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Datum Kurs Ort Sid

23/1–24/1 Intensivkurs ledarskap Sollentuna 52

29/1 Kommunikation och samtalsmetodik Göteborg 39

29/1–30/1 Att leda verksamhet – utveckla ditt chefskap Stockholm 53

4/2 Vi är varandras arbetsmiljö Malmö 43

7/2 Depuration för tandsköterskor Lund 11

12/2–13/2 Att leda verksamhet – utveckla ditt chefskap Stockholm 53

12/2–14/2 Modern ledarskap, modul 1 Knivsta 54-55

13/2 Mål- och utvecklingsdialog Stockholm 51

14/2 Att sätta lön och genomföra lönesamtal Stockholm 51

20/2 Så bemöter du människor med rättshaveristiskt beteende Stockholm 43

22/2 Operationsassistans och hygien Stockholm 21

27/2–28/2 Intensivkurs ledarskap Sollentuna 52

28/2 Implantatbehandling i praktiken Stockholm 19

5/3 Mål- och utvecklingsdialog Malmö 51

5/3–6/3 Stress och ergonomi – två utmaningar som hör ihop! Skinnskatteberg 41

6/3 Att sätta lön och genomföra lönesamtal Malmö 51

11/3–12/3 Att leda verksamhet – utveckla ditt chefskap Stockholm 53

12/3 Mål- och utvecklingsdialog Göteborg 51

12/3–13/3 Intensivkurs ledarskap – för dig som inte är med i PTJ Sollentuna 52

13/3 Tillbaka till våra rötter Stockholm 14

13/3 Att sätta lön och genomföra lönesamtal Göteborg 51

13/3 Fotografering inom tandvård Stockholm 37

19/3 Mål- och utvecklingsdialog Umeå 51

20/3 Att sätta lön och genomföra lönesamtal Umeå 51

20/3–21/3 Bättre röntkenbilder – bättre tandvård Malmö 18

20/3–21/3 PTJ Exklusivt Stockholm 22-23

26/3–27/3 Konsten att lyckas med protetik i djupa bett Västerås 10

26/3–27/3 Intensivkurs ledarskap Sollentuna 52

27/3 En introduktion till medicinsk etik Stockholm 33

27/3–30/3 Vinterkonferens Åre 10

1/4–3/4 Modern ledarskap, modul 2 Knivsta 54-55

2/4–3/4 Komposit och Invisalign® Stockholm 27

3/4 Periimplantit, hjälp vad gör jag? Stockholm 8

15/4–16/4 Att leda verksamhet – utveckla ditt chefskap Stockholm 53

16/4–17/4 Oral farmakologi – praktikska tips och råd Stockholm 18

22/4–26/4 Vardagsestetik och funktion i kombination Palma 9

23/4–24/4 Implantatkirurgi för allmäntandläkare Stockholm 21

23/4–26/4 Bli arbetsstark och öka din förmåga Sesimbra 39

23/4–24/4 Intensivkurs ledarskap Sollentuna 52

2/5 Hot och våld – det utmanande mötet Malmö 36

3/5 Kariologi – den “permanenta” fyllningen Stockholm 12

6/5–10/5 Klinikens riskpatienter Amalfikusten 26

9/5–12/5 Tänker inte alla patienter som jag? Desenzano del Garda 40

13/5–14/5 Att leda verksamhet – utveckla ditt chefskap Stockholm 53

14/5–15/5 Parodontoprotetik är kul! Stockholm 11

14/5–18/5 Hållbar hög prestation Vence 37

15/5 Piezokirurgi Stockholm 19

18/5–19/5 Helkeramisk protetik Stockholm 9

27/5–31/5 Munnen Maten Magen Split 27

28/5–31/5 Kraft och glädje på jobbet Alicante 41

28/5–29/5 Intensivkurs ledarskap Sollentuna 53

5/7 Psykiatriska diagnoser Stockholm 33

19/8–20/8 Modern ledarskap, modul 3 Stockholm 54-55

27/8–29/8 KICKOFF 2020 Stockholm/Talinn 15

30/8–5/9 Annual World Dental Congress – FDI 2020 Shanghai 29

31/10–6/11 Klinikens riskpatienter – fortsättningskurs Kapstaden 26

27/11–3/12 Kongress New York – GNYDM 2020 New York 29

Uppdrag HLR och teamträning 36

Uppdrag Så kvalitetssäkrar du mottagningen i hygienfrågor 40

Uppdrag Frenda 56

Uppdrag Så klarar din verksamhet en inspektion från IVO 56

LOGOS 46-47

Addera Stockholm 48-49
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Saknar du något?
Vi erbjuder över 100 kurser per år inom olika ämnen men du kanske ändå inte  
hittar det som just du söker efter. Vi kan hjälpa dig att skräddarsy en kurs  
enligt dina önskemål.

Använd vår kompetens inom kursverksamhet för att säkerställa att du och  
din mottagning får kvalitativ utbildning och utveckling.

Skicka din förfrågan till utbildning@ptj.se

Fortbildningspoäng på våra kurser
Fortbildning är ett sätt att utveckla kvaliteten och därmed ge patienterna den allra bästa 
vården. För oss inom Praktikertjänst är det viktigt att både chefer och medarbetare söker 
ny kunskap, uppdaterar befintlig kunskap och säkerställer att de får tillgång till den  
kunskap som de behöver. Ytterst handlar det om att Praktikertjänst erbjuder kvalitativ 
vård och god service till alla våra patienter.

Du får fortbildningspoäng när du deltar på Praktikertjänsts kurser. Det finns tre olika 
poängtyper; Odontologiska (blå), Medicinska (grön) och Verksamhetsutvecklande (orange). 
Poängen baseras på antalet kurstimmar och ämne.

I kompetensutvecklingsportalen PTJ Akademi, www.ptjakademi.luvit.se,  
kan du se hur många poäng/kurstimmar du har fortbildat dig.

Praktikertjänst klimatkompenserar  
flygresor utomlands
Ett antal av Praktikertjänst kurser sker utanför Sverige och för 
att ta sig till dessa kursplatser på ett smidigt sätt så innebär 
det oftast flygresor. Praktikertjänst klimatkompenserar all 
kursverksamhet som sker i utlandet. 

Vad är klimatkompensation? 
Klimatkompensation innebär finansiering av en åtgärd 
utanför den egna organisationen. Åtgärden ska leda till en 
utsläppsreduktion som är lika stor som de utsläpp som ska 
kompenseras. Utsläppsreduktionen leder till minskade utsläpp 
någon annanstans. 

2018 klimatkompenserade vi med 40.000 kr.Vi kan till vissa  
destinationer erbjuda resa  

med tåg istället för flyg
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Just nu håller du en utbildningskatalog 
med en massa möjligheter i din hand. 
Möjligheter som kan bli början på något 
nytt. Kanske snubblar du över nästa steg i 
din personliga utveckling eller i din kliniska 
kompetens? I katalogen finns utbildningar 
som jag vågar lova kommer att leda till 
ökad kvalité; oavsett vilken roll du har  
i verksamheten.

Tandvården och hälso- och sjukvården är 
framtidsbranscher. Utvecklingstakten är 
snabb och eftersom branschen följs och 
granskas av fler än 40 olika myndigheter 
måste vi alltid vara på tå. I dagens arbetsliv 
räcker det inte med ett utbildnings- 
program, utan kompetensförsörjning är en 
pågående process genom hela arbetslivet. 
Det finns exempelvis statistik som visar 
att den kliniska kunskapen fördubblas var 
artonde månad. 

Som nytillträdd utbildningschef har jag 
medverkat vid många av Praktikertjänsts 
olika utbildningar, och jag är stolt över 
att kunna konstatera att kvalité är ett 
ledord som genomsyrar bolagets utbild-
ningar, såväl när det gäller innehåll som 
pedagogik och upplägg. Förra året deltog 

Ny kunskap
Nya möjligheter

omkring 3 000 personer i Praktikertjänsts 
utbildningar, och många utvärderingar 
berömmer den höga kvalitet som vi varje år 
lyckas leverera.

Om du funderar på kompetensutveck-
ling, så vill jag också passa på att nämna 
möjligheten att spara en slant. För om 
du driver eller arbetar i en verksamhet 
inom Praktikertjänst slipper du nämligen 
momsen på kursavgiften när du går våra 
utbildningar. Det innebär en besparing på 
motsvarande 25 procent jämfört med en 
extern utbildning.

Jag hoppas du hittar något som passar dig 
i utbildningskatalogen, och att du själv ger 
dig möjligheten att lära något nytt. Hittar 
du inget som passar i katalogen vill jag även 
tipsa om att logga in på PTJ Akademi där du 
hittar hela utbildningsprogrammet.

Hälsningar

Malin Carlsson
Utbildningschef



Parodontologi och  
oral protetik 
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Viktoria Semenova 
Tandläkare, Hässleholm 

Parodontologi och  
oral protetik 

INTERVJU

”Riktigt roligt med 
falldiskussioner, 
hands-on och walk-
and-talk!

Jag har gått kursen Konsten att lyckas med 
protetik i djupa bett där kurstemat kändes 
väldigt aktuellt då djupa och slitna bett  
är ett växande problem hos en stor del  
av våra patienter. Jag hade länge letat 
efter en kurs som behandlar detta ämne 
specifikt och så ingående som möjligt, 
men aldrig lyckats hitta något som mot- 
svarat mina förväntningar och önskemål 
förrän nu.

Det bästa med kursen var upplägget,  
diskussionerna och föreläsarna! Ulrika och  
Tobias var oerhört duktiga på att fläta ihop 
teori och praktik, man fick verkligen en 
komplett helhetsbild av ämnet och tand- 
tekniska aspekter. Riktigt roligt med fall- 
diskussioner, hands-on och walk-and-talk! 

Efter kursen känner jag mig säkrare i 
den kliniska situationen, har lättare att 
diskutera ämnet med patienterna för att 
förebygga bettkollaps och motivera till 
förebyggande/rehabiliterande behandling 
i rätt tid. 

Jag skulle definitivt rekommendera kursen 
till mina kollegor! En väldigt givande kurs 
som är upplagd på en nivå som passar alla, 
oavsett hur avancerade protetikfall man 
är van vid. 

Mer information om Konsten av lyckas  
med protetik i djupa bett finns på sida 10.
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STOCKHOLM

Fredag 3/4

thea.danlid@ptj.se
0491-211 00

Periimplantit , hjälp vad gör jag?
Periimplantit är en vanlig komplikation efter implantatbehandling. Vilka 
behandlingsstrategier finns och hur ska patienterna följas upp? Kan vi bedöma 
prognosen efter en behandling? Kursen tar upp ämnen som; icke-kirurgisk och 
kirurgisk behandling, lambåteknik, rengörning av implantatytan, regenerativa 
tekniker, avlägsnande av implantat, stödbehandling/residivprofylax, mun- 
hygienhjälpmedel samt hur väl patienten koopererar.

Föreläsare
Ann-Marie Roos Jansåker, odont. dr., specialist parodontologi, Karlskrona

Målgrupp 
Alla yrkeskategorier inom tandvård

Kursavgift  
5 900 kr (Praktikertjänst)
7 375 kr (övriga, inkl. moms)

Övriga uppgifter
Fika och lunch ingår i kursavgiften

Ann-Marie Roos Jansåker

6 poäng

Parodontologi och
oral protetik 

Anmäl dig via PTJ Akademi
I PTJ Akademi hittar du hela Praktikertjänsts kursutbud, anmäler  
dig till kurser och ser din utbildningshistorik. Vi lägger ut nya  
kurser löpande – så håll utkik. 
 
För dig som är anställd i Praktikertjänst:  
Logga in med samma uppgifter som till  
intranätet via: ptjakademi.luvit.se

För dig som inte är anställd i Praktikertjänst:  
ptjakademi.luvit.se/extern 

Välkommen att läsa mer och anmäla dig till alla kurser!
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Illietas, Mallorca 
Onsdag 22/4 – söndag 26/4 

thea.danlid@ptj.se
0491-211 00

Vardagsestetik och funktion i kombination
Detta är inte en kurs i kosmetik utan en kurs som syftar till att när protetik  
utförs, genomförs den på ett så estetisk och funktionellt sätt som möjligt. 
Kursen går igenom protetik både på tänder och implantat. Hur kan man 
prediktivt ge patienten en realistisk förväntning? Att ge en förståelse för  
grundläggande estetik, funktion och förståelse för vad som är möjligt och  
hur man praktiskt går till väga.

Föreläsare
Martin Janda, specialist oral protetik, Lund

Sven Scholander, specialist oral protetik, Karlskrona

Målgrupp 
Alla yrkeskategorier inom tandvård 

Kursavgift 
15 200 kr (Praktikertjänst)
19 000 kr (övriga, inkl. moms)

Resa och logi 
Flyg t/r Stockholm – Palma,  
del i dubbelrum 4 nätter inkl.  
frukost 9 960 kr*, enkelrumstillägg  
3 990 kr*. Kostnader för övrig mat  
och dryck samt eventuella kring- 
arrangemang tillkommer.

Martin Janda

18 poäng

Parodontologi och
oral protetik 

Nyhet!

