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Anmäl dig  
före 20 april  

därefter i mån  
av plats

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

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

Välkommen att läsa mer och anmäla dig till höstens alla kurser!
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Månad 

AUG

SEP

OKT

NOV

DEC

Kalendarium hösten 2019
Datum Kurs Ort Ämne Sid

29/8 – 30/8 Intensivkurs ledarskap Stockholm Kurser för dig inom PTJ 46

22/8 – 23/8 Att leda verksamhet Stockholm Kurser för dig inom PTJ 47

6/9 Depuraton för tandsköterskor Lund Parodontologi 10

12/9 – 13/9 Att leda verksamhet Stockholm Kurser för dig inom PTJ 47

20/9 – 21/9 Operationsassistans och basala hygienrutiner Stockholm Kirurgi 18

20/9 – 24/9 God munhälsa ger god livskvalitet Capri Flerämneskurser 28

21/9 – 24/9 Kraft och glädje på jobbet Mallorca Verksamhetsutveckling - arbetsmiljö 36

23/9 – 24/9 Intensivkurs ledarskap Stockholm Kurser för dig inom PTJ 46

27/9 Så klarar din verksamhet en inspektion från IVO Stockholm Kurser för dig inom PTJ 52

28/9 – 2/10 Hållbar hög prestation Algarve Verksamhetsutveckling - arbetsmiljö 35

3/10 Arbetsrätt i praktiken Stockholm Kurser för dig inom PTJ 51

4/10 Psykiatriska Diagnoser Stockholm Medicinska och psykiatriska ämnen 23

4/10 – 5/10 Bättre röntgenbilder – bättre tandvård Malmö Röntgen 19

4/10 – 5/10 Kirurgi för dig eller för mig? Stockholm Kirurgi 17

9/10 – 13/10 Den oralmedicinska patienten Sorrento Oral medicin 13

10/10 Arbetsrätt i praktiken Malmö Kurser för dig inom PTJ 51

14/10 – 15/10 Grundkurs i Officepaketet Stockholm Verksamhetsutveckling - arbetsmiljö 35

16/10 Parodontal kirurgi för allmäntandläkare Stockholm Kirurgi 18

16/10 – 18/10 Modernt Ledarskap, modul 1 Knivsta Verksamhetsutveckling - arbetsmiljö 48

17/10 Arbetsrätt i praktiken Göteborg Kurser för dig inom PTJ 51

17/10 – 18/10 Att leda verksamhet Stockholm Kurser för dig inom PTJ 47

17/10 – 18/10 Komposit och Invisalign® Göteborg Flerämneskurser 27

18/10 Parodontologi för alla Stockholm Parodontologi 9

23/10 – 27/10 Klinikens riskpatienter steg 1 Dubai Flerämneskurser 26

23/10 – 27/10 Munnen Maten Magen Rom Flerämneskurser 24

24/10 Så hanterar du det svåra samtalet Stockholm Kurser för dig inom PTJ 50

24/10 – 25/10 Intensivkurs ledarskap Stockholm Kurser för dig inom PTJ 46

24/10 – 25/10 Pusslet till lyckade behandlingar och nöjda patienter Stockholm Flerämneskurser 25

24/10 – 28/10 Oral Cancer – skilja från sjukt i munslemhinnan San Sebastian Oral medicin 11

25/10 Förebygg och hantera konflikter på arbetsplatsen Stockholm Kurser för dig inom PTJ 50

28/10 – 31/10 Allmänmedicin Berlin Medicin och oral medicin 22

31/10 Kariologi Stockholm Kariologi 16

7/11 Så hanterar du det svåra samtalet Malmö Kurser för dig inom PTJ 50

8/11 Förebygg och hantera konflikter på arbetsplatsen Malmö Kurser för dig inom PTJ 50

8/11 Munslemhinneförändringar Stockholm Oral medicin 12

14/11 – 15/11 Intensivkurs ledarskap Stockholm Kurser för dig inom PTJ 46

15/11 Tillbaka till våra rötter – endodonti eller implantat? Malmö Endodonti 16

21/11 Så hanterar du det svåra samtalet Göteborg Kurser för dig inom PTJ 50

22/11 Periimplantit – hjälp vad gör jag Köpenhamn Parodontologi 10

22/11 Förebygg och hantera konflikter på arbetsplatsen Göteborg Kurser för dig inom PTJ 50

27/11 – 29/11 Modernt Ledarskap, modul 2 Knivsta Verksamhetsutveckling - arbetsmiljö 48

28/11 – 29/11 Stress och ergonomi – två utmaningar som hör ihop Stockholm Verksamhetsutveckling - arbetsmiljö 34

28/11 – 29/11 Att leda verksamhet Stockholm Kurser för dig inom PTJ 47

29/11 Rätt och etikett inom tandvårdsstödet Karlstad Verksamhetsutveckling - arbetsmiljö 33

29/11 – 30/11 PTJ Exklusivt Aesthetics & Occlusion Stockholm Kurser för dig inom PTJ 40-41

29/11 – 5/12 Kongress New York GNYDM-19 New York Flerämneskurser 29

4/12 Hot och våld – det utmanande mötet Stockholm Verksamhetsutveckling - arbetsmiljö 32

5/12 – 6/12 Dentala erosioner Ystad Flerämneskurser 25

12/12 – 13/12 Att leda verksamhet Stockholm Kurser för dig inom PTJ 47

19/12 – 20/12 Intensivkurs ledarskap Stockholm Kurser för dig inom PTJ 46

14/5 – 15/5 2020 Modernt Ledarskap, modul 3 Bromma Verksamhetsutveckling - arbetsmiljö 48

Uppdrag HLR och teamträning – när det oväntade inträffar Medicin 23

Uppdrag Så kvalitssäkrar du mottagningen i hygienfrågor Verksamhetsutveckling - arbetsmiljö 33

Uppdrag Så säkerställer ni en trygg och säker kemikaliehantering Kurser för dig inom PTJ 51

LOGOS 2020-2022 Kurser för dig inom PTJ 42-43

ADDERA Stockholm Kurser för dig inom PTJ 44-45
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Egentligen är det ganska enkelt. I Praktikertjänst 
har alla ett gemensamt mål - att leverera hög- 
kvalitativ vård till patienterna. Och Praktikertjänsts 
utbildningsavdelning finns till för att erbjuda alla 
verksamheter bästa möjliga förutsättningar för 
precis det, alltså genom att tillhandahålla hög- 
kvalitativa utbildningar. Det behövs.

För kunskapsutvecklingen går fort. Tränger man  
djupare in i frågan blir perspektiven snart svind-
lande. Universalgeniet Buckminster Fuller skapade 
den så kallade kunskapsfördubblings-kurvan, 
enligt vilken kunskapen vid förra sekelskiftet 
skulle fördubblades ungefär var hundrade år. Vid 
slutet av andra världskriget var takten uppe i vart 
tjugofemte år. Numera lär den kliniska kunskapen 
inom medicin fördubblas var artonde månad, och 
den mänskliga kunskapen var trettonde månad. 
Hisnande.

Samtidigt vet vi att det tar tid innan ny kunskap  
når ut där den faktiskt gör nytta - i mötet med  
patienten. Det finns många förklaringar till det, 
men lösningarna är mer intressanta och en av  
dem har du framför dig. 

I katalogen som du just nu läser finns massor  
utbildningar och kurser som väntar på dig och  
dina medarbetare. Förra året deltog nästan 3 000  
på våra utbildningar och tillsammans samlade 
de ihop hela 35 000 fortbildningspoäng. Och 
vidareutbildning är en av de bästa investeringarna 
som du kan göra, oavsett om du satsar på din egen 
fortbildning, eller ditt teams utveckling. Eller båda.

Om du driver verksamhet i Praktikertjänst slipper 
du momsen på kursavgiften, alltså en besparing  
på motsvarande 25 procent jämfört med mot- 
svarande kurs externt. Om du kan hitta motsvarande 
kurs vill säga. Vår utbildningsavdelning arbetar 
stenhårt tillsammans med utbildningsrådet, där 
medarbetare, verksamhetschefer och ägare ger 
kloka inspel för att fånga de mest intressanta 
nyheterna, de mest inspirerande föreläsarna och 

Upptäck  
Utvecklas  
Uppnå

de mest prisvärda paketen av resor och boende. 
Det ska vara enkelt för dig att få tillgång till den 
nya kunskapen.

En annan sak som verkar fördubblas nästa lika 
snabbt som kunskapen är myndighetsintresset  
för tandvård och hälso- och sjukvård. I grunden  
är det positivt eftersom vi måste vara på tårna och 
det är ju också skattebetalarnas och patienternas 
intresse som myndigheterna företräder. Samtidigt 
får inte byråkratisk klåfingrighet ta mer tid än 
nödvändigt från det kliniska arbetet. Därför satsar 
vi i Praktikertjänst på att utveckla lättillgängliga, 
ofta digitala, utbildningar som hjälper dig att leva 
upp till kraven.

