Kvalitetsdialoger för tandläkare
Våren 2019
Stockholms läns läkemedelskommitté och Strama Stockholm samt Medicinsk fortbildning, HSF,
bjuder in till så kallade Kvalitetsdialoger för tandläkare, en utbildningsmodell som tidigare
prövats i VGR. Här varvas föreläsningar kring angelägna läkemedelsfrågor med extra mycket
tid för dialog och interaktion från deltagarna.
Läkemedelsfrågor som kommer att tas upp berör handläggning av patienter som medicinerar
med nya sortens perorala antikoagulantia (NOAK) och bifosfonater. Hur ska dessa patienter på
bästa sätt tas om hand i tandvården? Det blir även en uppdatering kring analgetikabehandling
vid akuta smärttillstånd och antibiotikas roll som behandling och profylax inom tandvården.
Kvalitetsdialogerna äger rum vid fyra olika tillfällen med samma program vid varje tillfälle.
Deltagarantalet är maximerat till 100 deltagare per gång för att ge utrymme till så bra dialog
som möjligt. Vi håller till i Praktikertjänsts lokaler på Holländargatan 10, centralt i Stockholm.
Vi lovar intressanta Kvalitetsdialoger med kunniga föreläsare. Det blir också ett utmärkt
tillfälle att träffa nya och gamla kollegor.
Anmäl dig till ett av nedan angivna tillfällen:
Onsdag 27 mars 2019 kl 17-21 Kaffe och smörgås från kl 16.30 samt en paus under kvällen
med enklare förtäring. Sista anmälan 20 mars 2019 - Se deltaljerat program på sida 2
Torsdag 28 mars 2019 kl. 13-17 Kaffe och smörgås under eftermiddagen.
Sista anmälan 20 mars 2019
Onsdag 10 april 2019 kl. 17-21 Kaffe och smörgås från kl. 16.30 samt paus under kvällen
med enklare förtäring. Sista anmälan 3 april 2019
Torsdag 11 april 2019 kl. 13-17 Paus med kaffe och smörgås under eftermiddagen.
Sista anmälan 3 april 2019
Plats: SVEA Konferens & matsal, Holländargatan 10, Stockholm. T-bana Hötorget, blå buss 1
Anmälan görs via: www.janusinfo.se/fortbildning
Vid frågor angående anmälan på nätet, tfn 08-123 137 28
Info: Tillfällena är kostnadsfria
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Kvalitetsdialoger för tandläkare
Onsdag 27 mars 2019 kl 17.00 - 21.00

Program
16.30

Registrering samt kaffe och smörgås

17.00 - 17.50

Analgetika

17.50 - 18.40

Lars Fredriksson, övertandläkare
Folktandvården Eastmaninstitutet
Bisfosfonater
Mattias Ulmner, övertandläkare
PO Kraniofaciala sjukdomar, Karolinska Universitetssjukhuset
Paus med Lättare förtäring och dryck

19.10 - 20.00

NOAK

20.00 - 20.50

Lars-Göran Lundberg, bitr. överläkare
PO Hematologi, PF Koagulation, Karolinska Universitetssjukhuset
Antibiotika

21.00

Annika Hahlin, leg. apotekare
Strama Stockholm, i samarbete med lokala tandläkare
Avslutning
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