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Vill du växa både i jobbet
och som människa?
Folktandvården Academy är vårt skräddarsydda program för din
kompetensutveckling. Här kan du vidareutbilda dig under hela din
karriär. Det finns en mängd odontologiska kurser och utbildningar att
välja mellan.
Ett annat sätt att utvecklas är att delta i något utvecklingsprojekt. De
kan handla om hur vi skapar bäst tillgänglighet för norrbottningarna,
digitalisering eller att utveckla nya arbetssätt. För dig som vill bedriva
ett eget forskningsprojekt, kan du varje år ansöka om medel för detta.
I vår kurskatalog kan du välja bland ett flertal odontologiska kurser
och kompetensutvecklingsprogram för administrativ personal,
tandsköterskor, tandhygienister, tandläkare, tandtekniker och chefer.
Du får tillgång till den breda och djupa kompetens som finns i
Folktandvården Academy och till externa experter och föreläsare.

Folktandvården i Norrbotten är först i Sverige med att
erbjuda trygg och samordnad tandvård med hjälp av
AI, artificiell intelligens. Det skapar också spännande
utvecklingsmöjligheter för våra medarbetare.
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Introduktion nyanställd

Odontologisk
kompetensutveckling

• Lokal introduktion
• Central introduktion
• HOS oss, Folktand
vårdens introduktions
program
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Nätverk

Konsultation och
Auskultation

• Endodonti
• Alla specialiteter:
• Bettfysiologi

• Implantat

• Konsultation på plats
och på distans

• Endodonti

• Orofacial medicin

• Orofacial medicin

• Ortodonti/Pedodonti

• Bettfysiologi

• Ortodonti

• Parodontologi

• Endodonti

• Auskultation

• Parodontologi

• Orofacial medicin

• Pedodonti

• Ortodonti

• Protetik

• Parodontologi

• Röntgen

• Pedodonti
• Protetik
• Röntgen
• Allmäntandvård
• Tandteknik Norr

Forskning
• Doktorand

Odontologisk meritering
och utbildningstjänst
specialist (ST)

Chefs- och
ledarutveckling

• Adjungering

• Meritering

• Morgondagens chefer

• Docent

• Bettfysiologi
• Endodonti
• Orofacial medicin
• Ortodonti
• Parodontologi

• Praktiskt ledarskap

• Erfarna chefer
• Chefer som leder chefer
• Teamledarutbildning

Administration, IT
• Journalsystem
• Lean
• Hälsoinspiratör
• Service och bemötande
• Miljö
• Patientsäkerhet
• Vårdhygien

• Pedodonti
• Protetik
• Röntgen
• Utbildningstjänst
specialist (ST)
• Bettfysiologi
• Endodonti
• Orofacial medicin
• Ortodonti
• Parodontologi
• Pedodonti
• Protetik
• Röntgen
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Ansök senast 17 maj 2019

Utbildningskatalog
Gäller för
Medarbetare anställd vid Folktandvården i Norrbotten i först hand. I andra hand
har andra aktörer möjlighet att söka, se nedan ”Samverkan med regioner i Norr
land och privata vårdgivare”.

Så här fungerar det
Titta igenom denna utbildningskatalog och de kurser som vänder sig till din mål
grupp, som du tycker ser intressant ut samt stämmer med dina kompetensutveck
lingsbehov.
Använd den interna ansökningsblanketten, där du prioriterar sökta utbildningar.
Din närmsta chef gör sedan en bedömning av alla inkomna ansökningar där kur
sen antingen tillstyrks eller avstyrks samt gör en prioritering om fler från kliniken/
verksamhetsområdet söker samma kurs.

Antagningsbesked
En sammanställning över sökande som blivit antagna till respektive kurs läggs ut
på Folktandvårdens utbildningsportal (information om detta går även ut i Ilningen).
Externa sökande som antas, meddelas per mail. Den som blivit antagen får någon
vecka före kursstart en kursbekräftelse med information om tider, plats mm. Even
tuella återbud måste omedelbart meddelas så att reserver kan tas in.

Samverkan med regioner i Norrland och privata vårdgivare
Vi samverkar med Norrlandstingen och privata vårdgivare i Norrbotten. De erbjuds
söka våra interna kurser. För sökande utanför Folktandvården Norrbotten görs
anmälan via mail till utbildningssamordnaren. Kurser märkta med färg är förbe
hållna medarbetare vid Folktandvården i Norrbotten.

