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Utbildning  Utbildning  
på dina villkorpå dina villkor

Se hela kursutbudet på www.ptj.se/utbildning

Hitta din lust att lära!Hitta din lust att lära!
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Utbildning och verksamhetsutveckling är prioriterade områden för Praktikertjänst. 
Vi erbjuder allt från endagskurser till efterutbildningar som löper över flera år.  
Vi satsar på en genomtänkt kompetensutveckling för samtliga yrkeskategorier inom 
tandvård, hälso- och sjukvård och utbildningar för dig som är chef. I PTJ Akademi kan 
du läsa mer om kurserna och anmäla dig. Här kan du även se din utbildningshistorik 
och skriva ut kursintyg efter avslutade utbildningar. Du hittar mer information om 
villkor och upplägg på sida 52.  
Varmt välkommen! Varmt välkommen! 

Välkommen till  
Praktikertjänst

www.ptj.se/utbildning
Anmäl dig här!Anmäl dig här!
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Fortbildningspoäng på våra kurser
Fortbildning är ett sätt att utveckla kvaliteten och därmed ge patienterna den 
allra bästa vården. För oss inom Praktikertjänst är det viktigt att både chefer och 
medarbetare söker ny kunskap, uppdaterar befintlig kunskap och säkerställer 
att de får tillgång till den kunskap som de behöver. Ytterst handlar det om att 
Praktikertjänst erbjuder kvalitativ vård och god service till alla våra patienter.

Du får fortbildningspoäng när du deltar på Praktikertjänsts kurser. Det finns 
tre olika poängtyper; odontologiska, medicinska och verksamhetsutvecklande. 
Poängen baseras på antalet kurstimmar och ämne.

I kompetensutvecklingsportalen PTJ Akademi, www.ptj.se/utbildning kan du se 
hur många poäng/kurstimmar du har fortbildat dig.

Teckenförklaring
M = Medicinska poäng
O = Odontologiska poäng
V  = Verksamhetsutvecklande poäng

Poäng:
O 
V  4
M 
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Jag har hittat lusten 
att lära – har du? 
Hur många kurser har du gått de senaste två åren?  
Sedan mitten av 1980-talet har jag nog överskridit 700 kurs- och 
utbildningsdagar, men under de senaste två åren har det knappt 
blivit några alls. Jag kan nog räkna antalet för min egen del på 
en, max två, händer.

För pandemin har satt käppar i hjulen. 
Vi har bjudit in för att sedan ställa in.  
Av och på. Inte riktigt som ett strob- 
oskop, utan snarare som små barn 
som leker med ljusknappen i vardags-
rummet. Men nu planerar vi för en 
vardag efter pandemin och släpper 
den här katalogen med kurser och 
utbildningar för hösten 2022.

När den här texten skrivs i februari 
2022 har pandemin fortfarande 
Sverige och stora delar av världen i 
ett järngrepp. Smittotalen i Sverige 
är de högsta någonsin samtidigt som 
samtliga restriktioner har hävts.  
Något har förändrats.

Vi har börjat lära oss att hantera 
sjukdomen. Den ska inte hindra oss att 
träffas och därför tror jag att hösten 
2022 kommer att vara någorlunda 
normal, även om vi såklart planerar för 
att med kort varsel kunna ställa in och 
ställa om på grund av restriktioner och 
rekommendationer.

Kurserna vi erbjuder under hösten 
kommer att ske fysiskt och komp-

letteras av olika digitala utbildningar. 
Vi räknar alltså med att huvudsakligen 
kunna ses och träffas, och inte bara 
bakom en skärm. Det formella – och 
informella – utbytet av erfarenheter  
och kunskap är centralt för att tänka 
nytt och få nya idéer.

Det här är den första katalogen på 
två år och min och hela utbildnings-
avdelningens förhoppning är att 
kunna erbjuda något för alla – från 
medicin och odontologi via ledarskap 
och ekonomi till patientsäkerhet och 
kvalitet. Vi vill att katalogen ska vara 
fulltankad med spännande teman och 
föreläsare. 

Kurserna – oavsett om de är halvdags, 
endags, flerdags eller en vecka – ska 
erbjuda både aha-upplevelser och 
nya möten. Vi erbjuder exempelvis 
ett nytt och spännande innehåll på 
våra ADDERA-workshoppar och har 
dessutom startat Optimera, ett helt 
nytt utvecklingsprogram för hälso-  
och sjukvården.
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”Nu blickar vi framåt och det 
känns otroligt glädjande att 
äntligen kunna erbjuda både 
fysiska och digitala kurser igen.” 

Ytterligare en nyhet är den kickoff som erbjuds i 
Stockholms skärgård. Det är ett ypperligt tillfälle att  

göra en omstart efter mer än två år präglade av 
pandemi och möten bakom skärmar, visir och 

plexiglas.

Kursen Modernt ledarskap är naturligtvis kvar.  
Den är omåttligt populär, vilket är helt rimligt  

med tanke på de utmaningar som finns kring  
att leda i en utmanande period.

Nu blickar vi framåt och det känns  
otroligt glädjande att äntligen kunna 

erbjuda både fysiska och digitala kurser 
igen. För efter fler än 700 kursdagar  

är jag fortfarande nyfiken.  
Jag vill fortfarande lära mig nytt.  

Och, framförallt, jag vill träffa 
människor i nya miljöer. För det  

är kul att gå på kurs. 

ANDERS JONSSON
Cheftandläkare och 
utbildningschef
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Din trygghet är det allra viktigaste

För oss är det viktigt att du känner dig trygg att anmäla dig 
till våra kurser. Här kan du läsa vad som gäller om du skulle bli 
sjuk.

Tjänstereseförsäkring – när du behöver avboka din plats 
på grund av sjukdom 
Det är av största vikt att deltagare vid minsta sjukdomssymtom avstår 
från kursen. Alla anställda inom Praktikertjänstkoncernen omfattas av en 
tjänstereseförsäkring genom AIG. Om du på grund av sjukdom behöver 
avboka dig efter sista avbokningsdagen* har du möjlighet att pröva din rätt 
till ersättning hos AIG som Praktikertjänst AB samarbetar med. 

Tjänstereseförsäkringen täcker icke avbokningsbara resekostnader och
researrangemang för maximalt 30 000 kr per biljett om du eller en nära
anhörig blir sjuk, en nära anhörig avlider eller annan oförutsedd händelse 
inträffar.

Detta förutsätter att du har läkarintyg från en läkare som uttryckligen 
avråder dig från att resa. Vid eventuella frågor vänligen kontakta 
försäkringsavdelningen direkt på forsakring@ptj.se eller 010-128 44 00.

Utbilda dig tryggt

För dig inom Praktikertjänst erbjuder 
vi också ett stort utbud av digitala 
utbildningar.

Läs mer och anmäl dig på 
www.ptj.se/utbildning.

* Sista avbokningsdag för respektive kurs hittar du i bokningsbekräftelsen som skickas till din e-postadress.



 KICK OFF 2022 <<
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Endagskurser

Kvalitetssäkra mottagningen i hygienfrågor  
ORT OCH DATUM ENLIGT ÖNSKEMÅL

Depuration för tandsköterskor
SOLNA, STOCKHOLM, 10/11

HLR och teamträning – när det oväntade inträffar 
ORT OCH DATUM ENLIGT ÖNSKEMÅL

Modern bettfysiologi – enklare och roligare  
behandling av svåra patienter   
STOCKHOLM, PRAKTIKERTJÄNSTS KONTOR, 11/11

Operationsassistans och hygien för  
tandhygienister och tandsköterskor 
STOCKHOLM, HAYMARKET BY SCANDIC, 11/11

Piezokirurgi – lär dig behärska den senaste   
tekniken inom dental kirurgi  
STOCKHOLM, PRAKTIKERTJÄNSTS KONTOR, 7/10

Den nya klassificeringen av parodontit
och periimplantit
STOCKHOLM, PRAKTIKERTJÄNSTS KONTOR, 23/9

10

10

11

12

13

14

15

SIDAKURS, ORT OCH DATUM 
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SIDA

Skräddarsydda utbildningar 
– en kurs bara för er– en kurs bara för er
Hittar du inte den kurs du och din klinik söker?  
Då kan vi ta fram ett skräddarsytt upplägg efter era 
kompetensbehov. Vi vet att alla arbetsgrupper och 
mottagningar är olika, och med många års erfarenhet 
av att utveckla utbildningskoncept ser vi till att ni får 
kvalitativ utbildning till bra villkor. Kontakta oss på 
utbildning@ptj.se så hjälper vi gärna till.