Konfucius lär ha sagt ”Att veta när man vet något, 
och att veta när man inte vet något - det är  
kunskap”. När du läser vidare i katalogen hoppas 
jag att du får inspiration till att förvärva nya  
kunskaper och utvidga det du redan vet så att  
det växer, för när du gör det vinner både du, din 
verksamhet och, viktigast av allt, dina patienter.

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

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

Skicka din förfrågan till utbildning@ptj.se

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

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

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

Praktikertjänst klimatkompenserar  
flygresor utomlands
Ett antal av Praktikertjänst kurser sker utanför Sverige och för att ta sig  
till dessa kursplatser på ett smidigt sätt så innebär det oftast flygresor. 
Praktikertjänst klimatkompenserar all kursverksamhet som sker i utlandet. 
Flygresor har en negativ påverkan på miljön och för att kompensera för de 
utsläpp som sker i samband med flygresorna väljer Praktikertjänst att klimat-
kompensera. Det är ett arbetssätt som bidrar till en mer hållbar utveckling.

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

2018 klimatkompenserade vi med 40.000 kr.
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Lovisa Södergren,  
tandsköterska i Linköping

”Känner större 
trygghet i att  
hantera en  
akut situation”

HLR och teamträning – när det  
oväntade händer gav oss information 
om hur vi bör hantera en akut 
situation och förståelse för olika 
händelselopp.
 
Att få öva scenarion tillsammans 
med mina kollegor och kursledaren 
var nyttigt. Att vi även fick använda 
en hjärtstartare och lära oss hur  
den fungerar, det var ett bra komp- 
lement till kompressioner och 
inblåsningar.
 
Jag skulle rekommendera kursen  
till andra då kursledaren delade  
med sig av sina kunskaper på ett 
lättförståeligt och pedagogiskt  
sätt och det fanns gott om tid att  
ställa frågor under kursens gång.  
Nu känner jag större trygghet i att 
klara av att hantera en eventuell 
akut situation, både själv och till-
sammans med mina kollegor.

Uppdragskursen HLR finns att  
läsa mer om på sida 23
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STOCKHOLM
Fredag 18/10

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 genomförs den optimalt? Vilka roller 
har samtliga i teamet (tandläkare, tandhygienist och tandsköterska) i den  
parodontala behandlingen? Vem gör vad? 

I kursen kommer vi att fördjupa oss inom ämnet parodontologi. Du kommer 
få konkreta och praktiska tips på hur du i din vardag lättare kan ställa rätt 
diagnos, lägga upp en behandlingsplan och genomföra lämplig parodontal 
behandling på dina patienter. En genomgång kommer även att ske av de nya 
parodontala diagnoserna som presenterades under sommaren 2018. Kurs- 
deltagarna kommer även få en inblick i hur lite svårare fall kan behandlas. 

Innehåll
• Parodontal diagnostik
• Parodontal terapiplanering
• Icke kirurgisk behandling
• Kirurgiska tekniker – När? Var? Hur?
• Stödbehandling 
• Fallpresentationer
• Terapidiskussioner

Föreläsare
Denise Abadji, specialist parodontologi, Stockholm

Målgrupp
Tandläkare, tandhygienister och tandsköterskor

Kursavgift
4 700 kr (Praktikertjänst)
5 875 kr (övriga, inkl. moms)

Övriga uppgifter
Fika och lunch ingår i kursavgiften

Denise Abadji

6 poäng

Parodontologi

Nyhet!
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Köpenhamn, Danmark
Fredag 22/11

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?

Delar av innehåll
•  Icke-kirurgisk och kirurgisk behandling
•  Lambåteknik
•  Rengörning av implantatytan
•  Regenerativa tekniker
•  Avlägsnande av implantat
•  Stödbehandling/residivprofylax
•  Munhygienhjälpmedel
•  Koopererande och ej koopererande patienter

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

Målgrupp 
Alla yrkeskategorier inom tandvård

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

Övriga uppgifter
Fika och lunch ingår i kursavgiften

Ann-Marie Roos Jansåker

6 poäng

Parodontologi

LUND
Fredag 6/9

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

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

Föreläsare
Christopher Appelqvist, specialist parodontologi, Karlskrona

Målgrupp 
Tandsköterskor

Kursavgift 
6 700 kr (Praktikertjänst)
8 375 kr (övriga, inkl. moms)

Övriga uppgifter
Fika och lunch ingår i kursavgiften

Christopher Appelqvist

6 poäng

Utlandskurs
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Oral medicin

San Sebastian, 
Spanien
Torsdag 24/10 –  
måndag 28/10

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

Oral cancer  
– skilja friskt från sjukt i munslemhinnan
Kursen ger kunskap om sjukt och friskt i munslemhinnan. Det är viktigt att 
snabbt lägga märke till förändringar som kan vara förstadier eller redan är 
cancer. Tidig upptäckt kan vara livräddande. Aftösa sår, virussår och bitsår  
kan alla vara svåra att skilja från tidig cancer. 
 
Vi kommer under kursen att diskutera olika reaktioner i munslemhinnan. 
Kursen kommer också beröra behandling av cancer och vilka komplikationer 
tandvården måste kunna hantera. Det handlar ofta om att hantera oväntade 
blödningar, ge korrekt antibiotikaprofylax och ge lindring vid smärta och  
torrhet i munslemhinnan.

Delar av innehåll
• Vilka förändringar ska jag reagera på?
• Vad gör jag om jag tror att min patient har cancer i munhålan?
• Vad säger jag till min patient?
• Hur hantera patient under cancerbehandling?
• Hur behandla patient med besvär efter strålning?

Föreläsare
Johan Blomgren, övertandläkare, Göteborg

Bengt Hasséus, övertandläkare, Göteborg

Målgrupp
Tandläkare, tandhygienister och tandsköterskor

Kursavgift
11 300 kr (Praktikertjänst)
14 125 kr (övriga, inkl. moms)

Resa och logi 
Flyg t/r Bromma/ Köpenhamn - Bilbao, del i dubbelrum 4 nätter inkl. frukost 
11 300 kr*. enkelrumstillägg 3 700 kr*. Kostnader för övrig mat och dryck samt 
eventuella kringarrangemang tillkommer.

Johan Blomgren
18 poäng

Utlandskurs

Klimatkompensering

Bengt Hasséus
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STOCKHOLM
Fredag 8/11

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

Munslemhinneförändringar  
– fallpresentationer
Målet för kursen är att uppdatera dina kunskaper vad gäller våra vanligaste 
munslemhinneförändringar. Fokus kommer att vara på hur du på bästa sätt 
kan diagnostisera och behandla dessa. Vilka förändringar kan jag behandla 
själv och vilka måste jag remittera? Kursen baseras på ett stort antal kliniska 
fall som vi kommer att diagnostisera och “lösa” tillsammans. För att underlätta 
dina framtida behandlingar kommer du i samband med kursen att erhålla ett 
material med förslag på olika medikamentella behandlingar.

Föreläsare
Håkan Enochsson, övertandläkare sjukhustandvård, oral medicin, Jönköping

Målgrupp 
Tandläkare, tandhygienister och tandsköterskor

Kursavgift 
4500 kr (Praktikertjänst)
5625 kr (övriga, inkl. moms)

Övriga uppgifter
Fika och lunch ingår i kursavgiften

Håkan Enochsson

6 poäng

Oral medicin

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

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

Välkommen att läsa mer och anmäla dig till höstens alla kurser!
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Sorrento, Italien 
Onsdag 9/10 -  
söndag 13/10

thea.danlid@ptj.se
0491-211 00

Den oralmedicinska patienten
– remittera eller handlägga själv
Denna föreläsnings- och diskussionskurs baseras på autentiska fall där vi  
utgår från olika kliniska reaktionsmönster och diskuterar hur man genomför 
en adekvat diagnostisk process. Vilka kliniska tecken indikerar allvarlig  
lesion? Finns det en möjlig allmänmedicinsk koppling? Målsättningen är  
att kursdeltagaren med större säkerhet skall kunna inkludera bedömning/
handläggning av oralmedicinska tillstånd i sin kliniska vardag.

