inspiration

➠ Vid misstanke om att ett barn far illa – så agerar du!
➠ Hur kan du bemöta patienter som av någon anledning är svårbehandlade?
➠ När kulturkrockar får problematiska konsekvenser – hur kan du tänka
och gå tillväga?
Datum och plats: 6–7 maj 2019, Stockholm
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•

utveckling

•

➠ Tandvårdsrädsla hos barn – öka din förståelse för orsakerna och lär dig
mer om lösningarna

kunskap

Barntandvård 2019

Välkommen till Barntandvård 2019!
Nu bjuder vi återigen in dig att under två dagar ägna dig åt att utvecklas i ditt arbete
inom tandvård riktad till barn. Du får tillsammans med kollegor i branschen ta del av
föreläsningar som ger såväl ny som fördjupad insikt. Kunniga och erfarna talare delar
med sig av användbara verktyg för hur du uppnår ett gott möte med alla patienter
oavsett om barnet har ett funktionshinder, lider av tandvårdsrädsla eller är svårundersökt av annan anledning. Du får konkreta tips för hur du i patientmötet kan hantera
kulturkrockar samt hur du agerar vid misstanke om att ett barn far illa. Du får dessutom möjlighet att att vässa din kännedom om kost och tandhälsa.

Under konferensen kommer du bl.a. att lyssna till:
➠ Johanna Norderyd, fil. dr, övertandläkare, specialist i pedodonti vid Kompetenscenter för sällsynta odontologiska tillstånd på Odontologiska institutionen i Jönköping.
Hon talar om vad du bör ta extra hänsyn till och hur du lyckas med att utföra en
grundlig undersökning på barn med funktionsnedsättning. Lär dig mer om användbara kommunikationsmetoder och hur olika mediciner kan påverka tandhälsan negativt.
➠ Robert Schibbye, psykolog för folktandvården och forskar på behandling av tandvårdsrädsla vid Karolinska institutet. Under sin föreläsning pratar han om orsaker till
tandvårdsrädsla hos barn, hur du kan hjälpa patienten att komma till rätta med problemet samt om förebyggande insatser.
➠ Danijela Toft, specialisttandläkare inom pedodonti på Smile Malmö City. I sitt
arbete träffar hon barn som har remitterats för olika problematik, t.ex. behandlingssvårigheter, vilket hennes föreläsning till stor del kommer att handla om. Danijela har
utöver sitt kliniska arbete ett utbildningsuppdrag inom Tandhygienistprogrammet på
Kristianstad högskola och har ett styrelseuppdrag som ordförande i södra sektionen av
Svenska Pedontiföreningen.
➠ Anna Melle, leg. gymnasielärare och verksam inom sitt konsultföretag Kultur &
integration med 40 års erfarenhet av integrationsarbete i olika former. Med sin utländska bakgrund tillsammans med sitt tidigare arbete som undersköterska har Anna stor
erfarenhet av svensk sjuk- och äldrevård. Hon är en uppskattad föreläsare inom ämnen
som kulturmöten, kulturkrockar, patientbemötande inom vården och hedersrelaterat
våld. Med bred erfarenhet av det mångkulturella Sverige ger hon dig såväl nya insikter
som konkreta verktyg för ett gott patientmöte trots kulturskillnader.
Vårt mål med konferensen är att du ska få nya konkreta verktyg som stödjer dig i ditt
arbete inom barntandvård och som ökar kvaliteten på undersökningar och behandlingar. Vi vill ge dig mer kunskap om hur du uppnår ett lyckat möte med patienten och
deras föräldrar för att skapa förutsättningar för en positiv inställning till tandvården.
Försäkra dig om en plats redan idag! Gå in på www.kompetensteamet.se eller ring in
din anmälan på telefonnummer 08-410 281 50.
Varmt välkommen till konferensen!