>> Endagskurser
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Hygienfrågor är ett högaktuellt ämne som engagerar oss alla, inte minst efter de senaste 
åren. Med den här kursen kan teamet tryggt vila i att alla nödvändiga rutiner och flöden 
är på plats för att hålla god hygienisk kvalitet och erbjuda god säkerhet för patienter och 
medarbetare. 

Kursens mål är att ge hela tandvårdsteamet kunskaper i hygien och smittskydd för att 
förebygga vårdrelaterade infektioner och ökad antibiotikaresistens. Kursen hålls på 
din klinik för att skräddarsy en utbildning som passar just ditt team och era behov och 
utmaningar.

FÖRELÄSARE   Inger Spencer, tandsköterska och före detta hygienansvarig  
   för Folktandvården i Västra Götaland
MÅLGRUPP  Hela tandvårdsteamet
KURSAVGIFT  Enligt offert
ÖVRIGA UPPGIFTER Utbildningen hålls på den egna kliniken

KURSANSVARIG  Linnea Svensson
   linnea.svensson@ptj.se
   010-128 00 93
 

En praktisk och teoretisk kurs som ger dig grundläggande kunskaper om gingivit, parodontit 
och depurationsteknik. Med dig hem från kursen har du kunskaper om instrument och  
tekniker för att avlägsna supragingival tandsten.

FÖRELÄSARE  Christopher Appelqvist,  
   specialist parodontologi, Karlskrona
MÅLGRUPP  Tandsköterskor
KURSAVGIFT  7 900 kr (Praktikertjänst)
   9 775 kr (övriga, inkl. moms)
ÖVRIGA UPPGIFTER Fika och lunch ingår i kursavgiften

KURSANSVARIG  Sara Kuitunen
   sara.kuitunen@ptj.se
   010-128 39 19

 

Poäng:
O 6
V  
M 

Poäng:
O 
V  4
M 

Kvalitetssäkra mottagningen i hygienfrågor  

UTBILDNINGEN HÅLLS PÅ EGNA KLINIKEN
Datum: På förfrågan

Depuration för tandsköterskor    

SOLNA, STOCKHOLM 
Datum: Torsdag 10/11

https://ptjakademi.luvit.se/LuvitPortal/activities/ActivityDetails.aspx?inapp=1&id=185
https://ptjakademi.luvit.se/LuvitPortal/activities/ActivityDetails.aspx?inapp=1&id=176


Endagskurser <<
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Utbildning i hjärt- och lungräddning samt teamträning i akuta situationer.  
Vi skräddarsyr utbildningen efter verksamhetens behov. 

Utbildningen sker i din dagliga arbetsmiljö och ger arbetsgruppen möjlighet att träna på 
kommunikation, samarbete och praktiska färdigheter. Utbildningen följer det svenska 
HLR-rådets riktlinjer.

MÅLGRUPP  Tandvårdsteam och hälso- sjukvårdsteam
KURSAVGIFT  Enligt offert
ÖVRIGA UPPGIFTER Utbildningen hålls på den egna kliniken

KURSANSVARIG  Katarina Håkansson
   katarina.hakansson@ptj.se
   010-128 40 44

Poäng:
O 
V  
M 4

www.ptj.se/utbildning

Anmäl dig härAnmäl dig här

HLR och teamträning – när det oväntade inträffar 

UTBILDNINGEN HÅLLS PÅ EGNA KLINIKEN
Datum: På förfrågan

https://ptjakademi.luvit.se/LuvitPortal/activities/ActivityDetails.aspx?inapp=1&id=277


>> Endagskurser
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Bettfysiologi skiljer sig från annan tandvård. Patienterna kan ofta vara krävande och be-
handlingen upplevas som svår att förutsäga. Det leder till att många tandläkare känner 
frustration. Under dagen tar vi avstamp i ett antal patientfall och diskuterar utredning, 
diagnostik, behandling och uppföljning av TMD-patienter i allmäntandvården.

Kursen uppdaterar dig i ämnet bettfysiologi och rustar dig med kunskap som gör det 
enklare och roligare att utreda och behandla TMD-patienter i den egna kliniken. Efter 
genomförd kurs ser du med nya ögon på dina TMD-patienter och har lättare att sortera 
vilka patienter som sannolikt kräver remiss till specialist. Du lär dig tips och tricks som 
underlättar vardagen och kan efter kursen med god förutsägbarhet sätta in lämplig 
behandling beroende på diagnos och patient. 

FÖRELÄSARE  Einar Hansson, övertandläkare och specialist  
   i bettfysiologi, Jönköping
MÅLGRUPP  Tandläkare
KURSAVGIFT  6 300 kr (Praktikertjänst)
   7 875 kr (övriga, inkl moms)
ÖVRIGA UPPGIFTER Lunch och fika ingår i kursavgiften

KURSANSVARIG  Linnea Svensson 
   linnea.svensson@ptj.se
   010-128 00 93
 

Poäng:
O 6
V  
M

Modern bettfysiologi – enklare och roligare behandling 
av svåra patienter    
 
STOCKHOLM, PRAKTIKERTJÄNST KONTOR
Datum: Fredag 11/11

www.ptj.se/utbildning

Anmäl dig härAnmäl dig här

https://ptjakademi.luvit.se/LuvitPortal/activities/ActivityDetails.aspx?inapp=1&id=392


Endagskurser <<
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Den här praktiska kursen ger dig fördjupade kunskaper inom assistans vid kirurgiska 
ingrepp. Du övar på basala hygienrutiner, uppdukning och inklädning. Du får också en 
större säkerhet inom instrumentering och assistans samt postoperativt omhänder- 
tagande. Kursen är både för dig som i dagsläget assisterar och som ska börja assistera.

FÖRELÄSARE   Eva Smith Lysell, tandsköterska med vidareutbildning i  
   operationssjukvård, Malmö
MÅLGRUPP  Tandhygienister och tandsköterskor  
KURSAVGIFT  6 500 kr (Praktikertjänst)
   8 125 kr (övriga, inkl. moms)
ÖVRIGA UPPGIFTER Fika och lunch ingår i kursavgiften 

KURSANSVARIG  Sara Kuitunen 
   sara.kuitunen@ptj.se
   010-128 39 19

 

Poäng:
O 6
V  
M

utbildning@ptj.se
Frågor?Frågor?

Operationsassistans och hygien för tandhygienister  
och tandsköterskor  

STOCKHOLM, HAYMARKET BY SCANDIC
Datum: Fredag 11/11

https://ptjakademi.luvit.se/LuvitPortal/activities/ActivityDetails.aspx?inapp=1&id=119


>> Endagskurser
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Det här är kursen för dig som idag utför kirurgiska ingrepp med konventionell teknik 
och vill ta steget att komma igång med piezokirurgi. Vi går igenom hur piezotekniken 
fungerar och hur vanliga kirurgiska ingrepp går till med metoden, till exempel operati-
va extraktioner, parodontalkirurgi, apikalkirurgi och sinuslyft. Förutom föreläsningen 
jobbar du även praktiskt med piezomaskin på griskäkar.

FÖRELÄSARE   Jan Gudmundson, specialist parodontologi, Östersund
MÅLGRUPP  Tandläkare
KURSAVGIFT  7 200 kr (Praktikertjänst)
   9 000 kr (övriga, inkl moms)
ÖVRIGA UPPGIFTER Lunch och fika ingår i kursavgiften

KURSANSVARIG  Linnea Svensson 
   linnea.svensson@ptj.se
   010-128 00 93

 Poäng:
O 6
V  
M

Piezokirurgi – lär dig behärska den senaste tekniken 
inom dental kirurgi  
 
STOCKHOLM, PRAKTIKERTJÄNSTS KONTOR
Datum: Fredag 7/10

www.ptj.se/utbildning

Anmäl dig härAnmäl dig här

https://ptjakademi.luvit.se/LuvitPortal/activities/ActivityDetails.aspx?inapp=1&id=312
https://ptjakademi.luvit.se/LuvitPortal/activities/ActivityDetails.aspx?inapp=1&id=395


Endagskurser <<
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Hur använder du de nya klassificeringarna av parodontala och periimplatära sjukdo-
marna och vilka behandlingsstrategier finns? Under kursen får du grundlig kunskap och 
verktygen du behöver för att använda det nya klassificeringssystemet och terapiplanera 
olika patientfall. Målet är att du ska känna dig tryggare med att använda den nya klassi-
ficeringen i din riskbedömning och val av behandling.