Utlandskurs

Klimatkompensering

Sven Scholander

STOCKHOLM

Måndag 18/5 – tisdag 19/5

christina.lundin@ptj.se
010-128 38 63

Helkeramisk protetik
Kursen fokuserar på tandstödd helkeramisk protetik och ger kliniska tips och 
idéer på hur du kan förenkla och förbättra din protetik i vardagen. Optimera 
ditt behandlingsresultat genom rätt preparationsteknik, framställning av 
lämpliga temporära ersättningar, cementeringsteknik och samarbete mellan 
tandläkare, tandtekniker och övriga medarbetare. Kursen innefattar behand- 
lingar från singelkronor till broar. Även anteriora singelimplantat avhandlas. 

Föreläsare
Nicole Winitsky, specialist oral protetik, doktorand, Stockholm

Målgrupp 
Tandläkare, tandtekniker,  
tandhygienister och tandsköterskor

Kursavgift
6 900 kr (Praktikertjänst)
8 625 kr (övriga, inkl. moms)

Övriga uppgifter
Fika och lunch ingår i kursavgiften

Nicole Winitsky

12 poäng

Nyhet!

Anmälan senast  
20 november,  
därefter i mån  

av plats
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STEAM HOTEL, VÄSTERÅS 
Torsdag 26/3 – fredag 27/3 

christina.lundin@ptj.se
010-128 38 63

Konsten att lyckas med protetik i djupa bett
Djupa bett är en försvårande faktor vid protetisk behandling. Detta medför ett 
ökat behov av kunskap om bettutveckling även hos vuxna patienter samt insikt 
i hur en funktionell stabil ocklusion kan återskapas protetiskt. Denna kliniska 
kurs, utgående från patientfall, beskriver terapiplanering och handlingsgång 
för att lyckas med din protetiska behandling i djupa bett. 

Föreläsare
Ulrica Gidlund, specialist oral protetik, Stockholm

Tobias Trybom, tandläkare, Skara

Målgrupp 
Tandläkare, tandtekniker,  
tandhygienister och tandsköterskor 

Kursavgift
7 800 kr (Praktikertjänst)
9 750 kr (övriga, inkl. moms)

Övriga uppgifter
Kostnader för kost och logi tillkommer 

Ulrica Gidlund

12 poäng

COPPERHILL, ÅRE

Fredag 27/3 – måndag 30/3

sara.kuitunen@ptj.se
010-128 39 19

Vinterkonferens – från planering till  
cementering av skalkronor 
När vi jobbar med skalkronor så är det av yttersta vikt att vi får ett estetiskt 
och funktionellt lyckat resultat. Vi går igenom alla moderna planeringsverktyg 
som finns innan vi beställer den slutliga konstruktionen. Kursen belyser hela 
planeringsarbetet från patientkommunikation och fotografering till den tempo- 
rära lösningen med materialval och hur vi debiterar rätt.
 
Föreläsare
Clas Oscarsson, tandläkare, Stockholm

Målgrupp: 
Tandläkare

Kursavgift
7 900 kr (Praktikertjänst)
9 875 kr (övriga, inkl. moms)

Övriga uppgifter
Kostnader för kost och  
logi tillkommer 

Clas Oscarsson

12 poäng

Tobias Trybom

Nyhet!

Parodontologi och
oral protetik 

Anmälan senast  
20 november,  
därefter i mån  

av plats
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STOCKHOLM

torsdag 14/5 – fredag 15/5

sara.kuitunen@ptj.se
010-128 39 19

Parodontoprotetik är kul! 
– parodontal och protetisk behandlings- 
planering för hela tandvårdsteamet

Hur löser vi de utmaningar som uppstår hos patienter i behov av parodontal 
och protetisk behandling? Vilka roller har samtliga i teamet? Vilka vägar finns 
att gå för att nå slutmålet i dessa ofta komplexa patientfall? Kursen kommer 
att beröra diagnostik, hygienfas, kirurgi, protetisk rehabilitering, materialval 
och stödbehandling. Vi går även igenom tandhygienistens viktiga roll för att  
få en långsiktigt god prognos.

Föreläsare
Jacob Christensen, specialist oral protetik, Stockholm

Denise Abadji, specialist parodontologi, Stockholm

Elvira Karahasanovic, tandhygienist, Stockholm

Målgrupp
Tandläkare, tandhygienister  
och tandsköterskor

Kursavgift
7 800 kr (Praktikertjänst)
9 750 kr (övriga, inkl. moms)

Övriga uppgifter
Kostnader för kost och  
logi tillkommer

Jacob Christensen

12 poäng

Denise Abadji

Parodontologi och
oral protetik 

Nyhet!

Elvira Karahasanovic

LUND

Fredag 7/2

sara.kuitunen@ptj.se
010-128 39 19

Depuration för tandsköterskor
En teoretisk och praktisk kurs som ger grundläggande kunskaper om  
gingivit, parodontit och depurationsteknik. Efter kursens genomgång har  
du kunskaper om olika instrument och tekniker för att kunna avlägsna  
supragingival tandsten.

Föreläsare
Christopher Appelqvist, specialist parodontologi, Karlskrona

Målgrupp 
Tandsköterskor

Kursavgift 
7 500 kr (Praktikertjänst)
9 375 kr (övriga, inkl. moms)

Övriga uppgifter
Fika och lunch ingår i kursavgiften

Christopher Appelqvist

6 poäng



Endodonti  
och kariologi 
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Josefine Lundberg 
Profylaxtandsköterska, Göteborg

”Viktigt att ha upp- 
daterade kunskaper 
inom hygienrutiner”
Sedan februari 2019 jobbar jag som profylaxtand- 
sköterska hos tandläkare Martha Wedenmark i 
Göteborg. Jag valde att gå kursen Operations- 
assistans och hygien för tandsköterskor för att det är 
viktig att ha uppdaterade kunskaper inom hygien-
rutiner för att kunna behandla våra patienter på ett 
patientsäkert sätt. Under kursens gång fick vi lära 
oss hur vi på bästa sätt ska skapa ett bra flöde i upp- 
dukning, utförande och avdukning. Samt hur vi ska 
behandla instrument före och efter behandlingen. 

Det är även en fantastisk möjlighet att få träffa andra 
tandsköterskor och jag känner att det är en stor del av  
att fortbilda sig. Genom dessa kurser få man utbyta 
erfarenheter och skapa en gemenskap inom vårt skrå.

Naturligtvis kan jag varmt rekommendera kursen då 
den fokuserar på just vår del i flödet och behand- 
lingen, vilket ofta kan förbises när man pratar om 
tandvård. 

Mer information om Operationsassistans och hygien 
för tandsköterskor finns på sida 21.

INTERVJU 
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Endodonti och
kariologi

STOCKHOLM

Fredag 13/3 

thea.danlid@ptj.se
0491-211 00

Tillbaka till våra rötter  
– endodonti eller implantat?
Lär dig rolig och förutsägbar endodonti. Kursen ger tips om allt från diagnostik 
till slutröntgen, visar fall som flyttar gränserna för det möjliga och introducerar 
ett nytt sätt att tänka. Krig mot bakterier byts mot eliminering av habitat.
När endodontin blir förutsägbar förändras även valet av endodontiimplantat. 
Men var går gränsen för det kloka och det etiska? Vad är infektion egentligen?

Föreläsare
Lars Ramsköld, tandläkare, Stockholm

Målgrupp 
Tandläkare, tandhygienister och 
tandsköterskor

Kursavgift
5 500 kr (Praktikertjänst)
6 875 kr (övriga, inkl. moms)

Övriga uppgifter
Fika och lunch ingår i kursavgiften

Lars Ramsköld

6 poäng

STOCKHOLM

Torsdag 5/3

christina.lundin@ptj.se
010-128 38 63

Kariologi  
– den “permanenta” fyllningen och andra 
skrönor 
Karies är världens vanligaste sjukdom och ökar bland barn och äldre. Vilka  
förklaringar kan finnas? Efter genomförd kurs kommer du att ha fördjupad 
kunskap om hur du rationellt kan hantera kariessjukdomen hos dina patienter. 
Utifrån kliniska situationer diskuteras allt från dolt socker och nya fluor- 
preparat till när man bör laga till ”kariesfritt”.

Föreläsare
Dan Ericson, professor kariologi, Malmö

Målgrupp 
Alla yrkeskategorier inom tandvård

Kursavgift  
6 100 kr (Praktikertjänst)
7 625 kr (övriga, inkl. moms)

Övriga uppgifter
Fika och lunch ingår i kursavgiften

Dan Ericson

6 poäng
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Stockholm - Tallinn
Torsdag 27/8 – lördag 29/8

sara.kuitunen@ptj.se
010-128 3919

christina.lundin@ptj.se
010-128 3863

thea.danlid@ptj.se
0491-211 00

KICKOFF 2020
Kryssning till medeltida Tallinn 
Följ med på en energigivande och lärorik tvådagarskonferens till sjöss! Låt dig 
inspireras och trollbindas av intressanta föreläsningar tillsammans med kollegor 
inom tandvård och hälso- och sjukvård. Vi ser fram emot många nya värdefulla 
kunskaper, tankegångar och goda skratt.

Ombord på Baltic Queen bor du bekvämt, äter gott och njuter av Stockholm  
och Ålands skärgård på färden mot en av Östersjöns pärlor - Tallinn. Det finns 
mycket att se när du kliver av fartyget i Tallinn, vandra omkring bland kuller- 
stensgränder, pastellfärgade hus eller besök ett av de flera medeltida torn och 
kyrkor som finns i staden. Gamla stan i Tallinn är sedan 1997 är med på Unescos 
världsarvslista som norra Europas bäst bevarade medeltida stad.

Följ med oss och kicka igång hösten tillsammans med kollegor, boka in  
27 – 29 augusti 2020 i kalendern redan nu! 

Mer information om kostnader och program presenteras under våren 2020.

Målgrupp 
Alla yrkeskategorier inom tandvård och hälso- och sjukvård

Nyhet!

Save the 
date!



Oral medicin,  
kirurgi och röntgen
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Kristina Stenmark  
Tandläkare, Två Tandläkare,  
Sundsvall

“Helt ovärderlig 
för oss”

Jag har tillsammans med mitt team 
gått Addera workshop 6 som är den 
sista workshopen i Addera. Vi har 
gått samtliga workshops och tycker 
att vi har fått värdefull kunskap och 
verktyg som vi kan använda i det 
dagliga arbetet.

Tack vara Addera så har våra morgon- 
möten förbättrats, vår tidbok 
fungerar och vi har lärt känna 
varandra bättre. Jag skulle absolut 
rekommendera Addera för andra då 
vi fått så många värdefulla verktyg 
som är helt ovärderliga för oss! 

Mer information om Addera finns på 
sida 48-49.

INTERVJU
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Oral medicin, kirurgi  
och röntgen 

MALMÖ

Fredag 20/3 – lördag 21/3

thea.danlid@ptj.se
0491-211 00

Bättre röntgenbilder
– bättre tandvård
Kursens syfte är att kunna genomföra en röntgenundersökning med hög  
kvalité till minsta möjliga stråldos enligt SSM ś föreskrifter. Kursdeltagarna  
får teoretiska och praktiska övningar i intraoral bildtagning och inställnings- 
övningar i panoramateknik. Kursen ger förståelse och kunskap om bild- 
tagningens betydelse för god diagnostik och därmed en bättre tandvård.

Föreläsare
Curt Johansson, röntgensjuksköterska, Malmö

Monika Bonning, röntgentandsköterska, Malmö

Målgrupp
Tandhygienister och tandsköterskor

Kursavgift
8 900 kr (Praktikertjänst)
11 125 kr (övriga, inkl. moms)

Övriga uppgifter
Kostnader för kost och logi tillkommer
Kursen startar kl 13 på fredagen 20/3  
och slutar kl 12 på lördagen 21/3

Curt Johansson

7 poäng

Monika Bonning

Hands on-kurs

STOCKHOLM

Torsdag 16/4 – fredag 17/4

sara.kuitunen@ptj.se
010-128 39 19

Oral farmakologi
– praktiska tips och råd
Bli trygg i att behandla medicinska riskpatienter, lär dig veta vilka patienter  
du kan behandla själv och vilka du rekommenderas remittera till specialist. 
Exempelvis patienter som står på blodförtunnande och antiresorbtiva läke-
medel. Vilka patienter som behöver antibiotikados och i vilken mängd. Hur 
smärtlindrar du på ett bra och säkert sätt? Du får också kunskap om läke- 
medelsbiverkningar och infektioner i munhålan samt slemhinneförändringar.