Delar av innehåll
•  Röda och vita förändringar
•  Sårbildningar
•  Vävnadsnybildningar
•  Blåsbildande lesioner
•  Gingivala förändringar
•  Reaktionsmönster man skall vara speciellt observant på
•  Lesioner som kan ha allmänmedicinsk koppling
•  Olika former av provtagning som led i diagnostiken
•  Diagnostik och konsultationsverksamhet på distans
•  Möjligheten att diskutera egna fall

Föreläsare
Kerstin Bäckman, övertandläkare, Göteborg

Ulf Mattsson, övertandläkare, docent, specialist orofacial medicin, Karlstad 
Adjungerad lektor Oral Patologi, Malmö

Målgrupp
Alla yrkeskategorier inom tandvård

Kursavgift
16 990 kr (Praktikertjänst)
21 240 kr (övriga, inkl. moms)

Resa och logi 
Flyg t/r Arlanda/Köpenhamn-Neapel, del i dubbelrum 4 nätter inkl. frukost  
10 550 kr*. enkelrumstillägg 4 600 kr*. Kostnader för övrig mat och dryck samt 
eventuella kringarrangemang tillkommer.

Kerstin Bäckman 16 poäng

Nyhet!

Utlandskurs

Klimatkompensering

Ulf Mattsson

2 poäng

Oral medicin
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Hillevi Pendleton, överläkare  
öron-, näs- och halsspecialist, Malmö

”Gav mig insikter 
om hur jag själv och 
andra fungerar!”

Modernt ledarskap gav mig insikter i hur 
jag själv fungerar, hur andra fungerar och 
på vilka sätt alla människor behöver bli 
medvetna om sina egenskaper. Det blev 
även tydligt för mig att alla medarbetare 
behöver ett individuellt och situations- 
anpassat ledarskap. Vilket ställer högre 
krav på mig som ledare.

Jag skulle rekommendera andra att gå 
kursen då den gav en grund i ledarskap  
och redskap för att hantera stress,  
utveckla integritet och bli bättre på att 
kommunicera. Den har även gett mig  
början till ett chefsnätverk, vilket är  
oerhört värdefullt då jag som chef ofta 
känner mig ensam i min yrkesroll och 
därför behöver någon att bolla med.

Modernt ledarskap finns att
läsa mer om på sida 48
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MALMÖ
Fredag 15/11 

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?  
Och vad är infektion – egentligen?

Föreläsare
Lars Ramsköld, tandläkare, Stockholm

Målgrupp 
Tandläkare, tandhygienister och 
tandsköterskor

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

Övriga uppgifter
Fika och lunch ingår i kursavgiften

Lars Ramsköld

6 poäng

STOCKHOLM
Torsdag 31/10

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

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

Föreläsare
Dan Ericson, professor kariologi, Malmö

Målgrupp 
Alla yrkeskategorier inom tandvård

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

Övriga uppgifter
Fika och lunch ingår i kursavgiften

Dan Ericson

6 poäng

Endodonti och
kariologi
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DJURÖNÄSET,  
STOCKHOLM
Fredag 4/10 – lördag 5/10

thea.danlid@ptj.se
0491-211 00

Kirurgi för dig eller för mig? 
Denna kurs ger dig kännedom om de vanligaste kirurgiska åtgärderna inom 
tandvård och kommer lära dig de basala kirurgiska principerna vid exponering 
av käkkirurgi. Under kursen förs en dialog om vad som ska behandlas i allmän-
praktik och vad som behöver remitteras. Exempel på frågeställningar kan 
vara; hur värderas anamnesen, hur tar man hänsyn till patientens medicinska 
tillstånd, vågar jag operera patienten och vilka komplikationer kan uppstå?  
Vi tittar på olika patientfall och för diskussioner utifrån dessa. Kursen ger  
även förståelse för och ökad kunskap om kvalitetsarbete och klinisk forskning. 

Delar av innehåll
• Indikation-kontraindikation av kirurgiska ingrepp
• Dento-alveolär kirurgi t.ex. operativ extraktion av rotrester, retinerade 

tänder, rotspets-operationer, biopsi-tagning, frenulum-plastik m.m 
• Komplikationer efter kirurgiska ingrepp
• Antibiotika
• Ansiktssmärta t.ex. kronisk sinuit, smärta från käkled och tugg-muskulatur, 

atypisk ansiktssmärta
• Dentala trauma och käk-trauma 
• Implantat
• Käkanomali
• Sömnapné
• Bisfosfonat 
• Oral medicin, tumör

Föreläsare
Sten Isaksson DDS, MD, PhD, professor käkkirugi, Malmö

Målgrupp
Tandläkare, tandhygienister och tandsköterskor

Kursavgift
9 500 kr (Praktikertjänst)
11 875 kr (övriga, inkl. moms)

Övriga uppgifter
Kostnader för kost och logi tillkommer

Sten Isaksson

Kirugi och  
röntgen

12 poäng

Nyhet!
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KARLSTAD
Tisdag 22/10

thea.danlid@ptj.se
0491-211 00

Parodontal kirurgi för allmäntandläkare
– fickeliminering och regeneration
Parodontal kirurgi är en effektiv och evidensbaserad behandling. En överblick 
av regenerativ kirurgi presenteras. Var går gränsen när vi vill rädda tänder  
med grava skador? I den praktiska övningen får du möjlighet att träna  
snittföring, uppklaffning och suturering på griskäkar. När är det dags för  
parodontal kirurgi? Hur nås optimalt resultat?

Delar av innehåll
•  Parodontal behandling
•  Indikationer för parodontal kirurgi
•  Lambå och sutureringstekniker
•  Regenerativ kirurgi

Föreläsare
Antonios Zampelis, DDS, MSc, övertandläkare, Karlstad

Målgrupp 
Tandläkare 

Kursavgift 
7 600 kr (Praktikertjänst)
9 500 kr (övriga, inkl. moms)

Övriga uppgifter
Fika och lunch ingår i kursavgiften

Antonios Zampelis

6 poäng

STOCKHOLM
Fredag 20/9 – lördag 21/9 

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

Operationsassistans och basala  
hygienrutiner vid vardagskirurgi  
– för tandsköterskor
I kursen får du fördjupade kunskaper om kirurgiska ingrepp. Du får även  
större kunskaper och säkerhet inom instrumentering och assistans. Kursen 
riktar sig till dig som i dagsläget assisterar eller som skall börja assistera vid 
kirurgiska ingrepp.

Föreläsare
Leif Lysell, docent, specialist käkkirurgi, Kristianstad

Eva Smidt Lysell, tandsköterska, vidareutbildad i operationssjukvård,  
Kristianstad 

Målgrupp 
Tandsköterskor

Kursavgift 
6800 kr (Praktikertjänst)
8500 kr (övriga, inkl. moms)

Övriga uppgifter
Fika och lunch ingår i kursavgiften
Kursen startar kl. 9.00 på fredagen och slutar kl. 12.00 på lördagen

Leif Lysell

9 poäng

Nyhet!

Eva Smidt Lysell

Kirugi och  
röntgen
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MALMÖ HÖGSKOLA 
Fredag 4/10 – lördag 5/10

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 inställningsövningar i panoramateknik. Kursen ger förståelse och  
kunskap om bildtagningens 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 4/10 och slutar kl 12 på lördagen 5/10

Curt Johansson

7 poäng

Nyhet!

Monika Bonning

Kirugi och  
röntgen

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
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Gunilla Cronqvist,  
tandläkare i Lund

”Jag kan applicera 
tips och råd direkt i 
min kliniska vardag”

Jag har deltagit på flera olika kurser under 
åren som jag jobbat på Praktikertjänst, senast 
gick jag på kursen Oral farmakologi – praktiska 
råd och tips. Kursen tar upp olika tillstånd hos 
våra patienter som kräver medicinering.

Föreläsarna var kompetenta och duktiga på 
att göra ett bra urval av material och innehåll  
i kursen. Jag känner att jag kan applicera 
deras råd och tips direkt i min kliniska vardag. 
Kliniska tips blandat med vederhäftig teo- 
retisk kunskap ger ofta en tyngd som leder  
till nyfikenhet att använda nya sätt att arbeta.

Framöver vill jag att hela mitt team får tillfälle 
att gå kursen så att de får möjlighet att uppleva 
dessa suveräna föreläsare!

En av föreläsarna kommer delta i Logos  
2020-2022 och en liknande kurs i farmakologi 
kommer sättas upp under våren 2020.
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Berlin, Tyskland 

Måndag 28/10 –  
torsdag 31/10

thea.danlid@ptj.se
0491-211 00

Allmänmedicin – dolda sköra  
patienter och behandlingsteamet
Diagnos och ålder är inte det primära för möjligheterna till medicinska och  
kirurgiska behandlingar. Skörhet, (”frailty”) har mycket större betydelse.  
Mikrobiellt är munhålan ett av kroppens mest orena kontaminerade organ. 
Risker involverade i planerade ingrepp måste värderas likaväl som patientens 
aktuella hälsotillstånd och infektionskänslighet. Det ställer krav på att kunna 
identifiera riskpatienter. 

