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Marcus Dagnelid

–

Leader,  
Oris Academy Sweden

Specialist i oral protetik

Hauk Øyri

–

Director,  
Oris Academy

Spesialist i oral kirurgi 
og oral medisin

Oris Academy Sverige

Nu när Oris Dental även finns i Sverige, önskar vi att utveckla Academy tillsammans 
över landsgränserna. Många av de kurser som erbjuds idag i Norge erbjuder fantastiska 
möjligheter till utveckling inom hela odontologin men också att växa som individer.

Samtidigt är vårt mål att på bästa sätt använda er unika kompetens i de svenska 
klinikerna, och skapa ännu mer intressanta och givande möjligheter till kurser, 
webinarier och personliga möten.

Det som skiljer Oris Dental från andra kliniker i branschen är och kommer alltid att 
förbli detsamma. Fokus på Dig som medarbetare, teamet samt yrkeskompetens- och 
stolthet. På så sätt bygger vi den bästa arbetsplatsen tillsammans!
 
 
Marcus Dagnelid
Leader, Oris Academy Sweden

Vi er tilbake til en normal kurshverdag! 

Takk til alle dere som har bidratt, og til alle dere som har deltatt på våre webinarer 
gjennom pandemien. Med strenge smittevernstiltak og hyppig testing har vi 
klart å gjennomføre noen fysiske kurs i 2020 og 2021, men nå er vi virkelig i gang 
igjen! Vi har lyttet til ønsker fra dere og satt sammen et spennende kurstilbud 
for tannhelsepersonell i 2022. Kurskatalogen for 2022 har til og med rukket å bli 
oppdatert, og eksemplaret du nå leser er faktisk spekket med enda flere kurs.

Kurskatalogen inneholder noe for alle i tannhelseteamet, fra 1 og 2-dagers forelesnings- 
og arbeidskurs, til det 1-årige mentorprogrammet MCP. Er du interessert i å kombinere 
fag med andre aktiviteter kan vi blant annet friste med «Bonding in Burgundy» og 
«Ladies Next Level London». 

Vårt populære «Tips&Triks»-konsept videreføres, og vi håper å dekke enda flere 
fagområder og regioner i år. Webinarene våre har vært godt mottatt, og vi kommer til 
å fortsette med disse – følg med!

Vi elsker å formidle fag, og håper at du kan få nytte av dette i din kliniske hverdag!  
Følg med på våre nettsider og på Instagram @orisacademy, for å holde deg oppdatert. 

Vi er i gang med et nytt kursår og engasjerende læring, er du? 

Velkommen på kurs, og velkommen til Oris Academy!

Har du en idé til et kurs, eller et det et tema du savner, vil vi gjerne at du gir oss beskjed.
Send en e-post til academy@orisdental.no

Kurstilbud 2022 | Oris Academy

 orisdental.no/academy
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Timeline kurser Sverige hösten 2022

11/11 – Oris Dental Dagnelid, Högsbo

När, var och hur använder jag aligners 
för ortodontiska behandlingar?

Läs mer på sid 24

9–10/12 – Oris Dental Dagnelid, Högsbo

Kirurgiska extraktioner

Läs mer på sid 34

DECEMBER JANUARI 2023

Januari 2023, – Oris Dental Dagnelid, Högsbo

Hur hanterar man hård- och mjukvävnadsförlust 
inför implantatbehandling? – Sätt att bygga ben 
lateralt och vertikalt samt mjukvävnadskirurgi

Läs mer på sid 35

Januari 2023 – Oris Dental Dagnelid, Högsbo

Modern endodonti – hur man skapar förutsägbar 
och optimal behandling med rätt verktyg!

Läs mer på sid 35

2023 – Klinikbesök / Oris Dental Dagnelid, Högsbo

Konsten att göra den optimala fyllningen 
– tips och tricks för allmäntandläkaren

Läs mer på sid 36

2/11 – Webinar

Försäkringskassan regelverk – hur hittar 
jag rätt bland diagnoser – och tillstånd i 
komplicerade terapier