FÖRELÄSARE   Shariel Sayardoust, universitetslektor,  
   övertandläkare, Jönköping
MÅLGRUPP  Tandläkare och tandhygienister
KURSAVGIFT  6 300 kr (Praktikertjänst)
   7 875 kr (övriga, inkl. moms)
ÖVRIGA UPPGIFTER Fika och lunch ingår i kursavgiften 

KURSANSVARIG  Linnea Svensson 
   linnea.svensson@ptj.se
   010-128 00 93
 

Poäng:
O 6
V  
M

Den nya klassificeringen av parodontit  
och periimplantit  

STOCKHOLM, PRAKTIKERTJÄNSTS KONTOR
Datum: Fredag 23/9

www.ptj.se/utbildning

Anmäl dig härAnmäl dig här

https://ptjakademi.luvit.se/LuvitPortal/activities/ActivityDetails.aspx?inapp=1&id=395
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Flerdagskurser

Bli arbetsstark och öka din förmåga
ATEN, GREKLAND, 15/9 – 18/9

Greater New York Dental Meeting
NEW YORK, USA, 25/11 – 1/12

Endodonti i förvandling 
STOCKHOLM, HOTEL AT SIX, 6/10 – 7/10

Fördjupningskurs i FRENDA
STOCKHOLM, SKOGSHEM & WIJK, 1/12 – 2/12

Hjärnsmart kommunikation och svåra samtal  
BARCELONA, SPANIEN, 5/10 – 8/10

Effektivt självledarskap
STOCKHOLM, YASURAGI, 13/10 – 14/10

Så bettrehabiliterar du parodontitpatienter 
STOCKHOLM, DOWNTOWN CAMPER BY SCANDIC, 13/10 – 14/10

Oral farmakologi – praktiska tips och råd 
 LAZIO, ITALIEN, 12/10 – 15/10

Kickoff 2022
DJURÖNÄSET, VÄRMDÖ, 1/9 – 2/9

18
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30

28

32

SIDAKURS, ORT OCH DATUM 
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Flerdagskurser

Skräddarsydda utbildningar 
– en kurs bara för er– en kurs bara för er
Hittar du inte den kurs du och din klinik söker?  
Då kan vi ta fram ett skräddarsytt upplägg efter era 
kompetensbehov. Vi vet att alla arbetsgrupper och 
mottagningar är olika, och med många års erfarenhet 
av att utveckla utbildningskoncept ser vi till att ni får 
kvalitativ utbildning till bra villkor. Kontakta oss på 
utbildning@ptj.se så hjälper vi gärna till.

SIDA

Panoramaröntgen  
– i samarbete med Röntgenutbildarna

Röntgenutbildarna erbjuder medarbetare i Praktikertjänst att gå utbildning 
i panoramaröntgen till 20 % rabatt.  I erbjudandet ingår den körkortskurs 
Strålsäkerhetsmyndigheten har som krav att verksamheter genomför för att få inneha 
och använda panoramaröntgen. Även fortsättningskursen för dig som haft körkortet ett 
tag och behöver uppdatera dig ingår. Läs mer på www.ptj.se/utbildning.

          
När du anmäler dig via  När du anmäler dig via  
Praktikertjänst får du Praktikertjänst får du 
20% rabatt 20% rabatt på kursavgiften! på kursavgiften! 

https://ptjakademi.luvit.se/LuvitPortal/activities/ActivityDetails.aspx?inapp=1&id=396


>> Flerdagskurser
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Bli arbetsstark och 
öka din förmåga

Stärk din kompetens och medvetenheten kring att förebygga och 
minska risken för arbetsskador. Den här kursen varvar teori och prak-
tik med föreläsningar, workshops och övningar som ökar din hållbar-
het och prestation. Du får med dig motivation, energi och konkreta 
tips som gör skillnad på kliniken och i resten av arbetslivet. 

FÖRELÄSARE
Lovisa Sandström, träningsexpert, Stockholm
Louise Fredén, fysioterapeut, Stockholm 

ATEN, GREKLAND
Datum: Torsdag 15/9 – söndag 18/9

Poäng:
O 
V  12
M



 KICK OFF 2022 <<

19PRAKTIKERTJÄNSTS UTBILDNINGAR 2022 19PRAKTIKERTJÄNSTS UTBILDNINGAR 2022

MÅLGRUPP  Tandvårdsteam och hälso - och sjukvårdsteam

KURSAVGIFT  8 800 kr (Praktikertjänst)
   11 000 kr (övriga, inkl. moms)

ÖVRIGA UPPGIFTER Flyg t/r Stockholm eller Köpenhamn–Aten,  
   del i dubbelrum 3 nätter inkl. frukost 10 375kr*,
   enkelrumstillägg 3 450 kr*. Kostnader för övrig 
   mat och dryck samt eventuella kring-
   arrangemang tillkommer.

KURSANSVARIG Linnea Svensson, linnea.svensson@ptj.se
   010-128 00 93

* Vi reserverar oss för eventuella prisförändringar som är utanför vår kontroll.

www.ptj.se/utbildning

Anmäl dig härAnmäl dig här

https://ptjakademi.luvit.se/LuvitPortal/activities/ActivityDetails.aspx?inapp=1&id=200


>> Flerdagskurser
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Greater New York 
Dental Meeting 

Ta tillfället i akt att följa med på en av de största 
dentalkongresserna i världen: Greater New York Dental 
Meeting. Här får du chans att nätverka med kollegor från 
hela världen, lyssna på aktuella föreläsningar och kika runt 
på mässan efter spännande branschnyheter. 

Boka med oss för att slippa arrangera flyg, hotell, transfer och 
kongressanmälan. Dessutom får du extra trygghet med en kontakt-
person på plats och en omfattande försäkring om olyckan skulle vara 
framme. Reser du själv finns det möjlighet att umgås med gruppen där 
middagar och aktiviteter planeras för de som vill delta.

Varmt välkommen att uppdatera teamet med senaste nytt i 
dentalvärlden och samtidigt njuta av New York när träden är som 
vackrast, mitt under Thanksgiving-festligheterna.  
En perfekt årsavslutning för teamet!

 

NEW YORK, USA
Datum: Fredag 25/11 – torsdag 1/12

https://ptjakademi.luvit.se/LuvitPortal/activities/ActivityDetails.aspx?inapp=1&id=91
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MÅLGRUPP   Hela tandvårdsteamet

KURSAVGIFT  9 500 kr (Praktikertjänst)
   11 875 kr (övriga, inkl. moms)
   I kursavgiften ingår inträde till mässan.

ÖVRIGA UPPGIFTER Flyg t/r Stockholm – New York, 6 nätter i delat 
   dubbelrum inkl. frukost, riktpris 17 000 kr*. 
   Enkelrumstillägg 8 000 kr*. 
   Kostnader för övrig mat, dryck samt eventuella  
   kringarrangemang tillkommer.

KURSANSVARIG Linnea Svensson, linnea.svensson@ptj.se
   010-128 00 93

90%
av våra kursdeltagare rekommenderar 
fler att gå någon av våra kurser! 
Det är vi väldigt stolta över.

* Vi reserverar oss för eventuella prisförändringar som är utanför vår kontroll.

utbildning@ptj.se
Frågor?Frågor?

https://ptjakademi.luvit.se/LuvitPortal/activities/ActivityDetails.aspx?inapp=1&id=91


>> Flerdagskurser
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Utfallet av endodontisk behandling borde vara förutsägbart. Men så är det sällan,  
trots den växande arsenalen av teknik och metoder. 

Kursen är för dig som är nyfiken på endodonti och undrar hur du kan bedriva förutsägbar 
och lyckad endodonti. Den introducerar en ny syn på endodonti där krig mot bakterier 
byts mot eliminering av habitat, och vi går igenom vilka material och metoder som ger 
bäst resultat. 

Du får veta hur endodontin på några få år har utvecklats till ett precisionsarbete där 
nästan inget är omöjligt. Idag går det att hitta alla kanaler, även i till synes totaloblitere-
rade tänder. Det är också möjligt att säkert diagnosticera rotsprickor, rädda tänder med 
perforationer och ta bort avbrutna filar och ”omöjliga” stift. Misslyckanden blir ovanliga. 
Med kunskapen från den här kursen får du ett spännande arbete som räcker fram till 
pensionen.

FÖRELÄSARE  Lars Ramsköld, tandläkare, Stockholm
MÅLGRUPP  Tandläkare
KURSAVGIFT  7 500 kr (Praktikertjänst)
   9 375 kr (övriga, inkl. moms)
ÖVRIGA UPPGIFTER Kostnader för kost och logi tillkommer.

