
Denna kurs kommer att öka din förståelse för planering av implantat ur kirurgisk/protetisk aspekt 
i komplicerade fall och därmed ge dig bättre förutsättningar att förbättra behandlingen. 
Föreläsarna kommer att visa hur kirurgiska tekniker och innovationer kan kombineras för att 
uppnå utmärkta och förutsägbara kliniska resultat för dina patienter.

Föreläsarna Prof. Christer Dahlin och Över tdl. Göran Urde delar med sig av sina långa yrkes
erfarenheter under två dagar med föreläsningar som ges på svenska.

Neoss ser vidareutbildning och praktisk erfarenhet som en förutsättning för att hjälpa dig att 
erbjuda dina patienter bättre vård. Genom våra väldokumenterade implantat producerade 
i Sverige och produkter speciellt utformade för digitala lösningar, erbjuder Neoss innovativa 
lösningar och utbildningar för att bemöta kraven inför morgondagens tandvård.

Målgrupp: Tandläkare som nyligen har börjat behandla implantat patienter.

Föreläsare
Prof. Christer Dahlin
Christer är professor vid 
Institutionen för Biomaterial, 
Göteborgs Universitet, med 
fokus på forskning inom styrd 
vävnadsregeneration och oral 
kirurgi samt övertandläkare 
vid Käkkirurgiska kliniken, NÄL, 

Trollhättan. Han är ledamot i styrelsen för Osteology 
Foundation och är även redaktionsmedlem för flera 
dentala tidskrifter. Christer har över 25 års erfarenhet av 
implantatbehandling och relaterad forskning och anses 
vara en av pionjärerna i utvecklingen av konceptet 
Guided Bone Regeneration. Han har publicerat många 
artiklar och läroböcker om dessa ämnen. Han reser 
ofta över hela världen för att föreläsa, forska och 
undervisa om Guided Bone Regeneration och andra 
implantatrelaterade ämnen.

Över tdl. Göran Urde
Göran Urde är övertandläkare 
och verksamhetschef på Futurum 
Innovation vid Odontologiska 
Fakulteten, Malmö Universitet. 
Göran Urde är huvudansvarig 
kursgivare på två diplomkurser i 
England, ackrediterad av Royal 

College of Surgeons och en diplomutbildning i Dubai 
där Neoss varit huvudsystem. Han har mer än 30 års 
erfarenhet med implantat och har bl.a. arbetat på 
Brånemarkkliniken i Göteborg, delägare i Köpenhamns 
Implantat Center, Honorary Dental Surgeon och tutor 
på Eastman Dental Hospital och United Medical & 
Dental Schools of Guy’s & St. Thomas’s Hospitals London, 
England. International President British Academy of 
Dental Implants, BADI. Föreläser över hela världen i alla 
aspekter av implantologi och practice management.
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TID AKTIVITET

09:05 – 13:30 Ankomst till Palma de Mallorca med egen transport 
till hotell Innside Palma Bosque från Köpenhamn, 
Stockholm och Göteborg.

18:30 – 19:30
Fördrink på hotellet med presentation av kursen och 
kursdeltagarna.

20:00 – Gemensam middag på restaurang La Paloma som 
ligger i stadsdelen La Lonja vilken tillhör gamla stan.

TID AKTIVITET

08:30 – 09:30 Planering av implantat ur protetisk aspekt i 
komplicerade fall. – Över tdl. Göran Urde

09:30 – 10:15 Planering av implantat ur kirurgisk aspekt i 
komplicerade fall. – Prof. Christer Dahlin

10:15 – 10:30 Kaffepaus

10:30 – 12:00 Hur välja implantat, distanser och material ur protetisk 
och kirurgisk aspekt. Tidig/direktbelastningstekniker. – 
Över tdl. Göran Urde och Prof. Christer Dahlin

12:00 – 13:00 Lunch på hotellet

13:00 – 14:30
Om inte konv. teknik räcker – hård och 
mjukvävnadsuppbyggnad. – Prof. Christer Dahlin

14:30 – 14:45 Kaffepaus

14:45 – 16:30
Terapiplanering, fallpresentation och ev. diskussion 
av egna fall. – Över tdl. Göran Urde och Prof. Christer 
Dahlin

17:00
Buss och guide hämtar upp på hotellet. Kort 
sightseeing i Palma och sedan vidare till Puerto Portals 
för middag.

TID AKTIVITET

09:00 – 10:00 Komplikationer inom implantatbehandling, peri-
implantit, vårdprogram etc. – Över tdl. Göran Urde och 
Prof. Christer Dahlin

10:00 – 10:15 Kaffepaus

10:15 – 12:00 Gruppuppgift

12:00 – 13:00 Lunch på hotellet

13:00 – 14:30 Redovisning av gruppuppgiften

14:30 – 15:00 Kaffepaus

15:00– Fri eftermiddag

Program
DAG 1 – ONSDAG 21:E OKTOBER

DAG 2 – TORSDAG 22:E OKTOBER

DAG 3 – FREDAG 23:E OKTOBER

FÖRSLAG PÅ AKTIVITETER I NÄRHETEN (INGÅR EJ)

GOLF
Det råder ingen tvekan om att Mallorca är en golfares paradis med 
över 20 fantastiska golfbanor. Anrika banan Son Vida ligger endast 5 
minuter från Palma.

PADEL
Välkända Pins Padel Club ligger på endast 3 minuters bilfärd från 
hotellet. Detta är en välskött padelklubb som har 16 padelbanor. Till 
anläggningen finns även en restaurang med enklare mat och trevlig 
terrass där du i lugn och ro kan titta på spelet som pågår på de 
närliggande banorna. Anläggningen har fräscha omklädningsrum och 
en pool som är tillgänglig för dig som spelar.
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Registrering
För att anmäla dig, var god fyll i bifogat formulär och 
maila det till info@neoss.se.

Det går också bra att anmäla sig via sin säljrepresentant 
eller telefon +46 (0)31 8812 80. 

Sista anmälningsdatum är den 19 juni.  
Anmälan är bindande.

Kursavgift
Anmälan innan den 15 april 16.000 SEK,

därefter 17.500 SEK. Vid enkelrum tillkommer 2.500 SEK.

Hotell  
– Innside by Meliá Bosque 4*
Innside by Meliá Palma Bosque är ett urbant 
designhotell i Palmas centrala delar alldeles intill Paseo 
Maritim. På hotellet finns en utomhuspool med poolbar, 
ett hälsocenter med gym, bastu och inomhuspool. 
Restaurangen Syndeo har en härlig terass och lounge 
med DJ. Fritt Wifi.

https://www.melia.com/en/hotels/spain/majorca/tryp
palmabosquehotel/index.html

REKOMMENDERADE FLYGTIDER SOM BOKAS ENSKILT

GÖTEBORG
Onsdag 21/10 Norwegian Göteborg 10:15 Palma 13:20
Lördag 24/10 SAS Palma 20:30 Göteborg 23:45

KÖPENHAMN
Onsdag 21/10 Norwegian Köpenhamn 06:05 Palma 09:05
Lördag 24/10 SAS Palma 18:40 Köpenhamn 21:45

STOCKHOLM
Onsdag 21/10 SAS Stockholm 07:10 Palma 10:50
Lördag 24/10 SAS Palma 20:05 Stockholm 23:45