Föreläsare
Emma Ekenstråle, övertandläkare, Göteborg

Målgrupp 
Tandläkare, tandhygienister och tandsköterskor

Kursavgift
6 900 kr (Praktikertjänst)
8 625 kr (övriga, inkl. moms)

Övriga uppgifter
Kostnader för kost och logi tillkommer 

Emma Ekenstråle

12 poäng

Max 18 deltagare

Nyhet!
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STOCKHOLM

Fredag 28/2

thea.danlid@ptj.se
0491-211 00

Implantatbehandling i praktiken 
– hur ska jag planera min behandling?
Kursen riktar sig till tandläkare som arbetar med implantatbehandling.  
Syftet med kursen är att utvidga vyerna i terapiplanering, behandlingsfaser 
och prognosbedömning. Vi går igenom behandling av patientfall med olika 
utgångspunkter. Hur och när planeras implantatbehandling? Vilka steg bör 
utföras inför planering av implantatbehandling? Vilken prognos för vilka  
behandlingsalternativ? 

Föreläsare
Uday Najim, specialist parodontologi, Västerås 

Målgrupp
Tandläkare, tandhygienister  
och tandsköterskor

Kursavgift 
4 500 kr (Praktikertjänst)
5 625 kr (övriga, inkl. moms)

Övriga uppgifter
Fika och lunch ingår i kursavgiften 

Uday Najim

Oral medicin, kirurgi  
och röntgen 

6 poäng

Nyhet!

Nyhet!

STOCKHOLM

Fredag 15/5

thea.danlid@ptj.se
0491-211 00

Piezokirurgi – lär dig behärska den  
senaste tekniken inom dental kirurgi
Kursen riktar sig till dig som idag utför kirurgiska ingrepp med konventionell 
teknik och vill komma igång med piezokirurgi. Vi går igenom hur piezotekniken 
fungerar och hur vanliga kirurgiska ingrepp går till med denna metod, tex 
operativa extraktioner, parodontalkirurgi, apikalkirurgi samt sinuslyft. Under 
kursen ges möjlighet till hands-on övningar med piezomaskin på griskäkar.

Föreläsare
Jan Gudmundson, specialist parodontologi, Östersund

Målgrupp
Tandläkare 

Kursavgift
8 200 kr (Praktikertjänst)
10 250 kr (övriga, inkl. moms)

Övriga uppgifter:
Fika och lunch ingår i kursavgiften

Vissa material i samarbete med:

Jan Gudmundson

7 poäng

Hands on-kurs

Generalagent för märket NSK

Max 18 deltagare



Komet är  gedigen, tysk kvalitet och Dentalmind  
är stolt, exklusiv återförsäljare i  Sverige. 

Borr med äkta stjärnstatus. 

Dentalmind har exklusiv ensamrätt på 
Komets sortiment i Sverige. Kontakta oss 
på dentalmind.com eller tel 0346 – 488 00.
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STOCKHOLM

Lördag 22/2

sara.kuitunen@ptj.se
010-128 39 19

Operationsassistans och hygien 
– hands on-kurs för tandsköterskor
I denna praktiska kurs får deltagarna fördjupade kunskaper inom hygien och 
assistans vid kirurgiska ingrepp. Deltagarna övar praktiskt på basala hygien-
rutiner samt uppdukning och inklädning. De får även en större säkerhet inom 
instrumentering och assistans samt postoperativt omhändertagande. Kursen 
riktar sig både till dig som i dagsläget assisterar och som ska börja assistera.

Föreläsare
Eva Smith Lysell, tandsköterska, vidareutbildad operationssjukvård, Kristianstad

Målgrupp
Tandsköterskor 

Kursavgift
5 000 kr (Praktikertjänst)
6 250 kr (övriga, inkl. moms)

Övriga uppgifter
Fika och lunch ingår i kursavgiften  

Eva Smith Lysell

6 poäng

Hands on-kurs

STOCKHOLM

Torsdag 23/4 – fredag 24/4

sara.kuitunen@ptj.se
010-128 39 19

Implantatkirurgi för allmäntandläkare
Grundkurs inom implantatkirurgi. Kursen går igenom förbehandling,  
terapiplanering, de kirurgiska behandlingsmomenten samt efter- 
behandling. Deltagarna får en utbildning med klinisk inriktning för  
att kirurgiskt klara av att utföra enklare implantatbehandlingar.  
Kursen innehåller både teoretiska och praktiska moment. De praktiska  
momenten består bl.a. av hands-on träning på plastmodell och griskäkar. 

Föreläsare
Christopher Appelqvist, specialist parodontologi, Karlskrona

Henrik Hedlund, specialist parodontologi, Örebro 

Målgrupp
Tandläkare

Kursavgift
15 000 kr (Praktikertjänst)
18 750 kr (övriga, inkl. moms)

Övriga uppgifter
Kostnader för kost och logi tillkommer

Vissa material i samarbete med:

Christopher Appelqvist

12 poäng

Hands on-kurs

Henrik Hedlund

Nyhet!

Oral medicin, kirurgi  
och röntgen 

Max 12 deltagare



22 • Praktikertjänst Kurskatalog våren 2020

- 
- 

STOCKHOLM
Fredag 20/3– lördag 21/3

sara.kuitunen@ptj.se
010-128 39 19

PTJ Exklusivt – Special Edition
Dr. Lincoln Harris

Vi har den stora äran att presentera Dr Lincoln Harris, 
en världsstjärna och ikon som kommer att föreläsa på 
Berns i Stockholm 20–21/3 – 2020. 

Dr. Lincoln Harris arbetar på sin välkända klinik i Bargara,  
Australien, sedan 2000. Han driver dessutom utbildnings-
företaget Restoring Exellence, som är absolut ledande inom 
fortbildning för tandläkare. Dr. Lincoln anses vara en av 
världens bästa kliniker och kursgivare. Hans kliniska färdig- 
heter är utöver det vanliga, ingenting lämnas åt slumpen.  
En mer inspirerande föreläsare är svårt att få tag på.  
Dr. Lincoln Harris är sällan i Europa och har aldrig tidigare 
varit i Sverige i så stora sammanhang. Under dessa två kurs-
dagar kommer ni lära mycket mer är terapiplanering, det 
lovar vi. Boka nu så du inte missar din och teamets platser!

Föreläsare

Dr Lincoln Harris, Bundaberg, Australia
Dr Lincoln Harris has been completely focused on  
excellence and quality from the beginning of his  
career as a dentist. He established the first private  
dental practice in Bargara - Harris Dental Boutique in 
2000. Since graduation he has trained extensively in  
Aesthetic Implant Techniques and Full Mouth Rehabilitation 
to attain immense skill and knowledge. With his vast dental knowledge 
Dr Harris coaches and trains dentists from all over the world on complex 
aesthetic dentistry, surgical techniques and business management.

12 poäng

Nyhet!

Öppen  
för alla att
anmäla sig!
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Rapid Efficient Treatment Planning 

Should we treat patients the way we want to be treated? It’s a very  
seductive thought isn’t it? You know this is what we would choose for our 
mouths so that’s what we should advise our patients to do. But is it really 
the right way to treatment plan?

Mostly we start out at dental school treatment planning by treating disease, we do diseased based 
treatment planning and then later we learn aesthetic based treatment planning. Facially generated 
or digital smile design, an aesthetic driven treatment plan. And there’s many other ways to treat and 
maybe we could do functional training planning but the problem with treating our patients the way 
we want to be treated is that our patients are very different people. 

Some people might value low main-
tanance, they don´t want to have 
to see the dentist very often, so 
treating them for periodontal dis-
ease which needs three monthly fol-
low-up is a bad idea for them. They 
may just never do it, so our initial 
treatment will be wasted. Or they 
may have high caries rate and they 
really aren´t interested in changing 
that coke drinking and sugar eating 
habits, so doing 25 fillings in their 
teeth is a a bad idea for them

So, the best way to treatment plan patients is not the way we want to be treated it’s the way they 
want to be treated

Dr Lincoln will use 12 cases ranging from simple to complex to demonstrate the many areas of
treatment planning and useful clinical techniques.

Course topics: 
•  How to find the patient’s goals
•  Efficient consulting and examination
•  Photography
•  Rapid treatment planning
•  Consultation
•  Money
•  When to present early and late
•  What records do you need?

Målgrupp 
Tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor och tandtekniker

Kursavgift  
9 500 kr (Praktikertjänst)
11 875 kr (övriga, inkl.moms)
Fika och lunch ingår i kursavgiften

Övrigt
Även du som inte är anställd i Praktikertjänst är välkommen att anmäla dig 
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Öppen  
för alla att
anmäla sig!



Flerämneskurser
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INTERVJU

”Klockren kurs. 
Stackars de som 
inte väljer att gå”

Modernt ledarskap är ett väldigt 
genomtänkt helhetskoncept. Jag  
har gått liknande utbildningar  
tidigare, men har då saknat den  
röda tråden som här fanns mellan  
de olika modulerna – Att leda sig  
själv, Att leda andra och Att leda 
verksamhet.

Jag uppskattade också att alla  
deltagarna var chefer eller verksam-
hetsansvariga inom Praktikertjänst. 
Med likartade problemställningar 
finns en omedelbar förståelse för  
de olika situationer som kan uppstå 
och man får ett stort utbyte av 
varandra. 

Kursen är genomtänkt och utveck-
lande, och kan ge stora vinster både 
personligen och för verksamheten 
utifrån få investerade dagar.

Mer information om Modernt  
ledarskap finns på sida 54-55.

Urban Mikko 
Specialist i allmänmedicin på  
Vårdcentralen Norra Hamn, Luleå

INTERVJU
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Amalfikusten, Italien 
Onsdag 6/5 – söndag 10/5 

thea.danlid@ptj.se
0491-211 00

Klinikens riskpatienter 
Kursen fokuserar på karies och parodontitpatienten och den riskbedömning 
som ska göras för att sjukdomarna ska kunna behandlas med framgång. Karies 
och parodontit är de två stora sjukdomarna i munnen. Samband finns med 
allmänhälsan vilket gör det viktigt att tandvården strävar efter att alla ska ha 
en frisk mun. Målet med kursen är att ge kunskap om vilka riskfaktorer som 
kan finnas samt hur en bedömning av dessa ska göras.

Föreläsare
Ann-Marie Roos-Jansåker, odont. dr., specialist parodontologi, Kristianstad

Peter Lingström, professor kariologi, Göteborg

Målgrupp
Alla yrkeskategorier inom tandvård

Kursavgift
11 200 kr (Praktikertjänst) 
14 000 kr (övrig inkl. moms) 

Resa och logi 
Flyg t/r Stockholm eller Köpenhamn – Neapel, del i dubbelrum 4 nätter  
inkl. frukost, riktpris 13 500 kr*, enkelrumstillägg riktpris 5 000 kr*. Kostnader  
för övrig mat och dryck samt eventuella kringarrangemang tillkommer.

Ann-Marie Roos-Jansåker

18 poäng

Flerämneskurser 

Utlandskurs

Klimatkompensering

Kapstaden, Sydafrika 
Lördag 31/10 – fredag 6/11

 
thea.danlid@ptj.se
0491-211 00

30 poäng

Utlandskurs

Klimatkompensering

Peter Lingström

Ann-Marie Roos-Jansåker

Peter Lingström

Klinikens riskpatienter – fortsättningskurs
Upplägget på fortsättningskursen är samma som i steg 1, d.v.s. falldiskussioner 
i grupper med kortare föreläsningar. Fallen kommer att vara komplexa och 
bygga på ett gott kliniskt tänkande och den tidigare kursens teoretiska inne-
håll. Kursen levererar den nya forskningen inom karies och parodontologi. Hur 
påverkar nationella riktlinjer vår kliniska vardag? Diagnostik och riskbedömning i 
teori och praktik. Tag din chans och säkra din plats nu.

”En av de bästa kurser jag varit på. Nu blir det  
uppryckning av parodbiten hemma på praktiken.” 

Citat från tidigare kursdeltagare 

Föreläsare
Ann-Marie Roos-Jansåker, odont. dr., specialist parodontologi, Kristianstad

Peter Lingström, professor kariologi, Göteborg

Målgrupp
Tandläkare, tandhygienister och tandsköterskor som tidigare gått kursen 
Klinikens riskpatienter Steg 1

Kursavgift
14 000 kr (Praktikertjänst) 
17 500 kr (övrig inkl moms) 

Resa och logi 
Flyg t/r Stockholm – Kapstaden , del i dubbelrum 6 nätter inkl. frukost riktpris 
17 800 kr*, enkelrumstillägg riktpris 4 000 kr*. Kostnader för övrig mat och 
dryck samt eventuella kringarrangemang tillkommer.

Anmälan senast  
20 november,  
därefter i mån  

av plats

Anmälan senast  
20 november,  
därefter i mån  

av plats
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12 poäng

STOCKHOLM

Torsdag 2/4 – fredag 3/4

sara.kuitunen@ptj.se
010-128 39 19

Komposit och Invisalign ®
– minimalinvasivt i 180 grader
Kursen är en hands on-utbildning där du steg för steg lär dig att återskapa en 
naturlig tand på ett enkelt sätt. Du får prova kompositer i olika viskositet och lär 
dig hur du putsar och polerar för att uppnå bästa slutresultat. Invisalign är ett 
av de redskap du kan använda för att skapa fantastiska leenden på ett enkelt 
och minimalinvasivt sätt. Kursen belyser även hur man ur helhetsperspektiv 
terapiplanerar med hjälp av fotografier.

