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Teckenförklaring

Kompetensutveckling  
– en investering för livet
I Sverige finns inga tydliga regler för hur exempelvis 
tandläkare, sjuksköterskor, läkare och tandhygienister 
ska fortbilda sig. Tandvården och hälso- och sjukvården  
är överlag välorganiserade, men vi har ett liberalt  
system där var och en tar ansvarar för sin kompetens- 
utveckling, ofta i dialog med arbetsgivaren.

Även om fortbildning är oreglerat för legitimationsyrken 
inom vården så tar många chansen att gå utbildningar 
och kurser. Det visar exempelvis intresset för vad vi 
erbjuder på PTJ Akademi. 

Under 2019 gick hela 2 700 deltagare någon av våra 
utbildningar och totalt genomförde vi fler än 200 
utbildningsdagar och 1 800 e-learning utbildningar. 
Utvärderingar visar samtidigt att deltagarna är väldigt 
nöjda och ger 5,15 av 6 i snittbetyg. Ett starkt betyg 
som vi jobbar på att höja ytterligare några snäpp  
genom att än mer vässa samarbetet med föreläsare 
och kursdeltagare. 

Den tekniska och den medicinska utvecklingen går 
snabbt framåt och det är därför centralt att uppdrags-
givare, chefer och medarbetare värderar kompetens-
utveckling rätt och att arbetsplatsen erbjuder olika 
fortbildningsmöjligheter, något som borgar för både 
bättre kvalitet och ökad patientsäkerhet. 

Ta chansen. Varför inte ta med teamet på en höst- 
kickoff med ett par fullspäckade dagar med kunskap  
och inspiration oavsett om du är verksam inom 
tandvård eller hälso-och sjukvård. Eller kanske en  
ledarskapsutbildning som kan bidra till att öka med- 
arbetarnas trivsel och verksamhetens konkurrenskraft. 

Utbildning och kompetensutveckling är centralt för 
vården. Det är långsiktiga investeringar som gynnar  
såväl patienter som medarbetare och chefer.

Göran Adamsson, utbildningschef

Jobbar du inom hälsa- och  
sjukvård? Kolla in våra kurser  

på sida 23 och framåt!



4 • Praktikertjänst Kurskatalog hösten 2020

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.

Vi kan till vissa  
destinationer erbjuda resa  

med tåg istället för flyg

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. Utsläpps- 
reduktionen leder till minskade utsläpp någon annanstans. 

2019 miljökompenserade vi med 29 280 kronor och genom att bidra 
till installationen av en solcellsdriven vattenpump på Kiotani-skolan 
i Kenya. 



Parodontologi, endodonti  
och oral protetik

Hallå där!

Hej Christopher, vem är du?

Parodontolog som bor i Karlskrona med fru och två barn. Gick 
min grundutbildning i Malmö och gjorde min ST-tjänstgöring 
i Umeå. När jag var färdig speciallist fanns det gott om jobb 
för en parodontolog och valet föll på Blekinge. Detta efter-
som Blekinge hade flera duktiga specialister inom protetik 
och parodontologi som jag ville lära mig mer av. Utöver att 
vara pappa och parodontolog så sitter jag med i styrelsen för 
Svensk förening för parodontologi och implantologi, före- 
läser samt är Sveriges ambassadör i European Association for 
Osseointegration (EAO). 

När bestämde du dig för att välja inriktning i din  
profession?

Då jag jobbat ett par år som allmäntandläkare hade jag börjat 
intresserat mig mer för kirurgi. Jag tog tillfället att auskultera 
inom olika ämnesområden och insåg att jag ville specialisera 
mig. Parodontolog kändes helt rätt, eftersom man får utföra 
mycket kirurgi men ändå har kvar tandläkargrunden.

Vilket är ditt starkaste minne under denna tiden? 

Ett av mina starkare minnen är från min första, större ben- 
uppbyggnad inför implantat. Efter 9 månaders läkningstid 
lyftes försiktigt det skyddande membranet där nytt ben bild- 
ats. Det är fantastiskt vad kroppen kan göra med lite hjälp 
och detta är än idag ett av mina favoritkirurgiska ingrepp.

Du föreläser i vår regi, vilket vi är jätteglada för,  
berätta gärna om dina kurser!

Tack! Jag är väldigt tacksam över möjligheten att jobba med 
Praktikertjänst. Mina kurser är kliniskt fokuserade med en 
vetenskaplig förankring. I augusti håller jag i depurations- 
utbildning för tandsköterskor, med både teori och hands- 
on. Sedan har jag även en grundläggande utbildning i  
oktober om implantatkirurgi. Målsättningen är att man  
efter avslutad kurs ska kunna utföra egna lättare implantat- 
kirurgiska ingrepp.

INTERVJU  |  Christopher Appelqvist 

Finns det någonting du vill rekommendera?

Jag skulle starkt rekommendera kursen i Japan nästa  
år, tillsammans med mig och protetiker Per Carlson. 
Utbildningen kommer bestå av parodontologi, protetik 
med inslag av japansk kultur och våra erfarenheter av 
Japan. 

Läs mer om depurationskursen på sida 8, Säkra vägar i  
Japan, Från roten till kronan på sida 10 och Implantatkirurgi 
för allmäntandläkare på sida 18.
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Konstruerat för att skära i metall på rekordtid
och minskar behandlingstiden. Skär obehindrat och 
aggressivt utan att köra fast.

NYHET! 
Kronspecialisten. 

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

ca. 45°
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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 – 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!

Venedig, Italien
Fredag 2/10 - måndag 5/10

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
8 900 kr (Praktikertjänst)
11 250 kr (övriga, inkl. moms)

Resa och logi
Flyg t/r Stockholm eller Köpenhamn –  
Venedig del i dubbelrum 3 nätter 
inkl. frukost 3 nätter 13 400 kr*,  
enkelrums- tillägg 6 900 kr*.  
Kostnader för övrig mat och dryck  
samt eventuella kringarrangemang  
tillkommer.

Ulrica Gidlund

12 poäng

Tobias Trybom

Utlandskurs

Klimatkompensering

Anmälan  
senast 20 april,  
därefter i mån  

av plats
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SOLNA

Välj mellan:

Torsdag 20/8

Fredag 21/8

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

Depuration för tandsköterskor
En praktisk och teoretisk 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

Hands on-kurs

Max 8 deltagare

YASURAGI, SALTSJÖ-BOO
Torsdag 26/11 - fredag 27 /11

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 behandlingar 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
Kostnader för kost och  
logi tillkommer

Nicole Winitsky

12 poäng
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Kapstaden, Sydafrika 
Lördag 31/10 - lördag 7/11

 
thea.danlid@ptj.se
0491-211 00

30 poäng

Utlandskurs

Klimatkompensering

Ann-Marie Roos-Jansåker

Peter Lingström

12 poäng

STOCKHOLM
Torsdag 14/1 - fredag 15/1 
2021

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

Komposit och ClearCorrect
– 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. ClearCorrect 
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 helhets- 
perspektiv 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 
Kostnad för övrig kost och logi tillkommer

Cecilia Ömo

Hands on-kurs

Klinikens riskpatienter  
– steg 1 och fortsättningskurs i kombination
Upplägget på kursen är falldiskussioner i grupper med kortare föreläsningar. 
Fallen kommer att vara enklare till komplexa och bygga på ett gott kliniskt 
tänkande och kursens teoretiska innehåll. Kursen levererar den nya forsk-
ningen inom karies och parodontologi. Hur påverkar nationella riktlinjer vår 
kliniska vardag? Diagnostik och riskbedömning i teori och praktik. 

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

Peter Lingström, professor kariologi, Göteborg

Målgrupp
Tandläkare, tandhygienister och tandsköterskor 

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

Resa och logi 
Flyg t/r Stockholm – Kapstaden,  
del i dubbelrum 7 nätter inkl. frukost  
24 500 kr*, enkelrumstillägg riktpris  
10 950 kr*. Kostnader för övrig mat och  
dryck samt eventuella kringarrange- 
mang tillkommer. Tilläggsprogram  
för safari erbjuds till privat kostnad.

Anmälan  
senast 20 april,  
därefter i mån  

av plats
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STOCKHOLM

Fredag 25/9

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

Parodontologi för alla  
– diagnostik och behandlingsplanering  
för hela tandvårdsteamet
Tycker du att det är svårt med parodontal behandlingsplanering? Hur ställs 
rätt diagnos och hur lägger man upp sin behandlingsplan på bästa möjliga 
sätt? Vilka patienter bör remitteras? När och hur utförs parodontal kirurgi?  
Vad menas med stödbehandling och hur genomför man den optimalt?  
Vilka roller har samtliga i teamet (tandläkare, tandhygienist och tand- 
sköterska) i den parodontala behandlingen? Vem gör vad?