Frågor
Om det är något du undrar över så är du välkommen att kontakta din närmsta
chef, alternativt utbildningssamordnare:
Susanna Goldkuhl Tegnevall
susanna.goldkuhl-tegnevall@norrbotten.se, 0920-719 59.
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Tandvård i Sverigetoppen
HOS oss kan du få ett utvecklande arbete i ett län
som sträcker sig från Bottenviken till Kebnekaises
topp. Du kan arbeta och bo i en miljö som inspirerar,
i ett landskap där årstiderna har stora variationer
och på en arbetsplats där du får nya utmaningar och
stora möjligheter till kompetensutveckling.
Folktandvården i Norrbotten är arbetsplatsen där du
får möjlighet att arbeta med alla typer av tandvård.
Vi har allmäntandvårdskliniker, specialisttandvård
och egen tandteknisk verksamhet. Vi har ett viktigt
uppdrag. Varje dag arbetar vi för vår vision
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”En frisk mun i alla åldrar” så att norrbottningarna
ska hålla sig friska i munnen, hela livet. Välkommen
till en arbetsplats där vi jobbar tillsammans och där
du kan göra skillnad!

Introduktionsprogram
För oss är det viktigt att du får en bra introduktion till ditt nya jobb. Därför har vi skapat
”HOS oss”, vårt ettåriga introduktionsprogram. Allt för att du ska få en bra start hos oss!

K

E •

S E

Odontologiska utbildningar

Ledarskapsutveckling

För dig som vill vidareutvecklas. Vår bredd med
allmän- och specialisttandvård innebär stora möjlig
heter till vidareutveckling. Vi erbjuder dig flera olika
möjligheter att utvecklas under hela din karriär.

För dig som brinner för att skapa delaktighet Är du
en framtida ledare? Vi satsar mycket på att ut
veckla våra chefer så att de kan hjälpa kollegor att
växa och utvecklas. Som chef hos oss har du stora
utvecklingsmöjligheter och erbjuds utvecklingspro
gram, coachträning och kurser.

Kunskapsöverföring
Tandvård är ett lagspel. Ett samspel mellan exper
ter, olika professioner som har sina olika kunskaper,
erfarenheter och roller. Med över 500 kollegor har
du alltid möjlighet att utbyta och överföra kunskap i
vardagen.

Specialistutbildning
För dig som tandläkare som vill bli specialist. ST-ut
bildningen innebär klinisk specialiseringstjänstgöring
på Tandvårdens Kompetenscentrum i minst 3 år.
Samtidigt genomgår du ett teoretiskt utbildningspro
gram som är individuellt anpassat. ST-utbildningen
sker i samverkan med olika regioner och lärosäten i
Sverige.
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Foto, avtryck/index,
röntgen
2 dagar, Tandhygienister, Tandsköterskor.
För att ge bra underlag vid dokumen
tation inför bland annat distanskon
sulter, TLV’s krav och remisser er
bjuds en kurs i avtryck/index, röntgen
och foto (fotodelen har en uppföljning
efter 3 månader via videolänk).

Grundläggande barntandvård
– kör så det ryker!
2 dagar, 1 dag för teamet + en extra dag för tdl.
Tandhygienister, Tandläkare, Tandsköterskor
Hur bedriver vi effektiv och rationell barntandvård?
•
Dag 1 fokuserar vi på teamet och att få barntandvår
den att snurra, hur tar vi tillvara på allas kompetens,
vem gör vad?
•
Dag 2 riktar sig till tandläkarna med information om
grundläggande omhändertagande.

Tandvårdsrädsla hos barn och vuxna Terapiplanering idag för att undvika
problem imorgon
1 dag, alla medarbetare, pris externa sökande: 2000:En stor del av befolkningen, både barn och vuxna känner
olust inför tandvårdsbesök. Känslan varierar allt ifrån ett
lätt obehag till en fullt utvecklad fobi. Tandvårdsrädslan
kan allvarligt påverka tandhälsan och inverka negativt på
den totala livssituationen. Denna utbildning syftar till att
ge ökad kunskap om hur tandvårdsrädda patienter kan
behandlas och hur tandvårdsrädsla kan förebyggas

2 dagar, Tandläkare, pris externa sökande 4000:Terapiplanering och behandlingsmöjligheter diskuteras
utifrån olika fall och specialiteter. Se helheten för att ge
patienten bästa vård på kort och lång sikt. Vad kunde
man gjort annorlunda tidigare för att undvika omfattande
behandling längre fram? Rätt tidpunkt för åtgärd. Prog
nosförbättrande lösningar. Falldiskussioner.
Uppskjuten kurs från förra katalogen, antagna sökande
behåller sin plats, plats finns att anta fler

= Endast för medarbetare vid Folktandvården i Norrbotten.
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Unga och gamla människor med komplexa medicinska tillstånd och en lång och lurig medicinlista
3 dagar, Tandläkare, Tandhygienister,
pris externa sökande 6000:I denna kurs djupdyker vi i den sjuka
patienten med den långa medicin
listan som vi så ofta möter i vår
vardag. En patient som har komplexa
och sammansatta behov av vård, om
sorg och samordnade insatser. Vågar
jag extrahera? Måste jag dosanpas

sa läkemedel? Hur mycket ska jag
behandla? Vem ska jag prata med när
patienten inte förstår? Hur kan vi ge
den bästa tandvården ur ett patient
säkert perspektiv?
Delar av programmet kommer att vara
uppdelat i respektive yrkeskategorier.

