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TANDSKÖTERSKAN I FOKUS
– om ansvar och arbetsglädje i modern tandvård

Arbetsglädje till vardags – om din ovärderliga roll
Christina Stielli, utsedd till årets talare 2016 och 2017

Nya riktlinjer inom hygien och smittskydd
Mikael Zimmerman

Din betydelse i patientmötet
Karin Sjögren

Det viktiga engagemanget för starkare tandsköterskor
Johanna Ene

Den digitala och smarta kliniken
Anna-Maria Stenlund Berggren

Så når du fram – med skratt och humor
Maria Ullström
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TANDSKÖTERSKAN I FOKUS
– om ansvar och arbetsglädje i modern tandvård
Den moderna tandvården ställer nya krav på dig som
tandsköterska, både internt och externt. Som spindeln i nätet har du en ovärderlig roll på kliniken.
Med fokus på några av dina viktigaste arbetsuppgifter och arbetsområden vill vi ge dig en givande heldag tillsammans med tandsköterskekollegor från hela
Sverige och några av landets mest kunniga experter
och inspirerande föreläsare.

Ta del av:
•n
 ya riktlinjer inom hygien och smittskydd
•d
 en digitala och smarta kliniken
• e ngagemangets betydelse för yrkeskåren
•n
 ya verktyg i bemötandet för dig som tandsköterska
• förhållningssätt till problem, stress och nya utmaningar.
I konferenspriset ingår den helt omarbetade boken
Hygien och smittskydd i tandvården.
Välkommen till en konferens som ger dig ny kunskap,
arbetsglädje och stärker dig i din roll!

Anmäl dig! gothiafortbildning.se/tandskoterskan

Hygien och smittskydd i tandvården ger

såväl bakgrundskunskaper som praktiska
kunskaper om mikroorganismer, smitt
skydd, hygienrutiner och smittrenings
processer. Här beskrivs också korrekt
hantering av medicinska och kirurgiska
instrument. Boken avslutas med en
Snabbguide, en uppslagsdel specifikt
avsedd för tandvården. Den förklarar ord

och begrepp samt ger korta svar på hur
olika artiklar ska smittrenas, desinfekteras
och steriliseras.
Nytt i denna tredje, kraftigt omarbetade
och utökade upplaga är bland annat ett
avsnitt om vägledning till praktisk klinisk
infektionsmedicin vid patientbehandling
samt kapitel om aspekter kring personal
säkerhet.

Författare: Mikael Zimmerman, leg. tandläkare och docent i klinisk oral diagnostik vid Karolinska Institutet
och Klas Sjöberg, specialist inom internmedicin och gastroenterologi och docent vid Lunds universitet.

Boken kommer
i höst!

PROGRAM 17 SEPTEMBER
09.00 Kaffe och smörgås

13.40 Paus

09.30 Välkommen! Moderator Karin Sjögren inleder.
Tandsköterskans betydelse internt och externt

13.50 Det viktiga engagemanget för att stärka dig i din tandsköterskeroll

Du som tandsköterska har en central roll på kliniken och ett stort
ansvar för att teamet och arbetsrutinerna ska fungera optimalt.
Samtidigt är du ansiktet utåt. I ofta tidspressade situationer kräver
mötet med patienten högsta kvalitet och närvaro.
Karin Sjögren tar i sin föreläsning upp bemötandets betydelse för
hur små detaljer kan ha stor inverkan och hur du lyckas nå fram
till dina patienter, också till den med ”besvärligt” beteende. Vad
är det som skapar skillnad i kontakten och är avgörande i mötet?
Karin Sjögren, odont. dr i cariologi, lärare i motiverande samtal, konsult och medförfattare till böckerna
MI – motiverande samtal i tandvården och Hälsofrämjande
tandvård (Gothia Fortbildning).

Här får du möta Johanna Ene, som med stort engagemang
samlat nästan hela tandsköterskekåren att följa hennes blogg.
År 2017 utsågs hon till Årets tandsköterska av Svenska Tand
sköterskeförbundet för att hon bland annat lyfter ” tandsköter
skans yrkesroll till en självständig person med stort ansvar och
kunnande.” Till vardags har hon ett övergripande ansvar för en
privat tandvårdsklinik. Här berättar hon om sitt fortsatta engage
mang för att stärka kåren och dig i din yrkesroll.
Johanna Ene är tandsköterska och bloggar på Dental24
och tandsköterskan.net.