Läs mer på sid 32

23/11 – Webinar

Neoscan – en ny era inom 
intraorala scanners 

Läs mer på sid 32

BOKA

  Webinar

Terapiplanering  
– One on one

Läs mer på sid 30

NOVEMBER
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Faculty

Jens Petter Finstad 
Tandläkare
–
Oris Dental Sirkus Shopping

Harald Ag 
Tandläkare & läkare
–
Oris Dental Grønnegata

Armin Selimovic 
Specialistkandidat i parodontologi
–
Oris Dental Stavanger

Hauk Øyri 
Specialist i oral kirurgi  
och oral medicin
–
Oris Dental

Arne Lund 
Tandläkare
–
Oris Dental Broegelmannhuset

Eirik Aasland Salvesen 
Specialist i parodontologi
–
Oris Dental

Ane Igland Naustal 
Tandhygienist
–
Oris Dental Stavanger

Astrid Eielsen 
Tandsköterska
–
Oris Dental Stavanger

Elin Birgisson 
Tandsköterska
–
Oris Dental Stavanger

Anja Prytz Rydjord 
Tandhygienist
–
Oris Dental Lysaker

Camilla Thomasli 
Tandsköterska och  
Integration Manager
–
Oris Dental

Esha Katyayen 
Specialist i parodontologi
–
Oris Denta Galleri Oslo

Arild Aarnseth 
Tandläkare
–
Oris Dental Lysaker

Carl Fredrik Haseid 
Specialist i oral protetik
–
Oris Dental Grønnegata

Gjertrud Tørre Nummestad 
DriftsrådgivareOpus
–
Oris Dental

Cecilie Hegna 
Tandläkare
–
Oris Dental Tønsberg

Hilde Bårseth 
Tandsköterska
–
Oris Dental Tønsberg

Kasper Dahl Kristensen  
Specialist i ortodonti
–
Oris Dental Stavanger

Ida Koll-Frafjord 
Tandläkare
–
Oris Dental Stavanger

Kine Fossmo 
Tandhygienist
–
Oris Dental Bryn

Dan Grigorescu 
Specialist i endodonti
–
Oris Dental Galleri Oslo

Ina C. Knivsberg 
Specialist i oral protetik
–
Oris Dental Stavanger

Kristian Lind 
Specialist i parodontologi
–
Oris Dental Arken Åsane 
Oris Dental Nesttun

Dyveke H. Knudsen 
Specialist i endodonti
–
Oris Dental Stavanger

Kari Odland 
Tandläkare
–
Oris Dental Arken Åsane

Kristine Eidal Tanem 
Specialistkandidat i oral  
kirurgi och oral medicin
–
Oris Dental Aker Brygge

Heidi Strøm 
Tandhygienist
–
Oris Dental Aker Brygge

Kari Åse R. Bergan 
Tandsköterska
–
Oris Dental Harstad Torv

Kåre Jan Attramadal 
Tandläkare
–
Oris Dental Galleri Oslo

Vegard Berg 
Tandläkare
–
Oris Dental Stoa
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Faculty

Magna N. Melander 
Tandläkare
–
Oris Dental Grønnegata

Mona Gast 
Specialisttandläkare  
multidisiplinär odontologi
–
Oris Dental Stavanger

Paul Arne Hordvik 
Specialist i oral protetik
–
Oris Dental Arken Åsane

Marcus Dagnelid 
Specialist i oral protetik
–
Oris Dental Dagnelid

Monica Palmer Tvedt 
Tandhygienist
–
Oris Dental Stavanger

Pia Selmer-Hansen 
Specialist i oral protetik
–
Oris Dental Raufoss

Maren Korsnes 
Tandsköterska
–
Oris Dental Harstad Torv

Nikola Petronijevic 
Specialist i endodonti
–
Oris Dental Leutenhaven

Roshi Frafjord 
Specialist i oral kirurgi  
och oral medicin
–
Oris Dental Stavanger

May-Lisbeth H. Micheef 
Tandsköterska
–
Oris Dental Harstad Torv

Nina Hals 
Helfo-rådgivare
–
Oris Dental

Sebastian Däröste 
Tandläkare
–
Oris Dental Aker Brygge

Meysam Moafi 
Specialist i oral kirurgi  
och oral medicin
–
Oris Dental Galleri Oslo

Shoresh Afnan 
Specialist i oral kirurgi  
och oral medicin
–
Oris Dental Galleri Oslo

Kristian Krochstad 
Tandläkare
–
Oris Dental Harstad Torv

Tamas Hasulyo 
Specialist i oral kirurgi  
och oral medicin
–
Oris Dental Sirkus Shopping

Tore Berset 
Tandläkare
–
Oris Dental Harstad Torv

Torgils Lægreid 
Tandläkare
–
Oris Dental Broegelmannhuset

Arthur Artlock 
Tandläkare
–
Oris Dental Mo i Rana

Trude Andreassen 
Tandsköterska
–
Oris Dental Harstad Torv

Harald Hirsch 
Tandtekniker
–
Lab by Dagnelid

Tom Paulseth 
Tandläkare
–
Oris Dental Broegelmannhuset

Unni Endal 
Specialist i endodonti
–
Oris Dental Lysaker

Torbjørn Leif Hansen 
Specialist i oral protetik
–
Oris Dental Stavanger

Eva Gustumhaugen 
Specialist i oral protetik
–
Oris Dental Galleri Oslo

Sigurd Svalestad 
Tandläkare och läkare
–
Forsvarets tannhelsetjeneste

Marte Haarberg 
Chief Integration Officer
–
Oris Dental Holding

Marco Scepanovic 
Specialist i ortodonti
–
Oris Dental Arken Åsane

Stian Kanestrøm 
Tandläkare
–
Oris Dental Aker Brygge
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Oris Academy

Roshi Frafjord

Head of Clinical Quality

Ida Koll-Frafjord

Advisory Board Member

Hauk Øyri

Director

Kristian Lind 

Advisory Board Member

Shoresh Afnan

Head of Customer Relations

Pia Selmer-Hansen

Advisory Board Member

Kasper Dahl Kristensen

Head of Clinical Research

Odd Bjørn Lutnæs

Advisory Board Member

Vegard Berg

Advisory Board Member

Håll dig uppdaterad på allt
inom tandvård!

Oris Academy faciliterar och erbjuder praktik för 
tandvårdspersonal på klinikerna.
Önskar du mer information om praktik eller 
kurs?