KURSANSVARIG  Sara Kuitunen 
   sara.kuitunen@ptj.se
   010-128 39 19 Poäng:

O 12
V  
M

Endodonti i förvandling – från bakteriejakt  
till habitatkontroll  
 
STOCKHOLM, HOTEL AT SIX
Datum: Torsdag 6/10 – fredag 7/10

https://ptjakademi.luvit.se/luvitportal/activities/ActivityDetails.aspx?inapp=1&id=399
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På kursen får du en genomgång av alla funktioner du ännu inte använt och fördjupar dig i 
dem du redan använder idag. Vi diskuterar hur vi tillsammans kan utveckla FRENDA efter 
verksamhetens önskemål så att vardagen på er klinik blir enklare. Dessutom kommer 
Melvin Sohrabi, tandläkare och specialist i oral protetik, och föreläser om hur du bäst 
lyckas med din implantatbehandling. 

MÅLGRUPP  Hela tandvårdsteamet
KURSAVGIFT  3 950 kr (Praktikertjänst)
   4 938 kr (övriga, inkl. moms)
ÖVRIGA UPPGIFTER Kostnader för logi och kost tillkommer.

KURSANSVARIG  Sara Kuitunen 
   sara.kuitunen@ptj.se
   010-128 39 19

Poäng:
O 
V  12
M

Fördjupningskurs i FRENDA 
 
STOCKHOLM, SKOGSHEM & WIJK
Datum: Torsdag 1/12 – fredag 2/12

https://ptjakademi.luvit.se/luvitportal/activities/ActivityDetails.aspx?inapp=1&id=400
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Hjärnsmart 
kommunikation  
och svåra samtal 

Följ med på en spännande upptäcktsfärd i hjärnans 
fantastiska landskap. Vi utgår från hjärnforskning och 
knyter an konkreta verktyg så att vi kan kommunicera i 
samklang med hur vi faktiskt fungerar. När vi kommuni-
cerar utifrån hjärnans förutsättningar blir det bättre och 
lättare för alla parter. 

Kursen belyser även svåra samtal. Samtalen vi drar oss för att hålla, ofta 
för att vi är ovana eller osäkra på hur vi ska hantera starka känslor. Det 
kan handla om allt från att ta upp känsliga frågor eller framföra kritik, 
till att ge negativa besked och möta människor i svåra situationer. Du 
kommer lära dig hur du kan använda lösningsfokus som verktyg för att 
stärka och lyfta både dig själv och andra – även i utmanande situationer.

Föreläsare
Lena Skogholm, beteendevetare, författare och föreläsare, Stockholm
Gunnel Ryner, beteendevetare, författare och föreläsare, Stockholm

BARCELONA, SPANIEN
Datum: Onsdag 5/10 – lördag 8/10
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MÅLGRUPP  Tandvårdsteam och hälso- och sjukvårdsteam

KURSAVGIFT  9 500 kr (Praktikertjänst)
   11 875 kr (övriga, inkl. moms)

ÖVRIGA UPPGIFTER Hotel Bel Air, Barcelona. 
   Flyg t/r Stockholm eller Köpenhamn–Barcelona,  
   del i dubbelrum 3 nätter inkl. frukost 8 950kr*,
   enkelrumstillägg 2 600 kr*.
   Kostnader för övrig mat och dryck samt   
   eventuella kringarrangemang tillkommer.

KURSANSVARIG Sara Kuitunen, sara.kuitunen@ptj.se
   010-128 39 19

* Vi reserverar oss för eventuella prisförändringar som är utanför vår kontroll.

www.ptj.se/utbildning

Anmäl dig härAnmäl dig här

https://ptjakademi.luvit.se/luvitportal/activities/ActivityDetails.aspx?inapp=1&id=393
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Effektivt 
självledarskap  
– skapa varaktig förändring i ditt 
arbetsliv

Varför dras vi till det negativa och hur vänder vi det? 
Utifrån de senaste resultaten inom hjärnforskning, 
psykologi och kunskap om holistiskt ledarskap lär du dig 
vad som händer med människor vid stress, psykisk ohälsa 
och bristande engagemang. Vi fördjupar oss i hur du löser 
kommunikativa låsningar, höjer teamets engagemang och 
stärker individen till bättre självledarskap. 

Målet med kursen är att lyfta teamets och individens engagemang 
samt att inspirera till varaktig förändring med bättre mående oavsett 
utgångsnivå. Teori varvas med praktik där du får redskap att jobba 
vidare med efter kursen, för att effektivt skapa förändring i privat- och 
yrkeslivet.  

Föreläsare
Nikola Tramontana, legitimerad naprapat, ICF professionell certifierad 
coach och förändringsledare, NLP business communication practitioner

STOCKHOLM, YASURAGI
Datum: Torsdag 13/10 – fredag 14/10

https://ptjakademi.luvit.se/LuvitPortal/activities/activitydetails.aspx?inapp=1&id=394&cityid=
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MÅLGRUPP   Tandvårdsteam och hälso- och sjukvårdsteam

KURSAVGIFT  6 900 kr (Praktikertjänst)
   8 625 kr (övriga, inkl. moms)

ÖVRIGA UPPGIFTER Kostnader för kost och logi tillkommer. 

KURSANSVARIG Linnea Svensson, linnea.svensson@ptj.se
   010-128 00 93

Poäng:
O 
V  12
M

utbildning@ptj.se
Frågor?Frågor?
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Så bettrehabiliterar 
du parodontit-
patienter

Hur ställer du diagnos och klassificerar de parodontala och 
periimplantära sjukdomarna? Vad är prognosen, och vilka 
behandlingsalternativ finns?

Den här kursen ger dig ökad kunskap om parodontal behandling och protetisk 
rehabilitering av parodontitpatienter. Du får ett helhetstänk vid behandling 
med den individuella patienten i fokus.

Kursen innehåller bland annat
• Diagnosticering och klassificering av de parodontala och periimplantära 

sjukdomarna
• Prognosbedömning
• Terapiplanering
• Grundläggande parodontal behandling
• Riskfaktorer
• Temporära protetiska ersättningar under parodontala behandlingar
• Protetisk rehabilitering
• Komplikationer
• Parodontal stödbehandling

Föreläsningarna innehåller många kliniska tips  
och är rikligt illustrerade med patientfall.

Poäng:
O 12
V  
M

STOCKHOLM, DOWNTOWN CAMPER BY SCANDIC
Datum: Torsdag 13/10 – fredag 14/10
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FÖRELÄSARE  Anna Bogren, odontologie doktor, 
   specialist parodontologi, Göteborg/Umeå
   Lory Svanborg, odontologie doktor, specialist   
   oral protetik, Halmstad

MÅLGRUPP  Hela tandvårdsteamet
KURSAVGIFT  8 500 kr (Praktikertjänst)
   10 625 kr (övriga, inkl. moms)
  
ÖVRIGA UPPGIFTER Kostnader för kost och logi tillkommer.

KURSANSVARIG Sara Kuitunen, sara.kuitunen@ptj.se
   010-128 39 19

www.ptj.se/utbildning

Anmäl dig härAnmäl dig här

https://ptjakademi.luvit.se/luvitportal/activities/ActivityDetails.aspx?inapp=1&id=401
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Oral farmakologi – 
praktiska tips och råd

I takt med att Sveriges befolkning blir allt äldre ökar kraven  
på tandvårdspersonalens kunskap om läkemedel, sjukdomar 
och förmåga att anpassa sig efter patientens hälsotillstånd.  
Ny forskning ändrar riktlinjerna och gör kontinuerlig uppdate-
ring av dina kunskaper till ett måste. 

Rätt kunskap gör arbetet roligare och säkrare med färre komplikationer att 
behandla. Kursen lägger stor vikt på klinik och befäster fakta med patientfall 
och kliniska bilder.

LAZIO, ITALIEN
Datum: Onsdag 12/10 – lördag 15/10

Poäng:
O 12
V  
M

www.ptj.se/utbildning

Anmäl dig härAnmäl dig här

https://ptjakademi.luvit.se/luvitportal/activities/ActivityDetails.aspx?inapp=1&id=404
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FÖRELÄSARE  Emma Ekenstråle, övertandläkare,  
   specialist i orofacial medicin,  
   certifierad i orofacial medicin, Göteborg
MÅLGRUPP  Hela tandvårdsteamet
 
KURSAVGIFT  8 500 kr (Praktikertjänst)
   10 625 kr (övriga, inkl. moms)
ÖVRIGA UPPGIFTER Flyg t/r Köpenhamn eller Stockholm–Rom,  
   del i dubbelrum 3 nätter inkl. frukost 7 700 kr*,
   enkelrumstillägg 900 kr*. Kostnader för övrig   
   mat och dryck samt eventuella kring- 
   arrangemang tillkommer.