14.30 Eftermiddagskaffe
15.00 Skratt och humor som brygga över språkbarriärer

10.30 Paus
10.50 Antibiotikaresistens och smittskydd, hygienrutiner på klinik
– de nya riktlinjerna om smittrening, desinficering och sterilisering
Att följa basala hygienrutiner är en absolut nödvändighet för att
bromsa utvecklingen av antibiotikaresistens hos mikroorganismer.
Vad säger de nya riktlinjerna om hur olika artiklar ska smitt
renas, desinfekteras och steriliseras? Här får du veta det viktigaste
om mikroorganismer, smittskydd, hygienrutiner och smitt
reningsprocesser.
Mikael Zimmerman är leg. tandläkare och docent och
har tidigare arbetat bland annat vid Tandläkarhögskolan
i Stockholm och byggt upp fältsjukhus i flera länder på
uppdrag av UD. Medförfattare till boken Hygien och smittskydd
i tandvården (Gothia Fortbildning).

11.50 Lunch
13.00 Världens smartaste klinik – om digitaliseringen som stöd för
en tandvård i framkant
I Umeå finns framtidens klinik som testar sig fram för att hitta
smarta, digitala lösningar som förenklar det kliniska arbetet,
såväl för tandvårdspersonalen som för patienten. Denna före
läsning går igenom vilka viktiga resultat som framkommit och
vilka förändringar i tandsköterskans roll och arbetsuppgifter
som detta kan innebära. Vad kan vi lära av en klinik i framkant?
Vilka nya utmaningar och krav kan bli följden?
Anna-Maria Stenlund Berggren, tf tandvårdsdirektör,
Västerbottens läns landsting, leg. tandhygienist. Hennes
kliniska arbete har till största del varit inom sjukhustandvård
och äldretandvård. Hon har arbetat som chef i olika roller sedan 2001.

I sitt arbete med förebyggande munvård i Sörmland tar Maria
Ullström nya grepp för att nå fram till sina patienter. Under
föreläsningen visar hon vilka inspirerande metoder och verktyg
hon använder i sitt arbete med barn, ungdomar och nyanlända,
i både välbärgade och socioekonomiskt mer utsatta områden.
Maria Ullström, tandsköterska och ”Tandtrollet Mia”.

15.30 Arbetsglädje till vardags – om din ovärderliga roll
Med härlig blandning av allvar och skratt sätter Christina
Stielli fingret på situationer som kan uppstå på en arbetsplats.
Vad säger forskningen och empirin om hur vi kan hantera oro,
problem och stress? Hur kan vi som tandsköterskor och medar
betare bättre klara utmaningar och hur kan vi få ett mer positivt
förhållningssätt och samtidigt må bättre?
Christina Stielli, författare och föreläsare, utsedd till årets
talare 2016 och 2017 av Talarforum.

16.30 Avslutning

Avsändare: Gothia Fortbildning, Box 22543, 104 22 Stockholm

VI ÄR STÖRST INOM TANDVÅRDSLITTERATUR PÅ SVENSKA!

Läs mer om vårt bokutbud på www.gothiafortbildning.se

ALLMÄN KONFERENSINFORMATION
VAR
Bryggarsalen, Norrtullsgatan 12 N, Stockholm.
PRIS
4.990 kr exkl. moms
BETALNING
Betalning sker mot faktura i samband med konferensen.
AVBOKNING
Anmälan är bindande men ej personlig. Vid avbokning senast
30 dagar före konferensen debiteras 500 kronor. Därefter fullt
pris. Gothia Fortbildning förbehåller sig rätten att ställa in eve
nemanget vid för få anmälningar, dock senast 30 dagar innan.

FRÅGOR
Ring 08-462 26 70 eller mejla anmalan@gothiafortbildning.se
HOTELL & RESA
Behöver du hjälp? Kontakta vår affärsresebyrå Resia. Ring
08-402 68 40, eller mejla affarsresor.folkungagatan@resia.se
och uppge Gothia Fortbildning Tandsköterskan i fokus.
UTSTÄLLARE
Vill du ställa ut på konferensen? Kontakta Johan Fogelström,
johan.fogelstrom@gothiafortbildning.se eller 073-375 90 36.
GÅVA
Alla deltagare får boken Hygien och smittskydd
i tandvården.
#tskifokus

Anmäl dig! gothiafortbildning.se/tandskoterskan
Du kan också skicka ett mejl till: anmalan@gothiafortbildning.se eller ringa 08-462 26 70.
Vi behöver fakturaadress, namn, befattning och e-postadress till samtliga deltagare.
Om du fått broschyren via post vill vi även att du uppger den marknadskod som finns bredvid adressen här på baksidan.

Gothia Fortbildning, Box 22543, 104 22 Stockholm. Kundservice 08-462 26 70, www.gothiafortbildning.se
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NÄR
Måndag den 17 september 2018, 09.30–16.30.
Kaffe serveras från 09.00.