Hög patientsäkerhet samt hygien och smittskyddsåtgärder innebär framför  
allt att undvika/förebygga alla situationer där det annars kan finnas risk för att 
behöva använda antibiotika eller andra antimikrobiella läkemedel. Patienter 
med ökad grad av skörhet skall ha täta regelbundna professionella tandren- 
göringar. Tandvården kan rädda liv och ge ökad livskvalitet.

Delar av innehåll
• Identifiera riskpatienter – hälsodeklaration och ASA-klassificering
• Anamnes, underrättelse, kliniskt detektivarbete och lyhördhet
• Vanligaste allmänmedicinska tillstånd och läkemedel
• ”Sköra” patienter, frailty-index, metabolt syndrom i allmäntandvård
• Infektioner och infektionskänslighet
• Patient-, och personalsäkerhet
• Tandvårdens betydelse ur allmänmedicinskt perspektiv
• Yrkesstolthet och arbetsglädje – att veta att det jag gör är rätt
• Alla tandvårdsmedarbetares ansvar
• Enkla åtgärder för ökad livskvalitet

Föreläsare
Klas Sjöberg, docent, överläkare, specialist internmedicin  
och gastroenterologi, Malmö 

Mikael Zimmerman, docent, tandläkare, Hässleholm 

Målgrupp 
Alla yrkeskategorier inom tandvård

Kursavgift 
12 800 kr (Praktikertjänst)
16 000 kr (övriga, inkl. moms)

Resa och logi 
Flyg t/r Köpenhamn/Stockholm- Berlin, del i dubbelrum 3 nätter inkl. frukost  
6 450 kr*. enkelrumstillägg 3 600 kr*. Tillägg resande från Stockholm 1 300 kr*.
Kostnader för övrig mat och dryck samt eventuella kringarrangemang 
tillkommer.

Klas Sjöberg 10  poäng

Medicinska och  
psykiatriska ämnen

Mikael Zimmerman

8  poäng

Nyhet!

Utlandskurs

Klimatkompensering
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6  poäng

STOCKHOLM
Fredag 4/10 

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

Psykiatriska Diagnoser  
– Symtom, bemötande och samtalsteknik
Psykisk ohälsa blir allt mer förekommande. Få kunskap som gör att du kan 
möta denna patientgrupp på ett bättre sätt. 

Delar av innehåll
•  Bakgrund, symtom och behandling till de vanligaste psykiatriska  

diagnoserna (t.ex. depression och ångest, suicid, psykossjukdom,  
personlighetssyndrom och bipolaritet)

•  Bemötande av patienter vid psykisk ohälsa
•  Samtalstekniker vid psykisk ohälsa

För att dagen ska bli intressant och givande varvas föreläsningar,  
videoklipp, gruppdiskussioner och övningar.

Föreläsare
Joachim Eckerström, högskoleadjunkt, specialistsjuksköterska  
inom psykiatrisk vård, fil. Mag., Stockholm

Målgrupp
Alla yrkeskategorier inom tandvård

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

Övriga uppgifter
Fika och lunch ingår i kursavgiften

Joachim Eckerström

Medicinska och  
psykiatriska ämnen

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
Tandvårdsteamet

Kursavgift
För offert kontakta karolina.von.wachenfeldt@ptj.se, 010-128 40 44

Kursen hålls hos dig

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

Enligt offert
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Rom, Italien 
Onsdag 23/10 –  
söndag 27/10

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

Munnen Maten Magen 
Dagens livsstil och dess åtföljande välfärdssjukdomar utgör nya riskfaktorer 
för hälsan, inte minst den orala. Kursen ger en gränsöverskridande bild av  
hälsotillståndet hos den nutida västvärldsmänniskan, då dessa hälso- 
mässiga konsekvenser berör samtliga organsystem inklusive tandhälsan.

Delar av innehåll
•  Myter och sanningar om mat, motion, hälsa och fetma
•  Mag och tarmsjukdomar kopplade till den orala hälsan
•  Maten och magen ur ett evolutionärt perspektiv
•  Ätstörningar
•  Hur nå fram till patienter med hälsofrämjande råd?
•  Odontologiska terapier

Föreläsare
Ulrica Gidlund, specialist oral protetik, Stockholm

Anna-Maria af Sandeberg, överläkare psykiatri, Stockholm

Stephan Rössner, professor emeritus hälsoinriktad beteendeforskning,  
Stockholm

Peter Benno, med. dr., specialist gastroenterologi och hepatologi, Stockholm 

Målgrupp 
Alla yrkeskategorier inom hälso- och sjukvård och tandvård

Kursavgift 
11 500 kr (Praktikertjänst)
14 375 kr (övriga, inkl. moms)

Resa och logi 
Flyg t/r Stockholm- Rom, del i dubbelrum 4 nätter inkl. frukost 10 200 kr*. 
enkelrumstillägg 5 000 kr*. Kostnader för övrig mat och dryck samt eventuella 
kringarrangemang tillkommer.

4,5  poäng

Flerämneskurser

13,5  poäng

Utlandskurs

Klimatkompensering

Anna-Maria af Sandeberg

Peter Benno

Stephan Rössner

Ulrica Gidlund



Tandvård

Praktikertjänst Kurskatalog hösten 2019 • 25 

12  poäng

YSTAD
Torsdag 5/12 - fredag 6/12

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

Dentala erosioner  
– från sjukdom till behandling
Genom förändringar i vår livsstil har nya riskfaktorer för tandhälsan uppkommit. 
Kursen ger en samlad bild över området dentala erosioner och tar sin början 
med en genomgång av orsakerna till att skadorna uppkommer och hur de kan 
förebyggas. Därefter ges metoder för att diagnosticera och dokumentera  
tillståndet och avslutas med en genomgång av olika protetiska terapier.

Föreläsare
Ulrica Gidlund, specialist oral protetik, Stockholm

Peter Lingström, professsor kariologi, Göteborg

Målgrupp
Tandläkare, tandhygienister och tandsköterskor

Kursavgift
8 800 kr (Praktikertjänst)
11 000 kr (övriga, inkl. moms)

Övriga uppgifter
Kostnader för kost och logi tillkommer

Flerämneskurser

Nyhet!

Ulrica Gidlund

Peter Lingström

12  poäng

STOCKHOLM
Torsdag 24/10 –  
fredag 25/10

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

Pusslet till lyckade behandlingar  
och nöjda patienter
Grundläggande och heltäckande utbildning inom parodontologi och protetik. 
En kliniskt inriktad kurs där kliniska fall och vetenskap saxas för att belysa hur  
vi kan uppnå hållbara långtidsresultat. Kursen är rikt illustrerad med patientfall 
och kliniska tips.

Delar av innehåll
• Goda resultat börjar med en god utförd undersökning. Parodontala och  

protetiska parametrar att ha koll på vid undersökningen

• Preprotetisk behandling. Parodontala behandlingsprinciper, icke-kirurgisk  
och kirurgisk behandling 

Föreläsare
Christopher Appelqvist, tandläkare, specialist parodontologi, Karlskrona

Melvin Sohrabi, övertandläkare, specialist oral protetik, Stockholm

Målgrupp
Tandläkare, tandhygienister och tandsköterskor

Kursavgift
8 100 kr (Praktikertjänst)
10 125 kr (övriga, inkl. moms)

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

Nyhet!

Melvin Sohrabi

Christopher Appelqvist
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Dubai, Förenade 
Arabemiraten
Onsdag 23/10 – 
söndag 27/10

thea.danlid@ptj.se
0491-211 00

Klinikens riskpatienter – steg 1
Kursen fokuserar på karies och parodontitpatienten och den riskbedömning 
som ska göras för att sjukdomarna ska kunna behandlas med framgång.

Karies och parodontit är de två stora sjukdomarna i munnen. Samband finns 
med allmänhälsa och det är viktigt att tandvården strävar efter att alla ska ha 
en frisk mun!

Målet med kursen är att ge kunskap om vilka riskfaktorer som kan finnas samt 
hur en bedömning av dessa ska göras. Öka kunskapen om de strategier som 
finns för att förebygga i förhållande till individuella riskförhållanden.

Delar av innehåll
•  Diagnostik
•  Riskfaktorer
•  Riskbedömning
•  Förebyggande vård och behandling

Föreläsare
Ann-Marie Roos Jansåker, odont. dr. specialist parodontologi, Karlskrona
Peter Lingström, professor kariologi, Göteborg

Målgrupp 
Alla yrkeskategorier inom tandvård

Kursavgift 
10 300 kr (Praktikertjänst)
12 875 kr (övriga, inkl. moms

Resa och logi 
Flyg t/r Stockholm/Köpenhamn-Dubai, del i dubbelrum 4 nätter inkl. frukost 
11 980 kr*. enkelrumstillägg 4 950 kr*. Kostnader för övrig mat och dryck samt 
eventuella kringarrangemang tillkommer.

