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PROGRAM
Torsdag 3 februari 2022
08.30 – 09.30

Inregistrering, morgonfika, utställning

09.30 – 09.45
		

Förbundsordförande, Marie Udén, öppnar yrkeskonferensen 2021
och presenterar moderator, Fredrik Berling.

09.45 – 10.45
		

Framtandsimplantat, forskning och klinik
Nicole Winitsky, övertandläkare Protetik, Eastmaninstitutet

10.45 – 10.50

Bensträckare i lokalen

10.50 – 12.00 Två steg fram och ett steg bak?
		 Den tekniska utvecklingen går mycket snabbt, inte minst digitalt. Information och kunskap 		

12.00 – 13.45

LUNCH/UTSTÄLLNING

13.45 – 14.30
		
		

Pedodonti, ”Mutans och gänget – om mikromiljö och hälsa hos våra barn”
Pernilla Lif Holgersson Universitetslektor Institutionen för Odontologi 				
Umeå universitet

14.30 – 14.35

Bensträckare i lokalen

14.35 – 14.55
		

Arbetsmiljöverkets regler om smitta och andra risker i arbetsmiljön
Jenny Persson Blom sakkunnig i smittrisker, regelavdelningen, Arbetsmiljöverket

14.55 – 15.30
		
		

Sätt färg på ditt dagliga arbete – färgtagning samt grunderna i målning av 		
egen producerade protetiska kronor i teorin
Pelle von Wowern Ivoclar Vivadent

15.30 – 16.00

EFTERMIDDAGSFIKA/UTSTÄLLNING

Konferensavgift:

16.00 – 16.45
		

Din viktiga del i endo-teamet								
Övertandläkare och specialist i Endodonti Carl Anjou, Jönköpings län

5300:- för medlemmar i STF. 6300:- för icke medlemmar.

16.45 – 17.00

AVSLUT FÖR DAGEN

19.00		

Välkomstdrink och buffé på Clarion Hotel Sign
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sprids och delas på ett ögonblick; vi lever i gårdagens framtid där vi utför behandlingar 		
som nyss var rena fiktionen. Trots alla framsteg drabbas vi av bakslag och komplikationer. 		
Vilka landvinningar har vi inom käkkirurgin gjort till idag och vad ligger framtidens pipeline? 		
Och hur kan vi genom att blicka bakåt gå bättre rustade framåt?

Välkommen till 2022 års

Yrkeskonferens
TEMA: MÖTET MED FRAMTIDEN

Kursavgiften inkluderar samtliga måltider, fika och föreläsningar. Moms tillkommer.

		

Kvällens DJ´s Claes “CLABBE” Af Geijerstam lovar fullt ös på dansgolvet med den bästa
dansmusiken från 70–90 talet, blandat med nutid. Allt ni vill dansa till … dansgolvet skall
gunga! Ingen gör det bättre än Claes “CLABBE” Af Geijerstam!

Anmälan:

du anmäler dig senast 20 november 2020 via konferensens hemsida:
svetf.se/anmalan
Kommer du under onsdagskvällen så finns STF styrelse på plats mellan 19.00-21.00.
Vi finns på ”hyllan” en trappa upp. Kom gärna förbi och samtala med oss!
Frågor om konferensen, kontakta Svenska Tandsköterskeförbundet, Marie Udén exp@svetf.se
STF har bokat upp rum på Clarion Hotel Sign.
Mer information om bokning av hotellrum hittar du på kenferensens hemsida.
svetf.se/boende
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Lucy Weibull specialist käkkirurgi, Göteborg

Fredag 4 februari 2022
08.30 – 10.00
		
		

Så kan du förbättra din nutida och framtida privatekonomi 					
i några enkla steg										
Emma Persson, privatekonom Länsförsäkringar, Stockholm

10.00 – 10.30

FÖRMIDDAGSFIKA

10.30 – 12.00
		

Från anafylaxi till hjärtstopp, bli trygg i den akuta situationen
Oscar Hammarfjord, Leg tandläkare, leg läkare, Med Dr. Göteborg

12.00 – 12.10

Bensträckare i lokalen

12.10 – 14.00
		

Ensam genom Iran – 184 mil av tillit
Kristina Paltén, äventyrare, ultralöpare, föredragshållare, coach och författare

14.00 – 14.15

Yrkeskonferensen avslutas med diplom

14.15 		

LUNCH
Föreläsningar, dentalutställning och boende under samma tak
Clarion Hotel Sign, Östra Järnvägsgatan 35, Stockholm, www.clarionsign.se

