
Kurs

Implantatprotetik för teamet  
– baskurs 
Astra Tech Implant System® EV
Kursen vänder sig till teamet som inte har någon erfarenhet av 
implantatprotetik, och som ska börja utföra den protetiska terapin.

Läs mer om kursen på sidan 2 >

> Göteborg 
 Brånemarkkliniken, Odontologen

 23 - 25 oktober 2019



Implantatprotetik för teamet  
– baskurs 
Astra Tech Implant System® EV

Kursen ger de grundläggande kunskaper som krävs för 
att utföra implantatbehandlingar. Deltagaren har efter 
genomgången kurs förståelse för biologiska, fysiologiska 
och mekaniska faktorer, samt god kännedom om 
implantatsystemets unika egenskaper.

Målgrupp
Kursen vänder sig till team som inte har någon erfarenhet av 
implantatprotetik, och som ska börja utföra den protetiska terapin.

Kursplan
3 dagars kurs med föreläsningar & praktisk träning.

Kursinnehåll
• Biomaterial & vävnadsintegration

• Biomekanik 

• Indikationer 

• Röntgenundersökning och utvärdering

• Kirurgiska aspekter 

• Tandvårdsstödet vid implantatprotetik

• Komplikationer

• Uppföljning av implantatpatienten

• Terapiplanering med grupparbete

•  Protetisk behandlingsgång – singel, del & helbro/overdenture

•  Demonstration på patient – distansanslutning, avtryckstagning, 
utlämning 

•  Astra Tech Implant System® EV 
– produktinformation protetiska komponenter

•  Hands-on på modell – distansanslutning, avtryckstagning

Kursgivare
Jan-Anders Ekelund Klinikchef, Övertandläkare, specialist i oral protetik

Ann Wennerberg Professor, specialist i oral protetik

Annika Ekestubbe Docent, specialist i oral radiologi

Lucy Weibull Övertandläkare, specialist i käkkirurgi

Gunilla Ahlberg Övertandläkare, specialist i oral protetik

Sargon Barkarmo Övertandläkare, specialist i oral protetik

Victoria Franke Stenport Docent, specialist i oral protetik

Mandana Hadjikhani Övertandläkare, specialist i oral protetik

Jan Kowar Övertandläkare, specialist i oral protetik

Nils Löfgren Övertandläkare, specialist i oral protetik

Tomas Nelsén Övertandläkare, specialist i oral protetik

Alberto Turri Övertandläkare, specialist i parodontologi

Anna Örnhall Britse Övertandläkare, specialist i parodontologi

Medarbetare på Brånemarkkliniken

Dentsply Sirona Implants

Kursgivare, se sidan 3 >

Var och när:

>  23–25 oktober 2019, 
  start kl 09.00, avslut kl 15.00

>  Brånemarkkliniken, 
Odontologen Göteborg

   

Kurstid:  
16,5 timmar

   

Deltagare:  
9–10 team / 1 tdl + 1 ass. personal

   

Kursavgift:  
SEK 20.000:- inkl. moms / team

Tandläkare:  
SEK 14.000:- inkl. moms

Ass. personal:  
SEK 6.000:- 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 (10 sept 
2019)

   

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



Kursgivare

Jan-Anders Ekelund — Övertandläkare och 
specialist i oral protetik sedan 2003. Klinikchef vid 
Brånemarkkliniken, Odontologen, Folktandvården 
Västra Götalandsregionen sedan 1 januari 2017. 
Dess för innan under många år klinikchef vid 
specialisttandvården i Borås. 

Nils Löfgren — Övertandläkare,  
specialist i oral protetik

Ann Wennerberg — Professor oral protetik, 
Institutionen för Odontologi, Sahlgrenska Akademin, 
Göteborgs universitet. Forskningsinriktning är 
implantatytor och deras biologiska samverkan.

Tomas Nelsén — Övertandläkare, specialist i oral 
protetik, Brånemarkkliniken, Göteborg. 

Lucy Weibull — Övertandläkare, specialist i 
käkkirurgi

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.

Alberto Turri — DDS, Specialist in Parodontologi
Brånemarkkliniken, Odontologen Göteborg.
Dr Alberto Turri tog examen från Universitet i 
Padova i Italien 1997. År 2013 började han arbeta 
med kirurgi på Brånemarkkliniken. 

Annika Ekestubbe — Övertandläkare, 
universitetslektor, docent. Specialist i odontologisk 
radiologi sedan 1994, odont dr 1999 med 
avhandlingen “Conventional spiral and low-dose 
computed tomography in dental implant planning” 
och docent 2005. Verksam vid avdelningen för 
Oral och maxillofacial radiologi, Sahlgrenska 
akademin, Göteborgs universitet. Deltagit i kurser i 
implantatröntgen sedan 1989.

Gunilla Ahlberg — Specialist i oral protetik 2007, 
har arbetat på Brånemarkkliniken sedan 2001.

Viktoria Franke Stenport — Docent, universi tets-
lektor vid avdelningen för oral protetik/odontologisk 
materialvetenskap vid Sahlgrenska akademin, 
Göteborgs Universitet samt övertandläkare vid 
Brånemarkkliniken i Göteborg. Undervisar på 
grund-och specialistutbildning samt handledare 
till flera doktorander med forskningsområden 
inom protetik och dentala biomaterial. Avlade 
tandläkarexamen 1996 och blev medicine doktor 
2002. Specialistexamen i oral protetik 2012. Mer än 
ett 50-tal publikationer inom ämnesområdet dentala 
biomaterial.

Mandana Hadjikhani — Specialist i oral protetik 
2006, och verksam på Brånemarkkliniken sedan 
2008.

Anna Örnhall Britse — Specialist i parodontologi 
sedan 1991, ST i Örebro. Arbetat på Specialistklinik 
i Södertälje samt på tandläkarutbildningen i 
Stockholm/Huddinge och i Umeå. Övertandläkare 
på Brånemarkkliniken sedan 1999, och arbetar i 
huvudsak med implantatkirurgi samt behandling 
av periimplantit. 

Sargon Barkarmo — Specialist i oral protetik, 
Brånemarkkliniken Göteborg.