Grundkurs i ortodonti

Implantat före, under och efter

1 dag, Tandhygienister, pris externa
sökande 2000:-

1 dag, alla medarbetare, pris externa sökande 2000:-

Sneda tänder! Vad är det som
händer? Bettutveckling, hörntänder,
diagnostik.

Implantat är idag en självklar del av
behandlingspanoramat! Lämplig för
team som vill jobba med implantat
men även för övriga som möter pa
tienter med implantat
Vad ska man tänka på inför behand
ling, patient selektion.

Grundläggande genomgång av prote
tiska moment.
Kostnader, tidsåtgång.
Akut omhändertagande av implantat
patient
Periiimplantit – hur ska man förebyg
ga och behandla?

Aktuella utmaningar i tandvårdens kliniska arbete.
Nygamla smittor, mikrobiologiska rivaler och komplexa patientkategorier
2 dagar, Tandhygienister, Tandsköterskor, pris externa sökande 4000:Kursens syfte är att vidga deltagarens
vyer bortom munhålan, tänder och
karies. Målsättningen är att tand
vårdspersonal får djupare kunskap
och insikt om både kroppen men
även om världen i övrigt. Inblick och
genomgång av nygamla sjukdomar,
luriga infektioner och hotfulla smittor
kommer att göras. Med det menas
nya och gamla bakterier och virus
som dyker upp då och då både
”hemma” och ”borta”.

Influensa, mässling, tuberkulos och
HIV är bara några exempel på vad
som kan vara värdefullt och tryggt
att känna till när man jobbar med
människor med olika bakgrund och
resevanor. Vilka faror lurar på sjuk
husen samt i vårdrelaterade miljöer?
Vad behöver jag veta för att skydda
mig själv, förebygga exponering samt
inte smitta andra? Vad händer om jag
blir biten eller råkar sticka mig på en
blodig kanyl? Hur kan jag optimalt
planera min patientbehandling utifrån
moderna och komplexa läkemedel
som t.ex. blodförtunnande, skelett

stärkande och immunsuprimerande?
Vilken roll har antibiotika i vården?
Varför skall man vara rädd om anti
biotika? Vad behöver vi kunna för
att hantera och lösa svåra problem i
kliniska vardag?
Under kursen får man utrustning,
kunskap, verktyg och recept på tryg
gare livsstil, arbetsliv och livsföring.
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Maskinell rensning
1 dag, Tandläkare, minimiantal 5
personer
En introduktion till maskinell rensning
och grundläggande endodonti. Fokus
ligger på BioRace, men vi diskuterar
även kring andra typer av system.
Arbetsflöde för en rationell endodonti
samt praktiska övningar samt fall
diskussioner. Medtag gärna egna fall
samt trepanerad tand.

Hur bedriver vi effektiv
och rationell akuttandvård?
Obligatorisk utbildning för alla
allmäntandvårdstandläkare,
2 teammedlemmar per tandläkare,
anmälan görs av lokal ledningsgrupp
Dag 1 och 2 riktar sig till tandläkare.
Dag 3 återvänder tandläkarna och tar
med sig två teammedlemmar.

Panoramaröntgen –
bildtagning
2 dagar, VT 2020, Tandsköterskor,
Tandhygienister, pris externa sökande
4000:Lär dig knepen för att kunna framstäl
la bra panoramabilder. Teoretisk och
praktisk bildtagningskurs i panorama
röntgen för tandhygienister och
tandsköterskor.

”State of the art” – föreläsningar i miniformat,
om aktuellt kunskapsläge inom området
Bettfysiologi/Orofacial smärta
Halvdag, Tandläkare, pris externa sökande 1500:Senaste forskningen; Riskbedömning/beslutsfattande med fokus på
screeningfrågorna. Whiplashtrauma, motorisk träning, överrörlighet etc.
Kom och vidga dina vyer inom området med forskare/specialister inom Klinisk
oral fysiologi från Tandläkarhögskolan/Umeå universitet.

= Endast för medarbetare vid Folktandvården i Norrbotten.