KURSANSVARIG Sara Kuitunen 
   sara.kuitunen@ptj.se
   010-128 39 19

* Vi reserverar oss för eventuella prisförändringar som är utanför vår kontroll.
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KICKOFF 2022 
Missa inte årets fest!

Följ med oss ut på Djurönäset för två fullspäckade och inspirerande
dagar tillsammans. Här får du nätverka med dina kollegor i alla 
yrkeskategorier inom tandvård och hälso- och sjukvård i vacker 
skärgårdsmiljö. Med två gemensamma och fyra parallella, valbara 
föreläsningar är vi övertygade om att du kommer hitta det som 
passar just din yrkesroll bäst.

På kvällarna äter vi god mat och njuter av färgsprakande underhållning. Passa på att 
komma kvällen innan för att starta kickoffen pigg och utvilad. För de som vill startar vi 
upp med en gemensam middag redan på onsdagskvällen i den mysiga Folkparken med 
grillbuffé och trubadur. 

DJURÖNÄSET, VÄRMDÖ 
Datum:  Torsdag 1/9  –  fredag 2/9
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MÅLGRUPP
Alla yrkeskategorier inom tandvård och hälso-och sjukvård

Kursansvarig
linnea.svensson@ptj.se
010-128 0093

Varmt välkommen! Varmt välkommen! 

Poäng:
O 
V  12
M

www.ptj.se/utbildning

Anmäl dig härAnmäl dig här

Torsdag 1 september

Medicinens sjuka historia 
(gemensam föreläsning)

HENRIK WIDEGREN  
Läkare och artist

Robotar inom vård och 
omsorg (valbar) 

SOFIA THUNBERG
Robotutvecklare och 
kognitionsvetare 

Katastrofdoktorn - 
berättelser från fältet 
(valbar)

JOHAN VON SCHREEB 
Specialist i allmänkirurgi 
och professor i global 
katastrofmedicin 

Fredag 2 september

Minska stressen! (valbar) 

JOHAN NORÉN
Expert inom coachning, mental 
träning och ledarskap 

Hur bygger vi ett starkt lag? (valbar) 

CLAES HELLGREN
Fd. handbollsmålvakt i svenska 
handbollslandslaget, lagbyggare och 
spelarutvecklare

Kul på jobbet - hur och varför? 
(gemensam föreläsning)

AMI HEMVIKEN
Expert på kommunikation, retorik, 
beteende och ledarskap 

FÖRELÄSNINGAR

Besök www.ptj.se/utbildning för mer information och anmälan. 
Vi ser fram emot nya värdefulla kunskaper och nätverkande samt  
många goda skratt.

https://ptjakademi.luvit.se/LuvitPortal/activities/ActivityDetails.aspx?inapp=1&id=382
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För dig inom  
Praktikertjänst

Optimera – digifysisk vård
STOCKHOLM, VILLA KÄLLHAGEN, 15/9 – 16/9 OCH 13/1 2023

Pragma 2022
STOCKHOLM, HASSELBACKEN, 10/11 – 11/11

Mål- och utvecklingsdialog 
STOCKHOLM, PRAKTIKERTJÄNSTS KONTOR/TEAMS, 18/11 ELLER 24/11

Att vara chef 
STOCKHOLM, PRAKTIKERTJÄNSTS KONTOR/TEAMS, 12/10 ELLER 21/10

MLA-utbildning och nätverk
STOCKHOLM, PRAKTIKERTJÄNSTS KONTOR, 13/5 ELLER 17/11

Logos 2023 – nytt flexibelt program
FLERA DATUM OCH ORTER

Modernt ledarskap
KNIVSTA,  NOORS SLOTT

ADDERA – Öka delaktigheten, arbetsglädjen  
och lönsamheten på din mottagning
FLERA DATUM OCH ORTER

Webinar: Schemaläggning i Medvind
VIA TEAMS, 31/5, 22/9 – 24/11

Kom igång med arbetet i ledningssystemet
STENUNGSSUND, STENUNGSBADEN YACHT CLUB, 6/10 – 7/10

36
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För dig inom  
Praktikertjänst

SIDA

Skräddarsydda utbildningar 
– en kurs bara för er– en kurs bara för er
Hittar du inte den kurs du och din klinik söker?  
Då kan vi ta fram ett skräddarsytt upplägg efter era 
kompetensbehov. Vi vet att alla arbetsgrupper och 
mottagningar är olika, och med många års erfarenhet 
av att utveckla utbildningskoncept ser vi till att ni får 
kvalitativ utbildning till bra villkor. Kontakta oss på 
utbildning@ptj.se så hjälper vi gärna till.
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>> För dig inom Praktikertjänst

Optimera
– digifysisk vård

Optimera är ett tvärregionalt och multiprofessionellt utvecklingsprogram 
för att boosta digifysisk omställning så att du, oavsett utgångsläge,  
tar ytterligare steg i ditt arbete med Mitt PTJ. Du får inspiration  
och stöd att ta din verksamhet in i den fullskaliga digifysiska vården. 
Under tre dagar jobbar ditt team tillsammans med fyra andra mot- 
tagningar i Praktikertjänst. Tillsammans grundlägger ni förändrings-
arbetet som behövs för att optimera omställningen från analog till 
digifysisk vård.

DAG 1 – 15/9 2022
• Genomgång av nulägesbeskrivning – hur når våra patienter oss i dag? (Hemuppgift)
• Inspirationsföreläsningar med praktikexempel
• AsthmaTuner: I det digitala flödet
• Föreläsning med Maria Rosengren, astma-KOL-sjuksköterska Ekerö vårdcentral
• Fler föreläsare tillkommer

DAG 2 – 16/9 2022
• Att driva förändring – ta del av konkreta verktyg
• Rotorsaksanalys
• Första linjen – vad händer där och vad kan vi förändra?
• Flödet i verksamheten 
• Vad vill vi uppnå? Vad gör vi på vägen? Hur ska vi mäta? Vem gör vad?
• Handlingsplan och målbild

INDIVIDUELL DIGITAL UPPFÖLJNING VIA TEAMS
• Vad har hänt sedan sist i verksamheten?
• Vad är det vi vill förändra, hur mäter vi och vilka siffror tittar vi på?

DAG 3  – 13/1 2023
• Inspirerande exempel från verksamheter i Praktikertjänst
• Hur ser vår förflyttning ut? Redovisning verksamheter
• Vad gör vi härnäst?

Poäng:
O 
V 17
M

STOCKHOLM, VILLA KÄLLHAGEN
Datum: Torsdag 15/9 – fredag 16/9 och fredag 13/1 2023

https://ptjakademi.luvit.se/LuvitPortal/activities/ActivityDetails.aspx?inapp=1&id=365
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FÖRELÄSARE  Sara Banegas, chefläkare och praktikansvarig  
   specialistläkare på Ekerö vårdcentral
   Carl-Olof Veraeus, chef digital 
   verksamhetsutveckling, läkare 

MÅLGRUPP  Hela teamet på vårdcentralen/ 
   tvärfunktionell arbetsgrupp 
KURSAVGIFT  38 000 kr (inkl. moms) 
   Kursavgift angivet per enhet.  
   Max 5 stycken deltagare per kursavgift.  
   
ÖVRIGA UPPGIFTER Kost och logi tillkommer.

KURSANSVARIG Katarina Håkansson, katarina.hakansson@ptj.se
   010-128 40 44

utbildning@ptj.se
Frågor?Frågor?
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>> För dig inom Praktikertjänst

Pragma 2022

Pragma är utbildningsdagar speciellt utformade för dig 
inom hälso- och sjukvård med en annan profession än 
läkare. Pragma belyser aktuella, verksamhetsnära ämnen 
och områden som berör relationer till både patienter och 
inom arbetsgruppen. 

Under utbildningen finns tid för reflektion och möjlighet att utbyta erfarenheter med 
kollegor från olika delar av landet. På kvällen njuter vi av gemensam middag med 
underhållning – i år med temat ABBA. Missa inte att anmäla dig till fullspäckade dagar 
där du möter inspirerande föreläsare och får konkreta verktyg som tar din kompetens till 
nästa nivå!