Föreläsare
Cecilia Ömo, tandläkare, ackrediterad 
i SACD och AACD, Stockholm

Målgrupp
Tandläkare

Kursavgift
7 500 kr (Praktikertjänst)
9 375 kr (övriga, inkl moms)

Övriga uppgifter 
Lunch och fika ingår i kursavgiften,  
kostnader för övrig kost och logi tillkommer

Cecilia Ömo

Flerämneskurser

Split, Kroatien
Onsdag 27/5 –
söndag 31/5

christina.lundin@ptj.se
010-128 38 63

Munnen Maten Magen
– nå fram med hälsofrämjande råd 
Dagens livsstil och dess välfärdssjukdomar utgör riskfaktorer för hälsan, inte
minst den orala. Kursen ger en gränsöverskridande bild av hälsotillståndet hos
den nutida västvärldsmänniskan med hälsomässiga konsekvenser av samtliga
organsystem inklusive tandhälsan. Aktuell forskningen om hälsa, mat, motion,
fetma, ätstörningar, mag- och tarmsjukdomar kopplat till den orala hälsan och
odontologiska terapier.

Föreläsare
Ulrica Gidlund, specialist oral protetik, Stockholm
Anna-Maria af Sandeberg, överläkare psykiatri, Stockholm
Stephan Rössner, professor emeritus hälsoinriktad beteendeforskning,  
Stockholm
Peter Benno, med. dr., specialist gastroenterologi och hepatologi, Stockholm 

Målgrupp
Alla yrkeskategorier inom tandvård och hälso- och sjukvård

Kursavgift
11 900 kr (Praktikertjänst)
14 875 kr (övriga, inkl. moms)

Resa och logi 
Flyg t/r Stockholm, Göteborg eller Köpenhamn- Split, del i dubbelrum 4 nätter 
inkl. frukost 10 200 kr*. enkelrumstillägg 4 400 kr*. Kostnader för övrig mat och 
dryck samt eventuella kringarrangemang tillkommer.

4,5 poäng

13,5 poäng

Utlandskurs

Klimatkompensering

Anna-Maria af Sandeberg

Peter Benno

Stephan Rössner

Ulrica Gidlund

Vissa material i samarbete med:

Hands on-kurs

Anmälan senast  
20 november,  
därefter i mån  

av plats
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ANNONS

Grandio®SO Heavy Flow – den högviskösa  
universella flytande kompositen 

kompositer med konventionell viskositet. För 
det första, erbjuder den en längre arbetstid 
för placering och bearbetning i kaviteten 
innan polymerisering. För det andra, behövs 
mindre tid för att avlägsna överskott som 
uppstått på grund av att material runnit ur 
kaviteten. Tack vare den reducerade flytbar-
heten är GrandioSO Heavy Flow enastående 
väl lämpad för alla fyllningar där inte avan-
cerad skulptering behövs eller är önskvärd. 
I dessa fall är GrandioSO Heavy Flow, med 
sina utmärkta material- och hanterings-
egenskaper, överlägsen många packnings-
bara kompositer. GrandioSO Heavy Flow är 
också idealisk att använda i kombination 
med Grandio®SO, den nya kompositen från 
VOCO. GrandioSO Heavy Flow finns i fem 
olika färger, både i den kladd- och droppfria 
NDT® -sprutan och i kapslar.

GrandioSO Heavy Flow, den högvisköst fly-
tande, universella nanohybridkompositen är 
beskaffad med ett mycket högt fillerinnehåll 
(83 viktprocent) och exceptionell stabilitet 
i jämförelse med konventionella flytande 
kompositer. Den kan därmed rekommen-
deras för alla typer av behandlingar som 
är speciellt beroende av dessa egenskaper, 
som behandling av kaviteter i klass V, 
restaureringar i överkäken och vid splintning 
av tänder vid ortodonti, parodontologi och 
traumatologi. För kompositfyllningar som 
modelleras direkt i munnen, resulterar den 
ökade viskositeten i en förenklad och stress-
fri placering av kompositlagren, samtidigt 
som man har utmärkta vätningsegenskaper. 

Brett indikationsområde
GrandioSO Heavy Flow är lämpad för 
följande indikationer: fyllningar i kaviteter 
klass I – V, minimalt invasiv fyllningsterapi, 
utvidgad fissurförsegling, blockering av 
underskär, lining eller täckning av kaviteter, 

reparation av fyllningar och fasader, cemen-
tering av translucent protetik (t.ex. helkera-
miska kronor etc.), låsning och splintning 
av tänder (t.ex. med glasfiberband), använd- 
ning som basmaterial i kombination med 
glasfiber eller liknande produkter för fram-
ställning av semipermanenta kronor och broar.  

Speciella materialegenskaper
GrandioSO Heavy Flow uppvisar en betyd-
ligt lägre krympning vid polymerisationen  
(2,96 %) än konventionella flytande mate-
rial och den har även hög tryck- och böjhåll-
fasthet (417 MPa respektive 159 MPa), en 
E-modul som är extremt hög för ett flytande 
material (11,85 GPa), hög ythårdhet  
(175 MHV), såväl som låg nötning (40 µm, 
ACTA med 200,000 cykler). 
 
Fördelarna av hög viskositet
Användaren kommer snabbt att upptäcka 
fördelarna med den här långsamt flytande 
kompositen som ett komplement till flytande 

Enligt tandläkare som deltagit i testerna, gör den höga 
stabiliteten hos GrandioSO Heavy Flow den särskilt 
effektiv för kaviteter med underskär, restaurationer 
nära marginalen och proximala defekter. GrandioSO 

Källa: Drs Henk Alting, Groningen (Nederländerna)

Splintning av den övre anteriora regionen med  
GrandTEC glasfiberstrips

Glasfiber inbäddad i GrandioSO Heavy Flow Slutförd splintning

Fall 2

Heavy Flow kan här appliceras precist och utan över-
skott, vilket sparar appliceringstid för dig. Dessutom 
gör färgen GA5 det möjligt för dig att utföra estetiskt 
varaktiga cervikala restaurationer även på äldre patien-

ter. Stabiliteten hos GrandioSO Heavy Flow är också 
extremt användbar vid arbete med glasfiberstrips. 

VOCO Service i Sverige: Carina Johansson Tel. 070-4546364 · Caroline Gillsvik Tel. 076-1044996 · Audrey Skogstad Tel. 070-8390330

Typisk V-formad cervikal defekt på 13 Applicering av GrandioSO Heavy Flow efter  
konditionering och bonding

Restauration omedelbart efter polering
Källa: Dr Walter Denner, Fulda (Tyskland)

Fall 1

1 2 3

1 2 3

VOCO_Praktikertjaenst_Var2019_GrandioSOHF_210x280.indd   1 22.07.2019   12:18:15
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Shanghai, Kina
Söndag 30/8 – lördag 5/9

thea.danlid@ptj.se
0491-211 00

Annual World Dental Congress – FDI 2020
2020 års kongress kommer att äga rum i Shanghai, Kina. Följ med Praktiker- 
tjänst och träffa kollegor från hela världen på FDI. Här får du gå på intressanta 
föreläsningar och se nya produkter. Under fem dagar debatteras och diskuteras 
influenser för framtidens tandvård av 300 FDI delegater. Åk med oss och vi  
ordnar din anmälan, resa, logi och trevlig samvaro. 

Målgrupp
Alla yrkeskategorier i tandvårdsteamet

Kursavgift
9 800 kr (Praktikertjänst)
12 250 kr (övriga, inkl. moms)
I avgiften ingår anmälan till FDI

Resa och logi
Kostnad tillkommer för resa och logi som erbjuds dig efter anmälan 

New York, USA
Fredag 27/11 –  
Torsdag 3/12

thea.danlid@ptj.se
0491-211 00

Kongress New York – GNYDM 2020
Välkommen till 2020 års Greater New York Dental Meeting på Jacob K. Javits
Convention center, en av världens största dentalkongresser. Åk med oss och vi 
ordnar din anmälan, resa, logi och trevlig samvaro. 

Målgrupp
Alla yrkeskategorier inom tandvård

Kursavgift 
9 200 kr (Praktikertjänst)
11 500 kr (övriga, inkl. moms)
I priset ingår utöver kongressanmälan en valfri föreläsning upp till ett värde av 
4 000 kr 

Resa och logi
Flyg t/r Stockholm- New York, 
6 nätter i delat dubbelrum inkl. 
frukost, riktpris 21 000 kr*. 
 Mer information kommer  
efter anmälan. Kostnader  
för övrig mat, dryck samt 
eventuella kringarrangemang 
tillkommer.

Utlandskurs

Klimatkompensering

Flerämneskurser

Utlandskurs

Klimatkompensering

Anmälan senast  
20 november,  
därefter i mån  

av plats

Anmälan senast  
20 november,  
därefter i mån  

av plats



Medicinska och  
psykiatriska ämnen
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Eva Arnelund 
Tandläkare, Örebro

”Aha-upplevelse 
kring vad en minut 
egentligen kostar”

Jag har arbetat som tandläkare sedan 
1992 och har tillsammans med mina  
medarbetare gått Addera under tre år.  
Jag tycker att det har varit bra då vi har  
fått lära känna varandra bättre på mottag-
ningen och fått möjlighet att göra om våra 
ansvarsområden. Jag tycker även att det 
har varit nyttigt att sitta med andra team 
och diskutera och utbyta erfarenheter.

Det har varit bra att Addera sträcker sig 
kring allt och det är så innehållsrikt. Bland 
annat har jag fått en annan syn kring tid- 
boken och fick en Aha-upplevelse kring 
vad en minut egentligen kostar. Detta är 
en jättebra utbildning att göra med teamet 
för att få en bättre sammanhållning. 

Mer information om Addera finns på  
sida 48-49.

INTERVJU



Du tar avtrycket, vi sköter resten!
Skicka in dina avtryck och få 
allt din patient behöver 
för en lyckad tandblekning.

Vid köp av 5 fp få 500 kr i rabatt!

Kampanjpris

1.195kr
inkl. moms

INNEHÅLL:
4 x 2,4 ml tandblekningsgel i sprutor
2 x Individuellt anpassade skenor
1 x Förvaringsask
1 x Instruktioner
NYHET! 6 x Avtrycksskedar ÖK/UK S, M, L

Ord. pris 1.695kr inkl. moms.

Kontakta oss:

Tel: 08-646 11 02
www.ahrendental.comErbjudandena gäller hos Åhrén Dental t.o.m 2019-12-31.
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Medicinska och  
psykiatriska ämnen

En introduktion till medicinsk etik
– principer och praktiska exempel 

Kursen ger en introduktion till medicinsk etik. Grundläggande fyra etiska  
principer, den så kallade prioriteringsplattformen som ligger till grund för en 
etisk värdering och prioritering av medicinska åtgärder. Hur kan principerna 
och prioriteringsreglarna användas i den dagliga verksamheten? Du får ett  
fundament av baskunskaper i medicinsk-etisk argumentation för att främja 
dialog och samförstånd.

Föreläsare
Jörg Carlsson, överläkare, professor kardiologi och hälsovetenskap, Kalmar

Målgrupp
Alla yrkeskategorier inom tandvård  
och hälso- och sjukvård

Kursavgift
4 500 kr (Praktikertjänst) 
5 625 kr (övriga, inkl. moms)

Övrigt
Fika och lunch ingår i kursavgiften

STOCKHOLM

Fredag 27/3 

thea.danlid@ptj.se
0491-211 00

5 poäng

Jörg Carlsson

Psykiatriska diagnoser 
– symtom, bemötande och samtalsteknik 

Under kursen kommer deltagarna få möjligheten att fördjupa sig kring  
de vanligaste psykiatriska diagnoserna som depression, ångest, suicid,  
personlighetssyndrom och bipolaritet samt hur dessa sjukdomar ska  
behandlas. Det kommer diskuteras hur man på bästa sätt öppnar upp för 
samtal och vad som är viktigt att tänka på. Det ges även konkreta råd på  
hur du uppmärksammar varningssignaler hos någon som lider av psykisk 
ohälsa.

Föreläsare
Joachim Eckerström, högskoleadjunkt,  
specialistsjuksköterska psykiatrisk  
vård, fil. mag., Stockholm

Målgrupp 
Alla yrkeskategorier inom tandvård  
och hälso- och sjukvård

Kursavgift
3 400 kr (Praktikertjänst)
4 250 kr (övriga, inkl. moms)

Joachim Eckerström 6 poäng

STOCKHOLM

Torsdag 7/5

karolina.von.wachenfeldt 
@ptj.se 
010-128 40 44

Nyhet!

Du tar avtrycket, vi sköter resten!
Skicka in dina avtryck och få 
allt din patient behöver 
för en lyckad tandblekning.

Vid köp av 5 fp få 500 kr i rabatt!

Kampanjpris

1.195kr
inkl. moms

INNEHÅLL:
4 x 2,4 ml tandblekningsgel i sprutor
2 x Individuellt anpassade skenor
1 x Förvaringsask
1 x Instruktioner
NYHET! 6 x Avtrycksskedar ÖK/UK S, M, L

Ord. pris 1.695kr inkl. moms.