10

FOLKTANDVÅRDEN ACADEMY

UTBILDNINGAR HT 2019 – VT 2020

Auskultation
Alla medarbetare har möjlighet att söka auskultation. Det rör sig oftast
om 1–3 dagar där innehåll, upplägg och omfattning bestäms tillsam
mans med berörd auskultationsplats och beviljande chef. Tandvårdens
kompetenscentrum har tagit fram ett dokument för sina auskultations
scheman med beskrivning av upplägget för dagarna. Ej sederingserfar
na uppmanas söka auskultation hos Pedodontikliniken eller Orofacial
medicin (klargör på ansökningsblanketten att det är sedering som
efterfrågas). Auskultation kan även genomföras inom allmäntandvården
och hos Tandteknik Norr.

Webbutbildningar
•
R2
•
Frisktandvård
•
Materialkunskap
•
Patientsäkerhet
•
Statliga tandvårdsstödet
•
Regionens tandvårdsstöd
•
Äldretandvård
•	Parodontalvård i allmäntandvården (kommer
inom kort)
•
Teamtandvård
Ännu mer utbildningsmaterial finns på
utbildningsportalen.
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Kursgivare
Foto, avtryck/index, röntgen������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 8
Lars Grangert, övertandläkare ortodonti, Region Jämtland Härjedalen
Eva Hjelm, tandsköterska
Jeanette Nerelius, övertandläkare bettfysiologi
Lena Silwerplats-Alm, ortodontiassistent
Anders Öhman, övertandläkare
Grundläggande barntandvård – kör så det ryker!��������������������������������������������������������������������������������������������������� 8
Åsa Engström-Lindh, övertandläkare pedodonti
Åsa Renström, tandläkare
Tandvårdsrädsla hos barn och vuxna����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 8
Åsa Engström-Lindh, övertandläkare pedodonti
Angelika Lantto bitr. övertandläkare
Terapiplanering idag för att undvika problem imorgon������������������������������������������������������������������������������������������� 8
Specialisttandvården i Norrbotten
Unga och gamla människor med komplexa medicinska
tillstånd och en lång och lurig medicinlista������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 9
Anna Kejonen, Angelika Lantto, Annika Lindqvist och Petter Vikström, tandläkare Orofacial medicin
Johan Niklasson, läkare, medicindoktor och lektor för läkarprogrammet i Umeå.
Åsa Aidanpää, Specialist i geriatrik, internmedicin och gastroenterolog
Apotekare/farmaceut
Dagny Wikström, Legitimerad arbetsterapeut och fd demensutvecklare i Luleå kommun, medförfattare till Demensboken
Åsa Engström Lindh, övertandläkare pedodonti
Grundkurs i ortodonti������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 9
Mats Carlén, övertandläkare ortodonti
Eivor Nordström-Carlén, övertandläkare ortodonti
Implantat före, under och efter��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 9
Anna Arespång, övertandläkare parodontologi
Charlotta Holm, övertandläkare protetik
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Aktuella utmaningar i tandvårdens kliniska arbete. Nygamla smittor,
mikrobiologiska rivaler och komplexa patientkategorier���������������������������������������������������������������������������������������� 9
Konstantin Sarkissov, övertandläkare parodontologi
Anders Nystedt, smittskyddsläkare
Mia Näslund Anda, hygiensköterska, vårdhygien
Ann-Louise Svedberg Lindqvist, smittskyddssjuksköterska
Petter Cettner, infektionsläkare, mikrobiolog
Anna Kejonen, ST-tandläkare Orofacial medicin
Malin Frostevarg, tandhygienist
Ann-Katrin Juto Tillberg, hygientandsköterska
Maskinell rensning�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 10
Jonas Norberg, tandläkare
Hur bedriver vi effektiv och rationell akuttandvård?��������������������������������������������������������������������������������������������� 10
Kursvärd: Charlotta Hannu Holmbom, tandläkare
Föreläsare: Specialisttandvården i Norrbotten
Panoramaröntgen – bildtagning����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 10
Anders Öhman, övertandläkare odontologisk radiologi
Malin Vestin-Fredriksson, övertandläkare odontologisk radiologi
Love Kull, chefsfysiker
”State of the art” – föreläsningar i miniformat, om aktuellt
kunskapsläge inom området Bettfysiologi/ Orofacial smärta������������������������������������������������������������������������������� 10
Kursvärd: Jeanette Nerelius, övertandläkare bettfysiologi
Anna Lövgren, Bitr. universitetslektor/ST-tandläkare, avdelningen för Klinisk Oral Fysiologi, Umeå
Ewa Lampa, Övertandläkare, avdelningen för Klinisk Oral Fysiologi, Umeå
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Citat från en medarbetare:

”

Jag blev rekommenderad att söka mig
till Folktandvården Norrbotten. Jag var
nyutexaminerad när jag kom hit och kunde

nästan inget. 3 års arbete hos Folktandvården
Norrbotten har gett mig erfarenhet
motsvarande 5–6 år på större kliniker”.

Foto: Linnea Ivarsson, Anders Alm, Petra Isaksson
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