18  poäng

Flerämneskurser

Utlandskurs

Klimatkompensering

Peter Lingström

Ann-Marie Roos Jansåker
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12  poäng

GÖTEBORG
Torsdag 3/10 –  
fredag 4/10

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

Komposit och Invisalign ®
– minimalinvasivt i 180 grader
Kursen är en hands on-utbildning där du steg för steg och lager för lager lär 
dig att återskapa en naturlig tand på ett enkelt sätt. Både i estetiska zonen och 
posteriort. Du får prova kompositer i olika viskositet och lär dig hur du putsar 
och polerar för att uppnå bästa slutresultatet.

Du får lära dig planera din behandling med hjälp av fotografier och utifrån ett 
helhetsperspektiv välja rätt behandlingsalternativ för din patient. Invisalign är 
ett av de redskap du kan använda för att skapa fantastiska leenden på ett enkelt 
och minimalinvasivt sätt. 

Delar av innehåll
•   Minimalinvasiv tandvård, att möta dagens höga krav på estetiska  

lösningar och spara tandsubstans
•   Smile design - tandanatomi, färg och form. Vad uppfattar ögat  

som naturligt?
•   Kompositer i olika viskositet
•   Kombinationen Invisalign ® och kompositer
•   Terapiplanering 
•   Fallpresentationer

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

Målgrupp
Tandläkare

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

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

Nyhet!

Cecilia Ömo

Flerämneskurser
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Capri, Italien
Fredag 20/9 - tisdag 24/9

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

God munhälsa ger god livskvalitet
– parodontoprotetik med prognos
och estetik
När är det dags för bettrehabilitering? Kursen utgår från kliniken och  
innehåller fall som lyfter fram diagnosen, terapiplaneringen och själva  
behandlingen, men även teamsamarbetet och patientkommunikationen.
Benförlust runt tand och implantat leder till tandluckor och betthaveri  
vilket kan leda till försämrad livskvalitet. Tandslitage ökar i befolkningen  
och föranleder i grava fall stor protetik.

Delar av innehåll
• Vilka tänder vågar man satsa på?
• Hur planerar man och utför en bettrehabilitering?
• De slitna betten
• Teamet kring patienten

Föreläsarna har lång klinisk erfarenhet av oral rehabilitering med tänder  
och implantat.

Föreläsare
Pernilla Larsson Gran, docent, specialist oral protetik, Linköping.

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

Målgrupp 
Tandläkare, tandhygienister och tandsköterskor

Kursavgift 
12 500 kr (Praktikertjänst)
15 625 kr (övriga, inkl. moms)

Resa och logi 
Flyg t/r Stockholm/Göteborg/Köpenhamn - Neapel, del i dubbelrum 4 nätter 
inkl. frukost 14 000 kr*. enkelrumstillägg 6 280 kr*. Kostnader för övrig mat och 
dryck samt eventuella kringarrangemang tillkommer.

18  poäng

Flerämneskurser

Utlandskurs

Klimatkompensering

Ann-Marie Roos Jansåker

Pernilla Larsson Gran
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New York, USA
Fredag 29/11 –  
Torsdag 5/12

thea.danlid@ptj.se
0491-211 00

Kongress New York – GNYDM-19
Välkommen till 2019 års Greater New York Dental Meeting på Jacob K.Javits 
Convention center – en av världens största dentalkongresser. Vi ordnar med 
anmälan, resa och trevlig samvaro.

Målgrupp
Alla yrkeskategorier inom tandvård

Kursavgift 
8 900 kr (Praktikertjänst)
11 125 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, 6 nätter i delat dubbelrum,inkl. frukost och transfer, rikt-
pris 19 980 kr*. Enkelrumstillägg 9 980 kr*. Avresa från Köpenhamn tillägg  
1 100 kr*. Mer information kommer efter anmälan. Kostnader för övrig kost 
och dryck samt eventuella kringarrangemang tillkommer.

Utlandskurs

Klimatkompensering

Flerämneskurser

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

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

Välkommen att läsa mer och anmäla dig till höstens alla kurser!
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Mira Wahlström,  
tandhygienist i Södertälje

”Lärorikt – vi får  
alltid med oss något 
som vi kan praktisera  
i vardagen”

Vi har deltagit på Logos i cirka 15 års tid där 
senaste blocket som jag gick var Oral kirurgi 
& bild- och funktionsodontologi. Jag tycker att 
kurserna är givande och lärorika och vi får 
alltid med oss något som vi kan praktisera  
i vardagen.

En rolig och viktig del i att delta på kurser är 
att du får träffa kollegor. Detta ger ett bra 
tillfälle att diskutera och byta erfarenheter. 
Jag kan varmt rekommendera Logos till 
andra då den håller hög standard och ger ett 
trevligt avbrott i vardagen. 

  2020 börjar en ny omgång av Logos,  
   se information om detta på sida 42
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Verksamhetsutveckling  
- arbetsmiljö

Hot och våld  
– det utmanande mötet 

Få en fördjupad kunskap och medvetenhet i utmanade möten   
Kursen riktar sig till dig som vill ha en fördjupad kunskap om hur du ska risk- 
bedöma och riskminimera en konfliktfylld och utmanande situation. Med 
en aktiv dialog med deltagarna och med hjälp av deras erfarenheter erbjuds 
casemetodik så at du på bästa sätt ska få de rätta verktygen för att bekämpa 
hot och våld på din verksamhet. 

Delar av innehåll
•  Mentalt förhållningsätt 
•  Kommunikativt förhållningssätt 
•  Konflikthantering (med och utan hot) 
•  Taktiskt förhållningssätt 
•  Riskreducering genom kulturförståelse 
•  Att leva under hot 
•  Kamratstöd 

Föreläsare
Stefan Mellström, f.d. polis, Nationella insatsstyrkan, Stockholm

Målgrupp
Alla yrkesgrupper inom tandvård- och hälso och sjukvård 

Kursavgift
3 100 kr (Praktikertjänst)
3 875 kr (övriga, inkl. moms)
Kursen kan även erbjudas som en uppdragskurs. Kontakta oss för en offert

Övriga uppgifter
Fika och lunch ingår i kursavgiften

Stefan Mellström

STOCKHOLM
Onsdag 4/12

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

4  poäng

Nyhet!

Kostnadsfri webbutbildning inom miljö

Satsa på rätt åtgärder för att minska mottagningens miljöpåverkan. Börja med 
att minimera utsläppen av kvicksilver från amalgam!

Praktikertjänst har inom ramen för ett miljöprojekt som medfinansieras av EU 
tagit fram ett webbverktyg som samlar kunskap och goda exempel om kvick-
silver i tandvården. I verktyget finns korta filmer, artiklar, checklistor och quiz. 

Hg-rid

The Experts in Dental Services
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6  poäng

KARLSTAD
Fredag 29/11

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

Rätt och etikett inom tandvårdsstödet
Kursen riktar sig till dig som arbetar med egna patienter eller som tar större 
ansvar på kliniken för debitering och inrapportering till Försäkringskassan.  
Vi kommer ta upp frågor som; vad ska vi tänka på innan vi börjar behandla 
patienten? Hur gör vi med akutbehandlingarna? Vad kontrollerar Försäkrings- 
kassan vid en eventuell efterkontroll och vilka behandlingar ersätts inte av 
tandvårdsstödet?

Föreläsare
Sven Bågesund, tandläkare, Eksjö

Målgrupp
Tandhygienister och tandsköterskor

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

Övriga uppgifter
Fika och lunch ingår i kursavgiften

Verksamhetsutveckling  
- arbetsmiljö

Sven Bågesund

thea.danlid@ptj.se
0491-211 00

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

Föreläsare
Inger Spencer, tandsköterska och fd. hygienansvarig, Skara

Målgrupp
Alla yrkeskategorier inom tandvård

Kursavgift 
För offert kontakta thea.danlid@ptj.se

Inger Spencer

4 poäng

Kursen hålls hos dig
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6  poäng

NACKA 
Torsdag 28/11 –  
fredag 29/11

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

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

Delar av innehåll
• Stressfysiologi för vardagsbruk 
• Ergonomins grunder
• Signaler att vara uppmärksam på - hos sig själv och andra
• Rörelsescreening
• Beteendet som riskfaktor vid stress
• Återhämtning 
• Livsstilen är grunden
• Andningsfysiologi

Föreläsare
Nils Edelstam, leg. läkare, Stockholm

Linus Åberg, leg. naprapat, Stockholm

Målgrupp 
Alla yrkeskategorier inom hälso- och sjukvård och tandvård

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

Övriga uppgifter
Kostnader för kost och logi tillkommer

Verksamhetsutveckling - 
arbetsmiljö

Nyhet!