Kontakta oss:

Tel: 08-646 11 02
www.ahrendental.comErbjudandena gäller hos Åhrén Dental t.o.m 2019-12-31.



Verksamhetsutveckling  
och arbetsmiljö 
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Nick Bornholm 
Tandläkare Tantolundens Tandvård, 
Stockholm 

”Överträffade både  
mina och min personals 
förväntningar”

Kursen jag gick var Så kvalitetssäkrar du mot-
tagningen i hygienfrågor med Inger Spencer. 
Det var jättebra kurs med otroligt bra åter- 
koppling från föreläsaren när det gäller just 
varför vi ska följa de olika processerna inom 
hygien och steril.

Dagen blev så himla bra och överträffade 
både mina och min personals förväntningar. 
Flera saker implementerades på direkten 
under och efter föreläsningen! Vilket är ju  
helt fantastisk.

Mer information om Så kvalitetssäkrar du  
mottagningen i hygienfrågor finns på sida 40.

INTERVJU
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Verksamhetsutveckling  
och arbetsmiljö

HLR och teamträning  
– när det oväntade inträffar
Utbildning i hjärt- och lungräddning samt teamträning i akuta situationer.  
Vi skräddarsyr utbildningen efter din verksamhets behov. Utbildningen  
sker i din dagliga arbetsmiljö och ger din arbetsgrupp möjlighet att träna på 
kommunikation, samarbete och praktiska färdigheter. Vår utbildning följer  
det svenska HLR-rådets riktlinjer.

Målgrupp 
Alla yrkeskategorier inom tandvård och hälso-och sjukvård

Kursavgift
Enligt offert

karolina.von.wachenfeldt 
@ptj.se 
010-128 40 44

4 poäng

Kursen hålls hos dig

MALMÖ

Onsdag 5/2

karolina.von.wachenfeldt 
@ptj.se 
010-128 40 44

Hot och våld  
– det utmanande mötet 
Kursen riktar sig till dig som vill ha en fördjupad kunskap om hur du ska risk- 
bedöma och riskminimera en konfliktfylld och utmanande situation. Före- 
läsaren tar upp hur det mentala förhållningsättet kan påverka mötet samt  
hur du ska kunna förhålla dig taktiskt till situationen. En aktiv dialog mellan 
deltagarna och deras erfarenheter erbjuds case-metodik så att du på bästa  
sätt får de rätta verktygen för att bekämpa hot och våld på din verksamhet. 

Föreläsare
Richard Larsson, senior säkerhetskonsult och utbildare inom hot och våld, 
Lund

Målgrupp 
Alla yrkeskategorier inom tandvård  
och hälso- och sjukvård  

Kursavgift
3 100 kr (Praktikertjänst)
3 875 kr (övriga, inkl. moms)

Övriga uppgifter
Fika och lunch ingår i kursavgiften
Kursen kan även erbjudas som en uppdragskurs. Kontakta oss för en offert

Richard Larsson 4 poäng

Hands on-kurs



Tandvård

Praktikertjänst Kurskatalog våren 2020 • 37 

9 poäng

STOCKHOLM
Fredag 13/3

christina.lundin@ptj.se
010-128 3863

Fotografering inom tandvård
En kurs för dig som vill lära dig mer om klinisk fotografering inom tandvård  
oavsett om du är van eller inte vid fotografering. Teori, tips och praktiska  
övningar med individuell handledning varvas under kursdagen. Kursdeltagarna 
ska efter genomgången kurs bättre förstå kameran och kunna fotografera 
intraorala och extraorala bilder, redigera och lagra bilder. Som avslutning ges  
en hemuppgift som efter några månader följs upp.

Föreläsare
Lars Grangert, specialist ortodonti, Östersund

Målgrupp 
Alla yrkeskategorier inom tandvård

Kursavgift
4 200 kr (Praktikertjänst)
5 250 kr (övriga, inkl. moms)

Övriga uppgifter
Fika och lunch ingår i kursavgiften. 

Kursen kan även erbjudas som en  
uppdragskurs. Kontakta oss för en offert.

Verksamhetsutveckling  
och arbetsmiljö

Lars Grangert

Nyhet!

9 poäng

Vence, Provence
Frankrike
Torsdag 14/5 – måndag 18/5

christina.lundin@ptj.se
010-128 38 63

Hållbar hög prestation  
– att orka med jobbet imorgon också 
Efter genomförd kurs kommer du att ha med dig verktyg för konkret  
stresshantering och livsstilsförändring. Du har förkovrat dig inom väsentliga  
områden som stresshantering, organisationsstress, återhämtning, sömn,  
ergonomi, träning för nacke och axlar, avslappning, andning och beteende- 
psykologi. Du får en individuell handlingsplan som hjälper dig att ha energi  
idag och i framtiden.

Föreläsare 
Nils Edelstam, läkare, Stockholm

Målgrupp
Alla yrkeskategorier inom tandvård och hälso- och sjukvård

Kursavgift
8 900 kr (Praktikertjänst)
11 125 kr (övriga, inkl. moms)

Resa och logi
Flyg t/r Stockholm eller Köpenhamn – Nice, del i dubbelrum 4 nätter inkl. frukost 
12 300 kr*, enkelrumstillägg 7 200 kr*. Kostnader för övrig mat och dryck samt 
eventuella kringarrangemang tillkommer.

Nils Edelstam
9 poäng

Utlandskurs

Klimatkompensering

Anmälan senast  
20 november,  
därefter i mån  

av plats



Vilken TePe  
interdentalborste  
rekommenderar du?

• Original

• Extra soft

• TePe Angle™

A
D

19
18

6
6

S
E

Saknar du något?
Vi erbjuder över 100 kurser per år inom olika ämnen men du kanske ändå inte  
hittar det som just du söker efter. Vi kan hjälpa dig att skräddarsy en kurs  
enligt dina önskemål.

Använd vår kompetens inom kursverksamhet för att säkerställa att du och  
din mottagning får kvalitativ utbildning och utveckling.

Skicka din förfrågan till utbildning@ptj.se
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Verksamhetsutveckling  
och arbetsmiljö

GÖTEBORG

Onsdag 29/1

karolina.von.wachenfeldt 
@ptj.se
010-128 40 44

Kommunikation och samtalsmetodik
Lära dig navigera professionellt i knepiga situationer och få ett ökat väl- 
mående. Inom sjukvården är det vanligt förekommande att du hamnar i svåra 
samtalssituationer. Det kan handla om samtal med patienter och anhöriga, 
medarbetare eller chef. Kursen fördjupar dig inom kommunikation, etik och 
reflektion och dialog för att få förutsättningarna att hantera olika situationer 
och beteenden. Utbildningen ger dig både teoretisk och praktisk kunskap.

Föreläsare
Angelica Frithiof, utbildar och handleder personal inom hälso- och sjukvård, 
Stockholm

Målgrupp 
Alla yrkeskategorier inom hälso-  
och sjukvård och tandvård

Kursavgift
4 300 kr (Praktikertjänst)
5 375 kr (övriga, inkl. moms)

Övriga uppgifter
Fika och lunch ingår i kursavgiften

Angelica Frithiof 6 poäng

Bli arbetsstark och öka din förmåga
Kursen fokuserar på hur du kan tänka och arbeta förebyggande för ett
långsiktigt hållbart arbetsliv. Kursen varvar teori och praktik via föreläsningar,
workshops och övningar. Syftet är att stärka kompetens och medvetenhet
kring att förebygga risken för arbetsskador samt att ge kunskap om hur
du på ett enkelt sätt kan lära dig att öka både din hållbarhet och prestation.

Föreläsare
Lofsan Sandström, träningsexpert, Stockholm

Louise Fredén, sjukgymnast/fysioterapeut, lic. personlig tränare, Stockholm 

Målgrupp
Alla yrkeskategorier inom tandvård och hälso- och sjukvård

Kursavgift
8 600 kr (Praktikertjänst)
10 750 kr (övriga, inkl. moms)

Resa och logi 
Flyg t/r Stockholm eller Köpenhamn – 
Lissabon, del i dubbelrum 3 nätter  
inkl. frukost 7 500 kr*, enkelrums- 
tillägg 2 000 kr*. Kostnader för övrig 
mat och dryck samt eventuella  
kringarrangemang tillkommer.

Sesimbra, Portugal
Torsdag 23/4 – söndag 26/4

christina.lundin@ptj.se
010-128 3863

12 poäng
Lofsan Sandström

Louise Fredén

Utlandskurs

Klimatkompensering

Anmälan senast  
20 november,  
därefter i mån  

av plats
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Tänker inte alla patienter som jag?
Hur påverkar vi som team våra patienter och hur kan vi matcha en patient så att 
just den känner förtroende och upplever ett bra bemötande? Kursen bygger på en 
förklaringsmodell (DISC) som tydliggör våra olika drivkrafter och ger dig självinsikt 
att förstå hur du påverkar din omgivning genom ditt sätt att kommunicera. Du får 
konkreta tips och verktyg för att kunna matcha en person som inte tänker som du, 
om du vill få personen med dig.

Föreläsare
Chris Sundqvist Järn, föreläsare och serieentreprenör, Stockholm

Målgrupp 
Alla yrkeskategorier inom tandvård och hälso-och sjukvård

Kursavgift
7 900 kr (Praktikertjänst)
9 875 kr (övriga, inkl. moms)
Personlig DISC-analys ingår i kursavgiften

Resa och logi
Flyg t/r Stockholm eller Köpenhamn -  
Milano, del i dubbelrum 3 nätter  
inkl. frukost 10 500 kr*. Enkelrums- 
tillägg 4 800 kr*. Kostnader för övrig  
mat och dryck samt eventuella  
kringarrangemang tillkommer.

Desenzano del Garda, 
Italien
Lördag 9/5 – tisdag 12/5

sara.kuitunen@ptj.se
010-128 39 19

12 poängChris Sundqvist Järn

Nyhet!

Utlandskurs

Klimatkompensering

thea.danlid@ptj.se
0491-211 00

Så kvalitetssäkrar du mottagningen  
i hygienfrågor
Hygieniska åtgärder har som mål att ge hela tandvårdsteamet kunskaper i 
hygien och smittskydd för att kunna förebygga vårdrelaterade infektioner och 
ökad antibiotikaresistens. Avsikten med hygieniska åtgärder är att på ett enkelt 
och ändamålsenligt sätt eliminera smittspridning. Syftet är att ge riktlinjer för 
tandvårdspersonal i det dagliga arbetet och främja en hög hygienisk kvalitet. 
Kunskap ger trygghet.

Föreläsare
Inger Spencer, tandsköterska och fd. hygienansvarig VGR, Skövde

Målgrupp
Alla yrkeskategorier inom tandvård

Kursavgift 
Enligt offert

Inger Spencer

6 poäng

Kursen hålls hos dig

Anmälan senast  
20 november,  
därefter i mån  

av plats
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och arbetsmiljö

6 poäng

FÄRNA HERRGÅRD, 
SKINNSKATTEBERG

Torsdag 5 /3 – fredag 6/3

christina.lundin@ptj.se
010-128 38 63

Stress och ergonomi  
– två utmaningar som hör ihop!
Kursen ger kunskap om stressfysiologi, varningssignaler och verktyg för att 
handskas med stress samt återhämtning på områdena sömn, avslappning och 
andning. Du får en grund i ergonomi med övningar för att förebygga eller bli 
av med smärta i nacke, axlar och bröstrygg. Signaler att vara uppmärksam på 
hos dig själv och andra. Kursen avslutas med en handlingsplan på de områden 
som är viktigast för dig.

Föreläsare
Nils Edelstam, läkare, Stockholm

Linus Åberg, naprapat, Stockholm

Målgrupp 
Alla yrkeskategorier inom tandvård och hälso- och sjukvård

Kursavgift 
8 500 kr (Praktikertjänst)
10 625 kr (övriga, inkl. moms)

Övriga uppgifter
Kostnader för kost och logi tillkommer

Linus Åberg

Nils Edelstam

6 poäng

12 poäng

Alicante, Spanien 
Torsdag 28/5– söndag 31/5

sara.kuitunen@ptj.se
010-128 39 19

Kraft och glädje på jobbet  
Bli den bästa versionen av dig själv. Lär dig förstå varför du ibland känner  
dig trött och utpumpad och hur du med enkla medel kan uppnå nya krafter 
och få ett piggare och bättre arbetsliv. Det vi äter påverkar kropp, hjärna,  
återhämtning och sömn. Rörelse skapar energi, ger bättre humör och ökar  
vår stresstolerans. Ta del av metoder för att slappna av, lär dig att vara i nuet 
och hur du kan lösa upp spända leder och muskler.

Föreläsare
Leila Söderholm, föreläsare, inspiratör, mental och fysisk träning, Stockholm

Mats Petersson, utbildad inom näringslära, fysiologi, klinisk nutrition,  
näringsmedicin och KBT, Stockhom

Målgrupp 
Alla yrkeskategorier inom  
tandvård och hälso- och sjukvård

Kursavgift  
8 900 kr (Praktikertjänst)
11 125 kr (övriga, inkl. moms)

Resa och logi
Flyg t/r Stockholm el Köpenhamn-Alicante t/r, del i dubbelrum 3 nätter inkl. 
frukost 8 800 kr*, enkelrumstillägg 2 300 kr*. Kostnader för övrig mat och 
dryck samt eventuella kringarrangemang tillkommer.