Få möjlighet till att uppleva en spännande dag, 
skräddarsydd efter dina önskemål tillsammans 
med någon av våra duktiga behandlare!

Kontakta oss via mail på:

academy@oris-dental.se

Marcus Dagnelid

Director Academy Sverige

Oris Academy
Master Clinician Program

Du skall med detta programmet kunna:

 Ta upp adekvata journaler och samla nödvändig dokumentation 
som gör dig kompetent att skapa behandlingsplaner för omfattande fall.

 God klinisk fotograferingoch registrering för kommunikation med
  patient och tandtekniker, samt dokumentation av utförd behandling.

 Trygg och förutsägbar planering av omfattande rehabiliteringar.

  Verktyg för att presentera och hjälpa patienten med att välja rätt 
behandling.

 Utföra den kliniska behandlingen: Från behandlingsplan och studie-
 modeller till preparering och temporära till permanenta restaurationer.

 Följa upp patienten för en god prognos på utförd behandling.

Tore Berset 
Tandläkare

Hauk Øyri  
Specialist i oral kirurgi  
och oral medicin

Målgrupp: Tandläkare i Oris Dental

Kursplats: Oris Dental Harstad Torv

Ansökan: Till MCP 2023, annonseres høsten 2022

Master Clinician Program (MCP) är ett kursprogram i regi av Oris Academy. 
Genomföringen av kursen leder inte till en akademisk grad eller titel.

Master Clinician Program är för dig 
som önskar att utföra omfattande 
oral rehabilitering för dina patient-
er. I detta ettåriga skräddarsydda  
program skall du öka och förädla 
dina kunskaper och kliniska färdig- 
heter inom protetik, dentoalveolär 
kirurgi och estetisk tandbehandling.

Kursinformation: Föreläsare:

4
kursplatser
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Kurs 2022

Get into reality - digital 
workflow & live surgery

Målgrupp: Tandläkare med team

Tid och plats: 23/9 2022, Oris Dental Harstad Torv

Kursavgift: 5 000 sek / grupppris 10 000 sek (team av 3)

Anmälan: www.nobelbiocare.com/en-no

Kursinformation: Föreläsare:

Tore Berset 
Tandläkare

Följ det kirurgiska teamet i en unik 
setting genom att delta i implantat- 
behandlingar på kliniken.

De här experterna är villiga att dela 
sin erfarenhet med dig och ditt team.
Under dagen får du följa rutin-
er i en kirugisk praktik. Alla live- 
operationer är guidebaserade 
eller navigerat med X-Guide, ett 
system som har en 3D-vägledning av 
borposition och anatomi. 

Kursen ger dig en inblick i hur 
hela det kirurgiska teamet sam- 
arbetar för att ge högsta standard på 
behandling till patienter och samti-
digt arbeta effektivt.

Kostnader för resa och boende ingår 
ej. Kursen startar kl. 09.00 och slutar 
kl. 17.00

Oris Dental har 30 % rabatt på kursavgiften 
gällande Nobel Biocares kurser i Norge. 

20
kursplatser

Grundkurs i implantatkirurgi  
för tandläkare

Grundkurs i implantatkirurgi  
för tandsköterskor

Målgrupp: Tandläkare

Tid och plats: 11-12/3-22, Oris Dental Madla, Hafrsfjord

Kursavgift: 14 900 sek 

Anmälan: www.straumann.no

Målgrupp: Tandsköterskor

Tid och plats: 11-12/3-22, Oris Dental Madla, Hafrsfjord

Kursavgift: 8 100 sek

Anmälan: www.straumann.no

Kursinformation: Kursinformation:Föreläsare: Föreläsare:

Roshi Frafjord 
Specialist i oral kirurgi  
och oral medicin

Roshi Frafjord 
Specialist i oral kirurgi  
och oral medicin

Hauk Øyri 
Specialist i oral kirurgi  
och oral medicin

Hauk Øyri 
Specialist i oral kirurgi  
och oral medicin

Eirik Aa. Salvesen 
Specialist i parodontologi

Eirik Aa. Salvesen 
Specialist i parodontologi

Ida Koll-Frafjord 
Tandläkare 

Ida Koll-Frafjord 
Tandläkare 

Kursen är för allmäntandläkare 
som önskar kunna utföra enkla typ-
er av implantatkirurgisk behand- 
ling. Tidigare implantatprotetisk  
erfarenhet är en fördel.

Två dagar med kombinerad te-
ori - och kirurgisk undervisning, 
hands-on träning och live-kirurgi,  
optimal snittföring och suturering. 

Hands-on implantatinstallation på  
griskäkar. Kursen inkluderar tillgång 
till Straumann Smart online education.

Kursavgiften inkluderar kursmiddag 
fredag kväll. 

Oris Dental har 30 % rabatt på kursavgiften 
för Straumanns kurser i Norge.

Kursdeltagare skall efter genomförd 
kurs kunna förklara för patienten; 
en implantatoperation, steril upp-
dukning, assistera vid operation samt 
känna till uppföljningsrutiner.
En viktig förutsättnig för att kunna er-
bjuda patienten en kvalitativ implan-
tat behandling är att alla i tandvård-
steamet har en god kunskapsbas.