Föreläsare
Denise Abadji, specialist parodontologi,  
Stockholm

Målgrupp
Tandläkare, tandhygienister  
och tandsköterskor

Kursavgift
3 950 kr (Praktikertjänst)
4 940 kr (övriga, inkl. moms)

Övriga uppgifter
Fika och lunch ingår i kursavgiften 

6 poäng

Denise Abadji

Tokyo, Japan
Lördag 10/4 - lördag 17/4 

2021

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

Säkra vägar i Japan, från roten till kronan
Kurs i parodontologi och protetik i Tokyo under en av Japans vackraste 
tidpunkter, körsbärsblomningen. Kursen kommer innehålla grundläggande 
behandlingsprinciper vid implantatbehandling från den första planeringen  
till färdiga konstruktioner, parodontit/periimplantit, säkra protetiska  
konstruktioner och de nya parodontala klassificeringarna. Dagarna kommer 
bestå av föreläsningar och studiebesök, varvat med föreläsarnas erfarenheter  
av japansk kultur och livsstil. 

Föreläsare
Christopher Appelqvist,  
övertandläkare parodontologi,  
Karlskrona

Per Carlson,  
övertandläkare protetik,  
Karlskrona

Målgrupp
Alla yrkeskategorier  
inom tandvård

25 poäng

Save the 
date!

5 poäng

Per Carlson

Christopher Appelqvist

Utlandskurs

Klimatkompensering
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MALMÖ

Fredag 11/12

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,  
munhygienhjälpmedel samt hur väl patienten koopererar.

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

Målgrupp 
Alla yrkeskategorier inom tandvård

Kursavgift  
6 200 kr (Praktikertjänst)
7 750 kr (övriga, inkl. moms)

Övriga uppgifter
Fika och lunch ingår i kursavgiften

Ann-Marie Roos Jansåker

6 poäng

Nerja, Spanien
Onsdag 23/9 - söndag 27/9

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/ Köpenhamn –  
Malaga, del i dubbelrum 4 nätter  
inkl. frukost 12 800 kr*, enkelrums- 
tillägg 4 900 kr*. Tillägg för logi med  
havsutsikt 4 000 kr per rum*.  
Kostnader för övrig mat och dryck samt  
eventuella kringarrangemang tillkommer.

Martin Janda
18 poäng

Utlandskurs

Klimatkompensering

Sven Scholander

Anmälan  
senast 20 april,  
därefter i mån  

av plats
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INTERVJU  |  Michael Braian 

Föreläsare LOGOS 2020–2022 i ämnet Framtidens tandvård
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Hej Michael. Vem är du? 

Jag är en Malmöutbildad tandläkare och tand- 
tekniker som disputerat inom digital tandvård.  
I min digitaliserade privatpraktik i Malmö bedriver 
vi all protetik helt digitalt från start till slut. 

Mitt intresse för det digitala kommer från ett all-
mänt intresse för tekniska hjälpmedel i vardagen, 
tänk bara hur användbara våra telefoner är idag. 
Mina tekniska kunskaper har förenklat och effektiv- 
iserat min vardag, för 11 år sedan ville jag försöka  
få tekniken att underlätta min kliniska vardag, 
vilket började med 3D-printning för min del och nu 
är vi fullt ut digitala på kliniken. 

Du är ju, tillsammans med Staffan, en av  
föreläsarna i LOGOS. Berätta om er kurs! 

Jag och Staffan Söderström kommer ta med del- 
tagarna på vår digitala resa från frustration till 
nära inpå perfektion. Vad innebär en digitalise- 
ring? Varför skulle man ändra på ett konventionellt 
flöde som fungerar? Vilka kliniska fördelar res-
pektive nackdelar kan man vänta sig med intra 
oral scanning och 3D-printning? Föreläsningarna  
kommer att varvas mellan kliniska och praktiska 
tips, blandat med teoretiska kunskaper. 

Vi avhandlar också det nya digitala flödet för  
protetiska behandlingar, där man har full kontroll 
hela vägen genom behandlingen utan några över-
raskningar. 

Varför trivs du så bra i ditt yrke? 

Det roligaste med mitt jobb är möjligheten till ett 
dynamiskt arbetsliv och att vår yrkesroll ger oss  
möjlighet till att göra allt från forskning till det kliniska. 

Läs mer om konceptet LOGOS på sida 38-39
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Nyhet!

STOCKHOLM
Fredag 6/11

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

Oral kirurgi och medicin
Förbättra din kirurgi och bli tryggare i utredningar och behandling av  
oralmedicinska frågeställningar. Kursen ger dig som tandläkare handfasta  
råd för ett mer förutsägbart resultat.

• Vad gör jag om det inte slutar blöda?

• Kan jag utreda slemhinneförändringen själv eller ska jag remittera? 

• Prekirurgisk bedömning - indikationer och kontraindikationer

• Avlägsnande av visdomständer och rotrester

• Oral medicin - diagnostik och handläggning, biopsi och PAD 

• Hantering av komplikationer i samband med kirurgiska ingrepp 

• Riskpatienter, blödningar och bisfosfonatpatienter

Föreläsare
Fredrik Jarnbring, specialist oral kirurgi, Stockholm 

Målgrupp
Tandläkare

Kursavgift
3 900 kr (Praktikertjänst)
4 875 kr (övriga, inkl. moms)

Övriga uppgifter
Fika och lunch ingår i kursavgiften 

Fredrik Jarnbring 

6 poäng

GÖTEBORG
Fredag 23/10

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

Övriga uppgifter
Fika och lunch ingår i kursavgiften

Lars Ramsköld

6 poäng
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Nyhet!

STOCKHOLM
Fredag 20/11

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

Excellence in Immediacy 
– Efficient implant treatment protocols 
Immediate treatment protocols have been established since years in dentistry 
and are validated as predictable and effective treatment options that fill a 
growing market need. Immediate implant placement results in higher patient 
comfort and acceptance through fewer surgical interventions and shorter 
treatment cycles. For the clinicians it means increased efficiency and profita-
bility by reducing chair time, enhanced patient satisfaction and possibility to 
develop more business opportunities. A Nordic course, English language.

Föreläsare
Eirik Aasland Salvesen, tandläkare, Oslo

Målgrupp
Tandläkare 

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

Övriga uppgifter:
Fika och lunch ingår i kursavgiften

I samarbete med:

Eirik Aasland Salvesen

6 poäng

STOCKHOLM
Fredag 6/11

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, t.ex 
operativa extraktioner, parodontalkirurgi, apikalkirurgi och sinuslyft. Under 
kursen ges möjlighet till hands-on övningar med piezomaskin på griskäkar.

Föreläsare
Jan Gudmundson, specialist parodontologi, Östersund

Målgrupp
Tandläkare 

Kursavgift
9 200 kr (Praktikertjänst)
11 500 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
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STOCKHOLM
Fredag 20/11

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 
4 900 kr (Praktikertjänst)
6 125 kr (övriga, inkl. moms)

Övriga uppgifter
Fika och lunch ingår i kursavgiften 

Uday Najim

6 poäng

Nyhet!

everX Flow 
stoppar frakturer

Bra adaptasjon

Work smarter Not harder

everX Flow™
         Stoppar frakturer
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STOCKHOLM
Fredag 6/11

sara.kuitunen@ptj.se
010-128 3919

Implantatkurs för tandhygienister
Kursen syftar till att ge en grundläggande inblick i aktuell implantatkunskap 
ur tandhygienistens perspektiv. En genomgång av tandhygienistens roll före, 
under och efter implantatbehandling. Kursen ger svar på hur man undersöker 
en patient med implantat, vad som är friskt och vad som är sjukt. Vad kan man 
göra för att förhindra komplikationer, och infektioner kan behandlas när de 
uppstår samt uppföljningsrutiner.

Föreläsare
Ulrika Andre, tandhygienist, Jönköping

Målgrupp
Tandhygienister

Kursavgift
3 900 kr (Praktikertjänst)
4 875 kr (övriga, inkl. moms)

Övriga uppgifter
Fika och lunch ingår i kursavgiften 

I samarbete med:

Ulrika Andre

6 poäng

Nyhet!

STOCKHOLM
Torsdag 22/10 - fredag 23/10

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 griskäke. 