Linus Åberg

Nils Edelstam

6  poäng
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Verksamhetsutveckling  
- arbetsmiljö

9  poäng

Carvoeiro, Algarve 
Portugal
Lördag 28/9 - onsdag 2/10

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

Hållbar hög prestation  
– att orka med jobbet imorgon också 
Efter genomförd kurs kommer du att ha med dig verktyg för konkret stress- 
hantering och livsstilsförändring. Du har förkovrat dig inom väsentliga områden 
som stresshantering, organisationsstress, återhämtning, sömn, ergonomi, 
träning för nacke och axlar, avslappning, andning och beteendepsykologi.

Du har en individuell handlingsplan som hjälper dig att ha energi idag och i 
framtiden. Utbildningen bygger på en mix av föreläsning, reflektion, gruppdisk-
ussioner och roliga praktiska övningar.

Föreläsare
Nils Edelstam, leg. läkare, Stockholm

Målgrupp
Alla yrkeskategorier inom tandvård och hälso- och sjukvård

Kursavgift 
8 700 kr (Praktikertjänst)
10 875 kr (övriga, inkl. moms)

Resa och logi
Flyg t/r Stockholm/Köpenhamn - Faro,  
del i dubbelrum 4 nätter inkl. frukost 
11 100 kr*. enkelrumstillägg 4 000 kr*. 
Kostnader för övrig mat och dryck samt 
eventuella kringarrangemang tillkommer. 
Tillägg resande från Arlanda 1 000 kr. 

Nils Edelstam 9  poäng

Utlandskurs

Klimatkompensering

STOCKHOLM
Måndag 14/10 – 
tisdag 15/10

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

Grundkurs i Officepaketet 
– Word, Excel och Powerpoint
Kursen är för dig som vill lära dig mer om Officepaketet, på en grundnivå. Under 
två dagar går vi igenom de allmänna utbildningsavsnitten inom IT-kunskap och 
du lär dig att arbeta mer självständigt i Word, Excel och Powerpoint. Målet med 
kursen är att ge dig en uppdatering och utveckling av dina kunskaper inom de 
olika programområdena, med hänsyn tagen till tidigare kunskap. Medtag egen 
dator med Officeprogram 2010/2016 installerat.

Föreläsare
Ewa Karlén, specialist inom Microsoft officeprogram, Stockholm

Målgrupp
Alla yrkeskategorier

Kursavgift 
4 495 kr (Praktikertjänst)
5 620 kr (övriga, inkl. moms)

Övriga uppgifter
Kostnader för kost och logi tillkommer

Ewa Karlén
12  poäng
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Verksamhetsutveckling - 
arbetsmiljö

12  poäng

Mallorca, Spanien 
Lördag 21/9 – tisdag 24/9 

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 på kort tid kan lösa upp  
spända leder och muskler.

Delar av innehåll

• Nacke-, axlar- och rygghälsa. Vad ger problem och hur kan vi undvika  
smärta?

• Rätt näring ger våra organ och celler förutsättningar att bilda kraft  
och glädje

• Stresshantering, metoder att slappna av, vara i nuet och hur vi på kort  
tid kan lösa upp spända muskler och leder

• Metoder och sätt för att träna på egen hand

• Glädje

• Hur får vi vår hjärna att göra det vi egentligen vill? Vad är det som gör  
att vissa alltid lyckas och andra inte?

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

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

Målgrupp 
Alla yrkeskategorier inom tandvård och hälso- och sjukvård

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

Resa och logi
Flyg t/r Stockholm - Palma, del i dubbelrum tre nätter inkl. frukost 9 500 kr*. 
enkelrumstillägg 2 500 kr*. Tillägg resa från Köpenhamn 1 000 kr*. Kostnader 
för övrig mat och dryck samt eventuella kringarrangemang tillkommer.

Leila Söderholm

Nyhet!

Mats Petersson

Utlandskurs

Klimatkompensering
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Johan Klang,  
tandläkare i Trelleborg

”Kursen är ett 
måste för alla”

Myndigheternas tillsyn och inspektioner har 
ökat. Jag valde att gå kursen Så säkerställer 
ni en säker och trygg kemikaliehantering med 
mitt team. Kursen tar upp det vi arbetar med 
dagligen som kemikalier, hanteringen av 
dem och sådant som vi kanske inte funderar 
på i vår vardag.

Jag tycker att kursen var bra som belyste 
arbetssituationen ur vår synvinkel och var 
anpassad efter våra arbetsmoment inom 
tandvården. Olof Svensson var en lyhörd  
och hängiven föreläsare som mötte oss  
och våra frågor på rätt nivå och med rele- 
vans i vårt dagliga arbete.

Jag skulle rekommendera såväl verksam- 
hetsansvariga med yttersta ansvar som 
medarbetare som hanterar våra material  
och kemikalier dagligen att gå kursen.  
Vi vet hur vi ska hantera material och kemi-
kalier rent tekniskt men kursen hjälper till 
att öppna ögonen för risker, hantering av 
dessa samt det förebyggande arbete vår 
arbetsmiljö kräver. 

Så säkerställer ni en säker och  
trygg kemikaliehantering finns  
att läsa mer om på sida 51

Praktikertjänst Kurskatalog hösten 2019 • 37 





Praktikertjänst Kurskatalog hösten 2019 • 39 

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 mobiltelefon. Självklart kan du pausa och fortsätt  
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 tandhygienister**

• 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

*Obligatoriska kurser för alla medarbetare  
i Praktikertjänst.
** Obligatoriska kurser för dig som jobbar inom 
tandvård.

Det digitala kursutbudet  
växer under 2019

Vi producerar webbkurser så att tangent-
bordet glöder och utbudet växer stadigt. 
Håll utkik efter nyheter på intranätet och  
i PTJ Akademi. Har du tankar och idéer om 
vad du vill vässa dig i på digital väg? Hör av 
dig till oss på utbildning@ptj.se.  

Tips!

Gör webbutbildningarna i grupp, tex  
på ett månadsmöte, och diskutera hur 
ni kan använda kunskaperna i vardagen 
på just er arbetsplats. Kom bara ihåg att 
mejla oss namnen på deltagarna så att 
alla blir registrerade som godkända och 
får sina kursintyg.
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STOCKHOLM
Fredag 29/11- 
lördag 30/11

sara.kuitunen@ptj.se
010-128 3919

PTJ Exklusivt 
PTJ Exklusivt skapades för att höja den kliniska 
färdigheten hos våra tandvårdsteam och är  
Exklusivt utformade endast för dig inom PTJ.  
Genom att anordna kliniskt inriktade kurser  
på högsta möjliga världsnivå med dedikerade  
internationella kliniker från alla världens hörn, 
höjs den kliniska förmågan inom PTJ. Föreläsarna 
vi bjuder in utmanar sinnet och lovar nya tanke- 
gångar som förbättrar kvaliteten i vår vardag.

Aesthetics & Occlusion – oral rehabilitation 
of complex interdisciplinary cases

We would like the Stomatognathic apparatus to be healthy, functional and 
beautiful. And that this condition lasts forever. We have a lot of culture 
for making it healthy, a good knowledge for making it beautiful but unfor-
tunately most of the times with a big biological cost as a result of wrong 
diagnosis of the underlying conditions. 

Making a correct Oral Rehabilitation on adult patients is a complicated 
procedure. The Stomatognathic apparatus and, strictly speaking, the  
dentitions often have been under attack of periodontal disease, caries, 
any form of mechanical and chemical attack, loss of teeth, trauma, and 
most of all iatrogenic dentistry.

This state of the problem results in dentitions with secondary malocclu-
sions, a condition where all the damages on the teeth sum-up in a  
malocclusion, complicated by the possible presence of the primary  
malocclusion. 

The aim of this course is to provide the most important diagnostic elements 
to diagnose the nature of the aesthetic problems and the underlying 
conditions of the secondary malocclusions. Once the right diagnosis is 
done, the treatment options require interdisciplinary approach to get the 
maximum therapeutic efficacy at the least biologic cost.

6 +6  poäng

För dig inom Praktikertjänst
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Guido Fichera

Föreläsare

Dr Guido Fichera
Graduated in Dentistry at the University of Milan with honors and mention of university merit.  
Active Member of the Italian Academy of Conservative and Restorative Dentistry AIC. Active 
Member of the Italian Academy of Prosthetic Dentistry AIOP. Author of scientific publications  
and speaker in national and international congresses, conferences and courses.

Dr Guido Fichera carries out clinical research activities and practices in Monza and Mottola, Italy, 
dedicating himself to fixed prosthodontics, aesthetic-adhesive restorative dentistry, orthodon-
tics, gnathology, periodontics, implantology, oral surgery and interdisciplinary rehabilitation of 
complex cases.