Kursen inkl. tillgång till Straumann  
Smart online education. Kursen går 
parallelt med Tandläkarens kurs och 
har några gemensamma föreläsnin-
gar.
Kursavgiften inkluderar kursmiddag  
fredag kväll. 

Oris Dental har 30 % rabatt på kursavgiften 
för Straumanns kurser i Norge.

Camilla Thomasli 
Tandsköterska

Camilla Thomasli 
Tandsköterska

Astrid Eielsen 
Tandsköterska

Astrid Eielsen 
Tandsköterska

Elin Birgisson 
Tandsköterska

Elin Birgisson  
Tandsköterska

12
kursplatser

12
kursplatser
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Tips & Tricks
Vad är fel på patienten?

Tips & Tricks 
Endo/perio, perio/endo – Who cares?

Målgrupp: Tandläkare och Tandhygienister både 

  i och utanför Oris Dental

Tid och plats: 14/9-22, kl. 18.00-21.00, Oslo

Kursavgift: Kostnadsfritt 

Anmälan: orisdental.no/academy • Direkt till anmälan, tryck här. 

Målgrupp: Tandläkare både i och utanför Oris Dental

Sted: Oris Dental Nesttun

Tid:  TBA • orisdental.no/Academy 

Kursavgift: Kostnadsfritt

Anmälan: TBA • orisdental.no/Academy  

Kursinformation: Kursinformation:Föreläsare: Föreläsare:

Svår diagnostik och smärtor är vanligt 
när det gäller tänder. Många patienter 
kastas runt i hälsoväsendet, låt oss 
hjälpa dem till rätt behandling efter 
att ha uteslutit tandpatolochi. 
Kan vi lägga alla typer av resorptioner 
i ett fack?

Hur svårt är det att diagnostisera de 
interna resorptionerna från de cer-
vikala, och är det ok att “försöka sig 
på” en resorptions-behandling, när 
vi vet att chansen för att misslyckas 
ökar proportionellt med bristen på 
kunskap och utrustningsmaterial.

Välkommen till en oformell träff! Du får 
riktlinjer för enkla metoder som kan 
användas för att få till en bättre diag-
nostisk praksis, med större möjlighet 
for din patient att få en snabb och bra 
lösning på deras tandproblem.

Enklare förtäring erbjuds under kursen.

I en vanlig klinisk vardag ser vi ofta 
tänder med osäker eller närmast 
hopplös prognos:
• Vad kan vi använda dem till?
• Hur behandla dem? 

Detta blir en kväll med diagnoser, 
prognos och falldiskussion.

Kristian Lind 
Specialist i parodontologi

Nicole Aria 
Specialist i endodonti

Unni Endal 
Specialist i endodonti

25
kursplatser

25
kursplatser

Klinisk fotografering

Målgrupp: Tandläkare och stödpersonal som jobbar tätt ihop  

 Kursen är bara för Oris Dental

Tid och plats: Kl. 10.00-16.00 • 30/4-22 Bergen • 20/8-22 Bodø 

 24/9-22 Trondheim • 8/10-22 Søgne • 15/10-22 Oslo

Kursavgift: Kostnadsfritt

Anmälan: orisdental.no/academy • eller tryck datum och ort ovan

Kursinformation: Föreläsare:

Klinisk fotografering:Teknik, ad-
ministrering, förenklad imple-
mentation i stora och små system.  
 
Mål: Standardisering av kvalitet och 
administration av foto dokument- 
ation hos specialister och allmän- 
tandläkare.

Målgrupp: Tandsköterskor och 
Tandhygienister som är knutna till  
tandläkare/specialister samt för  
allmäntandläkare och specialister.

Teori:
• Grundläggande kunskap om 

tekniska aspekter avseende 
kamera, objektiv, ljus

• Grundläggande kunskap om 
kvalitet på klinisk fotografering

• Intraoral och extraoral  
fotograferingsteknik

• Administrering, lagring, 
implementering i klinikens 
vardag

Marko Scepanovic 
Specialist i ortodonti

En stjärna blir till 5

Målgrupp: Stödpersonal i Region Midt

Tid och plats: 23/9-22, kl. 16.00-21.00, Sirkus Shopping, Trondheim

Kursavgift: 800 sek

Anmälan: orisdental.no/academy • Direkt till anmälan, tryck här. 

Kursinformation: Föreläsare:

Arthur Artlock 
Tandläkare 

Eftersom patienten inte själv kan 
bedöma kvalitén på det kliniska 
arbetet så blir det den totala upp- 
levelsen från kliniken som hamnar i 
fokus. 

Patientupplevelsen startar från 
stunden hen kommer i kontakt med  
kliniken och avslutas när patienten  
är färdigbehandlad och kan re- 
kommendera upplevelsen. I denne  
prosessen har tandsköterskan en  
nyckelroll och därför är det viktigt  
att ha ett systematiskt förhållnings- 
sätt i patientbemötandet. 

Denna kurs kommer att upp patient- 
psykologi, patientkommunikation  
och vilka aspekter som är betydelse- 
fulla sett utifrån patientens synvinkel. 

Kursen kommer också att ta upp  
praktiska tips allt ifrån telefon- 
samtal och prioriteringshierarki 
till hur man vänder missnöjda  
patienter. 

Kursavgiften inkl. enkel servering  
och snacks.