Moa Jonasson
Utbildningsansvarig
Kompetensteamet

Dag 1, 6 maj
09.00 Registrering med kaffe och smörgås
09.30 Kulturmöten och kulturkrockar inom barntandvården
		
– så kan du förstå för att mötas

• Lär dig mer om i vilka situationer som kulturskillnaderna kan bli tydliga och skapa ”problem”

• Få ökad kunskap om varför många utländska barn inte borstar tänderna trots att föräldrarna
			 har tagit till sig informationen om att det är viktigt

• Det är vanligt att utländska barn är rädda för tandvården – vad beror det på och hur kan vi
			 hjälpa?
• Så skulle kariesspridningen kunna minskas genom ökad kunskap om kulturskillnader
• Ta del av konkreta tips på hur du hanterar besvärliga situationer och vänder dem till
			 någonting positivt

Anna Melle, leg. gymnasielärare, föreläsare och verksam inom sitt konsultföretag Kultur & integration.
Hon har 40 års erfarenhet av att arbeta med integration i olika former och föreläser regelbundet om
dessa frågor. Anna har dessutom gett ut nio böcker bl.a. om hedersvåld och om hur det är att åldras i
ett främmande land. Hennes senaste bok är starkt kopplad till föreläsningsämnet och heter Kulturella
skillnader i tandvården.

Under förmiddagen görs avbrott för kaffepaus (20 min)
11.30 Bensträckare
11.40 Så går du tillväga i mötet med svårundersökta och svårbehandlade patienter
• Få tips på olika tillvägagångssätt för att undersöka barn beroende på ålder

• När barnet vägrar undersökning – så kommunicerar vi med barnet och föräldern för
			 att lösa situationen
• Steg-för-steg – så lyckas du med inskolningen trots att patienten till en början är
			 negativt inställd
• Ta del av konkreta råd och hjälpmedel för att underlätta i situationer där barnet vägrar
			 undersökning
Danijela Toft, specialisttandläkare inom pedodonti sedan 15 år. Hon är yrkesverksam på privatkliniken
Smile Malmö City dit barn remitteras för olika typer av problematik, t.ex. behandlingssvårigheter, tandtrauma och tandvårdsrädsla. Hon är dessutom aktiv föreläsare inom Smile Academy och Tandläkarförbundets kursverksamhet. Danijelas forskningsprojekt har handlat om acceptans av dentalröntgen hos
barn och det pågående forskningsprojekt handlar om tandvårdsrelaterad smärta hos barn och ungdomar
i samband med tandextraktion och är ett samarbete med Odontologiska fakulteten, Malmö universitet.

12.30 Lunch
13.30 Danijela Toft fortsätter
14.40 Paus med kaffebuffé
15.00 Hälsosamma matvanor bland barn och ungdomar – för god tand- och munhälsa
• Uppdatera dina kunskaper om hur mycket socker barn och ungdomar får i sig
• Hur ser barn och ungdomars matvanor ut i Sverige idag och vilka konsekvenser får det?
• Vad underminerar hälsosamma matvanor bland barn och ungdomar?

Christel Larsson, professor i kostvetenskap, arbetar vid Institutionen för kost- och idrottsvetenskap,
Göteborgs universitet. Hon forskar och undervisar framförallt om hur man främjar goda matvanor och
fysisk aktivitet för att bibehålla hälsa och förhindra uppkomst av sjukdomar. Christel är speciellt intresserad av matvanor, fysisk aktivitet och hälsa bland barn och ungdomar samt kostundersökningsmetodik.

16.30 Dagen avslutas

Dag 2, 7 maj
08.00 Slät kopp kaffe
08.30 Barn som far illa – så uppmärksammar du tecken i tid
•
			
•
			
•
•

Tecken som kan tyda på att en förälder försummar sitt barns tandhälsa – så upptäcker vi
dem i ett tidigt skede
Tand- och munhälsoproblem som kan ha orsakats av fysiskt eller psykisk ohälsa – lär dig mer
om de vanligaste problemen och hur du agerar
Föräldrar som uteblir från besök – när ska du bli misstänksam och hur går du vidare?
När finns tillräckliga belägg för en orosanmälan och hur går du tillväga för att göra en sådan?