Föreläsare
Christopher Appelqvist, specialist parodontologi, Karlskrona

Målgrupp
Tandläkare

Kursavgift
12 000kr (Praktikertjänst)
15 000kr (övriga, inkl.moms)

Övriga uppgifter
Kostnader för kost och logi tillkommer

I samarbete med:

Christopher Appelqvist

12 poäng

Hands on-kurs

Max 12 deltagare
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STOCKHOLM
Fredag 11/9

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

En estetisk uppdatering och Hands-on 
– en estetisk framtandsfyllning i 2 färger
En heldagskurs där du kommer att få en uppdatering i olika estetiska behand- 
lingar och sedan lära dig hur du på ett enkelt och systematiskt sätt kan skikta 
upp en framtand med komposit och få ett estetiskt snyggt resultat. Du  
kommer få både teorigenomgång och praktiskt utöva tekniken på en modell.  
Efter kursen kan du använda dig av metoden och öva vidare på egen hand.

Föreläsare
Annika Korvo, tandläkare, Sundsvall

Målgrupp
Tandläkare, tandhygienister  
och tandsköterskor

Kursavgift
5 750 kr (Praktikertjänst)
7 190 kr (övriga, inkl. moms)

Övriga uppgifter
Fika och lunch ingår i kursavgiften 

Annika Korvo

6 poäng

Nyhet!

MALMÖ
Fredag 13/11 - lördag 14/11

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  
och slutar kl 12 på lördagen

Curt Johansson

7 poäng

Monika Bonning

Hands on-kurs

Max 18 deltagare
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Medicinska ämnen

I över tio år har Sofie Wallenberg jobbat med att stötta 
Praktikertjänsts mottagningar. Sedan oktober 2019 är 
hon chef för verksamhetsutveckling med bland annat 
utbildning som en del. Här berättar hon lite mer om vem 
hon är och vilka möjligheter som finns med utbildning 
och vidareutveckling.

– Jag jobbar med verksamhetsutveckling och ansvarar 
för det området inom Praktikertjänst. Mina områden 
jobbar direkt mot våra delägare där vi stöttar upp i deras 
arbete att utveckla sina mottagningar.

Varför är det viktigt att vidareutbilda sig?

– Dels för att det är oerhört roligt att lära sig nya saker! 
Men också för att hänga med i utvecklingen, både per-
sonligen och även utifrån ett verksamhetsutvecklings- 
perspektiv. Att se nya möjligheter och få inspiration.  
Utveckling handlar även om att kunna ge patienterna 
det lilla extra för att de ska trivas och få bästa möjliga 
vård.

2019 gick cirka 2 700 deltagare en utbildning i Praktiker- 
tjänsts regi. Kursutbudet sträcker sig från allt inom 
ledarskap och verksamhetsutveckling till kliniskt  
avancerade utbildningar med både teoretiska och prak-
tiska upplägg. 

– Utbildning är viktigt för Praktikertjänst, det betyder 
att vi rör oss framåt. Att hänga med i utvecklingen är 
avgörande för att vi ska fortsätta att vara en stark aktör 
som präglas av hög kvalitet och god service. Det innebär 
också att vi kan vara en intressant arbetsgivare som 
satsar på det viktigaste vi har, våra medarbetare. Det 
betyder att vi satsar på kvalitet i vården och personlig 
utveckling av individen (eller gruppen!).

INTERVJU  |  Sofie Wallenberg 
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Slutligen, berätta om något udda intresse som du 
har eller haft?

– Haha! Jag har inte så mycket udda intressen, jag är nog 
ganska mainstream. Men om jag funderar lite så faller 
jag alltid tillbaka till allt som innebär en utmaning för  
kroppen och hjärnan. Det kan innefatta läsning, och 
då allt från nyheter till romaner och korsord, till hård 
träning. Och så vinterbad såklart! Det kan nog klassas 
som en regelrätt kortslutning och omstart av systemet.



100-serien för dig som är 
Praktikertjänst-tandläkare

Kvalitet, effektivitet och estetik
100-serien omfattar komposit, bonding och cementerings material samt en 
ljushärdningsapparat med samma kvalitet och estetik som våra välkända varumärken.

Speedcem 100Bluephase 100 

Tetric 100Variolink 100  

Adhese 100

100%
anpassade till 
dina behov.

Ivoclar Vivadent AB | www.ivoclarvivadent.se | info@ivoclarvivadent.se

Vill du veta mer? 
Södra och östra Sverige
Annelie Carlsson
Mobil: 070-688 82 00

Stockholm, mellersta och 
norra Sverige
Åsa Andersson
Mobil: 070-888 81 71

Västra och mellersta 
Sverige
Vanja Hedenberg 
Mobil: 070-634 51 59
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100-serien för dig som är 
Praktikertjänst-tandläkare

Kvalitet, effektivitet och estetik
100-serien omfattar komposit, bonding och cementerings material samt en 
ljushärdningsapparat med samma kvalitet och estetik som våra välkända varumärken.
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Nyhet!

Rom, Italien
Onsdag 7/10 - söndag 11/10

thea.danlid@ptj.se
0491-211 00

Oral medicin och oral patologi i samarbete
I den kliniska vardagen noterar vi ofta förändringar i munslemhinnan på  
våra patienter. I många fall har lesionerna en lokal orsak, oral manifestation  
av en systemsjukdom eller en biverkan av insatt medicinering. Det över- 
gripande syftet med kursen är att beskriva den diagnostiska processen  
utifrån tandläkarens perspektiv och att skapa en ökad beredskap för att 
handlägga patienter med oralmedicinska tillstånd.

Föreläsare
Gunnar Warfvinge, professor, tandläkare, Malmö

Ulf Mattsson, övertandläkare, Karlstad. Adjungerad lektor, Malmö

Målgrupp
Alla yrkesgrupper inom tandvård 

Kursavgift
12 900 kr (Praktikertjänst, inkl. moms)
16 125 kr (övriga, inkl. moms)

Resa och logi
Flyg t/r Stockholm/Köpenhamn – Rom,  
del i dubbelrum 4 nätter inkl. frukost  
12 375 kr*, enkelrumstillägg 6 200 kr*.  
Kostnader för övrig mat och dryck samt eventuella kringarrangemang  
tillkommer. Flygtillägg från Köpenhamn 1 050 kr.* 

Gunnar Warfvinge 
15 poäng

Ulf Mattsson 

Lissabon, Portugal
Torsdag 23/9 - söndag 27/9

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

Medicinska riskpatienter – över gränserna 
mellan odontologi och medicin
Kursen ger dig fördjupad kunskap och trygghet i att behandla medicinskt  
komplicerade patienter samt grundkunskap och inblick i de medicinska  
diagnoser som dessa patienter har. Exempel är patienter med benskörhet, 
cancerdiagnoser och hjärtsjukdomar. Kursen kommer att varva föreläsningar 
och övningar för att på ett konstruktivt och bra sätt befästa inlärda kunskaper 
och ge ett bra underlag för diskussion och frågor.

Föreläsare 
Emma Ekenstråle, specialist orofacial medicin, Göteborg

Sara Lindholm, specialist allmänmedicin, Göteborg

Målgrupp
Tandläkare, tandhygienister och tandsköterskor

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

Resa och logi 
Flyg t/r Stockholm – Lissabon, del i dubbelrum 4 nätter inkl. frukost 8 900 kr*. 
Enkelrumstillägg 5 100 kr*. Flygtillägg från Köpenhamn pristillägg 1 200 kr*.  
Kostnader för övrig mat och dryck samt eventuella kringarrangemang tillkommer.

Emma Ekenstråle

Sara Lindholm 

Utlandskurs

Klimatkompensering

4 poäng

9 poäng

9 poäng

Utlandskurs

Klimatkompensering

Anmälan  
senast 20 april,  
därefter i mån  

av plats

Anmälan  
senast 20 april,  
därefter i mån  

av plats
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STOCKHOLM

Fredag 22/1, 2021

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

Orala slemhinneförändringar
Målet för kursen är att uppdatera kunskaperna vad gäller våra vanligaste 
munslemhinneförändringar. Fokus kommer vara på hur du på bästa sätt kan 
diagnostisera och behandla dessa. Kursen baseras på ett stort antal kliniska 
fall som vi kommer att diagnostisera och “lösa” tillsammans. I samband med 
kursen kommer du att erhålla ett kompendium med förslag på olika medika-
mentella behandligar.

