
För dig som är entrepenör eller önskar bli det,  
som älskar patienter men avskyr pappersarbete! 

 Heldagskurs för hela kliniken 

Kom och lyssna på Gordon Meland som lär ut 
hur du undviker stress, får friskare och gladare 
medarbetare och bygger en mottagning med 
bättre ekonomi. 

Kursen är första steget av sex i ett utbildningspaket som 
heter SPIRA. Kursen tar upp ämnen som sällan finns med i 
grundutbildningarna men lägger grunden för en positiv 
utveckling av mottagningen. 

Tanken är att hela teamet ska närvara för att du skall få 
bästa möjliga utveckling i ditt företag. 

Vi inleder med SPIRA steg 1 i Stockholm 

Fredagen den 2/2 2018, 08.30 - 16.00 

Plats: Plandent - Forssbergs kurslokal, 
Grosshandlarvägen 1, 120 44 ÅRSTA 

Gordon Meland, den svenske gurun och mentorn 
inom företagsutveckling för vårdsektorn, tillika 
DDG´s medarbetare, har utvecklat utbildnings- 
paketet SPIRA exklusivt för DDG. 

Kursen är öppen för alla på kliniken 
Kursavgift 

DDG medlemmar: 

Tandläkare/Tandtekniker 

Övrig personal 

1995:- 

1295.- 

Icke DDG medlemmar: 

Tandläkare/Tandtekniker 3995:- 

Övrig personal 2295:- 

Anmälan senast den 31 december 2017 

via e-mail   
info@ddgsweden.com 

Egen låda är 

guld värd

mailto:info@ddgsweden.com


Skapa en lönsammare mottagning med mindre stress, 
friskare och gladare medarbetare. 

Kursinnehåll 

SPIRA steg 1 börjar med att belysa vikten av att även det lilla företaget har tillgång till en 
professionell styrelse och/eller ledningsgrupp. 

En professionell ledning är avgörande för att tandläkarföretaget ska berikas och få tillgång till impulser 
från framgångsrika verksamheter såväl utanför som inom odontologin. 

Tidboksplanering belyser hur viktigt det är att tidboken planeras efter önskad produktion och trivsel i 
arbetet. Tidboken får aldrig vara en köordnare byggd på principen ”när vill du komma?”. 

Tidsstudier i sin enklaste form är en ögonöppnare för vilka möjligheter teamet har att förenkla och 
fördela arbetet på ett nytt och för samtliga ett mer stimulerande och roligt sätt. Det är ett sätt att 
utveckla teamtandvård och belägga behandlingsrummen bättre utan att ”springa fortare”. Alla får 
möjlighet att växa, utvecklas och erbjuds möjlighet att ta större ansvar för helheten. 

Kaizen-metoden som byggde Toyota, Canon, Sony med flera världsledande verksamheter. Metoden 
är ett sätt att ta vara på allas goda tankar om hur man kan förbättra och förfina arbetet utan att 
jäkta. Med detta arbetsätt förvissar man sig om att förbättringar och förenklingar blir 
genomförda samtidigt som det skapas en fin trivsel och hög delaktighet på arbetsplatsen. 

DDG Sweden är den nya vårdgruppen i Sverige. Vi hjälper våra medlemmar  
att utveckla arbetet och bli lönsammare.  Verksamheten är specialiserad för dig 
som vill vara egenföretagare och entreprenör men inte vill vara helt ensam.   

Vi hjälper dig att starta din nya verksamhet. 

Intresserad av vad DDG kan erbjuda dig? 
Kontakta oss så får du mer information. 

DDG Sweden AB 
Järnvägsgatan 11 
264 38  Klippan 

E-mail: info@ddgsweden.com 
Tel: 070-5510042 
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