FÖRELÄSNINGAR
Bemöta den besvärliga patienten
Eva Gyllensvaan, psykolog, fil.mag. i interkulturell kommunikation

Livet – inte alltid en dans på rosor
Tobias Karlsson, föreläsare, dansare och koreograf

Neuropsykiatriska diagnoser och möten i vården
Christopher Gillberg, professor i barn- och ungdomspsykiatri

Digitala vårdens framtid och utveckling
Sara Banegas, chefsläkare på Praktikertjänst, praktikansvarig specialistläkare i 
allmänmedicin på Ekerö vårdcentral
Carl-Olov Veraeus, läkare, chef för digital verksamhetsutveckling och Mitt PTJ

Stress och utmattningssyndrom – om vikten av återhämtning
Lisa Clefberg, psykolog, psykoterapeut och disputerad i psykologi 

Funktionsmedicin  
– vägen till förbättrad egenhälsa i pandemins fotspår
Jonas Bergqvist, fysioterapeut

Poäng:
O 
V 6
M 6

STOCKHOLM, HASSELBACKEN
Datum: Torsdag 10/11 – fredag 11/11
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MÅLGRUPP  Alla yrkeskategorier inom hälso- och sjukvård  
   (ej läkare)
KURSAVGIFT  5 500 kr
  
ÖVRIGA UPPGIFTER Fika och lunch ingår i kursavgiften.  
   Kostnader för logi, övrig kost och dryck  
   tillkommer.

KURSANSVARIGA Katarina Håkansson, katarina.hakansson@ptj.se
   010-128 40 44
   
   Sara Kuitunen, sara.kuitunen@ptj.se
   010-128 39 19

www.ptj.se/utbildning

Anmäl dig härAnmäl dig här

https://ptjakademi.luvit.se/luvitportal/activities/ActivityDetails.aspx?inapp=1&id=402
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>> För dig inom Praktikertjänst

Vill du bli bättre på att hålla mål- och utvecklingsdialog med dina medarbetare? Under 
kursen går vi igenom hur du förbereder dig, genomför samtalet, följer upp och kopplar 
samtalet till lönerevisionen. Vi diskuterar också vanliga fallgropar, hur du skapar ett gott 
samtalsklimat, sätter smarta mål med dina medarbetare och på ett konstruktivt sätt ger 
feedback.

FÖRELÄSARE  Martina Studt Görlinge, HR-specialist 
   Ulrika Sköldmark, HR-specialist
MÅLGRUPP  Verksamhetschefer och andra chefer med personalansvar

KURSAVGIFT  500 kr   (Digitalt)
   995 kr inkl fika  (Fysiskt)

KURSANSVARIG  Caroline Roos 
   caroline.roos@ptj.se
   010-128 39 46

Poäng:
O 
V  4
M

Mål- och utvecklingsdialog 
 
STOCKHOLM, PRAKTIKERTJÄNSTS KONTOR ELLER VIA TEAMS

Datum:  Fredag  18/11  (Fysiskt)
 Torsdag  24/11 (Digitalt)

www.ptj.se/utbildning

Anmäl dig härAnmäl dig här

HALVDAG 
08.30-12.30

https://ptjakademi.luvit.se/LuvitPortal/activities/ActivityDetails.aspx?inapp=1&id=96&regionid=&cityid=&fromdate=&todate=


41PRAKTIKERTJÄNSTS UTBILDNINGAR 2022

För dig inom Praktikertjänst <<

Poäng:
O 
V  6
M

Har du hunnit varit chef i några år, har personalansvar och vill uppdatera dina kunskaper 
i arbetsrätt? Under dagen går vi igenom vilket ansvar du har som chef och vad du kan 
förvänta dig av dina medarbetare. Vi utvecklar dina kunskaper i hur du framgångsrikt ger 
feedback och genomför ett så kallat medvetandegörande samtal. Under dagen arbetar  
vi med ett antal case och här kommer det även att finnas tid för erfarenhetsutbyten.

FÖRELÄSARE  Martina Studt Görlinge, HR-specialist 
   Kajsa Friman, HR-specialist
MÅLGRUPP  Verksamhetschefer och andra chefer med personalansvar

KURSAVGIFT  1 450 kr   (Digitalt)
   1 950 kr inkl fika  (Fysiskt)

KURSANSVARIG  Caroline Roos 
   caroline.roos@ptj.se
   010-128 39 46

Att vara chef 
 
STOCKHOLM, PRAKTIKERTJÄNSTS KONTOR ELLER VIA TEAMS

Datum:  Onsdag  12/10  (Digitalt)
 Fredag  21/10 (Fysiskt)

www.ptj.se/utbildning

Anmäl dig härAnmäl dig här

https://ptjakademi.luvit.se/LuvitPortal/activities/ActivityDetails.aspx?inapp=1&id=388
https://ptjakademi.luvit.se/LuvitPortal/activities/ActivityDetails.aspx?inapp=1&id=388
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>> För dig inom Praktikertjänst

MLA-utbildning och 
nätverk

Uppdraget som medicinskt ledningsansvarig läkare 
(MLA) blir allt med betydelsefullt. Det är viktigt att 
arbeta systematiskt med patientsäkerhetsfrågor och att 
verksamhetschef och utsedd MLA har de kunskaper och 
det stöd som rollen kräver.  

Praktikertjänst startar under 2022 ett nätverk för MLA- och 
verksamhetschefer. Vi erbjuder även en endagskurs för att ytterligare 
fördjupa kunskaperna inom detta svåra område.  

Utbildningen innehåller bland annat:
• Genomgång av grundläggande juridik
• MLA-rollen och patientsäkerhet ur en klinikers perspektiv 
• Patientsäkerhet på Praktikertjänst 
• Fördjupning i olika fall

Utöver endagsutbildningen får du diskutera fall och aktuella frågor med 
kollegor på nätverksmöten via Teams. 

FÖRELÄSARE
Tomas Hedmark, jurist, Läkarförbundet 
Rita Fernholm, allmänläkare och forskare inom patientsäkerhet
Jonas Orve, biträdande chefsläkare
Staffan Olsson, verksamhetschef, läkare
Sverker Nilsson, verksamhetschef, läkare
Sara Banegas, chefsläkare

STOCKHOLM, PRAKTIKERTJÄNSTS KONTOR
Datum: Fredag 13/5 ELLER torsdag 17/11

https://ptjakademi.luvit.se/LuvitPortal/activities/ActivityDetails.aspx?inapp=1&id=387


 KICK OFF 2022 <<

43PRAKTIKERTJÄNSTS UTBILDNINGAR 2022 43PRAKTIKERTJÄNSTS UTBILDNINGAR 2022

MÅLGRUPP  Verksamhetschefer och medicinskt    
   ledningsansvarig läkare.

KURSAVGIFT  1 500 kr
  
ÖVRIGA UPPGIFTER Kursmaterial, fika och lunch ingår i kursavgiften
   Kostnader för kost och logi tillkommer. 

KURSANSVARIG Katarina Håkansson, katarina.hakansson@ptj.se
   010-128 40 44

www.ptj.se/utbildning

Anmäl dig härAnmäl dig här

https://ptjakademi.luvit.se/LuvitPortal/activities/ActivityDetails.aspx?inapp=1&id=387
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>> För dig inom Praktikertjänst

Logos 2023 – nytt 
flexibelt program 
Nu lanseras det populära Logos-programmet i ny 
tappning! Idag är flexibilitet en självklarhet i vardagen, 
och därför har vi gjort Logos mer tillgängligt och lättare 
att anpassa för just din mottagnings vardag.
  
Du anmäler dig och ditt team ett år i taget vilket innebär att ni inte 
längre binder er i tre år. Ni kan även välja det datum och den ort som 
passar er bäst, så ta chansen att nätverka med kollegor från andra delar 
av landet! Blocken är fristående från varandra och går ett år i taget så 
att du kan välja vilka block din mottagning är i behov av. Det betyder 
även att ni kan vara trygga i att föreläsningarna är helt uppdaterade 
enligt den senaste forskningen.

Logos är ett treårigt efterutbildningsprogram med årliga block inom 
de olika odontologiska specialiteterna för tandläkare, tandhygienister 
och tandsköterskor inom Praktikertjänst. Sedan starten 1973 har 
Logos utbildat över 17 000 deltagare i den senaste forskningen och 
teknikerna i alla de odontologiska specialiteterna. Block 1 startar 2023 
med ämnena bettfysiologi och parodontologi. 