Praktik: 3-4 kamerauppsättningar 
med nödvändiga spegel och retrak-
torer, fotobakgrund för extraorala
• Extraoral fotografering  

på varandra
• Intraoral fotografering på 

varandra

Kursen inkluderar lunch och snacks.

20
kursplatser

30
kursplatser
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Kom igång med implantatbehandling 
“Harstad-kursen”

Två snabba..Varsågod nästa! Ett team 
Unique har rutiner för patientens bästa

Målgrupp: Tandläkare och Tandsköterskaer

Tid och plats: 10-11/6-22, Oris Dental Harstad Torv 

Kursavgift: Tandl. 18 000 sek inkl. medf. tandsköterska 20 000 sek

Anmälan: www.nobelbiocare.com/en-no

Målgrupp: Team Tandläkare och Tandsköterska

Tid och plats: TBA på orisdental.no/academy 

Kursavgift: TBA

Kursinformation: Kursinformation:Föreläsare: Föreläsare:

Tore Berset 
Tandläkare

Hauk Øyri 
Specialist i oral kirurgi  
och oral medicin

Kursen lägger stor vikt på att ge dig  
en minnesvärd inblick i implantat-
patientens resa på kliniken. Det blir 
flera livebehandlingar, både kirurgi 
och protetik, varje kursdag.

Kliniken har modern utrustning som 
används vid implantatbehandling, 
och denna demonstreras under live-
behandlingarna.

Eget parallellprogram för tandsköter-
skor med hygiensteril uppdukning 
samt patientinformation.

Oris Dental har 30 % rabatt på kursavgiften 
på Nobel Biocares kurser i Norge. 

Vi bjuder in teamet till tränings-
läger där ni får både hands-on 
träning och insikt i material- och 
instrumentval i förhållande till 
de olika behandlingsalternativen  
inom endodonti. 

Förståelse för behandlingsgången 
är mycket viktig för att stödpersonal 
alltid är ett steget före. Då blir det 
roligt att arbeta med endodonti för 
både tandläkare och tandsköterska! 
Teamet jobber tätt samman för att 
få till en så smidig behandling som 
möjligt. Patienten i stolen känner 
att de blir behandlad av ett team  
och inte av en tandläkare som rotar 
runt i lådor efter utrsutning som 
kanske inte är där. Nu skall vi lära 
oss att komma till målet snabbare 
och bättre än vi gjort tidigare.

Anmäl er och få en rolig och kun- 
skapsfylld resa inom endodontin, 
som höjer kvalitén på patientre-
san inom Oris Dental! Kursavgiften 
inkluderar lunch och snacks under 
dagen. 

Unni Endal 
Specialist i endodonti

På vår interna plattform finner du 
detaljerat program. Detta får du 
också skickat till dig vid anmälan.

10+10
kursplatser

12
kursplatser

Odontologisk lokalanestesi Implantatkirurgi och Porsche

Målgrupp: Tandsköterska och Tandhygienister i Oris Dental

Tid och plats: 9-11/9-22, Scandic Edderkoppen/Oris Dental Galleri Oslo

Kursavgift: 7 500 sek

Anmälan: Ansökan om deltagande/ Ansök senast 1/8-22 

Målgrupp: Tandläkare i Oris Dental 

Tid och plats: 13-16/4-23 i Leipzig, Tyskland

Kursavgift: 16 500 sek

Anmälan: orisdental.no/academy • Direkt till anmälan, tryck här  

Sista anmälningsdag  28/1-23

Kursinformation:

Kursinformation:

Föreläsare:

Föreläsare:Sigurd Svalestad 
Tandläkare och läkare

Eirik Aasland Salvesen 
Specialist i parodontologi

Kurset går över 3 dagar och ger del- 
tagarna den nödvändiga teoretiska 
grunden för att kunna ge infiltrations- 
anestesi i munhålan på ett tryggt 
och effektivt sätt. Det blir också lite 
praktisk träning på kursen, men 
den kliniska mängdträningen skall i 
huvudsak ske på patienter i den 
egna kliniken och med vägledning av 
tandläkare där.
Kursdeltagarna får tillsänt ett kurs- 
kompendium i förväg som man be-
höver avsätta tid för att läsa.

Efter kursen genomför kursdeltagar-
na ett skriftligt kunskapsprov och 20 
bedövningar på sin klinik för att kursen 
skall anses som godkänd.

Deltagarna måste godkännas av 
avd.ledare samt att lokal tandläkare 
måste god-känna användning av kun-
skapen efter kursen.
Kursen är väldigt populär så var tidigt 
ute för att säkra din plats. Anmälning 
är bindande. Kostnader för ev. resa 
och ingår ej i kursavgiften.Resa 
beställs och betalas på egen hand. 
Övernattning beställs vid anmälning.

Vi kombinerar intressant kurs- 
innehåll med fartfylld spänning! 
Dagarna innehåller teori och gemen-
samma middagar.

Ankomst torsdag kväll. Fredag till- 
bringar vi hela dagen på Porsches 
fantastiska center. Här blir det 
föreläsningar, besök på Porsche- 
fabriken och till slut får du köra  
Porsche själv. Middag på kvällen.
 
På lördag blir det både föreläsningar 
och egen tid, samt kursmiddag på 
kvällen.
 