DAG 1
Delar av innehåll 
• Secondary malocclusion 
• How to look at the patient’s face and identify the nature of the aesthetic problems
• Advantages and limits of the face bow in maxillary cast mounting and integration of functional 

and aesthetic casts evaluation 
• Advantages and disadvantages of performing mock up in aesthetic treatment planning 
• Clinical determinants of the vertical dimension of occlusion 
• Centric relation, maximum intercuspation and natural mandible position 
• Clinical determinants of the occlusal plane
• Bruxism implications in oral rehabilitation 
• Canine guidance or group function 

Målgrupp 
Tandläkare, tandhygienister och tandsköterskor

Kursavgift  
6 500 kr (Praktikertjänst) 

Övrigt
Fika och lunch ingår i kursavgiften

DAG 2 
Delar av innehåll
• Perform facial analysis 
• Perform screening TMD and muscles evaluation 
• Integration of the aesthetic face bow to functional casts mounting 
• Anterior stop device as aid in vertical dimension modifications and intermaxillary record 
• Condylographic tracing to get individual articolator setting 
• Individualize occlusal plane, curve of Spee and Incisal table on articulator
• Bruxchecker as aid in teeth guiding system selection and force control management

Målgrupp 
Tandläkare. För att närvara på dag två krävs även deltagande under dag ett

Kursavgift  
10 000 kr (Praktikertjänst)

Övrigt
Fika och lunch ingår i kursavgiften

För dig inom Praktikertjänst
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NYA LOGOS 2020-2022 

LOGOS är ett treårigt efterutbildnings- 
program med årliga kurser inom de 
olika odontologiska specialiteterna 
för tandläkare, tandhygienister och 
tandsköterskor inom Praktikertjänst. 

Nu är det dags att anmäla sig till de tre nya 
kursblocken för 2020–2022.

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 utbildningen. Föreläsningarna 
sker oftast i storgrupp men ibland delas gruppen 
och föreläsningen sker för respektive yrkesroll.

Utöver de kunskaper våra kliniskt förankrade 
föreläsare förmedlar träffar du också kolleger  
att diskutera idéer, möjligheter och alternativa 
behandlingsmetoder med. Du skapar nätverk  
för fortsatt erfarenhetsbyte och du håller dig  
uppdaterad inom odontologin.

Kurserna genomförs på hotell och på kursgårdar i 
Sverige. Grupperna sätts samman så regionalt som 

möjligt för att minska långa resor, 2–3 timmars 
bilresa från hemort till kursort är målet.

Du anmäler dig och ditt team på PTJ akademi, 
ptjakademi.luvit.se senast 20 april för att säker-
ställa plats. Där anger du även dina önskemål om 
t ex geografisk tillhörighet. Vi kommer därefter 
sammanställa alla grupper och återkomma om din 
grupptillhörighet. 

OBS! Du måste anmäla dig på nytt inför den nya 
treårsomgången även om du tidigare har deltagit 
i LOGOS.

Målgrupp 
Tandläkare, tandhygienister och tandsköterskor  
i Praktikertjänst AB

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
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Block 1

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

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

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

kunna utföra kvalitativt digital tandvård
• Uppdaterad marknadskännedom inom  

digitalisering av tandvård

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

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

Block 2

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

Delar av innehållet:

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

uppkomma i behandlingssituationen.

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

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

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

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

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

Block 3

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

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

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

Delar av innehållet:

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

– När och Hur
• Cement och cementering

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

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

Wivi-Anne Sjöberg  
Andersson

Lars Spetz

Pernilla Larsson Gran

Cecilia Ömo

Michael Braian

Staffan Söderström
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STOCKHOLMSOMRÅDET 
Kursdagar är alltid på 
onsdag och torsdagar

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

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

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

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

Föreläsare
Helena Gottfridsson, affärscoach tandvård, Stockholm

Helena Borssen, affärscoach tandvård, Stockholm

Li Hansson, leg. tandläkare, Östersund

Anders Jonsson, leg. tandläkare, Göteborg

Målgrupp 
Hela tandvårdsteamet i Praktikertjänst. Även ni som har gått andra utbild-
ningar i verksamhetsutveckling kommer att ha nytta av utbildningen och är 
välkomna med er anmälan till ADDERA bas. Ni som har gått ADDERA tidigare 
kan välja det steg som passar er bäst just nu.

Kursavgift  
5 900 kr/mån/steg/team. Kostnaderna är fördelade över en tolvmånaders- 
period (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 poäng
Helena Gottfridsson

Helena Borssen

Li Hansson

Anders Jonsson
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ADDERA-bas*
Workshop 1
• Målsättning
• Värdebaserad Tandvård
• Tidboksplanering

Workshop 2
• Kommunikationsstilar 
• En grupps utvecklingsprocess
• Om konflikter
• Feedback och beröm
• Spelregler

* ingår som en del i ditt introduktionsprogram

ADDERA-fördjupning
Workshop 3
• Rutiner och kommunikation för att få patienterna 
att prioritera sin munhälsa än mer
• Rutiner för fler strukturerade arbetsdagar och 
frigöra tandskötersketid

Möte med teamet
• Det värdeskapande praktikhjulet

Workshop 4
• Fördjupning i teamwork
• Tidboksanalys
• Kommunikation med patient, fördelsyttringar
• Knyta ihop säcken – hur har det gått
• Att Fira!



För dig inom Praktikertjänst

46 • Praktikertjänst Kurskatalog hösten 2019

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  
upplevelsebaserade övningar och korta teoriblock.

Citat från kursdeltagare
– Få förbättrat självförtroende i ledarrollen samt verktyg att tillämpa  

i olika situationer. Mer eller mindre ovärderliga kunskaper.

– Fantastisk kurs! Grym kursledare! Kommer nog gå fler valfria ledarkurser  
i framtiden (trodde jag absolut inte innan).

– Jag tycker hela kursen var användbar och balansen mellan teori, praktik,  
grupparbete och individuell reflektion var strålande. Fantastiskt!

Föreläsare
Joakim Matsson, chef ledarutveckling Praktikertjänst, Stockholm

Målgrupp 
Verksamhetschefer och andra chefer med personalansvar

Kursavgift  
9 800 kr (Praktikertjänst)

Resa och logi
Kostnader för kost och logi tillkommer

Joakim Matsson

SOLLENTUNA 

Välj mellan:

Torsdag 29/8 - fredag 30/8

Måndag 23/9 - tisdag 24/9

Torsdag 24/10 - fredag 25/10

Torsdag 14/11 - fredag 15/11

Torsdag 19/12 - fredag 20/12

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

16  poäng
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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 verk-
samheten. På ett lättsamt och pedagogiskt sätt kommer vi att reda ut ekonomi-
ska begrepp och du kommer få kunskap till hur du kan utveckla och förbättra din 
verksamhet.

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

Citat från kursdeltagare
– Det mest värdefulla med kursen tycker jag var att man fick info som var direkt 

knuten till vardagen på kliniken (att man fick teori som är direkt tillämpbar).

– Det bästa var att få större förståelse för helheten och alla viktiga delar. Också att 
träffa andra kollegor med olika erfarenheter. Vi blir starkare tillsammans.

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

Henrik Emanuelsson

SOLLENTUNA 

Välj mellan:

Torsdag 22/8 - fredag 23/8
Torsdag 12/9 - fredag 13/9
Torsdag 17/10 - fredag 18/10
Torsdag 28/11 - fredag 29/11
Torsdag 12/12 - fredag 13/12

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

14  poäng

Jonas Kask

Agneta Ahlinder

Johan Ekman



För dig inom Praktikertjänst

48 • Praktikertjänst Kurskatalog hösten 2019

KNIVSTA 
MODUL 1 
Onsdag 16/10 –  
fredag 18/10

KNIVSTA 
MODUL 2
Onsdag 27/11 - 
fredag 29/11 

BROMMA 
MODUL 3
Torsdag 14/5 –  
fredag 15/5 2020 

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

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

”Kunskaperna kursen ger är grundläggande för att kunna leda, sig själv och 
andra, på ett effektivt och flexibelt sätt. Den har gett mig början till ett chefs- 
nätverk vilket är oerhört värdefullt då jag som chef ofta känner mig ensam och 
nu har kontakt med andra chefer som dessutom känner mig och mina egen-
skaper väl och som kan hjälpa mig när jag behöver ha någon att bolla med.”

