
Kurs

Implantatkirurgi för teamet  
– baskurs 
Astra Tech Implant System® EV
Kursen vänder sig till teamet med erfarenhet av 
implantatprotetik och oralkirurgi som vill utvidga 
sin verksamhet med implantatkirurgi.

> Göteborg 
 Specialistkliniken för käkkirurgi, Odontologen

 4–6 september 2019

Läs mer om kursen på sida 2 >



Implantatkirurgi för teamet  
– baskurs 
Astra Tech Implant System® EV

Kursen ger grundläggande kunskaper i implantatkirurgi. 
Efter genomgången kurs har deltagarna kunskaper att 
identifiera och terapiplanera enklare patientfall, lämpliga 
för implantatoperation i den egna praktiken.

Parallellt med detta program ges erforderlig utbildning för assisterande 
personal i arbetsrutiner vid implantatkirurgisk behandling.

Vid uppstart i den egna praktiken står Dentsply Sirona Implants för 
support av terapiplanering samt praktisk handledning vid den första 
patientbehandlingen.

Målgrupp
Kursen vänder sig till teamet med erfarenhet av implantatprotetik och 
oralkirurgi som vill utvidga sin verksamhet med implantatkirurgi.

Kursplan
3 dagars kurs med föreläsningar & live-operationer.

Kursgivare
Kursgivare, se sidan 3 >

Var och när:

>  4–6 september 2019,  
kl. 09.00–15.00

>  Specialistkliniken för käkkirurgi,  
Odontologen, Göteborg

   

Kurstid:  
17 timmar

   

Deltagare:  
8 team / 1 tdl + 1 ass. personal

   

Kursavgift:  
SEK 23.000:- inkl. moms / team

Tandläkare:  
SEK 15.500:- inkl. moms

Ass. personal:  
SEK 7.500:- inkl. moms 

I kursavgiften ingår kaffe, luncher 
och 1 middag.

   

Anmälan:  
Anmälan till kursen görs online: 
https://form.jotformeu.com/
implantsevent/KURS

   

Sista anmälningsdag:  
6 veckor innan kursstart

   

Information:
För ytterligare information  
kontakta Chatrin Wendel,  
chatrin.wendel@dentsplysirona.com 
eller tel. 031-376 33 52

   

VIKTIG INFORMATION:
Avbokning upp till 6 veckor innan 
kursstart är utan kostnad, därefter 
är kostnaden:
• 4–6 veckor: 25% av kurskostnaden.
• 2–4 veckor: 50% av kurskostnaden.
• Mindre än 2 veckor: 100% kostnad.

Avbokning ska ske via e-mail:  
chatrin.wendel@dentsplysirona.com

DENTSPLY IH AB förbehåller sig 
rätten att ställa in en kurs om det är 
för få deltagare, återbetalning av 
erlagd kursavgift återbetalas i sin 
helhet. 

Praktisk information

Kursinnehåll för tandläkare
• Historik kring implantologi

• Patientselektion 

• Terapiplanering

• Tandvårdsstödet 

• Röntgenbedömning 

• Medicinska aspekter 

•  Kirurgiska aspekter och 
implantatkirurgisk teknik 

•  Handhygien, operationstvätt 
och sterilklädsel 

• Implantatkirurgisk teknik 

• Kirurgiska komplikationer

• Live operationer

•  Astra Tech Implant System® EV  
– produktinformation kirurgiska 
komponenter 

•  Hands-on på modell  
– implantatinstallation 

•  Information om vad man skall 
tänka på inför uppstart i egna  
kliniken

Kursinnehåll för assisterande 
personal
• Historik kring implantologi

• Tandvårdsstödet

•  Förberedelser inför 
patientbehandling

• Dokumentation

• Hygien

•  Praktisk övning 
– handtvätt 
– sterilklädsel personal samt 
   patient 
– uppdukning implantatoperation

•  Postoperativt omhändertagande 
– behandlingsrum 
– utrustning 
– instrument

•  Förberedelser inför 
implantatoperation

• Steril klädsel

• Teamen förbereder för operation

•  Live-operationer

•  Astra Tech Implant System® EV 
–  produktinformation kirurgiska 

komponenter

•  Hands-on på modell 
– implantatinstallation 

•  Information om vad man skall 
tänka på inför uppstart i egna 
kliniken

https://form.jotformeu.com/implantsevent/KURS
https://form.jotformeu.com/implantsevent/KURS


Sanjiv Kanagaraja — Övertandläkare, Klinikchef, 
Specialistkliniken för käkkirurgi Odontologen, 
Folktandvården Västra Götaland.