Föreläsare 
Håkan Enochsson, övertandläkare, Jönköping

Målgrupp
Tandläkare, tandhygienister och tandsköterskor

Kursavgift
3 900 kr (Praktikertjänst)
4 875 kr (övriga, inkl. moms)

Övrigt
Fika och lunch ingår i kursavgiften

Håkan Enochsson

6 poäng

www.plandent.se 
info@plandent.se 08-546 979 00

Har du 
validerat din 

panorama

Se till att ha en säker drift på kliniken och att utrustningen håller 
samma höga standard under hela sin livslängd. 

Med rikstäckande serviceorganisation finns vi nära dig med:
 • Auktoriserade tekniker för SSM-kontroller* på de flesta  

panoramaröntgen på marknaden.
• Certifierade tekniker som kontinuerligt utbildas hos Planmeca 

och övriga leverantörer.
• Tekniker som har spetskompetens på bland annat validering och 

UPK av diskdesinfektor, autoklaver och foliesvetsar i sterilrum.

KONTAKTA OSS SÅ BERÄTTAR VI MER!

*krav på kontroller enligt Strålsäkerhetsmyndigheten, SSMFS 2018:1

Som en utvald samarbetspartner till Praktikertjänst kan  
vi erbjuda dig förmånliga priser på service.

VI SKAPAR EN  
BÄTTRE VARDAG  

FÖR SVENSK  
TANDVÅRD



Verksamhetsutveckling  
och arbetsmiljö

Tandvårdshuset i Bjuv är inte bara en tandvårdsklinik, det 
är en viktig pusselbit i vår lilla by. Vi är ett glatt gäng som 
trivs och jobbar väldigt bra tillsammans.

Vi gick kursen Kraft och glädje på jobbet. Det var en 
matnyttig kurs som vi redan haft mycket glädje av och 
kan inget annat än att rekommendera den till andra  
kollegor.

INTERVJU  |  Tandvårdshuset i Bjuv 

www.plandent.se 
info@plandent.se 08-546 979 00

Har du 
validerat din 

panorama

Se till att ha en säker drift på kliniken och att utrustningen håller 
samma höga standard under hela sin livslängd. 

Med rikstäckande serviceorganisation finns vi nära dig med:
 • Auktoriserade tekniker för SSM-kontroller* på de flesta  

panoramaröntgen på marknaden.
• Certifierade tekniker som kontinuerligt utbildas hos Planmeca 

och övriga leverantörer.
• Tekniker som har spetskompetens på bland annat validering och 

UPK av diskdesinfektor, autoklaver och foliesvetsar i sterilrum.

KONTAKTA OSS SÅ BERÄTTAR VI MER!

*krav på kontroller enligt Strålsäkerhetsmyndigheten, SSMFS 2018:1

Som en utvald samarbetspartner till Praktikertjänst kan  
vi erbjuda dig förmånliga priser på service.

VI SKAPAR EN  
BÄTTRE VARDAG  

FÖR SVENSK  
TANDVÅRD
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Det bästa med kursen var det varierande upplägget om 
bland annat kostens betydelse för hälsan och om hur allt 
hänger ihop för vårt välmående. Allt detta varvat med  
enkla träningsövningar vi kan göra i vår vardag var perfekt  
för oss. En kurs med proffsiga föreläsare som fångade 
och vidhöll vårt intresse hela dagen.

Läs mer om Kraft och glädje på jobbet på sida 28



Högkvalitativ 
tandteknik över 
hela Sverige
Vi vet att det är viktigt för dig som tandläkare att ha en bra tand-
tekniker som du kan förlita dig på. Praktikertjänst har 16 laboratorier 
över hela Sverige, från Kristianstad i syd upp till Luleå i norr. 

Våra tandtekniker levererar högkvalitativ tandteknik, alltifrån en 
singelkrona till olika konstruktioner. Den samlade erfarenheten  
gör att vi har spetskompetens på alla områden inom tandteknik.

Hitta ditt tandtekniska labb inom Praktikertjänstkoncernen.

A2 Dentallab, Västerås Tel: 021-41 01 42

Acurat Dentalteknik, Göteborg Tel: 031-24 44 42

ChromaDent, Kungsbacka Tel: 073-026 27 30

Dentalkeramik Norr, Umeå Tel: 090-12 57 07

Fenix Dentalteknik, Örebro Tel: 019-24 65 40

Go-Dental, Norrköping Tel: 011-31 94 61

Harléns Tandtekniska, Lidköping Tel: 0510-140 44

Isenborg Dental, Ekerö Tel: 08-56 03 34 20 

Isodental, Stockholm Tel: 08-664 47 90

Kobolt Krom Ljusdal, Ljusdal Tel: 0651-123 46

Luleå Dental, Luleå Tel: 0920-211 090

Lundbergs Tandtekniska, Umeå Tel: 090-77 69 82

Mölndals Dentallab, Mölndal Tel: 031-87 43 36

Svea Dentallab, Göteborg Tel: 031-769 10 80

Tandtekniska Laboratoriet, Kristianstad Tel: 044-21 38 30

Tandtekniker Daniel Lindberg, Västerås Tel: 070-517 53 01 

Besök oss på www.praktikertjanst.se/tandteknik
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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
Karin Pinel, leg. sjukgymnast, Stockholm
Louise Fredén, leg. fysioterapeut, 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 kring- 
arrangemang tillkommer.

Sesimbra, Portugal
Lördag 26/9 - tisdag 29/9

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

12 poäng

Utlandskurs

Klimatkompensering

Karin Pinel 

Louise Fredén

Anmälan senast  
20 april 

därefter i mån  
av plats

9 poäng

La Motte, Frankrike
Torsdag 17/9 – måndag 21/9

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

Hållbarhet i kropp och knopp
– att orka med jobbet imorgon också
Efter genomförd kurs kommer du att ha med dig verktyg för stresshantering 
och livsstilsförändring. Du har förkovrat dig inom återhämtning, sömn,  
ergonomi, träning för nacke, axlar och rygg, avslappning och andning.
Vi djupdyker i evolutions- och funktionsmedicin, tarmfunktion och kost,  
samt hjälper dig använda den kunskapen för att behålla eller återfå hälsa i  
ditt liv. Vi avslutar med en handlingsplan med det viktigaste för just dig.

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 12 100 kr*, enkelrumstillägg 4 800 kr*. Kostnader för övrig  
mat och dryck samt eventuella kringarrangemang tillkommer.

Nils Edelstam
9 poäng

Utlandskurs

Anmälan  
senast 20 april  
därefter i mån  

av plats

Högkvalitativ 
tandteknik över 
hela Sverige
Vi vet att det är viktigt för dig som tandläkare att ha en bra tand-
tekniker som du kan förlita dig på. Praktikertjänst har 16 laboratorier 
över hela Sverige, från Kristianstad i syd upp till Luleå i norr. 

Våra tandtekniker levererar högkvalitativ tandteknik, alltifrån en 
singelkrona till olika konstruktioner. Den samlade erfarenheten  
gör att vi har spetskompetens på alla områden inom tandteknik.

Hitta ditt tandtekniska labb inom Praktikertjänstkoncernen.

A2 Dentallab, Västerås Tel: 021-41 01 42

Acurat Dentalteknik, Göteborg Tel: 031-24 44 42

ChromaDent, Kungsbacka Tel: 073-026 27 30

Dentalkeramik Norr, Umeå Tel: 090-12 57 07

Fenix Dentalteknik, Örebro Tel: 019-24 65 40

Go-Dental, Norrköping Tel: 011-31 94 61

Harléns Tandtekniska, Lidköping Tel: 0510-140 44

Isenborg Dental, Ekerö Tel: 08-56 03 34 20 

Isodental, Stockholm Tel: 08-664 47 90

Kobolt Krom Ljusdal, Ljusdal Tel: 0651-123 46

Luleå Dental, Luleå Tel: 0920-211 090

Lundbergs Tandtekniska, Umeå Tel: 090-77 69 82

Mölndals Dentallab, Mölndal Tel: 031-87 43 36

Svea Dentallab, Göteborg Tel: 031-769 10 80

Tandtekniska Laboratoriet, Kristianstad Tel: 044-21 38 30

Tandtekniker Daniel Lindberg, Västerås Tel: 070-517 53 01 

Besök oss på www.praktikertjanst.se/tandteknik

Klimatkompensering

Nyhet!
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Stockholm - Tallinn
Torsdag 27/8 – lördag 29/8

caroline.roos@ptj.se
010-128 37 46

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

isabelle.korner.johnsson 
@ptj.se
010-128 40 44

KICKOFF 2020
Svetsa samman teamet och följ med oss  
till Tallinn! 