Hillevi Pendleton
Verksamhetschef, överläkare, öron-, näs- och halsspecialist m.d, PhD, Malmö

72  poäng

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
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Modul 1 – Att leda sig själv
3 dagar på internat

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

Modul 2 – Att leda andra
3 dagar på internat

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

Modul 3 – Att leda
verksamhet 
2 dagar på internat

Under sista modulen lyfter vi fram praktiska 
modeller och verktyg för verksamhetsutveckling 
och belyser utmaningar från din vardag med hjälp 
av lärdomar från Modul 1 och 2. Vi går tillbaka och 
tittar på din handlingsplan från Modul 2 och du får 
möjlighet att reflektera över hur den fullföljts.  
Vi återkopplar den nya LEA360-mätningen och du 
skapar en ny handlingsplan för vidareutveckling  
av ditt personliga ledarskap.
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STOCKHOLM
Torsdag 24/10  
14.00-18.00 

MALMÖ
Torsdag 7/11  
14.00-18.00 

GÖTEBORG
Torsdag 21/11  
14.00-18.00 

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

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

4  poäng

Ulrika Sköldmark

Martina Studt Görlinge

STOCKHOLM
Fredag 25/10  
8.30-12.30  

MALMÖ
Fredag 8/11 
8.30-12.30 

GÖTEBORG
Fredag 22/11 
8.30-12.30 

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

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

4  poäng

Ulrika Sköldmark

Martina Studt Görlinge
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Arbetsrätt i praktiken  
– att hantera misskötsel
Du kommer att få en grundläggande och praktisk inriktad utbildning hur du som 
chef förebygger och hanterar misskötsel på ett lagenligt sätt. Mål med utbild-
ningen är att du som chef får tillräcklig kunskap och förståelse för den
arbetsrättsliga processen kring misskötsel och blir tryggare i din roll som chef.

Föreläsare
Anneli Frisk, HR-specialist Praktikertjänst, Stockholm

Målgrupp
Verksamhetschefer och andra chefer med personalansvar

Kursavgift  
1 850 kr (Praktikertjänst)

Övrigt
Fika ingår i kursavgiften

Anneli Frisk

STOCKHOLM 
Torsdag 3/10  
14.00-18.00 

MALMÖ
Torsdag 10/10  
14.00-18.00 

GÖTEBORG
Torsdag 17/10  
14.00-18.00 

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

4  poäng

Så säkerställer ni en trygg och säker
kemikaliehantering

Omvärldens krav kring hantering av kemikalier blir allt mer komplicerade.  
Utbildningen är ett bra tillfälle att starta upp arbetet med kemikaliehanterings- 
systemet Chemsoft, som alla verksamheter i Praktikertjänst har tillgång till. 

Delar av innehållet
•  Ta fram information om produkternas farliga egenskaper,  

ingående ämnen och säkerhetsdatablad
•  Skapa er kemikalieförteckning
•  Utbyte till mindre farliga produkter
•  Göra riskbedömningar
•  Skapa skyddsinstruktioner

Föreläsare
Olof Svensson, kemikaliekonsult, Malmö

Målgrupp
För dig som arbetar med eller ansvarar för hantering av kemikalier  
i verksamheter inom tandvård och hälso- och sjukvård.

Kursavgift  
För offert kontakta christina.lundin@ptj.se

Övrigt
Kursen kan också hållas på den egna mottagningen 

Olof Svensson

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

3,5  poäng

Kursen hålls hos dig
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Fjärruppkoppling  
eller Praktikertjänsts 
kontor i Stockholm 

frenda@ptj.se
010-128 44 00

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

Delar av innehåll
• Patientregistrering
• Journalregistrering
• Parodregistrering
• Ekonomi
• Tidbok 
• Rapportering till FK

Föreläsare
Medarbetare från vårdstöd FRENDA, Praktikertjänst

Målgrupp 
Tandvårdsteamet

Kursavgift  
850 kr/timme

STOCKHOLM
Fredag 27/9 

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

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

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

Föreläsare
Anders Jonsson, leg. tandläkare, anmälningsansvarig,  
Praktikertjänst, Göteborg

Målgrupp 
Tandvårdsteamet

Kursavgift  
3 950 kr (Praktikertjänst)

Övrigt
Fika och lunch ingår i kursavgiften

5  poäng

Anders Jonsson
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Föreläsare hösten 2019

Namn Titel Sida

Abadji, Denise Specialist parodontologi 9

Ahlinder, Agneta Verksamhetsutvecklare 47

Appelqvist, Christopher Specialist parodontologi 10, 25

Benno, Peter Med. dr, specialist gastroenterologi och hepatologi 24

Blomgren, Johan Övertandläkare 11

Bonning, Monika Röntgentandsköterska 19

Borssén, Helena Affärscoach 44

Braian, Michael Tandläkare, tandtekniker, DDS, CDT, PhD 43

Bågesund, Sven Tandläkare 33

Bäckman, Kerstin Övertandläkare 13

Eckerström, Joachim Högskoleadjunkt, specialistsjuksköterska psykiatrisk vård, fil. Mag 23

Edelstam, Nils Leg läkare 34, 35

Ekman, Johan Kvalitetstandläkare 47

Emanuelsson, Henrik Utbildningskonsult 47

Enochsson, Håkan Övertandläkare sjukhustandvård, oral medicin 12

Ericson, Dan Professor kariologi 16

Frisk, Anneli HR-specialist 51

Gidlund, Ulrica Specialist oral protetik 24, 25

Gottfridsson, Helena Affärscoach 44

Hansson, Li Tandläkare 44

Hasséus, Bengt Övertandläkare 11

Isaksson, Sten DDS, MD, PhD, professor käkkirurgi 17

Johansson, Curt Röntgensjuksköterska 19

Jonsson, Anders Tandläkare 44, 52

Karlén, Ewa Specialist inom Microsoft officeprogram 35

Kask, Jonas HR-specialist 47

Larsson Gran, Pernilla Docent, specialist oral protetik 28, 43

Lingström, Peter Professsor kariologi 25, 26

Lysell, Leif Docent, specialist käkkirurgi 18

Matsson, Joakim Chef ledarutveckling 46, 48

Mattsson, Ulf Övertandläkare, docent, specialist orofacial medicin 13

Mellström, Staffan F.d. polis 32

Petersson, Mats Hälsoexpert 36

Ramsköld, Lars Tandläkare 16

Roos Jansåker, Ann-Marie Odont. dr, specialist parodontologi 10, 26, 28

Rössner, Stephan Professor emeritus hälsoinriktad beteendeforskning 24

af Sandeberg, Anna-Maria Överläkare psykiatri 24

Sjöberg Andersson, Wivi-Anne Övertandläkare, klinikchef 43

Sjöberg, Klas Docent, överläkare, specialist internmedicin och gastroenterologi 22

Sköldmark, Ulrika HR-specialist 50

Smidt Lysell, Eva Tandsköterska, vidareutbildad i operationssjukvård 18

Sohrabi, Melvin Övertandläkare, specialist oral protetik 25

Spencer, Inger Tandsköterska och fd. hygienansvarig 33

Spetz, Lars Överläkare M.D., MPH, senior consultant 43

Studt Görlinge, Martina HR-specialist 50

Svensson, Olof Kemikaliekonsult 51

Söderholm, Leila Inspiratör, träningsexpert 36

Söderström, Staffan Tandläkare 43

Zampelis, Antonios DDS, MSc, övertandläkare 18

Zimmerman, Mikael Docent, tandläkare 22

Åberg, Linus Leg naprapat 34

Ömo, Cecilia Tandläkare, ackrediterad i SACD och AACD 27, 43
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En kurs bara för er 
På utbildningsavdelningen är vi experter på att skapa kurser som matchar deltagares önskemål och  

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

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

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

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

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

Skicka din förfrågan till utbildning@ptj.se

Caroline Roos 
Föräldraledig

caroline.roos@ptj.se 

Joel Bergling
010-128 37 46

joel.bergling@ptj.se

Thea Danlid
0491-211 00

thea.danlid@ptj.se

Karolina von Wachenfeldt
010-128 40 44

karolina.von.wachenfeldt@ptj.se

Lovisa Brorson
010- 128 38 91

lovisa.brorson@ptj.se

Sara Kuitunen
010-128 39 19

sara.kuitunen@ptj.se 

Isabelle Körner Johnsson
Föräldraledig

isabelle.korner.johnsson@ptj.se

Christina Lundin
010-128 38 63

christina.lundin@ptj.se

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

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 ADDER A 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 
kursprogram. 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  
Praktikertjänst AB Utbildning är kursarrangör och ansvarar  
för kursernas planering, genomförande och uppföljning.  
Se kontaktinformation på respektiver kurs. 

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

Teckenförklaring  

 Medicinska poäng

 Odontologiska poäng

 Verksamhetsutvecklande poäng

 Klimatkompensation

 Utlandskurs

 Max antal deltagare

 Hands on-kurs 

 Kursen kan hållas hos dig

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



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

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

Välkommen att läsa mer och anmäla dig till höstens alla kurser!

Returadress:
Praktikertjänst AB, 103 55 STOCKHOLM

B