Leila Söderholm

Mats Petersson

Utlandskurs

Klimatkompensering

Anmälan senast  
20 november,  
därefter i mån  

av plats
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MALMÖ

Torsdag 2/4

karolina.von.wachenfeldt 
@ptj.se
010-128 40 44

Vi är varandras arbetsmiljö 
Om hur vi tillsammans kan skapa engagerade och välmående team och  
arbetsgrupper. I kombination med att arbetstakten blir allt högre så ökar  
antalet patienter med komplexa problem. Samtidigt har medarbetarna för- 
väntningar på en god arbetsmiljö och välfungerande arbetsförhållanden.  
Detta gör det ännu viktigare att medarbetarna i teamet trivs tillsammans  
och drar åt samma håll. Kursen ges under en dag där teamet är i fokus. Under 
dagen kommer teori varvas med övningar individuellt och i mindre grupper.

Föreläsare
Charlotte Råwall, psykolog, organisationskonsult, Göteborg

Målgrupp 
Alla yrkesgrupper inom tandvård

Kursavgift
4 600 kr (Praktikertjänst)
5 750 kr (övriga, inkl. moms)

Övriga uppgifter
Fika och lunch ingår i kursavgiften

Charlotte Råwall

6 poäng

Nyhet!

6,5 poäng

STOCKHOLM

Torsdag 20/2

lovisa.brorson@ptj.se
010-128 38 91

Så bemöter du människor med  
rättshaveristiskt beteende 
Människor med ett rättshaveristiskt beteende är ett stort men ofta förbisett 
samhällsproblem. De slukar massor av tid och blir i sin kamp en prövning för 
andra. Själva ser de sig som offer med rätt att föra kampen för sin sak vidare 
till varje pris. Kursen belyser gemensamma mönster för detta beteende. Du 
får råd om hur du kan bemöta dessa personer i olika miljöer och situationer,  
i såväl det personliga mötet som det digitala.

Föreläsare
Jakob Carlander, psykoterapeut, Linköping

Målgrupp
Alla yrkeskategorier 

Kursavgift
4 200 kr (Praktikertjänst)
5 250 kr (övriga, inkl. moms)

Övriga uppgifter
Fika och lunch ingår i kursavgiften

Jakob Carlander

Nyhet!



För dig inom  
Praktikertjänst
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Jenny Gunillasson 
Tandsköterska, Luleå

”Vi i teamet kan 
gemensamt ta 
med oss den 
kunskap som 
föreläsarna för- 
medlat till oss”
Jag gick på LOGOS-kurs i ämnena 
Oral medicin; odontologi och medicin 
i samarbete. En bra kurs med viktigt 
innehåll och väldigt intressant att det 
var en läkare med, munnen speglar ju 
hela kroppen!

Det bästa med LOGOS  är att bli upp- 
daterad inom odontologin och denna 
gång på förändringar i munslemhinnor 
och vikten av att kliniskt inspektera 
hela munnen.

LOGOS  har alltid uppdaterade toppen- 
föreläsare som anpassar innehållet 
till hela tandvårdsteamet, allt är 
välplanerat och kurserna hålls på fina 
kursgårdar.

Mer information om LOGOS  finns på 
sida 46-47.

INTERVJU

För dig inom  
Praktikertjänst
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Du deltar i ett kursblock per år som omfattar  
2 dagar.

Undervisningen sker i föreläsningsform 
med fall-presentationer och diskussioner. 
Vetenskap och beprövad erfarenhet, etik, 
värderingar och kvalitet är ledord i utbild-
ningen. Utöver de kunskaper våra kliniskt 
förankrade föreläsare förmedlar träffar  
du också kolleger att diskutera idéer,  
möjligheter och alternativa behandlings- 
metoder med. Du skapar nätverk för fort-
satt erfarenhetsutbyte och du håller dig 
uppdaterad inom odontologin.

Målgrupp 
Tandläkare, tandhygienister och tandsköterskor  
inom Praktikertjänst

Kursavgift 
5 000 kr per person och kursblock

Övriga uppgifter
Odontologiska poäng 11 
Kostnad för logi, mat och dryck tillkommer

För mer information:
thea.danlid@ptj.se 0491-211 00
christina.lundin@ptj.se 010-128 38 63

Läs mer om LOGOS på PTJ akademi

NYA LOGOS 2020-2022 
LOGOS är ett treårigt efterutbildningsprogram med årliga kurser inom 
de olika odontologiska specialiteterna för tandläkare, tandhygienister 
och tandsköterskor inom Praktikertjänst. 

Fortfarande går det att anmäla sig till de tre nya kursblocken  
för 2020–2022.
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Block 1

Framtidens tandvård 
Hela det digitala flödet går hand i hand med  
utvecklingen av nya material. Genomgång av  
nya material, produktionstekniker och kliniskt  
användande. Hur löser vi olika patientfall  
med det digitala arbetsflödet jämfört med  
konventionellt? Vilka begränsningar finns det?  
Vad måste man tänka på för att lyckas?

Delar av innehåll
• Kunskaper i intraoral scanning
• Ökad kännedom om olika programvaror  

för CAD/CAM inom tandvård
• Att lära sig kliniska förutsättningar för att  

kunna utföra kvalitativt digital tandvård
• Uppdaterad marknadskännedom inom  

digitalisering av tandvård

Föreläsare
Michael Braian, tandläkare och tandtekniker.  
DDS, CDT, PhD., Malmö. Disputerade 2018 inom 
ämnesområdet digital tandvård

Staffan Söderström, tandläkare, Lycksele. Stort 
intresse inom digital tandvård med en klinik som 
har ett brett utbud av olika behandlingar med 
digitalt fokus

Block 2

Internmedicin med farma-
kologi inom odontologin
De vanligaste sjukdomarna hos befolkningen med 
tyngdpunkt på de tillstånd som är viktiga att ha 
kunskap om vid odontologiskt omhändertagande 
och behandling.

Delar av innehållet:

• Hjärt- och kärlsjukdomar och stroke 
• Metabola sjukdomar som diabetes 
• Lungsjukdomar; astma och KOL 
• Epilepsi och akuta tillstånd som kan  

uppkomma i behandlingssituationen

Föreläsningarna innehåller också odontologiska 
aspekter vid olika sjukdomstillstånd som tandbe-
handling vid ökad blödningsrisk, ökad risk för nekros 
i käkbenet, ökad infektionsrisk samt läkemedels- 
biverkningar i munhålan och adekvat smärtlindring.

Det är av stor vikt att ha en baskunskap om de här 
sjukdomstillstånden för att kunna utföra en så bra 
och säker odontologisk behandling som möjligt.

Målet med kursen är att deltagarna ska känna sig 
trygga vid odontologisk behandling av patienter 
med idag relativt vanligt förekommande sjukdom-
stillstånd och medicineringar. De ska också efter 
kursen ha kunskap hur de agerar i en situation där 
patienten blir akut sjuk på mottagningen.

Föreläsare
Wivi-Anne Sjöberg Andersson, övertandläkare,  
klinikchef Sjukhustandvård/Oral medicin,  
Göteborg

Lars Spetz, överläkare M.D., MPH, senior  
consultant, Uddevalla 

Block 3

Odontologiska grund- 
kunskaper kopplat till  
estetisk tandvård
Estetisk tandvård med optimerad funktion och 
bättre livskvalitet är målet för varje patient. Går 
det att uppnå och tillgodose? Nästan alltid! 

Kursen är baserad på många varierande kliniska fall 
från verkligheten, vilka varvas med vetenskapligt 
förankrad teori kring hållbar vardagsodontologi 
med estetisk finess. Kursgivarna delar på ett peda-
gogiskt sätt med sig av sin gedigna kompetens och 
långa kliniska erfarenhet. 

Föreläsningar varvas med interaktiva delar samt 
hands-on moment i komposittekniker. 

Delar av innehållet:

• Estetik och funktion går hand-i-hand
• Kommunikation, fotografering och färglära
• Terapiplanering och smile design
• Hands-on komposittekniker
• Kompositers estetiska och fysikaliska  

egenskaper, bonding
• Protetiska konstruktioner och material  

– när och hur
• Cement och cementering

Föreläsare
Pernilla Larsson Gran, docent, specialist oral prote-
tik, Linköping. Adjungerad lektor Malmö Universi-
tet. Ledamot Riksstämmenämnden, STS styrelse

Cecilia Ömo, tandläkare med spetskompetens i  
Estetisk tandvård, Stockholm. Ackrediterad 
medlem AACD och SACD. Medlem SAED,  
publicerad J Cosmetic Dentistry 2016

Wivi-Anne Sjöberg  
Andersson

Lars Spetz

Pernilla Larsson Gran

Cecilia Ömo

Michael Braian

Staffan Söderström
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STOCKHOLMSOMRÅDET 

Kursdagar är alltid på 
onsdag och torsdagar

joel.bergling@ptj.se
010-128 37 46

Addera 
– öka delaktigheten, arbetsglädjen  
och lönsamheten
Addera-programmet ger er verktyg för teamets gemensamma arbete med 
värdebaserad tandvård. Under programmet vidareutvecklas teamet och ni 
kommer att uppleva mer arbetsglädje och delaktighet. Målet med Addera  
är att skapa bättre struktur och kommunikation i det dagliga arbetet vilket 
ska ge minskad stress och ökad lönsamhet för mottagningarna genom ökad 
effektivitet, timintäkt och förbättrad arbetsmiljö för teamet.

Programmets upplägg
Addera består av Addera-bas och Addera-fördjupning.
Varje steg består av två workshops (2 dagar x 2) som följs upp  
och återkopplas av en affärscoach, s.k. coachingstöd.

Coachingstödet består av telefonmöten för verksamhetsansvarig varje  
månad samt två möten för hela teamet med affärscoachen.

Föreläsare
Helena Gottfridsson, affärscoach tandvård, Stockholm

Helena Borssen, affärscoach tandvård, Stockholm

Li Hansson, tandläkare, Östersund

Jonas Almroth, tandläkare, Stockholm

Målgrupp 
Hela tandvårdsteamet i Praktikertjänst. Även ni som har gått andra utbildningar 
i verksamhetsutveckling kommer att ha nytta av utbildningen och är väl- 
komna med er anmälan till Addera-bas. Ni som har gått Addera programmet 
tidigare kan välja det steg eller den workshop som passar er bäst just nu.

Kursavgift  
5 900 kr/mån/steg/team. Kostnaderna är fördelade över en tolvmånadersperiod 
(inkl. coachingstöd). Väljer du att endast delta på enstaka workshopar är
kostnaden 5 900 kr/deltagare. Kostnader för resa, logi, mat, dryck och kring- 
arrangemang tillkommer.

26 poängHelena Gottfridsson

Helena Borssen

Li Hansson

Jonas Almroth
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Addera-bas*
Workshop 1
• En grupps utvecklingsprocess
• Vision
• Värdebaserad tandvård
• Tidboksplanering

Möte med teamet

Workshop 2
• Kommunikationsstilar 
• Om konflikter
• Feedback och beröm
• Spelregler

Möte med teamet

* ingår som en del i ditt introduktionsprogram

Addera-fördjupning
Workshop 3
• Mötet med patienten
• Verktyg för att frigöra tandskötersketid
• Rutiner för att bibehålla planerad tidbok
• Tidboksanalys

Möte med teamet

Workshop 4
• “Walk your talk” - Patientens resa 

genom mottagningen
• Att fira!
• Fördjupning teamutveckling

Möte med teamet
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Kompetensutveckla dig när du vill,  
var du vill

Med våra digitala kurser kompetensutvecklar du dig  
enkelt på bussen under morgonrusningen eller vid  
skrivbordet mellan patientbesök. Gör dem på dator  
eller surfplatta – en del kan du även göra på mobil- 
telefon. Självklart kan du pausa och fortsätta när du  
vill. Du hittar de digitala kurserna på PTJ Akademi. 

Ny på Praktikertjänst

• Välkommen till Praktikertjänst
• GDPR – en introduktion*
• Introduktion till kvalitetsarbete*
• Patientdatalagen*
 

Lagar och regler i tandvården

• Strålsäkerhet i tandvården  
– för tandläkare och tand- 
hygienister**

• Strålsäkerhet i tandvården  
– för tandsköterskor**

• Kvalitetssäkra din journalhantering
 

Verksamhetsutveckling och ekonomi

• Lär dig hitta i ekonomidjungeln
• Vår ekonomi
• Rätt person på rätt plats  

– vägen till en lyckad rekrytering
 

Arbetsmiljö och hälsa

• Arbetsanpassning och rehabilitering
• Arbetsmiljö hälso- och sjukvård
• Belastningsergonomi
• Hot och våld på arbetsplatsen
• Stress
• Systematiskt arbetsmiljöarbete
• Vasst och säkert

Det digitala kursutbudet  
Vi producerar och erbjuder kontinuerligt 
nya digitala utbildningar för att möta 
behov och efterfrågan. Håll dig á jour 
med hela utbudet i PTJ Akademi.

