TVÅ UTBILDNINGSDAGAR FULLA AV VERKTYG
OCH INSPIRATION FÖR DIG SOM
ARBETAR SOM TANDSKÖTERSKA!

PIA GABRE
Pia är adjungerad professor i cariologi vid Göteborgs universitet. Hon arbetar även i Uppsa-

Den här konferensen är för dig som är tandsköterska

la som cheftandläkare i Folktandvården och är

och intresserad av kunskapspåfyllning. Under två

chef för Kunskapscentrum för äldretandvård.

fullspäckade dagar kommer du att få med dig just de

Pia har medverkat som expert då Socialstyrel-

nycklar och verktyg du behöver för att kunna bli ännu

sen tog fram nationella riktlinjer för vuxentandvård och även

mer inspirerad och kunnig i din yrkesroll.

i kunskapsöversikter i äldretandvård som andra myndigheter

Lyssna till några av Sveriges
främsta experter

LASSE GUSTAVSON

tagit fram.

Lasse är brandmannen som kom igen.
Efter en fruktansvärd arbetsolycka -81, kunde

Våra uppskattade föreläsare kommer att leda dig

Lasse återgå till utryckningstjänst på Brand-

genom två heldagar fyllda av aha-upplevelser, goda

kåren igen. Framgångsfaktorerna låg i med-

skratt och verktyg som kommer att lyfta dig i rollen som

mänskliga värderingar, utforskade dialog och målmedveten
viljekraft. En sant humanitär och stödjande kultur, som vi alla

tandsköterska.

kan utveckla, menar Lasse. Lasse är idag hälsopedagog, med

Många av Sveriges främsta experter kommer att vara samlade och därför vågar vi lova ett sällsynt bra tillfälle att delta på
ett arrangemang – bara för tandsköterskor!
Ta chansen att inhämta ny kunskap

från hela landet!

ANNA MELLE
Anna har bred erfarenhet av det mångkulturella
svenska samhället och föreläser bl.a. om kul-

under två trevliga konferensdagar
tillsammans med branschkollegor

inriktning mot mental hälsa, ledarskap och hållbart arbetsliv.

turmöten, kulturkrockar, hedersrelaterat våld

Grupprabatt!
Gå 5 betala
för 4

och patientbemötande inom vården. Anna
arbetar även som gymnasielärare och har 40 års erfarenhet av
att arbeta med integration i olika former.

SHERVIN SHAHNAVAZ
Shervin är legitimerad psykolog och psyko-

Detta kommer du att lära dig på konferensen

•
•
•
•
•

terapeut. Han har i många år arbetat kliniskt
med både barn och vuxna med tandvårds-

Att nå fram bättre i kommunikationen med personer
som lider av psykisk instabilitet

Karolinska Institutet, där han arbetar som lärare. Han är förfat-

Konflikthantering på jobbet

tare till boken Tandvårdspsykologi (Studentlitteratur, 2012)

rädsla och har nyligen disputerat i ämnet vid

Verktyg för ett längre och mer hållbart arbetsliv
Strategier för ett hållbart arbetsliv med mindre stress

PERNILLA WIKSTRÖM PEHRSON

Hur du ger och tar emot feedback

Pernilla är jur.kand och arbetar som chefsjurist
i Örebro kommun. Hon har en bakgrund som

Hör gärna av dig om du har frågor!

jurist inom Örebro läns landsting och har arbetat med hälso- och sjukvårdsjuridik i många
år. Pernilla tjänstgör även som särskild ledamot vid länsrätten
i Karlstad och medverkar som kursledare vid sjuksköterskeut-

JOHN ANDERSSON
Produktansvarig, Greater Minds
john.andersson@greaterminds.se
031-22 24 51

bildningen vid Örebro universitet.

DANIEL TORNBERG
Daniel är advokat och VD på MarLaw. Han
är specialiserad på marknadsrätt, upphovsrätt,
avtalsrätt och IT–relaterad medierätt. Daniel
är en av Sveriges mest rutinerade processombud vid Marknadsdomstolen, med erfarenhet som ombud vid
EU-domstolen och Högsta Domstolen.

30 NOV
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UTMANINGAR I ÄLDRETANDVÅRDEN

•
•
•
•
•

Fler äldre med mer tänder – hur möter vi utmaningen?
Munhälsa hos friska äldre och sköra äldre
En ren mun ger friskare kropp
Att förebygga och behandla karies
Muntorrhet

1 DEC

SÅ KAN DU SOM TANDSKÖTERSKA UNDERLÄTTA FÖR PATIENT MED TANDVÅRDSRÄDSLA

•
•
•

Hur bemöter man tandvårdsrädsla hos barn, ungdomar
och vuxna?
Hur påverkar man tankar, känslor och beteenden som
står i vägen för tandvård?
Vilka psykologiska behandlingar och metoder är effektiva
mot tandvårdsrädsla?