Ulf H. Fröberg, vd och chefsjurist på Institutet för medicinsk rätt (IMR). IMR är sedan 1980 ett av
Sveriges ledande informations- och utbildningsföretag inom området medicinsk rätt. De erbjuder bland
annat kurser, seminarier, uppdragsutbildningar, konsulttjänster, medicinrättslig litteratur och juridisk
support.

09.30 Kaffepaus med smörgås
09.50 Ulf H. Fröberg fortsätter
10.50 Bensträckare
11.00 Barn med särskilda behov eller funktionsnedsättning – så utför du en
		
grundlig undersökning
•
•
			
•
•

Ta del av samtalsmetoder för att kommunicera med barn med neuropsykiatrisk sjukdom
Vilka hjälpmedel kan vara användbara vid behandling av och i kommunikation med barn med
särskilda behov?
Vad bör vi särskilt ta hänsyn till vid olika typer av funktionsnedsättningar?
Lär dig mer om vanliga diagnoser och mediciner som ofta medför tandhälsoproblematik

Johanna Norderyd, fil. dr, övertandläkare, specialist i pedodonti vid Kompetenscenter för sällsynta odontologiska tillstånd på Odontologiska institutionen i Jönköping. Hennes aktuella forskningsområde är barn
med funktionsnedsättning i tandvården och hon har ett speciellt intresse för etik och bemötandefrågor.

11.45 Lunch
12.45 Johanna Norderyd fortsätter
13.50 Paus med kaffebuffé
14.10 Barn med tandvårdsrädsla – så minskar du rädsla och obehag
•
			
•
•

Vad kan tandvårdsrädsla bero på? Ta del av vanliga orsaker till rädsla och hur du
bemöter patienten
Få konkreta tips på hur du samtalar med ett oroligt barn för att minska obehagliga känslor
Hur kan du arbeta förebyggande så att barn inte utvecklar tandvårdsrädsla?

Robert Schibbye, psykolog för folktandvården och forskar på behandling av tandvårdsrädsla vid Karolinska
institutet.

15.40 Dagen avslutas

PRAKTISK INFORMATION

Barntandvård 2019
➠ Datum: 6–7 maj 2019
➠ Pris: 6 480 kr. I priset ingår lunch, förfriskningar och dokumentationsmaterial.
Moms tillkommer.

Gå 4 betala för 3!
Gäller personer från samma arbetsplats vid samtidig anmälan
och går inte att kombinera med andra erbjudanden.

➠ Plats: Best Western Kom Hotel, Döbelnsgatan 17, Stockholm.
Avbokningsregler & förbehåll
Om du får förhinder och inte kan delta kan du alltid överlåta din plats till en kollega.
För fullständiga avbokningsregler, se www.kompetensteamet.se.
Vi reserverar oss för förändringar i programmet samt möjlighet att ställa in planerad
konferens vid extraordinära händelser.

ANMÄLAN
www.kompetensteamet.se
info@kompetensteamet.se

08-410 281 50

Mottagare:

MWS

Avsändare/returadress:
Kompetensteamet Stockholm AB
Box 3096
103 61 Stockholm

Kompetensteamet är ett konferens- och utbildningsföretag som sedan starten 2009 har
tagit fram konferenser genom att alltid utgå från målgruppens behov och efterfrågan.
På så sätt vet vi att konferenserna alltid behandlar de ämnen och frågeställningar som är
aktuella och som präglar målgruppens yrkesvardag och dess utmaningar.
Vår ambition är att alltid ha de bästa talarna på plats för att förmedla det senaste inom
respektive område, både vad gäller forskning och praktik.

Vill du vara utställare?
Ta chansen att visa upp dina produkter och profilera ditt företag.
Missa inte detta unika tillfälle att etablera nya kontakter och stärka Er
ställning på marknaden.
Antal utställarplatser är begränsat så boka din yta redan idag!
För ytterligare information och priser kontakta oss på
info@kompetensteamet.se eller 08-410 281 50.
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