkommen!

Program, onsdag 6 september 2017, Västerås

Föreläsningar
för alla i teamet!
Läs mer och välj
vad du vill gå på.
Bl a om Sociala
medier med
Frida Boisen, digital
chef på Bonnier
Tidskrifter & krönikör
på Expressen

08.00 - 08.45 Inregistrering & kaffe/te på mässan
08.45		
ALLA: Odontologiska uppdateringar &
		
gäster på scenen
09.45 - 10.15 Mässa & förfriskningar
10.15 - 11.25 Pass 1, Mässa / Föreläsning
Gemensam lunch. Kaffe/Te & mässa.
12.30 - 13.40 Pass 2, Mässa / Föreläsning
13.50 - 15.00 Pass 3, Mässa / Föreläsning
15.00 - 15.45 Mässmingel, bubbel & godsaker.
15.45 - 17.00 ALLA, Arbetsglädje på praktiken
Underhållande inspiration & uppenbarelser om
kulturskillnader med fantastiska Colin Moon!
Sammanfattning, prisutdelning, avslutning

En inspirerande heldag i Västerås - anmäl kliniken nu på tandvardsdagen.se

Stor dentalmässa - Intressanta och lärorika föreläsningar - Mingel med kollegor
För alla i tandvårdsteamet, både privat & folktandvård

Varmt välkommen!

Anmäl er före 30/6

Gå 4 betala för 3

Anmäl dig före 7/8

Vinn 5000 kr resa!
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Rabatt fram till 30/6:

Gå 4 betala för 3

DA G E N 2 0 1 7

Anmälda före 7/8 tävlar
om resa 5000 kr

Du går två pass på föreläsningar, ett på mässan - du väljer nu eller senare
vilka föreläsningar du vill gå på, det finns något för alla i teamet!
Anmäl dig nu på www.tandvardsdagen.se eller maila namn, titel & ev val till anmalan@tandvardsdagen.se

A

Så hittar du cancer i munnen

Allmäntandvården är den allra viktigaste instansen för
tidig upptäckt av oral cancer. Föreläsningen kommer att
ge en presentation av olika aspekter på oral cancer:
epidemiologi, etiologi, riskfaktorer, symptom, handläggning samt prognos.

D

Lars Sand, professor på Odontologiska fakulteten i Oslo.
Läkare, tandläkare & specialist i Käkkirurgi.

B

Övertdl, Med Dr Álfheiður Ástvaldsdótti, Karolinska Institutet

C

Endodonti Exposé

Aktuellt inom endodontin - från rotsprickor & frakturer till
etik och nyheter på området. Lars Ramsköld, tandläkare &
specialist Endodonti, Brahekliniken Stockholm.

Läs mer på
www.tandvardsdagen.se
och se alla valbara
föreläsningar.

Med belysning, färgval, vilka möbler du väljer och hur du
placerar dem kan du förändra känslan på kliniken – så
att kunden känner sig lugn och väl omhändertagen, och
ni mår bättre på arbetsplatsen. Med både teori och praktiska övningar i den gamla kinesiska läran om Feng Shui
får du med dig en bra grund och redskap att använda
både hemma och på er praktik!
Marianne J Rose, FengShui konsult, Öland

Kariesdiagnostik utan röntgenstrålning

Kariesdiagnostik i dag handlar inte bara om att hitta de
manifesta kariesskadorna utan även de tidiga skadorna
som kan behandlas utan invasiv behandling. Syftet med
kariesdiagnostik, olika diagnostiska instrument samt
diskussion om deras styrkor och svagheter.

Se din praktik med nya ögon!

E

Tandvård i en ny härlig social media värld

Frida Boisen är världsmästare i sociala medier och en
av Sveriges mest omtalade och inspirerande mediepersonligheter. Med entusiasm, kunnighet och positiv
energi beskriver hon initierat dagens och morgondagens
möjligheter och utmaningar i en ny fantastisk värld...
Frida Boisen, digital chef på Bonnier Tidskrifter & krönikör på
Expressen

SPA & Magisk middag kvällen innan?!
Ange vid anmälan (under Övrigt eller i mail) om ni vill
deltaga på välkomstmiddagen den 5/9! SPA & Rum
bokas direkt med bokning@steamhotel.se
Bokningskod: 1334371 (gäller fram till 7/7)
Enkelrum 1 482:-/person exkl. moms, del i dubbelrum
902:-/person exkl. moms. Välkomstmiddag: 3-rätters
middag inkl 2 glas öl/vin, 600 kr exkl moms per person.

Nyheter, erbjudanden och bra affärer - stor dentalmässan med över 30 utställare!
Huvudpartner:

Svenska Tandvårdsdagen arrangeras av iTeve AB i samverkan med utställare
och samarbetspartners. Frågor: Tuva Bojstedt, 070-6441802, tuva@iteve.se

Deltagaravgift 2000 kr*/person (Tdl/Ttek/Thyg/Tsk/Övriga) inkl förtäring 6/9.

*Moms 25% tillkommer på kursavgiften. Anmälan är bindande - faktureras efter anmälan.
Anmäl dig på www.tandvardsdagen.se eller maila namn, titel & ev val till anmalan@tandvardsdagen.se