TANDSKÖTERSKANS ROLL I ÄLDRETANDVÅRDEN

•
•
•
•

Anpassa munvården till kognitiva och fysiska begränsningar
Samverkan med vårdpersonal
Tandsköterskans roll i äldretandvården
Hur ska patienten behandlas? (patientfall)

ATT ARBETA FÖREBYGGANDE MOT TANDVÅRDSRÄDSLA

•
•

•
•
•

Så fungerar Personuppgiftslagen i dag – detta innebär
ändringarna för dig i tandvården
Bakgrund till ändringen
Ändade regler för hur du hanterar uppgifter i t.ex e-post

SÅ FÖRBEREDER NI ER INFÖR DEN 25 MAJ, 2018

•
•

Hur förebygger man tandvårdsrädsla?
Shervin Shahnavaz, psykolog, psykoterapeut och
författare

Pia Gabre, professor i cariologi och cheftandläkare
Folktandvården

INTRODUKTION TILL NYA DATASKYDDSFÖRORDNINGEN

Vad säger den vetenskapliga litteraturen om tandvårdsrädsla?

KULTURMÖTEN OCH KULTURKROCKAR I TANDVÅRDEN

•
•
•
•

Checklista för att se till att ni är förberedda
De här fallgroparna ska du undvika

Hur patienter med en annan kulturell bakgrund ser på
den svenska tandvårdens uppbyggnad
Synen på tandhälsan – ”blir tanden sjuk så är det bara att
dra ut den!”
Hur tar patienter från traditionsbundna samhällen till sig
tandvårdsbegrepp som rotfyllning, karies och tandsten?
Konkreta tips och råd på hur du hanterar besvärliga situationer och vänder dem till något positivt
Anna Melle, författare, integrationsexpert och
föreläsare

Daniel Tornberg, advokat
Advokatfirman MarLaw AB

HÅLLBARHET I ARBETSLIVET
LAGAR SOM STYR TANDVÅRDEN
– DETTA MÅSTE DU SOM TANDSKÖTERSKA VETA

•

Vilka är de centrala bestämmelserna som styr tandvården?

INFORMATIONSHANTERING INOM TANDVÅRDEN
– DOKUMENTATION

•
•
•
•
•
•

•
•
•

Utforskande kommunikation – fortsätt att vara nyfiken
och fortsätt att lära
Så bidrar du till bättre laganda på jobbet
Att verka för en öppen feedbackkultur
Lasse Gustavsson, hälsopedagog och professionell
föreläsare

Vad innebär patientdatalagen för informationshanteringen
inom tandvården?
Finns det en ”inre sekretess”?
När är du behörig att ta del av uppgifter om en patient?
Vad är ett dataintrång?
Vilka uppgifter måste vara med i en patientjournal?
Vem ansvarar för uppgifterna i patientjournalen?
Pernilla Wikström Pehrson, chefsjurist
Örebro läns landsting
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Registrering, kaffe/te & smörgås
Kursen startar
Kaffe/te
Lunch
Eftermiddagsfika
Avslutning

WWW.GREATERMINDS.SE

031-22 24 50

INFO@GREATERMINDS.SE

TRE GODA ANLEDNINGAR

Vår vision är att hjälpa dig att bli ännu bättre på ditt jobb.

•

Hos Greater Minds får du mycket utbildning till
en lägre kostnad.

•

Alla våra utbildare, program och kurslokaler är
kvalitetssäkrade, vilket gör att vi kan garantera en
hög standard på din utbildning.

•

Du får mer än bara kurs – efter utbildningen får
du möjlighet till ytterligare utveckling genom
relevanta artiklar, videoklipp, tips och idéer.

Genom att utveckla efterfrågade kurser och konferenser,
som leds av några av Sveriges bästa föreläsare, så är vi en
viktig kugge i det som gör svenskt arbetsliv ännu bättre.
Till oss kommer personer som tar sitt jobb på allvar och
vill investera i sig själva genom ökad kunskap inom sina
respektive behovsområden. Varmt välkommen du också!

Information
TANDSKÖTERSKAN 2017
STOCKHOLM 30 NOV-1 DEC
PRIS: 5 990 kr (exkl. moms) /person
FRÅGOR: Kontakta oss på

info@greaterminds.se eller ring kundservice
på 031-22 24 50

LOKAL: Quality Hotel Globe

Arenaslingan 7, 121 26 Stockholm

QUALITY HOTEL GLOBE
Ligger på Söder i Stockholm, vägg
i vägg med Ericsson Globe och
Tele2 Arena. Endast tio minuter från
Stockholms Central.

Returadress: Greater Minds / Kunskapsgruppen GM AB, Kungstorget 5, 411 17 Göteborg

OM GREATER MINDS