*Obligatoriska kurser för alla medarbetare  
i Praktikertjänst.

** Obligatoriska kurser för dig som jobbar  
inom tandvård.

Tips!
Gör digitala kurser i grupp, tex på ett månadsmöte, och diskutera 
hur ni kan använda kunskaperna i vardagen på just er arbetsplats. 
Maila oss sedan namnen på deltagarna så blir alla registrerade och 
får sina kursintyg.

För dig inom Praktikertjänst
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STOCKHOLM
Torsdag 13/2
14.00–17.30

MALMÖ
Torsdag 5/3
14.00–17.30

GÖTEBORG
Torsdag 12/3
14.00–17.30

UMEÅ
Torsdag 19/3
14.00–17.30

lovisa.brorson@ptj.se
010-128 38 91

Mål- och utvecklingsdialog
Vill du bli bättre på att hålla en mål- och utvecklingsdialog med dina med- 
arbetare? Under kursen går vi igenom hur du bäst förbereder dig, hur du
framgångsrikt genomför samtalet, tips kring uppföljning samt hur du kopplar
samtalet till lönerevisionen. Vi diskuterar vanliga fallgropar, hur du skapar ett
gott samtalsklimat samt hur du sätter smarta mål med dina medarbetare och 
hur du på ett konstruktivt sätt ger feedback.

Föreläsare
Ulrika Sköldmark, HR-specialist Praktikertjänst, Stockholm

Martina Studt Görlinge, HR-specialist Praktikertjänst, Stockholm

Målgrupp
Verksamhetschefer och andra chefer med personalansvar

Kursavgift
1 850 kr (Praktikertjänst)
3 000 kr för två kurser när du kombinerar denna kurs med Att sätta lön och
genomföra ett lönesamtal som äger rum i samband med denna kurs.

Övrigt
Fika ingår i kursavgiften

3 poäng

Ulrika Sköldmark

Martina Studt Görlinge

STOCKHOLM
Fredag 14/2
8.30–12.00

MALMÖ
Fredag 6/3
8.30–12.00

GÖTEBORG
Fredag 13/3
8.30–12.00

UMEÅ
Fredag 20/3
8.30–12.00

lovisa.brorson@ptj.se
010-128 38 91

Att sätta lön och genomföra lönesamtal
Målet är att du som chef får en ökad förståelse för löneprocessens alla  
delar. Vi går på ett övergripande sätt igenom vilka lagar, regler och riktlinjer  
vi behöver förhålla oss till när det gäller lön. Efter avslutad utbildning är mål- 
sättningen att du som lönesättande chef ska känna dig mer trygg och bekväm 
vid lönesättningen.

Föreläsare
Evelyn Crantz, HR-specialist Praktikertjänst, Stockholm

Kajsa Friman, HR-specialist Praktikertjänst, Stockholm

Målgrupp
Verksamhetschefer och andra chefer med personalansvar

Kursavgift
1 850 kr (Praktikertjänst)
3 000 kr för två kurser när du kombinerar denna kurs med Mål- och
utvecklingsdialog som äger rum i samband med denna kurs.

Övrigt
Fika ingår i kursavgiften

3 poäng

Evelyn Crantz

Kajsa Friman
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Intensivkurs ledarskap
Utbildningen syftar till att stärka din förmåga och trygghet som ledare  
genom ökad självinsikt och förståelse för hur du effektivt leder team och  
medarbetare. Du får en grundläggande inblick i hur du påverkar och påverkas 
av andra människor, verktyg att hantera konflikter och metoder för effektiv 
feedback. Vi berör sambandet mellan den gruppdynamik som råder i ett  
team och kopplingen till ledarskapet samt hur du genom ett anpassat ledar-
skap kan utveckla både individer och grupper. Praktiska verktyg blandas  
med upplevelsebaserade övningar och korta teoriblock.

Föreläsare
Joakim Matsson, chef ledarutveckling Praktikertjänst, Stockholm

Målgrupp 
Verksamhetschefer och andra chefer med personalansvar

Kursavgift  
9 800 kr (Praktikertjänst)

Resa och logi
Kostnader för kost och logi tillkommer

Joakim Matsson

SOLLENTUNA 

Välj mellan:

Torsdag 23/1 – fredag 24/1

Torsdag 27/2 – fredag 28/2

Torsdag 26/3 – fredag 27/3

Torsdag 23/4 – fredag 24/4

Torsdag 28/5 – fredag 29/5

lovisa.brorson@ptj.se
010-128 38 91

För dig som inte  
är ansluten till 
Praktikertjänst

Torsdag 12/3 – fredag 13/3

16 poäng

“Kursen gav mig ny kunskap om mig själv och mitt ledarskap på ett sätt  
som är användbart för såväl mig personligen som i mitt arbete. Kursens  
upplägg med teori blandat med gruppövningar gav ett tilltalande och  
varierat innehåll med utrymme för diskussioner och erfarenhetsutbyte  
vilket var inspirerande, positivt och givande.”

Anna-Karin Nalerius, verksamhetschef Östra Läkargruppen, Kristianstad
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 Att leda verksamhet
– utveckla ditt chefskap
Grundläggande och praktisk inriktad utbildning som är indelad i blocken  
affärsekonomi, kvalitet och arbetsrätt.

Utbildningen syftar till att du som ledare ska utvecklas i ditt chefskap genom 
ökad kunskap inom affärsekonomi, kvalitet och arbetsrätt. Detta är tre viktiga 
pusselbitar som du kommer att stöta på som praktiker och verksamhetschef i 
din vardag.

Du får en grundläggande förståelse för hur ekonomiska flöden påverkar  
verksamheten. På ett lättsamt och pedagogiskt sätt kommer vi att reda ut 
ekonomiska begrepp och du kommer få kunskap till hur du kan utveckla och 
förbättra din verksamhet.

Vi kommer även att övergripande gå igenom hur kvalitetsarbetet är upplagt,  
din roll och ditt ansvar. De viktiga områdena sekretess, journaler och avvikelser 
kommer också att tas upp. Utbildningen belyser den arbetsrättsliga processen 
och vi diskuterar rättigheter och skyldigheter som chef/medarbetare har samt 
vilka arbetsrättsliga lagar, avtal och principer man behöver förhålla sig till för att 
bli trygg i sin roll som chef och ledare.

Föreläsare
Jonas Kask, HR-specialist, Praktikertjänst, Stockholm

Agneta Ahlinder, verksamhetsutvecklare, Praktikertjänst, Stockholm

Johan Ekman, kvalitetstandläkare Praktikertjänst, Stockholm

Henrik Emanuelsson, utbildningskonsult, Stockholm 

Målgrupp
Verksamhetschefer och andra chefer med personalansvar

Kursavgift  
7 900 kr (Praktikertjänst)

Övriga uppgifter
Kostnader för kost och logi tillkommer

SOLLENTUNA 

Välj mellan:

Onsdag 29/1 – torsdag 30/1
Onsdag 12/2 – torsdag 13/2
Onsdag 11/3 – torsdag 12/3
Onsdag 15/4 – torsdag 16/4
Onsdag 13/5 – torsdag 14/5

lovisa.brorson@ptj.se
010-128 38 91

15 poäng

Henrik Emanuelsson

Jonas Kask

Agneta Ahlinder

Johan Ekman

“För mig var detta två riktigt bra kursdagar. Innehållet var väl anpassat 
och matnyttigt för mig som ny i Praktikertjänst och som verksamhets- 
ansvarig. Eftersom upplägget var en mix av information, diskussion och 
interaktivt arbete så lärde man sig mycket på ett lättsamt sätt, inte minst 
om företagsekonomi men även om lagar, förordningar och arbetsrätt.”

Maria Wänstedt Byström, verksamhetschef Tandhälsan, Skellefteå.
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NOOR SLOTT , KNIVSTA 
MODUL 1 
Onsdag 12/2 – fredag 14/2

NOOR SLOTT , KNIVSTA
MODUL 2
Onsdag 1/4 – fredag 3/4

ÅKESHOVS SLOTT, 
STOCKHOLM
MODUL 3
Onsdag 19/8 – torsdag 20/8

lovisa.brorson@ptj.se
010-128 38 91

72 poäng

Modernt ledarskap
Modernt ledarskap ger dig rätt förutsättningar att utvecklas i din ledarroll. 
Genom fördjupad självinsikt och funktionella verktyg blir du rustad att effek-
tivt leda medarbetare och team. Målet är att öka din trygghet som ledare och 
därigenom skapa förutsättningar att driva framgångsrik verksamhet. Under 
programmet får du som deltagare utforska dig själv och din egen verksamhet 
med stöd av några av de mest använda och erkända modellerna inom ledar- 
utveckling. Programmet är uppbyggt kring 3 moduler och omfattar totalt  
åtta dagar där alla tre modulerna genomförs på internat. 

Mellan modul 1 och 2 genomförs LEA360, en ledaranalys där  
du får möjlighet att belysa ditt ledarskap ur flera perspektiv. 

Föreläsare
Joakim Matsson, chef ledarutveckling Praktikertjänst, Stockholm

Målgrupp 
Verksamhetschefer och andra chefer med personalansvar

Kursavgift  
4 500 kr/månad i 12 månader (Praktikertjänst)

Övriga uppgifter
Kostnader för kost och logi tillkommer

Joakim Matsson

Modul 1
Att leda sig själv

3 dagar

Modul 2
Att leda andra

3 dagar

Modul 3
Att leda verksamhet

2 dagar

LEA360
Ledaranalys Ledaranals

Jag gick Modernt Ledarskap tillsammans med min ledningsgrupp från 
Tandvården Skeppsbron i Malmö och med facit i hand hade jag gått 
kursen oavsett arbetsplatskonstellation. Jag hade valt att gå kursen både 
tidigt eller sent i karriären, ensam eller med arbetskollegor. Jag har fått 
med mig många viktiga pusselbitar både yrkesmässigt och privat och att 
få dela erfarenheter med andra kursdeltagare och samtidigt ledas av en 
engagerad kursledare multiplicerar ens egna reflektioner. Utbildningen 
rekommenderas starkt till alla som söker utveckling och att vi gick den 
som ledningsgrupp har medfört att vi fördjupat våra relationer, stärkt 
gruppdynamiken, byggt en starkare ledningsstruktur och fått en tydligare 
gemensam vision.

Erik Nordin, tandläkare och delägare Tandvården Skeppsbron i Malmö
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Modul 1 – Att leda sig själv
3 dagar på internat

Den första delen handlar om personlig utveckling 
genom ökad självinsikt. Vi kallar det inre ledarskap, 
att leda sig själv. Om jag inte förstår mig själv har 
jag svårare att förstå andra, om jag inte kan leda 
mig själv kommer det att utgöra en flaskhals för 
min förmåga att leda andra. All transformation 
(varaktig förändring) inbegriper ökad självinsikt. 
Vår ansats är att det finns ett samband mellan 
beteende, känslor och självkänsla. Ökad självinsikt 
är en nödvändighet om än ingen garant för ökad 
självkänsla. Ökad självkänsla manifesteras i en ökad 
förmåga till situationsanpassning och förmåga att 
interagera med andra människor.

Modul 2 – Att leda andra
3 dagar på internat

Här bygger vi vidare på insikter och kunskaper 
från Modul 1 genom att utforska hur du fungerar 
i utmanande situationer och vilka attityder och 
beteenden du tar till i konfliktsituationer. Vi kopplar 
samman det inre med det yttre ledarskapet och 
lägger fokus på hur du på bäst sätt leder andra 
med hänsyn tagen till gruppens och individers olika 
mognadsgrad och tillhörande behov. Vi berör 
ämnen som kompetensutvecklande ledarskap, 
grupputveckling, hur man sätter ihop effektiva 
team, hur man kan mäta teameffektivitet och hur 
man kan arbeta med teamutveckling i vardagen. 
Ett ledarutvärderingsverktyg, LEA360 används  
i denna modul som underlag för att skapa en  
personlig handlingsplan för ledarutveckling.

Modul 3 – Att leda
verksamhet 
2 dagar på internat

Under sista modulen lyfter vi fram praktiska  
modeller och verktyg för verksamhetsutveckling 
och belyser utmaningar från din vardag med hjälp 
av lärdomar från Modul 1 och 2. Vi går tillbaka och

tittar på din handlingsplan från Modul 2 och du får

möjlighet att reflektera över hur den fullföljts och 
du skapar en ny handlingsplan för vidareutveckling 
av ditt personliga ledarskap.
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Fjärruppkoppling  
eller Praktikertjänsts 
kontor i Stockholm 

frenda@ptj.se
010-128 44 00

Frenda  
– introduktion-/fortsättningsutbildning
Är du nyanställd och använder FRENDA? Eller har du jobbat en tid i FRENDA 
och vill lära dig mer? Då finns möjlighet att boka en grund-/fortsättnings- 
utbildning via fjärruppkoppling eller på Praktikertjänst kontor i Stockholm. 
Längden på kursen anpassas efter behov och önskemål.

Kursen innehåller ämnen som patient-, journal- och parodregistrering samt
ekonomi, tidbok och rapportering till Försäkringskassan.