Jan Kowar — Övertandläkare, specialist i oral protetik sedan 2012 på 
Brånemarkkliniken i Göteborg. Han forskar om implantatbehandling 
hos den äldre patienten och är doktorand vid Institutionen för 
odontologi vid Sahlgrenska akademin i Göteborg.

Mats Wallström — Odont. Dr, Övertandläkare, specialist i käkkirurgi 
på Specialistkliniken för käkkirurgi Odontologen Folktandvården 
Göteborg. Mats började med implantatkirurgi på Brånemarkkliniken 
1988. Sedan 1998 har Astras implantat system varit en del av den 
kirurgiska vardagen. Arbetar idag mycket med undervisning och 
kursverksamhet allt från studentundervisning till specialistutbildning.

Hossien Kashani — Docent, Oral & Maxillofacial kirurgi, Göteborgs universitet, Tandläkarexamen vid Odontologen 
Göteborgs Universitet 1990, Odontologie doktorsexamen 1998 och Specialist i käkkirurgi 2004. Docent i Oral 
& Maxillofacial kirurgi vid Göteborgs universitet 2015, och är ansvarig för orthognatkirurgisk verksamhet på 
Specialistkliniken för käkkirurgi, Odontologen Göteborg och är medlem i kraniofaciala teamet på Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset Göteborg. Har även varit ansvarig för traumateamet på specialistkliniken för käkkirurgi. 
Mångårig erfarenhet i rekonstruktion av medfödda missbildningar i ansikte, inklusive rekonstruktion av kraftigt 
atrofierade maxillor och mandiblar traumakirurgi, käkledskirurgi samt orala implantat

Göran Kjeller — Specialist och docent i käkkirurgi, Avd för Oral & Maxillofacial Kirurgi, 
Sahlgrenska akademin Göteborgs universitet. Göran har kliniskt fokus på tumör- och 
rekonstruktionskirurgi, och har mer än 20 års erfarenhet av implantatbehandling. 
Göran är anlitad som kursgivare både internationellt och nationellt.

Fredrik Widar — Käkkirurg, Odont Dr. 
Specialistkliniken för käkkirurgi, Odontologen, Göteborg.

Ulf Nannmark — Tandläkare sedan 1986, Odont dr och docent 1992. 
Arbetat med forskning på biomaterial och implantat under mer än 
20 år. Jobbat kliniskt både privat och inom specialistsektorn. 
Är nu på avdelningen för Käkkirurgi, Odontologen Göteborg med 
kliniskt specialintresse för rehabilitering efter tumörresektioner.

Johan Malmström — Övertandläkare, specialist i käkkirurgi samt 
PhD med forskningsområde inom keramiska biomaterial och 
benrekonstruktion. Arbetar nu som käkkirurg på Specialistkliniken 
för käkkirurgi i Göteborg. Deltagit i och arrangerat kurser inom 
implantatkirurgi och oralkirurgi sedan 2007.

Kursgivare
Sanjiv Kanagaraja Övertandläkare i käkkirurgi, klinikchef

Jan Kowar Övertandläkare, specialist i oral protetik 

Mats Wallström Övertandläkare i käkkirurgi 

Hossien Kashani Övertandläkare, Docent, specialist i käkkirurgi, 

Göran Kjeller Övertandläkare, Docent, specialist i käkkirurgi

Fredrik Widar Övertandläkare i käkkirurgi 

Ulf Nannmark Docent

Johan Malmström Övertandläkare i käkkirurgi

Anette Gidefjord-Göransson Operationstandsköterska 

Annika Larsson Operationstandsköterska 

Medarbetare på Specialistkliniken för käkkirurgi

Dentsply Sirona Implants