Välkomna att åka med oss på två fullspäckade dagar med intressanta 
och inspirerande föreläsningar. Här får du möjlighet att nätverka 
med dina kollegor både inom tandvård och hälso- och sjukvård.  
I år erbjuder vi gemensamma och parallella föreläsningar för att få  
ut bästa verksamhetsnyttan kopplat till er klinik. På kvällarna äter  
vi god mat och låter oss underhållas. Vem vet – kanske hittar du 
några dansanta vänner som en bonus!

Arbetsglädje (Hela teamet HS + TV)
-Christina Stielli, Inspiratör och utbildare, Stockholm

Det talas mycket om att ”hitta” olika saker – lugnet, kraften, arbetsglädjen.  
Men arbetsglädje går inte att hitta, den går bara att skapa. Tillsammans,  
genom att inse att det är medarbetarna som skapar arbetsmiljön, och att alla 
har ansvar för vad vi väljer att bidra med på jobbet. Det är dags att ta glädjen  
på allvar eftersom det finns direkta kopplingar till mer lojala medarbetare,  
färre sjukskrivningar, högre produktivitet, bättre samarbeten och bättre  
resultat. Allt förmedlat med en stor portion berättarglädje.

Hur får vi patienterna att göra som vi säger? (Hela teamet TV)
- Claes Virdeborn, specialist i parodontologi, Lund

Parodontologi-kommunikation-resultat. Kursen bygger på kliniskt inriktad 
parodontologi med speciellt fokus på de kommunikativa processer som gör 
patienten delaktig i behandlingarna. Här har alla anställda på kliniken en viktig 
roll. Föreläsningarna exemplifieras med många kliniska fall som diskuteras  
under tiden.

Har jag en dålig dag kanske någon dör (Hela teamet HS)
- Christian Unge, överläkare, författare, Stockholm

Under föreläsningen berättar Christian öppet om misstag han gjort under sina 
tjugo år som läkare, i såväl Sverige som i Afrika, där han arbetat för Läkare Utan 
Gränser. Varför uppstår misstagen, och hur gör man för att undvika dem? 

Sepsis - det okända tillståndet som dödar (Hela teamet HS). 
Varje år dör 12,000 personer av sepsis i Sverige, fler offer än de vanligaste  
cancerformerna skördar. Men vad är sepsis? 

Inte alltid en dans på rosor (Hela teamet HS + TV)
- Tobias Karlsson, dansare, föreläsare, Stockholm. Känd fr Tv-programmet  
Let ś Dance och tilldelad årets HBTQ på QX-galan 2019

Är en inspirerande föreläsning med dansaren och koreografen Tobias Karlsson 
där han föreläser om sitt liv och delar med sig av sina erfarenheter om hur det 
är att känna utanförskap i skolan, ljuga för sig själv, att inte passa in och om allas 
lika värde. 

Nyhet!

6 poäng

8 poäng

Utlandskurs

4 poäng
Christina Stielli

Claes Virdeborn

Christian Unge

Tobias Karlsson
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Ombord på Baltic Queen bor du bekvämt och njuter av  
underbar utsikt över Stockholms och Ålands skärgård  
under färden mot Tallinn. Det finns mycket att se när du 

kliver av fartyget i Tallinn. Vacker arkitektur, mysiga caféer och att 
strosa i gränderna i Gamla stan som sedan 1997 är med på Unescos 
världsarvslista som norra Europas bäst bevarade medeltida stad. 

Vi ser fram emot många nya värdefulla kunskaper, tankegångar  
och goda skratt. Hoppas ni vill följa med! 

Målgrupp
Alla yrkesgrupper inom hälso- och sjukvård och tandvård

Kursavgift
3 490 kr (Praktikertjänst)
4 365 kr (Övriga inkl. moms)

Paketpris
2 220 kr/person
Detta ingår: 2 frukostar, 1 lunch, 4 fikapauser, 2 fördrink,  
2 middagar inkl dryckespaket samt underhållning.

Resa och logi 
Logi bokas vid anmälan. Finns olika hytteskategorier att välja mellan. 

Torsdag 27/8 Stockholm/Värtahamnen
Samling i terminalen kl. 11.00. 
Lunch serveras på båten mellan kl. 11.30-13.00. 
Föreläsningar kl. 14.00-17.00.

Fredag 28/8 
Föreläsningar kl. 08.30-11.30.  
Landgång Tallinn kl. 11.30-15.00.  
Fri tid och lunch på egen hand*.  
Föreläsningar kl. 15.30-18.30.

Lördag 29/8 Ankomst Stockholm/Värtahamnen kl. 10.15

*Möjlighet att boka på en guidad tur inkl lunch, kostnad tillkommer.  
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Dentalmind har exklusiv ensamrätt på 
Komets sortiment i Sverige. Kontakta oss 
på dentalmind.com eller tel 0346 – 488 00.

Precision, livslängd, känsla. Det är skillnad på borr och borr.  
Komet är  gedigen, tysk kvalitet och Dentalmind är stolt, exklusiv  
återförsäljare i  Sverige. 

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

Precision, livslängd, känsla. Det är skillnad på borr och borr.  
Komet är  gedigen, tysk kvalitet och Dentalmind är stolt, exklusiv  
återförsäljare i  Sverige. 

Borr med äkta stjärnstatus. 

12 poäng

Sitges, Spanien
Lördag 12/9 - tisdag 15/9

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 hälso-  
och sjukvård och tandvård

Kursavgift  
9 200 kr (Praktikertjänst)
11 500 kr (övriga, inkl. moms)

Resa och logi
Flyg t/r Stockholm – Barcelona, del i dubbelrum 3 nätter inkl. frukost 9 800 kr*, 
enkelrumstillägg 3 150 kr*. Flygtillägg resa från Köpenhamn 1000 kr*. Kost- 
nader för övrig mat och dryck samt eventuella kringarrangemang tillkommer.

Leila Söderholm

Mats Petersson

Utlandskurs

Klimatkompensering

Anmälan  
senast 20 april  
därefter i mån  

av plats

Athen, Grekland
Torsdag 24/9 - söndag 27/9

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

12 poäng
Christer Isehag

Positivt bemötande  
I vår vardag kommunicerar vi med patienter, kollegor samt nära och kära. Att 
prata med varandra är många gånger lätt. Att däremot förstå varandra och få 
andra att förstå vad som menas kan vara en riktig utmaning. En del vi möter 
har en förmåga att använda ord och uttryck som sätter en negativ ton på hela 
samtalet. Medan andra skapar en positiv ton även om det är något negativt de 
ska framföra. Är det här något medfött eller är det något vi kan utveckla? 

Föreläsare 
Christer Isehag, inspiratör och författare, 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 – Aten, del i  
dubbelrum 3 nätter inkl. frukost  
8 300 kr*, enkelrumstillägg 2 700 kr*.  
Flygtillägg från Köpenhamn 1300 kr*.  
Kostnader för övrig mat och dryck samt eventuella kringarrangemang tillkommer.

Anmälan  
senast 20 april  
därefter i mån  

av plats

Utlandskurs

Klimatkompensering
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GÖTEBORG
Tisdag 6/10

isabelle.korner.johnsson 
@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 yrkeskategorier inom tandvård  
och hälso- och sjukvård som arbetar  
i team.

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

Övriga uppgifter
Fika och lunch ingår i kursavgiften

Charlotte Råwall
6 poäng

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 ledarskap kan  
utveckla både individer och grupper. Praktiska verktyg blandas med upplevelse- 
baserade övningar och korta teoriblock.

Föreläsare
Joakim Matsson, chef ledarutveckling Praktikertjänst, Stockholm

Målgrupp 
För dig med en ledande funktion inom tandvårdssektorn

Kursavgift  
12 250 kr inkl. moms 

Resa och logi
Kostnader för kost och logi tillkommer

Joakim Matsson

SOLLENTUNA 

Torsdag 17/9 - fredag 18/9

caroline.roos@ptj.se
010-128 39 46

16 poäng

För dig som  
inte är ansluten till  

Praktikertjänst
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STOCKHOLM
Torsdag 5/11 - fredag 6/11

isabelle.korner.johnsson 
@ptj.se
010-128 40 44 

sara.kuitunen@ptj.se
010-128 3919

För dig inom Praktikertjänst

6 poäng

Egil Linge

Pragma 2020
PRAGMA är utbildningsdagar speciellt utformade för dig inom hälso- och 
sjukvård som har en annan profession än läkare.