BLOCK 1 BLOCK 2 BLOCK 3

Bettfysiologi och 
parodontologi – 

tyst sjukdom eller 
handikappande smärta

Marie Tullberg
Ann-Marie Roos Jansåker

Från extraktion till 
käkbensförankrad 

protetik 

Fredrik Hallmer
Wissam Dirawi

Oral protetik & 
Endodonti

202520242023

https://ptjakademi.luvit.se/LuvitPortal/activities/ActivityDetails.aspx?inapp=1&id=398
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MÅLGRUPP  Tandvårdsteam i Praktikertjänst

KURSAVGIFT  5 500 kr per person/block
  
FÖRELÄSARE  Marie Tullberg, specialist  
   bettfysiologi och parodontologi
   Ann-Marie Roos Jansåker, odontologie doktor,   
   specialist i parodontologi

KURSANSVARIGA Linnea Svensson
   linnea.svensson@ptj.se
   010-128 00 93
   
   Sara Kuitunen
   sara.kuitunen@ptj.se
   010-128 39 19

Bettfysiologi
Även om vi i tandvården blivit bättre på att diagnostisera huvudvärk och orofacial smärta, 
finns det bevis för både underdiagnostik och underbehandling. I bettfysiologi får du 
i fallpresentationer träna blicken för att lätt hitta faktorer i bettet och behandlings-
alternativ. Vi tittar närmare på metoder för att bedöma vem som är riskpatient och  
enkla sätt att göra patienterna medvetna om sin problematik.

Parodontologi 
Det är viktigt att diagnostisera kliniska tecken på patologi tidigt för att kunna påverka 
patientens hälsa på sikt. Kursen tar bland annat upp diagnostik, riskbedömning, den 
nya klassificeringen av de parodontala och peri-implantära sjukdomarna och vikten av 
beteendeförändring hos patienten. Även olika behandlingsstrategier kring icke-kirurgisk 
och kirurgisk behandling samt bettstabiliserande åtgärder.

Bettfysiologi och parodontologi  
– tyst sjukdom eller handikappande smärta? 

https://ptjakademi.luvit.se/LuvitPortal/activities/ActivityDetails.aspx?inapp=1&id=398
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>> För dig inom Praktikertjänst

Modernt ledarskap
Modernt ledarskap ger dig rätt förutsättningar att utvecklas i din 
ledarroll. Genom fördjupad självinsikt och funktionella verktyg blir du 
rustad att effektivt leda medarbetare och team. Målet är att öka din 
trygghet som ledare och därigenom skapa förutsättningar att driva 
framgångsrik verksamhet. 

Under programmet får du som deltagare utforska dig själv och din egen 
verksamhet med stöd av några av de mest använda och erkända modellerna 
inom ledarutveckling. Programmet är uppbyggt kring tre moduler och 
omfattar totalt åtta dagar där alla tre modulerna genomförs på internat.

MODUL 1 – ATT LEDA SIG SJÄLV, 3 DAGAR  7/9  –  9/9 2022 

MODUL 2 – ATT LEDA ANDRA, 3 DAGAR   30/11 – 2/12 2022
 

MODUL 3 – ATT LEDA VERKSAMHET, 2 DAGAR  9/2  – 10/2 2023

Mellan modul 1 och 2 genomförs LEA360, en ledaranalys där du får 
möjlighet att belysa ditt ledarskap ur flera perspektiv.

”Modernt ledarskap har gett 
mig en ökad självkännedom 
och värdefulla insikter som jag 
dagligen har nytta av som chef.”

JONAS STRÖM
Tandläkare och delägare Ströms Tandläkeri 

https://ptjakademi.luvit.se/LuvitPortal/activities/ActivityDetails.aspx?inapp=1&id=385
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JONAS STRÖM
Tandläkare och delägare Ströms Tandläkeri 

FÖRELÄSARE  Joakim Mattsson, chef ledarutveckling    
   Praktikertjänst, Stockholm

MÅLGRUPP  Verksamhetschefer och andra chefer  
   med medarbetaransvar 

KURSAVGIFT  4 600 kr/månad i 12 månader
  
ÖVRIGA UPPGIFTER Kost och logi tillkommer.

KURSANSVARIG Caroline Roos 
   caroline.roos@ptj.se
   010-128 39 46

Poäng:
O 
V 72
M

”Kursen gav mig fördjupade insikter 
i hur jag fungerar som person 
och som ledare. Jag fick också  
kunskaper kring hur jag kan bemöta 
gruppdynamik och medarbetare i 
olika situationer. ”

MAGNUS EDLUND
Läkare, specialist i allmänmedicin  
och verksamhetschef Ekerö vårdcentral

www.ptj.se/utbildning

Anmäl dig härAnmäl dig här

https://ptjakademi.luvit.se/LuvitPortal/activities/ActivityDetails.aspx?inapp=1&id=385


PRAKTIKERTJÄNSTS UTBILDNINGAR 202248

>> För dig inom Praktikertjänst

ADDERA
– öka delaktigheten, arbetsglädjen och 
lönsamheten på din mottagning

På ADDERA-programmet får tandvårdsteamet verktyg för det 
gemensamma arbetet med värdebaserad tandvård. Nu är ADDERA 
ytterligare vässat, bland annat med ett utvecklat program med större 
individuell anpassning. 

Målet med ADDERA är att skapa bättre struktur och kommunikation i det dagliga 
arbetet så att stressen minskar och lönsamheten ökar. Programmet består av tre 
workshoppar som fokuserar på grundbultarna i en välmående, modern och framgångsrik 
tandvårdsmottagning. Ni som team kan välja att gå programmet i sin helhet eller välja ut 
den eller de workshoppar ni behöver mest.

WORKSHOP 1
EFFEKTIVITET OCH LÖNSAMHET
Genomtänkta arbetsflöden ger effektiva arbetsdagar och minskar stress. Struktur, 
samarbete och planering möjliggör ökad lönsamhet. När hela tandvårdsteamet känner sig 
delaktiga i arbetet skapas förutsättningar för flyt i arbetsdagen.

WORKSHOP 2
ETT HÖGPRESTERANDE TEAM
Det ska vara kul att gå till jobbet! Vi är olika, vi kommunicerar olika och har olika 
beteendepreferenser. En ökad förståelse för varandra skapar tillit och trygghet i gruppen 
och ett effektivt samspel leder till bra resultat.

WORKSHOP 3
HEMLIGHETEN BAKOM SVERIGES NÖJDASTE PATIENTER
Praktikertjänst har under många år haft Sveriges nöjdaste patienter. Workshoppen 
fokuserar på bakomliggande framgångsfaktorer som optimalt omhändertagande, positiv 
påverkan och delaktighet hos patient. Teamets förmåga att samverka är direkt avgörande 
och därför fördjupar vi oss också inom individ- och grupputveckling.

ADDERA är verkligen ett ypperligt tillfälle att kompetensutveckla hela teamet och att 
träffa och byta erfarenheter med kolleger på Praktikertjänst runt om i landet. Men 
det är också en jättebra möjlighet att komma iväg från mottagningen, få ny energi 
och göra något roligt tillsammans.

Helena Wielinder, lednings- och organisationsutvecklare
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FÖRELÄSARE  Anders Jonsson, cheftandläkare och utbildningschef
   Jonas Almroth, tandläkare
   Li Hansson, tandläkare 
   Helena Borssén, affärscoach
   Helena Wielinder, lednings- och organisationsutvecklare

MÅLGRUPP  Tandvårdsteam i Praktikertjänst
KURSAVGIFT  Anmälan till flera workshoppar ger ett rabatterat pris. 

1 TILL 5 DELTAGARE FLER ÄN 5 DELTAGARE

3 WORKSHOPPAR 5 600 kr/person 5 300 kr/person

2 WORKSHOPPAR 5 900 kr/person 5 600 kr/person

1 WORKSHOP 6 200 kr/person 5 900 kr/person

  
ÖVRIGA UPPGIFTER Resa och logi tillkommer.

KURSANSVARIG Katarina Håkansson 
   katarina.hakansson@ptj.se
   010-128 40 44

Poäng:
O 
V 36
M

WORKSHOP 1: WÄRDSHUSET LASSE MAJA, BARKARBY
Datum:  14/9 – 15/9 2022

WORKSHOP 2: KRÄGGA HERRGÅRD, BÅLSTA
Datum:  26/10 – 27/10 2022

WORKSHOP 3: YASURAGI, STOCKHOLM
Datum:  9/11 – 10/11 2022

www.ptj.se/utbildning
Anmäl dig härAnmäl dig här

https://ptjakademi.luvit.se/LuvitPortal/activities/listactivities.aspx?inapp=1
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>> För dig inom Praktikertjänst

Lär dig schemalägga i Medvind och förstå kopplingen till Personalwebben. Vi går igenom 
de viktigaste och vanligaste arbetsmomenten i systemet. Efter kursen får du ett individu-
ellt uppföljningstillfälle och personlig support under den första månaden efter avslutad 
utbildning. 