Kursavgiften inkluderar Porsche- 
körning, besök på fabriken, lunch,  
kursmiddagar och övernattning. 

Söndag sker hemresa.

Resan beställs och betalas på egen 
hand. Använd gärna Berg-Hansen, vår  
avtalspartner.

Kursen startar kl. 10.30 på fredag så att man 
kan undvika övernattning från torsdag till 
fredag. Kursen slutar kl. 15.30 på söndag.

16
kursplatser

20
kursplatser
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Hur hjälper vi odontofobi- 
patienten från start till mål?

Målgrupp: Tandhälsoteam i Oris Dental

Tid och plats:  29/10-22, kl. 10.00-15.00, Oslo

Kursavgift: 1 400 sek per deltagare

Anmälan: orisdental.no/academy • Direkt till anmälan, tryck här. 

Kursinformation: Föreläsare:

Cesilie Hegna 
Tandläkare

Hilde Bårseth 
Tandsköterska

Många patienter vägrar tandbehan-
dling eller är rädda för tandbehand- 
ling, och några få har odontofobi. Med 
enkla psykolochiska verktyg kan du 
hjälpa flere av dessa patienterna. 
 
Genom att förstå principerna i Kog-
nitiv terapi, kan man hjälpa många 
som tidigare inte har klarat av tand-
behandling eller fullföljt ett behan-
dlingsförlopp.
 
Genom att förstå enkla begrepp som 
rädslofönster och toleransfönster, 
kan vi lära patienten att förstå sig 
själv och sitt egna reaktionsmönster, 
så att de kan ändra sitt tankesätt. 
 
• Kognitiv terapi
• Rädslokurva
• Toleransfönster 

Det blir gruppövningar och work-
shops. Kursavgiften inkluderar lunch 
och snacks under dagen.

Assisterande personal – Viktiga  
roller på kliniken

Målgrupp: Stödpersonal i Oris Dental

Tid och plats: På klinik efter avtal  

Kursavgift: Täcks av Oris Academy

Anmälan: Send mail till academy@oris-dental.se

Kursinformation: Föreläsare:

Elin Birgisson 
Tandsköterska

Oris Dental har stort fokus på yrket 
med patienten i fokus. Med denna 
kursen önskar vi dela kunskap och 
höja kompetensen hos assisterande 
personal.

Assistenten är den röda tråden i  
kliniken, och skall se till att patient-
en får optimal behandling på våra 
kliniker. 

Vi kommer att diskutera instrument- 
och patientresan, sterilen, hygien, 
och steril uppdukning.

Kursen varar i 4 timmar. Datum och  
klockslag avtalas med varje enskild 
klinik.

20
kursplatser

Oris Academy - Tips & Tricks

I Tips & Tricks-serien delar våra föreläsare kliniska vardagstips.

Inbjudan och program publiceras löpande på vår interna plattform  
och hemsida. Följ flödet för information och anmälan.

Grundläggande  
ortodonti

Kasper Dahl-Kristensen

Marko Scepanovic

HELFO-refusjon
och dokumentation

Nina Støveren Hals

Oral medicin

Roshi Frafjord

Mona Gast

Kristine Eidal Tanem

Aligners

Kasper Dahl-Kristensen

Intraoral scanning

Tore Berset

Proteket Academy

Opus

Tore Berset

Gjertrud Tørre Nummestad

Parodontologi

Odd Bjørn Lutnæs

Esha Katyayen

Kristian Lind

Oral kirurgi

Roshi Frafjord 

Hauk Øyri

Shoresh Afnan

Avdelningsledare

Personal från huvudkontoret

Protetik

Carl Fredrik Haseid

Torbjørn Leif Hansen

Pia Selmer-Hansen

Ina C. Knivsberg

Endodonti

Dyveke H. Knudsen

Dan Grigorescu

Unni Endal

Foto

Arild Aarnseth

Vegard Berg

Kåre Jan Attramadal 

Marko Scepanovic

Steril uppdukning

Elin Birgisson
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Ladies Next Level London

Målgrupp: Kvinnliga Tandläkare i Oris Dental

Tid och plats: 21-23/10-22, London

Kursavgift: 9 900 sek

Anmälan: Ladies Next Level London / Sista anmälningsdag 30/6-22

Kursinformation: Föreläsare:

Ida Koll-Frafjord 
Tandläkare

Vi önskar att fortsätta «Ladies Next 
Level» kursen och bjuder denna gång 
in till komptenshöjning och nätver-
kande i metropolen London.

Vårt mål är att utvidga verktygslådan 
för kvinnliga allmäntandläkare så 
att vardagen kan lyftas till The Next 
Level.

Vi tar utgångspunkt i patientresan 
och fyller helgen med föreläsningar, 
hands-on träning och falldiskussion.
Det finns självklart tid att utforska 
London med goda tips från Roshi som 
har varit bosatt i staden många år. 

Vi möts på fredag kl. 13.00 till lunch. 
Hemresa på söndag.

Kursavgiften inkl. lunch och middag 
fredag samt lördag. Resa och över-
nattning kan beställas vid anmälan. 
Kostnaden läggs på kursavgiften. 