Pragma belyser aktuella, verksamhetsnära ämnen samt områden som berör 
relationer till både patienter och inom arbetsgruppen. Du kommer att få 
ta del av konkreta verktyg, få tid för reflektion och möjlighet att utbyta er-
farenheter med kollegor från olika delar av landet. På kvällen avnjuter vi en 
trevlig middag med underhållning tillsammans – i år med temat Gatsby

Föreläsningarna

Kärlek och Trauma 
Öka din förståelse kring anknytningsteorin  
och dess betydelse i kärleksrelationer.
Egil Linge, Psykolog, Visby

I huvudet på en psykopat
Utmaningen med psykopatiskt beteende.  
Vem drabbas och hur du kan agera om du  
utsätts på jobbet?
Lisbet Duvringe, beteendevetare, HR-chef,  
författare, föreläsare, Stockholm

När tarmen krånglar – IBS & IBD
Fördjupa dig inom om diagnostik och  
behandling av patienter med IBS och IBD.
Perjohan Lindfors och Gunilla Wirström,  
överläkare och specialister i 
 gastroenterologi, Stockholm

Sexuellt våld
Vad är sexuellt våld? Lär dig att upptäcka,  
samtala kring och förebygga  
sexuellt våld.  
Kajsa Rietz, föreläsningsansvarig, NOVAHUSET

Konsten att förstå sig på människor  
och få ett bättre (arbets)liv
Hur gör man för att undvika onödigt  
vardagstjafs och onödiga konflikter? 
Lena Skogholm, Beteendevetare, författare  
och föreläsare, Stockholm

Målgrupp
Alla yrkeskategorier inom hälso- och sjukvård (ej läkare)

Kursavgift
5 200 kr (Praktikertjänst)

Övriga uppgifter
Fika och lunch ingår i kursavgiften. Kostnader för logi,  
övrig kost och dryck tillkommer.

Lena Skogholm

Perjohan Lindfors

Gunilla Wirström

Kajsa Rietz

6 poäng

Lisbet Duvringe
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STOCKHOLM
Torsdag 10/9

isabelle.korner.johnsson 
@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 
riskbedöma och riskminimera en konfliktfylld och utmanande situation. 
Föreläsaren 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 genom case-metodik så  
att du får de rätta verktygen att bekämpa hot och våld på din verksamhet.

Föreläsare
Stefan Mellström, f.d. polis, tjänstgjort 14 år vid polisens nationella  
insatsstyrka, Stockholm

Målgrupp 
Alla yrkeskategorier  
inom tandvård och hälso-  
och sjukvård  

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

Övriga uppgifter
Fika ingår i kursavgiften

4 poäng
Stefan Mellström

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

isabelle.korner.johnsson 
@ptj.se 
010-128 40 44

Enligt offert

Kursen hålls hos dig

Hands on-kurs
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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

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, 21 200 kr*.  
Enkelrumstillägg 10 900 kr *. 
Kostnader för övrig mat,  
dryck samt eventuella kring- 
arrangemang tillkommer.

Utlandskurs

Klimatkompensering

Utlandskurs

Klimatkompensering

Begränsat 
antal platser 

kvar
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13 poäng

Berlin, Tyskland
Torsdag 22/10 - 
söndag 25/10

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

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 kursdagarna. Kurs-
deltagarna ska efter genomförds 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
7 100 kr (Praktikertjänst)
8 875 kr (övriga, inkl. moms)

Resa och logi
Flyg t/r Stockholm eller  
Köpenhamn – Berlin, del  
i dubbelrum 3 nätter  
inkl. frukost 8 000 kr*,  
enkelrumstillägg 3 000 kr*.  
Kostnader för övrig  
mat och dryck samt  
eventuella kring- 
arrangemang tillkommer.

Lars Grangert

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.

“En väldigt givande kurs att ha på praktiken, många bra tips inom ett viktig  
område som ledde till flera upplyftande förbättringar hos oss”

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

Utlandskurs

Klimatkompensering

Anmälan  
senast 20 april  
därefter i mån  

av plats
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INTERVJU
Mette Stigbrand  

Specialistläkare allmänmedicin/  
Verksamhetsansvarig

Andreas Puhlmann  
Specialistläkare allmänmedicin / 

Verksamhetsansvarig

Jessica Sandström  
Vårdenhetschef/  

Distriktssköterska

Eira Hälsocentral, Gävle

Jessica – Intensivkurs ledarskap var en 
väldigt inspirerande utbildning, den kursen 
gick jag alldeles i starten av mitt ledarskap 
men efter ett tag kände jag att jag be-
hövde mer kunskap på djupet och en 
större förståelse över vad ledarskap inne- 
bär. Då valde jag att även gå Modernt  
ledarskap, vilket gett mig ökad trygghet, 
verktyg och metoder för att utveckla mig 
själv som ledare och person. Att som ledare 
gå flera ledarskapsutbildningar ser jag bara 
som något positivt. Beroende på vilken fas 
i ledarskapet man är, tar man till sig olika 
kunskaper.

Vi gick Modernt ledarskap tillsammans och 
lärde känna varandra på ett helt annat sätt 
och fick en större förståelse för varandra. 
Skillnaden för oss som jobbar på samma  
arbetsplats var att vi direkt kunde omsätta 
det vi lärde oss, vi jobbade med konkreta  
jobbrelaterade uppgifter under kursdagarna 
och löste faktiska problem! Detta gav en 
extra dimension till utbildningen. Sedan 
dess har vi en helt annan känsla av samman- 
svetsning oss emellan. Vi pratar samma 
språk när vi pratar om ledarskap och vi kan 
ge varandra stöd och hjälp på ett bättre 
sätt, det underlättar i vardagen.

Läs mer om Modernt ledarskap  
på sida 42-43
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www.plandent.se 
info@plandent.se 08-546 979 00

Allt på ett ställe

VI SKAPAR EN BÄTTRE VARDAG  
FÖR SVENSK TANDVÅRD
Som en utvald samarbetspartner till Praktikertjänst kan vi erbjuda dig  
förmånliga priser på tandläkarutrustning, service och förbrukning.  
Kontakta oss så berättar vi mer! 

Allt på 
ett ställe

Plandent löser dina behov!
Vi erbjuder högteknologisk utrustning 

från Planmeca, kringutrustning och  
förbrukning från kända tillverkare.  

Som helhetsleverantör kan vi hjälpa 
dig från idé till installation, inklusive 

service utförd av certifierade tekniker  
och smarta digitala tjänster.
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STOCKHOLM
Fredag 20/11 - lördag 21/11

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

PTJ Exklusivt 
The vertical margin in fixed prosthodontics
– old tricks for new dogs

Historically, the vertical margin was the first to be used in fixed 
prosthodontics; however, with the advent of the turbine it was 
widely abandoned in favor of the horizontal shoulder or chamfer. 
The vertical margin is not widely taught in UK dental schools since 
it is incorrectly considered to result in over contoured restorations 
and periodontal issues. Today, with the advent of new materials,  
a broader understanding of tissue biology and proven evidence- 
based protocols the vertical margin can produce an elegant mini-
mally invasive solution for patients with periodontally involved  
and discolored teeth and may offer more simplified, cost-effective 
protocols for patients undergoing grafting procedures and soft- 
tissue surgery.
 
A full emersion comprehensive class, which is 75% hands-on, en-
compassing everything you need to know to know about vertical 
margins in fixed prosthodontics. The course includes close support 
coaching by Dr. Smithson and an extensive course manual.
 
DAY 1 - HANDS-ON:
Prepare an upper central incisor for a  
crown with vertical margins.
Fabricate an aesthetic provisional with  
correct sulcus extension and emergence  
profile.
 
DAY 2- HANDS ON:
Prepare an upper premolar and upper  
molar for crowns with vertical margins,  
to include core build up. Place a provisional  
on the premolar. Prepare an upper canine  
and second premolar for a classic 3-unit  
fixed-fixed bridge.

Föreläsare
Jason Smithson, tandläkare, England 

Målgrupp
Tandläkare 

Kursavgift
14 950 kr (Praktikertjänst)

Övriga uppgifter
Fika och lunch ingår i kursavgiften 

14 poäng

Jason Smithson,  

Tandläkare, England 

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
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

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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För dig inom Praktikertjänst

Praktikertjänst Kurskatalog hösten 2020 • 39 

Block 1

Framtidens tandvård 
Hela det digitala flödet går hand i hand med  
utvecklingen av nya material. Vi går igenom  
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, specialist
orofacial 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  
protetik, Linköping. Adjungerad lektor Malmö 
Universitet. 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

isabelle.korner.johnsson 
@ptj.se
010-128 40 44

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 och mål
• 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

VOCO GmbH · Tyskland · www.admira-fusion.dental

Det första helt keramiska fyllningsmaterialet.

