
Inbjudan till

Tandteknikerdagarna 2019

Våra klara föreläsare dessa dagar är:
Christel Larsson    Anders Linderoth    Åsa Sjöholm 

 Robert Nedelcu    Anders Berglund   

17 maj — 18 maj Radisson Blue Royal Park Hotell, Stockholm

ÅRETS TEMA — Här och Nu

samt en föreläsning som vi håller hemlig tills vi ses i Frösunda! 

Hemlig 
gäst



Tandteknikerdagarna 2019
Nu är det dags att för sjunde året i rad bjuda in till två dagar med 
spännande och inspirerande föreläsare. Nedan presenteras våra 
föreläsare. Nytt för i år är att vi både har en överraskning och en 
hemlig föreläsare som ni får ta del av först när vi ses på Frösundavik! 

Under dagarna kan du mingla med våra utställande företag och gå vår 
tipsrunda. Fina priser utlovas vid vinst! På fredagskvällen äter vi en 

3-rätters middag med kul underhållning och festar loss tillsammans 
med kollegor.

                             Välkomna till två spännande och intressanta dagar! 

Anders Linderoth, Tandtekniker och egen företagare
70 år som tandtekniskt laboratorium, tredje generationens tekniker berättar om TL Ystads resa 
– Hur det är att driva ett tandtekniskt laboratorium på nästan 30 personer. Ur ett chefsperspektiv, i motgång och 
medgång. Visioner, mål och som tredje generationens tandtekniker. Hur förblir man på marknaden i 70 år?    

Åsa Sjöholm, Tandtekniker, egen företagare och föreläsare 

Den lilla luckan, det stora helvetet – Det är alltid svårt att ersätta en förlorad framtand.
Många situationer kan försvåra förutsättningarna för att nå ett bra slutresultat  t ex en missfärgad pelare, rotfyll-
ning, hög läpplinje eller ett implantat. Vi tandtekniker vet vad det innebär om patienten inte blir nöjd eller om de 
svåra förutsättningarna kräver att vi får göra om kronan. Hur ska vi ta betalt? Att jobba gratis känns inte roligt.

 
Robert Nedelcu, Doktorand inom digital protetik/kirurgi vid Uppsala Universitet, Övertandläkare i Oral Protetik vid 
Plastik och Käkkirurgi, Akademiska Sjukhuset

Digital protetik – var är vi på väg? – Föreläsningen tar upp nya trender inom digital protetik och tandteknik, 
men lyfter även fram den vetenskapliga evidens som finns och som saknas. Rykande färsk forskningsdata kommer 
att diskuteras avseende intraoral scanning vid omfattande implantatbehandling och vad man bör känna till som 
tandtekniker. 

Christel Larsson, Universitetslektor och övertandläkare 

Keramer – Föreläsningen kommer beröra erfarenheter från forskning och klinik, inklusive cementval och cemente-
ringsteknik för olika keramer.

Anders Berglund, Universitetslektor på Umeå universitet 
Resan från en utbildning med till åren kommen utrustning och galopperande underskott till en 
utbildning med modern utrustning och ekonomi i balans – Tandteknikerutbildningen i Umeå drabbades 
2012 av universitets enhetshyra där hyreskostnaden ökade med mer än 200%. Vi försökte att kompensera för detta 
med att ta in fler studenter men det var ingen lyckad strategi. Efter fem års letande hittade vi nya lokaler hos ett 
kommersiellt lab nära tandläkarhögskolan. Utbildningen ligger idag på en riktigt arbetsplats och utbildningen har 
digitaliserats kraftigt. 



09:00 Inregistrering, utställning, fika med smörgås
10:00 Välkomna
10:20 Anders Linderoth  
10:45 Åsa Sjöholm 
11.10 Hemlig gäst 
11:30 Utställning 
12:00 Lunch 
13:00 Robert Nedelcu 
14:30 Utställning och kaffe 

15:00 Överraskning 
15:45 Christel Larsson 
16:45 Utställning

19:00 Fördrink, middag, underhållning och tandteknikerparty  – DJ Thomas Gee
01.00 ET = Egen tid

09:00 Produktpresentationer bland utställarna
10:00 Hemlig gäst 
10:20 Utställning, vinnare av tipsrundan presenteras och fika

11.30 Anders Berglund 
12:00 Hemlig gäst
12:30 Tandteknikerdagarna avslutas med gemensam lunch

* Dessa tider är cirkatider och föreläsare kan komma att byta tider med varandra.  
Uppdaterad information kommer att finnas på www.dentallab.se

Program för dagarna*
Fredag den 17 maj

Lördag den 18 maj



Plats
Radisson Blue Royal Park Hotel 
Frösundaviks allé 
169 04 Solna

Kursavgift 
4 250:- inklusive moms för medlemmar i Sveriges Tandteknikerförbund.
6 250:- inklusive moms för icke medlemmar i Sveriges Tandteknikerförbund.
Kursavgiften inkluderar samtliga föreläsningar, konferensmåltider, 
festmiddag och underhållning enligt program.
Logi ingår ej i kursavgiften. Anmälan är bindande. 

Logi 
Radisson Blue Royal Park Hotell,  Frösundavik Stockholm 
Enkelrum 1295 kr/natt 
Dubbelrum 1495 kr/natt 
Priserna är per rum, frukostbuffé ingår

Frågor angående anmälan, logi och föreläsningarna  
besvaras av Solweig Hultén, verksamhetskoordinator
Telefon: 0706-311 720
Mejl: solweig.hulten@dentallab.se

Anmälan görs enklast på:
Vår hemsida www.dentallab.se 
Saknar du tillgång till en dator mejla till
solweig.hulten@dentallab.se

Sista anmälningsdag 
22 mars 2019

Anmäl dig här

←

Early bird-rabatt 10 % före den 25/1 2019