Roshi Frafjord 
Specialist i oral kirurgi  
och oral medicin

Mona Gast,  
Specialisttandläkare  
multidisiplinär odontologi

Bonding in Burgundy

Målgrupp: Tandläkare i Oris Dental 

Tid och plats: 15-18/9-22, Burgundy, Frankrike

Kursavgift: 17 700 sek

Anmälan: Bonding in Burgundy / Sista anmälningsdag 10/6-22

Kursinformation: Föreläsare:

Torgils Lægreid 
Tandläkare

Vi kombinerar spännande yrkesrelat-
erat innehåll med smakfulla upplev-
elser. Både fredag och lördag blir det 
en god och smakfull mix mellan teori, 
vinkurs, lunch och middagar i vackra 
omgivningar.

Den kliniska delen av kursen fokuserar 
på möligheter och begränsningar kop-
plat till komposit och minimalinvasiv 
tandbehandling. Vi kommer också gå 
igenom kliniska problemställningar 
relaterade till adhesiv teknik.

Ankomst Lyons flygplats torsdag 
kväll. Gemensam busstransport 
tur/retur Beaune. Vi bor på Hotel de 
la Paix, ett trevligt boutique hotell i 
centrum av Beaune.

Kursavgiften inkl. övernattningar, flyg,  
alla måltider samt besök i vin-
distriktet och på vingård, med vinkurs 
och provsmakning. Hemresa söndag 
efter frukost. 

Arne Lund 
Tandläkare

Tom Paulseth 
Tandläkare

20
kursplatser

20
kursplatser

Implantatprotetik - vägen vidare

Målgrupp: Tandläkare i och utanför Oris Dental

Tid och plats: 11/11-22, kl. 09.00-16.00, Oslo

Kursavgift: 5 000 sek  (3 500 sek för Tandläkare i Oris Dental) 

Anmälan: Orisdental.no/Academy • Direkt till anmälan, tryck här. 

Kursinformation: Föreläsare:

Målgruppen är tandläkare som re-
dan har utfört implantatprotetik och 
som önskar att öka sin kompetens 
gällande behandlingsplanering, val 
av implantatkomponenter, material 
och digitala hjälpmedel. 

Vi kommer att fokusera på hur man 
kan uppnå ett optimalt resultat med 
implantat i estetiska zonen.
 
• Behandlingsplanering
• Val av komponenter, material 

och framställningsmetoder
• Implantat i estetiska zonen

Kursen inkluderar lunch och snacks 
under dagen.

Invisalign Go - certifieringskurs

Målgrupp: Allmän Tandläkare i Oris Dental

Tid och plats: 21/5-22, Oris Dental Madla

Kursavgift: 6 800 sek

Anmälan: Skicka mail till: ljensen@aligntech.com 

 Sista anmälningsdag är 31/3-22

Kursinformation: Föreläsare:

Invisalign Go är Invisaligns system 
för mindre estetiska korrektioner 
från tand 5 till 5, och max 20 skenor.  
Invisalign Go gäller primärt tandläka-
re.

Nästan osynlig tandreglering är ett 
koncept med ökad efterfrågan. 
Det innebär utbildning och upp- 
följning av aktuella på kliniken; recep-
tion, assistenter & klinikledare.

Kursförberedelser:
• Identifiera minst 3 patientfall 

som läggs i portalen.
• Fullfölj 2 onlineutbildningar:  

- SAFE Orthodontics och  
- IDS Quick Guide Tour 

• 3 telefonkonsultationer med 
Alignrepresentant 

Dessa tre stegen genomförs före 
certifieringskursen. Du får hjälp 
på vägen med planering. Det är  
enklast att börja identifiera patient-
fall med en gång.
 

Sebastian Däröste 
Tandläkare

Pia Selmer-Hansen 
Specialist i oral protetik

Eva Gustumhaugen 
Specialist i oral protetik

20
kursplatser

20
kursplatser
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Hantering av extrationsalveolen vid 
implantatbehandling – grundprinciper

Målgrupp: Tandläkare med viss erfarenhet i implantatkirurgi

Tid och plats: 12/11-22, kl. 09.00-16.00, Oris Dental Galleri Oslo

Kursavgift: 10 000 sek (7 000 sek för Tandläkare i Oris Dental)

Anmälan: orisdental.no/Academy • Direkt till anmälan, tryck här.

Kursinformation: Föreläsare:

När en tand går förlorad och patienten 
önskar ersätta den är det viktigt att vi 
lägger en plan för det.
Implantatbehandling är ofta ett bra 
alternativ för ersätta en förlorad tand. 
Extraktion av tanden och hantering av 
extraktionsalveolen bör utföras så 
förhållandena är så goda som möjligt för 
en implantatbehandling.
Alternativen efter extraktion är att låta 
alveolen läka spontant, direkt installera 
ett implantat eller utföra alveolar ridge 
preservation. När väljer man vad?

• Patientselektion
• Hur bygger man erfarenhet?
• Vad är atraumatisk extraktion?
• Hur gör man ridge preservation?
• Grundprinciper vid GBR och 

användning av Osteobiol GTO
• Grundprinciper vid direkt- 

installation av implantat
• Instrument, instrumentanvändning 

och val av suturer
• Hands-on; modell och djurkäke
• Live-kirurgi (1 patient)

Test drive your new smile - 
Digital Smile Design

Målgrupp: Tandläkare 

Tid och plats: 3/9-22, kl. 09.00-15.00, Oslo

Kursavgift: 5 000 sek (3 500 sek för Tandläkare i Oris Dental)

Anmälan: orisdental.no/Academy • Direkt till anmälan, tryck här.