Inget utom imponerande fördelar:

1) Inga klassiska monomerer, inga restmonomerer!
2) Oöverträffat låg polymerisationskrympning!
3) Universal användning och enkel hantering!

Nu kanske du kan ge oss ett argument mot
Admira Fusion. Om du kan hitta något.

KAN DU  
KOMMA PÅ 

NÅGOT
ARGUMENT MOT  
ADMIRA FUSION.

VOCO Service i Sverige:  
Audrey Skogstad  
Tel. 070 8390330

  
Carina Johansson  
Tel. 076 6400022

VOCO_PraktTjae_Höst2020_AdmiraFusion_210x140.indd   1 24.02.2020   14:24:05



För dig inom Praktikertjänst

42 • Praktikertjänst Kurskatalog hösten 2020

NOORS SLOTT, KNIVSTA
MODUL 1
Onsdag 30/9 - fredag 2/10

NOORS SLOTT, KNIVSTA
MODUL 2
Onsdag 18/11 - fredag 20/11

NOORS SLOTT, KNIVSTA
MODUL 3
Onsdag 17/2 - torsdag 18/2 

caroline.roos@ptj.se
010-128 39 46

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. Du skapar 
också en ny handlingsplan för vidareutveckling av 
ditt personliga ledarskap.



www.dentalservice.se

Svensk Dentalservice – din avtalsleverantör för klinikutrustning, 
service, kontroll av röntgen samt validering av disk- och autoklav
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Estepona, Spanien
Torsdag 1/10 - söndag 4/10

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

FRENDA och digital tandvård
Välkommen till denna tvådagarskurs inom digital tandvård och journal- 
systemet FRENDA. Kursen vänder sig både till nya och gamla användare av 
FRENDA Journal och FRENDA Röntgen.

Nu får du möjlighet att få en genomgång av alla de funktioner som du inte 
hunnit arbeta med och även fördjupa dig i de funktioner som du använder dig 
av idag. Vi kommer att diskutera hur vi tillsammans kan utveckla FRENDA så 
att det passar era önskemål och gör er vardag lättare. Dessutom har vi bjudit 
in Dr. Francisco Teixeira Barbosa att fördjupa oss i det senaste inom digital 
tandvård och det digitala arbetsflödet. Gemensamma föreläsningar varvas 
med valbara workshops och på kvällen finns det tid att umgås och avnjuta en 
trevlig middag tillsammans!

Digital dentistry
Nowadays, digital dentistry is not a trend anymore, is already a priority in 
our daily practice. To implement reliable and efficient digital workflows, the 
clinician has to evolve from the old analogically protocols into new digital 
pathways. New digital workflows provide a better patient experience, less  
invasive treatments, more efficient treatments, and an improvement in the 
life quality of the patient, the clinician, and the lab technician. In this lecture, 
it will be described the evolution of digital dentistry and what we can expect 
from the most efficient digital workflows used in our daily practice.

Föreläsare
Francisco Teixeira Barbosa, tandläkare, Barcelona
Medarbetare från FRENDA

Målgrupp
Alla yrkeskategorier inom tandvård

Kursavgift
2 950 kr (Praktikertjänst)
3 688 kr (övriga, inkl. moms)

Resa, logi och kost
Pris 12 000 kr*/person, i detta pris ingår:
• Flyg t/r Stockholm/Köpenhamn – Malaga
• Gemensam transfer t/r Malaga flygplats och hotellet med guide
• Del i dubbelrum 3 nätter inkl. frukost
• Eftermiddagsfika ankomstdagen
• Fika och lunch på kursdagarna
• 3-rättersmiddag med dryck 1/10 och 3/10

Enkelrumstillägg 1 700 kr*. Kostnader för middag på egen hand  
den fria kvällen samt eventuella kringarrangemang tillkommer.

Nyhet!

3 poäng
Francisco Teixeira Barbosa 

9 poäng

I samarbete med:

Utlandskurs

Klimatkompensering

Anmälan  
senast 20 april  
därefter i mån  

av plats
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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:

Onsdag 26/8 - torsdag 27/8 

Onsdag 23/9 - torsdag 24/9

Onsdag 21/10 - torsdag 22/10

Onsdag 25/11 - torsdag 26/11

Onsdag 16/12 - torsdag 17/12

caroline.roos@ptj.se
010-128 39 46

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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STOCKHOLM
Onsdag 23/9  

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

caroline.roos@ptj.se
010-128 39 46

Arbetsrätt – grundkurs
Vi ger dig kunskap och bättre förutsättningar för att driva en verksamhet med 
medarbetare. Vi berör de arbetsrättsliga processerna vad det gäller lagar och 
avtal. Vi går igenom vad som gäller vid anställning och under anställning samt 
diskuterar vad som krävs för att agera på rätt sätt vid uppsägningssituationer. 
Vi går även igenom kort vad som gäller vid sjukdom hos arbetstagare, semester- 
planering, föräldraledigheter samt rättigheter och skyldigheter för både chef 
och medarbetare.

Föreläsare
Anneli Frisk, HR-specialist, Praktikertjänst, Stockholm
Jonas Kask, 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 Arbetsrätt fördjupning 

Övriga uppgifter
Fika ingår i kursavgiften
Kurstid 13.00-17.00

Anneli Frisk

3,5 poäng

Jonas Kask

STOCKHOLM
Onsdag 7/10  

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

caroline.roos@ptj.se
010-128 39 46

Arbetsrätt – fördjupning
Här fördjupar vi oss i arbetsrätten genom att diskutera konkreta situationer 
kopplade till din vardag utifrån praxis, lagar och regler. Vi arbetar utifrån fall 
och genom gruppdiskussioner. Vi går igenom dina befogenheter som chef 
och hur du hanterar misskötsel hos medarbetare. I kursen kommer vi beröra 
begrepp som lojalitet, bisyssla och rehabilitering.

Föreläsare
Kajsa Friman, HR-specialist, Praktikertjänst, Stockholm
Jonas Kask, 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
Arbetsrätt grundkurs

Övriga uppgifter
Fika ingår i kursavgiften
Kurstid 13.00-17.00

Kajsa Friman

3,5 poäng

Jonas Kask

Nyhet!
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STOCKHOLM
Torsdag 12/11

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

caroline.roos@ptj.se
010-128 39 46

Så hanterar du det svåra samtalet
Målet är att du som chef ska lära dig att hantera det svåra samtalet på ett  
bättre sätt. Du lär dig mer om hur du kan förbereda dig, hur ditt eget  
agerande kan påverka situationen och hur du får insikt i och förståelse
för medarbetarens reaktioner.

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 Förebygg  
och hantera konflikthantering som äger rum i samband med denna kurs.

Övrigt
Fika ingår i kursavgiften
Kurstid 8.30-12.30

3,5 poäng

Ulrika Sköldmark

Martina Studt Görlinge

STOCKHOLM
Torsdag 12/11

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

caroline.roos@ptj.se
010-128 39 46

Förebygg och hantera konflikter  
på arbetsplatsen
Ger dig som chef ökad förståelse hur du kan hantera konflikter i ett tidigare 
skede. Du lär dig mer om hur konflikter eskalerar och får verktyg som gör det
lättare att identifiera en passande lösning.

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 Så hanterar  
du det svåra samtalet som äger rum i samband med denna kurs.

Övrigt
Fika ingår i kursavgiften
Kurstid 13.00-17.00

3 poäng

Ulrika Sköldmark

Martina Studt Görlinge
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STOCKHOLM
Torsdag 15/10

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

caroline.roos@ptj.se
010-128 39 46

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
Kurstid 13.00-17.00

3 poäng

Ulrika Sköldmark

Martina Studt Görlinge

STOCKHOLM
Torsdag 15/10

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

caroline.roos@ptj.se
010-128 39 46

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
Kurstid 13.00-17.00

3 poäng

Evelyn Crantz

Kajsa Friman
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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. 

Vi ger dig även kunskap och bättre förutsättningar för att driva en verksamhet 
med medarbetare. Vi berör de arbetsrättsliga processerna vad det gäller lagar 
och avtal. Vi går igenom vad som gäller vid anställning och under anställning, 
samt diskuterar vad som krävs för att agera på rätt sätt vid uppsägnings- 
situationer. Vi går även igenom kort vad som gäller vid sjukdom hos arbets- 
tagare, semesterplanering, föräldraledigheter samt rättigheter och skyldigheter 
för både chef och medarbetare.