FÖRELÄSARE  Jenny Hellberg, systemförvaltare
   Lena Lindelöw, systemförvaltare

MÅLGRUPP  Delägare, chefer och administratörer
KURSAVGIFT  1 800 kr
ÖVRIGA UPPGIFTER Kursen genomförs via Teams eller annat digitalt verktyg 
   och tar cirka 3 timmar

KURSANSVARIG  Katarina Håkansson 
   katarina.hakansson@ptj.se
   010-128 40 44

Poäng:
O 
V  3
M

Webinar: Schemaläggning i Medvind  

VIA TEAMS
Datum: Tisdag 31/5, torsdag 22/9 eller torsdag 24/11

www.ptj.se/utbildning

Anmäl dig härAnmäl dig här

https://ptjakademi.luvit.se/LuvitPortal/activities/ActivityDetails.aspx?inapp=1&id=319
https://ptjakademi.luvit.se/LuvitPortal/activities/ActivityDetails.aspx?inapp=1&id=319
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Att arbeta i ledningssystem är ett krav från våra myndigheter. För att minska verksamhet-
ens enskilda arbete har Praktikertjänst skapat ett ledningssystem där krav och aktiviteter 
finns samlade i en årskalender. Den här kursen är för tandvårdsteamet som vill lära sig mer 
och ytterligare effektivisera arbetet i ledningssystemet. 

Under kursen får ni i tandvårdsteamet gå igenom hur ledningssystemet är uppbyggt och 
tillsammans skapa en fungerande modell för det årliga arbetet på er verksamhet.  
Vi varvar teoretiska moment med praktiskt arbete under handledning. 

FÖRELÄSARE  Marie Grunnesjö, kvalitetschef Praktikertjänst
MÅLGRUPP  Tandvårdsteam i Prakitkertjänst
KURSAVGIFT  5 200 kr
ÖVRIGA UPPGIFTER Kostnader för kost och logi tillkommer.
   Alla i teamet behöver ta med egen bärbar dator.

KURSANSVARIG  Linnea Svensson 
   linnea.svensson@ptj.se
   010-128 00 93

Poäng:
O 
V  12
M

Kom igång med arbetet i ledningssystemet 

STENUNGSSUND, STENUNGSBADEN YACHT CLUB
Datum: Torsdag 6/10 – fredag 7/10

Fåtal Fåtal 
platser kvar!platser kvar!

https://ptjakademi.luvit.se/LuvitPortal/activities/ActivityDetails.aspx?inapp=1&id=378
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Alla är välkomna att gå våra kurser
All offentlig och privat vård- och tandvårdspersonal är varmt välkomna på de 
flesta av våra utbildningar. Praktikertjänsts konceptutbildningar Logos och 
ADDERA är exempel på utbildningar som endast är avsedda för anställda i 
Praktikertjänst AB.  

Kursanmälan och bekräftelse
Som anställd i Praktikertjänst AB anmäler du dig via PTJ Akademi.  
Du som inte är anställd inom Praktikertjänst anmäler dig via  
www.ptj.se/utbildning. Anmälan är bindande och därför är det viktigt att 
den är godkänd av verksamhetsansvarig. Efter anmälningstidens slut får du  
en bekräftelse för respektive kurs till din e-postadress. Vänta  
med eventuella resebokningar tills du har fått en bekräftelse.

Kurserna
I god tid innan kursstart får du information om kursen och kursprogram.  
Du bokar själv resor till och från kurstillfällen som förläggs i Sverige.  
Kostnad för kost och logi tillkommer om inget annat anges. Till våra 
utlandskurser erbjuder vi ett komplett rese- och logipaket om inget  
annat anges. En kursdag (heldag) omfattar minst 6 kurstimmar. 

Vid återbud
Eftersom din kursanmälan är bindande tar vi alltid ut en administrations-
avgift på 500 kr oavsett när du avbokar ditt deltagande. För utlandskurser är 
administrationsavgiften 1000 kr. Kursavgift samt eventuella kostnader för 
rese- och logipaket kan du avboka kostnadsfritt senast det datum som står i 
den specifika bekräftelsen som skickas ut för respektive kurs. Avboka genom 
att mejla till respektive kursansvarig eller utbildning@ptj.se. Avbokningen 
ska bekräftas skriftligen av kursansvarig innan den är fullgod.

Bokningsvillkor



 KICK OFF 2022 <<

53PRAKTIKERTJÄNSTS UTBILDNINGAR 2022 53PRAKTIKERTJÄNSTS UTBILDNINGAR 2022

Avbokning på grund av sjukdom
 
ANSTÄLLDA I PRAKTIKERTJÄNST AB
Alla anställda inom Praktikertjänstkoncernen omfattas av en 
tjänstereseförsäkring genom AIG. Om du på grund av sjukdom behöver 
avboka dig efter sista avbokningsdagen* har du möjlighet att pröva 
din rätt till ersättning hos AIG som Praktikertjänst AB samarbetar med. 
Tjänstereseförsäkringen täcker icke avbokningsbara resekostnader och 
researrangemang för maximalt 30 000 kr per biljett om
• du eller en nära anhörig blir sjuk eller 
• en nära anhörig avlider eller 
• annan oförutsedd händelse inträffar.

Detta förutsätter att du har läkarintyg från en läkare som uttryckligen 
avråder dig från att resa. Vid eventuella frågor vänligen kontakta 
försäkringsavdelningen direkt på forsakring@ptj.se eller 010-128 44 00.

EJ ANSTÄLLDA I PRAKTIKERTJÄNST AB
Vid återbud på grund av sjukdom, vänligen vänd dig till ditt försäkringsbolag.

Försäkring för ej Praktikertjänstanställda
Vi ber våra deltagare som inte är anställda i Praktikertjänst AB att se över sin 
reseförsäkring samt avbeställningsskydd i god tid innan kursstart.

Kursavgiften
För Praktikertjänstanställda interndebiteras kursavgiften i samband med 
kursen. För ej anställd i Praktikertjänst faktureras kursavgiften inkl. 25% 
moms.

*Sista avbokningsdag för respektive kurs hittar du i bokningsbekräftelsen som skickas till din e-postadress.
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Sponsorer och medverkande leverantörer
Alla kurser är företagsoberoende om inte annat anges och föreläsarna 
speglar alltid för- och nackdelar med olika material och utrustning. 
Sponsring kan förekomma på en del kurser i form av till exempel 
övningsmaterial. Eventuellt medverkande företag framgår då alltid i 
kurspresentationen. 

Kursintyg och kurshistorik i PTJ Akademi
Kursintyg utfärdas till alla deltagare som fullföljt kursen och finns 
att hämta digitalt i PTJ Akademi. Vid avslutad anställning finns din 
kurshistorik och personuppgifter kvar i PTJ Akademi under 1 år.

Force majeure
Vi reserverar oss för eventuella merkostnader och prisförändringar som 
förorsakas av händelser utanför vår kontroll.

Om föreläsare på grund av oförutsedd händelse, utom föreläsarens 
eller Praktikertjänsts kontroll, är förhindrad att genomföra planerad 
kurs förbehåller sig Praktikertjänst rätten att sätta in annan föreläsare, 
alternativt att ställa in kursen. Praktikertjänst begränsas till återbetalning 
av eventuell erlagd kursavgift. Praktikertjänst förbehåller sig också rätten 
att kunna byta kurslokal vid oförutsedda händelser.

Kursarrangör
Praktikertjänst AB Utbildning är kursarrangör och ansvarar för kursernas 
planering, genomförande och uppföljning. Se kontaktinformation på 
respektive kurs.
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Praktikertjänst klimatkompenserar flygresor utomlands
Ett antal av Praktikertjänsts kurser sker utanför Sverige vilket oftast 
innebär flygresor. Därför klimatkompenserar vi all kursverksamhet som 
sker i utlandet.

Vad är klimatkompensation?
Klimatkompensation innebär att den som orsakar utsläpp betalar för 
att motsvarande mängd utsläpp minskar någon annanstans. År 2019 
miljökompenserade vi med 29 280 kr genom att bidra till installationen av 
en solcellsdriven vattenpump på Kiotani-skolan i Kenya.
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Vi vägleder dig genom  
hela karriären!

Oavsett om du vill fördjupa dig kliniskt eller  
utvecklas i din roll som ledare och chef så ger  
vi dig de bästa förutsättningarna för fortsatt  

professionell utbildning och utveckling.

Anmäl dig här!Anmäl dig här!
Besök www.ptj.se/utbildning 

för hela vårt kursutbud.

http://www.ptj.se/utbildning