Föreläsare
Medarbetare från vårdstöd FRENDA, Praktikertjänst

Målgrupp 
Tandvårdsteamet

Kursavgift  
850 kr/timme

sara.kuitunen@ptj.se
010-128 39 19

Så klarar din verksamhet en inspektion  
från IVO
Inspektionen för Vård och Omsorg genomför årligen inspektioner av tand-
vårdsmottagningar för att säkerställa att verksamheten uppfyller gällande 
patientsäkerhetskrav. Frågor som IVO ställer bygger på olika lagkrav som 
myndigheten har att kontrollera. 

Kursen hjälper dig att säkerställa rutiner samt god och hög patientsäkerhet. 
Det ska vara lätt att göra rätt i den kliniska vardagen. 

Föreläsare
Anders Jonsson, tandläkare, anmälningsansvarig,  
Praktikertjänst, Göteborg

Målgrupp 
Tandvårdsteamet

Kursavgift  
Enligt offert

5 poäng

Anders Jonsson
Kursen hålls hos dig



Föreläsare våren 2020
Namn Titel Sida

Abadji, Denise Specialist parodontologi 11

af Sandeberg, Anna-Maria Överläkare psykiatri 27

Ahlinder, Agneta Verksamhetsutvecklare, Praktikertjänst 53

Appelqvist, Christopher Specialist parodontologi 11, 21

Benno, Peter Med. dr., specialist gastroenterologi och hepatologi 27

Bonning, Monika Röntgentandsköterska 18

Borssen, Helena Affärscoach tandvård 48

Carlander, Jakob Psykoterapeut 43

Carlsson, Jörg Överläkare, professor kardiologi och hälsovetenskap 33

Christensen, Jacob Specialist oral protetik 11

Crantz, Evelyn HR-specialist Praktikertjänst 51

Eckerström, Joachim Högskoleadjunkt, specialistsjuksköterska psykiatrisk, vård, fil. Mag 33

Edelstam, Nils Läkare 37, 41

Ekenstråle, Emma Övertandläkare 18

Ekman, Johan Kvalitetstandläkare Praktikertjänst 53

Emanuelsson, Henrik Utbildningskonsult 53

Ericson, Dan Professor kariologi 14

Fredén, Louise Sjukgymnast, fysioterapeut, lic. personlig tränare 39

Friman, Kajsa HR-specialist Praktikertjänst 51

Frithiof, Angelica Utbildar och handleder personal inom Hälso- och Sjukvård 39

Gidlund, Ulrica Specialist oral protetik 10, 27

Gottfridsson, Helena Affärscoach tandvård 48

Grangert, Lars Sspecialist ortodonti 37

Gudmundson, Jan Specialist parodontologi 19

Harris, Lincoln Tandläkare 22

Hedlund, Henrik Specialist parodontologi 21

Janda, Martin Specialist oral protetik 9

Johansson, Curt Röntgensjuksköterska 18

Almroth, Jonas Tandläkare 48

Jonsson, Anders Tandläkare, anmälningsansvarig, Praktikertjänst 56

Karahasanovic, Elvira Tandhygienist, 11

Kask, Jonas HR-specialist, Praktikertjänst 53

Larsson Gran, Pernilla Docent, specialist oral protetik, adjungerad lektor 47

Larsson, Richard Senior säkerhetskonsult och utbildare inom hot och våld 36

Hansson, Li Tandläkare 48

Lingström, Peter Professor kariologi 26

Matsson, Joakim Chef ledarutveckling Praktikertjänst 52, 54

Najim, Uday Specialist parodontologi 19

Oscarsson, Clas Tandläkare 10

Petersson, Mats Utbildad inom näringslära, fysiologi, klinisk nutrition, näringsmedicin och KBT 41

Ramsköld, Lars Tandläkare 14

Roos Jansåker, Ann-Marie Odont. dr., specialist parodontologi 8, 26

Råwall, Charlotte Psykolog, organisationskonsult 43

Rössner, Stephan Professor emeritus hälsoinriktad beteendeforskning 27

Sandström, Lofsan Träningsexpert 39

Scholander, Sven Specialist oral protetik 9

Sjöberg Andersson, Wivi-Anne Överläkare, klinikchef Sjukhustandvård/Oral medicin 47

Sköldmark, Ulrika HR-specialist Praktikertjänst 51

Smith Lysell, Eva Tandsköterska, vidareutbildad operationssjukvård 21

Spencer, Inger Tandsköterska och fd. hygienansvarig 40

Spetz, Lars Överläkare M.D., MPH, senior, consultant, 47

Studt Görlinge, Martina HR-specialist Praktikertjänst 51

Sundqvist Järn, Chris Föreläsare och serieentreprenör 40

Söderholm, Leila Föreläsare, inspiratör, mental och fysisk träning 41

Trybom, Tobias Tandläkare 10

Winitsky, Nicole Specialist oral protetik, doktorand 9

Åberg, Linus Naprapat 41

Ömo, Cecilia Tandläkare med spetskompetens i estetisk tandvård 27, 47
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En kurs bara för er 
På utbildningsavdelningen är vi experter på att skapa kurser som matchar deltagares önskemål och  

behov. Ni väljer en föreläsare som ni gillar, ett ämne som ni tycker är intressant eller enbart önskemål  

om att ni vill ha en utbildning på plats så sköter vi resten. Vi skapar ett kurspaket med allt ifrån lokal  

och fika till föreläsare och kursinnehåll för att ni ska få en kvalitativ utbildning och utveckling.

Vill ni sätta upp en kurs för ert team? Vill ni genomföra den på er egen mottagning eller på annan ort?  

Vet du redan nu vilket ämne eller föreläsare eller vill ni ha tips på vad man kan göra?

Skicka din förfrågan till utbildning@ptj.se

Caroline Roos 
Föräldraledig

caroline.roos@ptj.se 

Joel Bergling
010-128 37 46

joel.bergling@ptj.se

Thea Danlid
0491-211 00

thea.danlid@ptj.se

Karolina von Wachenfeldt
010-128 40 44

karolina.von.wachenfeldt@ptj.se

Lovisa Brorson
010- 128 38 91

lovisa.brorson@ptj.se

Sara Kuitunen
010-128 39 19

sara.kuitunen@ptj.se 

Isabelle Körner Johnsson
Föräldraledig

isabelle.korner.johnsson@ptj.se

Christina Lundin
010-128 38 63

christina.lundin@ptj.se

Det är vi som arbetar med kurserna
Praktikertjänst arbetar för en genomtänkt kompetensutveckling för samtliga 
yrkeskategorier inom vården, med efterföljande utbildningar av både klinisk  
och icke klinisk karaktär. Drygt 3 000 personer går våra kurser varje år.

Malin Carlsson 
010-128 38 52

malin.karlsson2@ptj.se
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Kursinformation och villkor

* Vi reserverar oss för eventuella prisförändringar som är utanför vår kontroll. 

Alla är välkomna att gå våra kurser  
De flesta av våra kurser är öppna för alla – både offentlig och  
privat vård- och tandvårdspersonal. Praktikertjänsts koncept- 
utbildningar LOGOS och Addera är exempel på utbildningar 
avsedda endast för anställda i Praktikertjänst AB. 

Kursanmälan och bekräftelse
Som anställd inom Praktikertjänst anmälder du dig via PTJ 
Akademi. För ej anställda inom Praktikertjänst, anmäl dig via 
ptjakademi.luvit.se/extern. Anmälan är bindande och måste  
vara godkänd av verksamhetsansvarig.

Vid återbud 
Du kan avboka fram till det datum som står i bekräftelsen vanligt- 
vis 8 veckor före kursstart med undantag för utlandskurser som 
kan ha ett tidigare datum dock tas alltid en administrations- 
avgift ut på 500 kr (utlandskurs 2 000 kr) vid återbud. Hela 
kursavgiften debiteras vid återbud som lämnas senare än det 
datum som står i bekräftelsen. Hela kursavgiften samt eventu-
ella kostnader för rese-/logipaket debiteras om du uteblir från 
kursen. Avseende LOGOS gäller följande:  
En administrationsavgift på 1 000 kr debiteras alltid vid åter- 
bud. Hela kursavgiften debiteras vid återbud senare än två 
månader innan kursstart.

Anställda i Praktikertjänst AB
Vid sjukdom krävs läkarintyg innehållande diagnos och datum för 
första behandling/undersökning. Av läkarintyget ska det även 
framgå att behandlande läkare uttryckligen avråder från delta-
gande i kursen/resan. Vårt försäkringsbolag hanterar ärendet.

Ej anställda i Praktikertjänst AB
Vid återbud på grund av sjukdom, vänligen vänd dig till ditt 
försäkringsbolag.

Tjänstereseförsäkringen för anställda inom Praktikertjänst  
Alla anställda har tjänstereseförsäkring via Praktikertjänst AB.  
I försäkringen ingår avbeställningsskydd. För utlandskurs ta  
med servicekort som finns på Praktikertjänsts Intranät. Maximalt 
försäkringsbelopp är 25 000 kr för kursavgift, resa, kost och logi. 
Självrisk tillkommer.

Försäkring ej Praktikertjänstanställda 
Deltagare som inte är anställda i Praktikertjänst uppmanas att  
se över sin reseförsäkring samt avbeställningsskydd i god tid 
innan kursstart.

Kursavgiften  
• För Praktikertjänstanställda interndebiteras kursavgiften  
 i samband med kursen.  
• För ej anställd i Praktikertjänst faktureras kursavgiften  
 inkl. 25% moms.

Kurserna 
I god tid innan kursstart får du information om kursen och kurs- 
programmet. Du tar dig själv till och från kursorten. Till våra 
utlandskurser erbjuder vi ett komplett rese-/logipaket om inget 
annat anges. Vi eftersträvar en hög kvalitet på föreläsare,  
konferensanläggningar och kursinnehåll. Efter varje kurs genom-
förs därför en utvärdering. Dina åsikter tas tillvara och används 
för kontinuerlig förbättring av kursverksamheten. Alla kurser är 
företagsoberoende, om inte annat anges och föreläsarna speglar 
alltid för- och nackdelar med olika material och utrustning. 
Sponsring kan förekomma på en del kurser i form av till exempel 
övningsmaterial. Eventuellt medverkande företag framgår då 
alltid i kurspresentationen. En kursdag (heldag) omfattar minst  
6 kurstimmar.

Kost och logi  
Kostnad för kost och logi tillkommer om inget annat anges.

Kursintyg  
Kursintyg utfärdas endast till deltagare som fullföljer kursen  
och finns digitalt i PTJ Akademi.

Force majeure  
Vi reserverar oss för eventuella merkostnader som förorsakas  
av händelser utanför vår kontroll.

Kursarrangör  
Utbildningsavdelningen Praktikertjänst är kursarrangör och  
ansvarar för kursernas planering, genomförande och uppföljning.  
Se kontaktinformation på respektive kurs. 

Annonsbokning  
Thea Danlid, thea.danlid@ptj.se, 0491-211 00

Teckenförklaring  

 Medicinska poäng

 Odontologiska poäng

 Verksamhetsutvecklande poäng

 Klimatkompensation

 Utlandskurs

 Max antal deltagare

 Hands on-kurs 

 Kursen kan hållas hos dig



Din framtid
finns hos oss! 
Vi har en tydlig vision. Vi ska bli Sveriges mest attraktiva vårdbolag. Men 
för att bli det måste vi ha Sveriges bästa chefer och medarbetare. Just 
nu söker vi fler som vill gå in som delägare och vara med och driva och 
utveckla såväl en verksamhet inom Praktikertjänst som hela bolaget.
 
Vad kan vi erbjuda dig
Tack vare den centraliserade administrationen och den finansiella stabiliteten 
kan du i din roll som verksamhetschef fokusera på vården, mottagningen och 
medarbetarna. Läs mer om vad vi kan erbjuda dig nedan:

• Tillgång till ett stort nätverk av kollegor och specialistkompetenser inom 
Praktikertjänst

• Kvalificerat stöd inom HR-området till dig som chef och dina medarbetare
• Marknadens bästa pensionslösning
• Ett eget försäkringsbolag som tillhandahåller det mest kompletta och 

konkurrenskraftiga försäkringsskyddet på vårdmarknaden
• En inköpsavdelning som har upphandlat mer än 100 förmånliga 

inköpsavtal för dig som praktiker
• Tillgång till bred och högkvalitativ kompetensutveckling via PTJ Akademi
• Tryggheten i att Praktikertjänst håller koll på de myndigheter som bevakar 

tandvård och hälso- och sjukvård i Sverige
• Ett komplett stöd i hantering av verksamhetens ekonomi och tillgång till 

en egen affärscoach som hjälper dig att nå dina mål
• Juridikfunktion som är specialiserad på lagstiftningen runt hälso- och 

sjukvård
• Möjlighet att skaffa en förmånsbil

Du hittar alla lediga verksamheter och tjänster på www.praktikertjanst.se.

Skicka in din ansökan redan i dag till rekrytering@ptj.se.

Returadress
Praktikertjänst AB, 103 55 STOCKHOLM