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

STOCKHOLM

Välj mellan:

Onsdag 19/8 - torsdag 20/8
Onsdag 16/9 - torsdag 17/9 
Onsdag 14/10 - torsdag 15/10
Onsdag 11/11- torsdag 12/11 
Onsdag 9/12 - torsdag 10/12

caroline.roos@ptj.se
010-128 39 46

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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Grundkurs i Qlik
Under ett par timmar får du kunskap i hur du på ett enkelt sätt kan följa upp och 
kontrollera hur verksamhetens ekonomi ser ut. Vi jobbar med egna datorer i en 
testmiljö och kan på så sätt gå igenom och testa de olika flikarnas funktioner. Du 
får en grundläggande förståelse för vad de olika ekonomiska termerna i egent-
ligen betyder och innehåller. Med den kunskapen kommer du enklare att kunna 
förstå helheten i din verksamhets ekonomi.

Föreläsare
Helena Gerdes, sektionschef First Line Ekonomi, Stockholm
Jenny Bexell, ekonom First Line Ekonomi, Stockholm

Målgrupp 
Verksamhetschefer 

Kursavgift
2 200 kr (Praktikertjänst)

Övriga uppgifter
Fika ingår i kursavgiften

STOCKHOLM
Måndag 12/10

GÖTEBORG
Måndag 19/10

MALMÖ
Tisdag 20/10

SKELLEFTEÅ
Måndag 9/11

VÄXJÖ
Måndag 16/11

isabelle.korner.johnsson 
@ptj.se
010-128 40 44

2 poäng

Helena Gerdes

Jenny Bexell

GÖTEBORG
Fredag 18/9

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

Kursen går även att få  
som uppdragskurs på  
den egna kliniken. För 
offert kontakta kurs- 
administratören.

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 rådande 
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 och kvalitetschef Praktikertjänst

Målgrupp 
Tandvårdsteamet

Kursavgift  
3 950 kr

5 poäng

Anders Jonsson

Nyhet!
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Digitala kurser
– 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.
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Föreläsare hösten 2020

Namn Titel Sida

Aasland Salvesen, Eirik Tandläkare 15

Abadji, Denise Specialist parodontologi 10

Ahlinder, Agneta Verksamhetsutvecklare Praktikertjänst 50

Almroth, Jonas Tandläkare 40-41

Andre, Ulrika Tandhygienist 17

Appelqvist, Christopher Specialist parodontologi 8, 10, 17

Bexell, Jenny Ekonom 51

Bonning, Monika Röntgensjuksköterska 18

Borssen, Helena Affärscoach Praktikertjänst 40-41

Braian, Michael Tandläkare, tandtekniker, DDS, CDT, PhD 38-39

Carlson, Per Övertandläkare protetik 10

Crantz, Evelyn HR-specialist Praktikertjänst 49

Duvringe, Lisbet Beteendevetare, HR-chef, författare, föreläsare 31

Edelstam, Nils Läkare 25

Ekenstråle, Emma Specialist orofacial medicin 21

Ekman, Johan Kvalitetstandläkare Praktikertjänst 50

Emanuelsson, Henrik Utbildningskonsult 50

Enochsson, Håkan Övertandläkare 22

Fredén, Louise Leg. fysioterapeut 25

Friman, Kajsa HR-specialist Praktikertjänst 47, 49

Frisk, Annlie HR-specialist Praktikertjänst 47

Gerdes, Helena Sektionschef Praktikertjänst 51

Gidlund, Ulrica Specialist oral protetik 7

Gottfridsson, Helena Affärscoach Praktikertjänst 40-41

Grangert, Lars Specialist ortodonti 34

Gudmundson, Jan Specialist parodontologi 15

Hansson, Li Tandläkare 40-41

Isehag, Christer Inspiratör och författare 29

Janda, Martin Specialist oral protetik 11

Jarnbring, Fredrik Specialist oral kirurgi 14

Johansson, Curt Röntgensjuksköterska 18

Jonsson, Anders Tandläkare, kvalitetschef Praktikertjänst 51

Karlsson, Tobias Dansare, föreläsare 26-27

Kask, Jonas HR-specialist Praktikertjänst 47, 50

Korvo, Annika Tandläkare 18

Larsson Gran, Pernilla Docent, specialist oral protetik, adjungerad lektor 38-39

Lindfors, Perjohan Överläkare, specialist gastroenterologi 31

Lindholm, Sara Specialist allmänmedicin 21

Linge, Egil Psykolog 31

Lingström, Peter Professor kariologi 9

Matsson, Joakim Chef ledarutveckling Praktikertjänst 30, 42-43, 46

Mattsson, Ulf Övertandläkare, adjungerad lektor 21

Mellström, Stefan f.d. polis, tjänstgjort 14 år vid polisens nationella insatsstyrka 32

Najim, Uday Specialist parodontologi 16

Petersson, Mats Utbildad inom näringslära, fysilogi, klinisk nutrition, näringsmedicin, KBT 29

Pinel, Karin Leg. sjukgymnast 25

Ramsköld, Lars Tandläkare 14

Rietz, Kajsa Föreläsningsansvarig Novahuset 31

Roos-Jansåker, Ann-Marie odont. dr, specialist parodontologi 9, 11

Råwall, Charlotte Psykolog, organisationskonsult 30

Scholander, Sven Specialist oral protetik 11

Sjöberg Andersson, Wivi-Anne Övertandläkare, klinikchef, specialist orofacial medicin 38-39

Skogholm, Lena Beteendevetare, författare, föreläsare 31

Sköldmark, Ulrika HR-specialist Praktikertjänst 48, 49

Smithson, Jason Tandläkare 37

Spencer, Inger Tandsköterska, f.d. hygienansvarig VGR 34

Spetz, Lars Övertandläkare M.D., MPH, senior consultant 38-39

Stielli, Christina Inspiratör och utbildare 26-27

Studt Görlinge, Martina HR-specialist Praktikertjänst 48, 49

Söderholm, Leila Föreläsare, inspiratör 29

Söderström, Staffan Tandläkare 38-39

Teixeira Barbosa, Francisco Tandläkare 45

Trybom, Tobias Tandläkare 7

Unge, Christian Överläkare, författare 26-27

Warfvinge, Gunnar Professor, tandläkare 21

Winitsky, Nicole Specialist oral protetik, doktorand 8

Virdeborn, Claes Specialist parodontologi 26-27

Wirström, Gunilla Överläkare, specialist gastroenterologi 31

Ömo, Cecilia Tandläkare, ackrediterad i SACD och AACD 9, 38-39



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

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.

Caroline Roos 
010-128 39 46

caroline.roos@ptj.se 

Thea Danlid
0491-211 00

thea.danlid@ptj.se

Lovisa Brorson
(föräldraledig) 

lovisa.brorson@ptj.se

Sara Kuitunen
010-128 39 19

sara.kuitunen@ptj.se 

Isabelle Körner Johnsson
010-128 40 44 

isabelle.korner.johnsson@ptj.se

Christina Lundin
010-128 38 63

christina.lundin@ptj.se

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  
Göran Adamsson, goran.adamsson@ptj.se, 010-128 38 17

Teckenförklaring  

 Medicinska poäng

 Odontologiska poäng

 Verksamhetsutvecklande poäng

 Klimatkompensation

 Utlandskurs

 Max antal deltagare

 Hands on-kurs 

 Kursen kan hållas hos dig



Returadress
Praktikertjänst AB, 103 55 STOCKHOLM

Straumann Group
– strategisk partner till Praktikertjänst

Vidareutveckla er 
digitala vardag

Att integrera digitala lösningar i det vardagliga arbetsflödet ger dig 
nya förutsättningar och underlättar både för dig som tandläkare och 
förbättrar upplevelsen för din patient. Med Straumann Group som 
partners har ni alltid tillgång till ett dedikerat supportteam. Vi finns här 
för vägledning och kompetent stöd, allt för att underlätta er digitala 
implementering. 

Trios®, P-serie, Cares Visual, Createch, ClearCorrect, Smile In a Box, 
DenToGo är bara några av de produkter och tjänster som ingår i vårt 
digitala ecosystem.

Ge dina patienter vad de behöver i en digital värld; 
snabbare, smidigare och mer flexibel vård

Boka en live-demo till din klinik 
innan du beställer dina TRIOS
+46 31 708 75 00   |   info.se@straumann.com


