
Kurs

Implantatkirurgi för teamet  
– baskurs 
Astra Tech Implant System® EV

> Stockholm 
 Eastmaninstitutet Käkkirurgi

 30 sept– 2 okt 2020

 Målgrupp 
  Kursen vänder sig till teamet med erfarenhet av 

implantatprotetik och oralkirurgi som vill utvidga 
sin verksamhet med implantatkirurgi.



Implantatkirurgi för teamet  
– baskurs 
Astra Tech Implant System® EV

Var och när:

>  30 sept – 2 okt 2020, 
Eastmaninstitutet

>  Dag 1: kl. 10.00–17.15,  
gemensam middag kl 19.00

>  Dag 2: kl 08.30–17.00

>  Dag 3: kl 08.00–13.00
   
Kurstid:  
19 timmar
   
Deltagare:  
Max. 10 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 
(17 augusti 2020)
   
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

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.

Kursplan
3 dagars kurs med föreläsningar & live-operationer.

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

• 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


Föreläsare och handledare

Carina Krüger Weiner  
Övertandläkare, Med Dr. Specialist i 
Käkkirurgi. Klinikchef. Inriktning mot 
käkledskirurgi och smärta.

Bashar Al-Khalili  
Övertandläkare senior specialist i 
Pedodonti med mångårig erfarenhet av 
rekonstruktiv implantatkirurgi på unga 
individer. Föreläsare och handledare.

Kristina Schremer 
Övertandläkare, senior specialist 
i Käkkirurgi med inriktning mot 
rekonstruktiv benuppbyggnad 
och implantatkirurgi. Mentor och 
handledare. 

Klara Rangne  
Övertandläkare, specialist i 
odontologisk radiologi. Mångårig 
erfarenhet som kliniker, handledare och 
utbildare. För närvarande verksam vid 
Eastmaninstitutet i Stockholm och på 
Skånes Universitetssjukhus i Malmö.

Ho Yun Cho  
Övertandläkare, specialist i Käkkirurgi 
och bred erfarenhet av implantatkirurgi 
och rekonstruktiv kirurgi. Mentor och 
handledare.

Björn Johansson  
Övertandläkare, Med Dr. Senior och 
mångsidig specialist i Käkkirurgi, 
skrivit en doktorsavhandling om 
benrekonstruktion och implantat. 
Handledare och mentor.

Thomas Sahlin  
Bitr. Övertandläkare, senior 
allmäntandläkare och implantatkirurg. 
Mentor och handledare.

Staffan Sjöö  
Bitr. Övertandläkare, senior 
allmäntandläkare med mångårig 
erfarenhet av implantatkirurgi och 
estetisk kirurgi. Handledare och mentor.

Bent Williger 
Övertandläkare, Leg. Läkare. Mångårig 
erfarenhet av rekonstruktiv kirurgi 
och LKG samt har en bred medicinsk 
kompetens. 

Mariann Pihl  
Operationstandsköterska. 
Operationstandsköterska med ansvar 
för operationsuppdukningsutbildningen 
i Folktandvårdsakademin. Handledare. 

Karin Stråhle  
Operationstandsköterska, 
operationssamordnare och mångårig 
erfarenhet av käkkirurgisk vård både 
på Eastmaninstitutet och Mälardalens 
Sjukhus. Handledare.

Inger Nilsson  
Senior operationstandsköterska och 
mångårig erfarenhet av implantatkirurgi 
på unga. Handledare.