Kursinformation: Föreläsare:

Låt din patient få se slutresultatet 
redan före behandlingen startar. 

Kursen ger en inblick i vad digital 
smile design är, och hur detta kan 
användas i allmänpraxis.

Följande ingår:
• Foto / video
• Digitalisering av patienten 

Behandlingsplanläggning  
och design

• Kommunikation
• Motivation
• Förutsägbarhet 

Kursavgiften inkl. lunch och snacks 
under dagen.

Vegard Berg är den första tandläka-
ren i Norge som är certifierad som 
Master of Digital Smile Design.

Alla föreläsare har omfattande erfarenhet 
inom implantatkirurgi, direktinstallation 
och GBR-teknik där de bidrar med prak-
tiska tips och klinisk relevant kunskap.

Shoresh Afnan 
Specialist i oral kirurgi  
och oral medicin

Tore Berset 
Tandläkare

Hauk Øyri 
Specialist i oral kirurgi  
och oral medicin

Vegard Berg 
Tandläkare

20
kursplatser

14
kursplatser

Vägen från riktig diagnos  
till god prognos!

Målgrupp: Tandläkare som jobbar med endo

Tid och plats: Kl. 15.30-20.00 • Stavanger 7/4-22 • Oslo 12/5-22

 Bergen 2/6-22 • Trondheim, 1/9-22

Kursavgift: 950 sek (500 sek för Tandläkare i Oris Dental)

Anmälan: orisdental.no/academy / Sista anmälningsdag, 2 veckor före

Kursinformation: Föreläsare:

Dyveke H. Knudsen 
Specialist i endodonti

Tips och tricks till en förutsägbar och  
optimal endodonti. En fin blandning 
av teori, hands-on och fall!

• Undersökning, diagnos och 
plan. Hur finner man rätt tand?

• Tips till en förutsägbar och  
optimal endodontisk behan-
dling. Hur kan vi göra enkel en-
dodontioch få god prognos?

• Hands-on med WaveOne Gold 
filsystem och andra  
kompletterande produkter  
för hela den endodontiska 
behandlingen

• Fallpresentationer och 
slutsatser 

Det bjuds på enklare förtäring under kursen. 

Ta gärna med kavumpreparerade tänder 
om du kan. Ta även med luppglasögon om 
du har. 

Digital planläggning och guidad  
kirurgi med Simplant Planning

Målgrupp: Tandläkare

Tid och plats: 1/4-22, Kl. 08.30-15.30, Bergen. 

Kursavgift: 4 375 sek (Kostnadsfritt för Tandläkare i Oris Dental)

Anmälan: orisdental.no/academy eller Dentsply Sirona

Kursinformation: Föreläsare:

Odd Bjørn Lutnæs 
Specialist i parodontologi

Detta är en praktisk inriktad kurs, 
där vi går igenom teori, procedurer 
och arbetsgång vid digital planlägg-
ning och efterföljande guidad kirurgi 
för dina implantatfall.

I dag kan verktygen vara både lätt 
tillgängliga och användarvänliga. 
Investeringen ligger först och 
främst i kunskapen som behövs för 
att komma i gång. Kursen fokuserar 
framför allt på ett digitalt verktyg; 
Simplant Planning Service.

Dagen består av föreläsningar, 
praktisk träning i den digitala mil-
jön, samt hands-on för guidad kirurgi 
på modell. Vår målsättning är att du 
är redo för att utföra ditt första fall 
efter kursen.

Simplant Planning Service är minst 
lika relevant för dig som gör protetik, 
liksom för den som står för den kirur-
giska proceduren.

Det handlar om ett helhetstänk till   
implantatbehandling. Systemet är 
helt oberoende av vilket implantat- 
system du jobbar med.

Ina C. Knivsberg 
Specialist i oral protetik

15
kursplatser
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Digitala flöden inom protetik  
på tänder och implantat Kirurgiska extraktioner

Målgrupp: Tandläkare i Oris Dental

Tid och plats: 26/11-22, kl. 08.30-16.00, Oris Dental Dagnelid, Göteborg

Kursavgift: 5 750 sek inkl. mva

Anmälan: orisdental.no/Academy • Direkt till anmälan, tryck här.  

Sista anmälningsdag 26/10-22

Målgrupp: Tandläkare i Oris Dental

Tid och plats: 14-15/10-22, Oris Dental Madla

Kursavgift: 9 000 sek

Anmälan: orisdental.no/Academy • Direkt till anmälan, tryck här.  

Kursinformation:

Kursinformation:

Föreläsare:

Föreläsare:

Marcus Dagnelid 
Specialist i oral protetik

Roshi Frafjord 
Specialist i oral kirurgi  
och oral medicin 

Shoresh Afnan 
Specialist i oral kirurgi  
och oral medicin

På denna kurs kommer du som del- 
tagare att få en uppdatering på de 
senaste kliniska protokollen för  
digitala arbetsflöden inom oral  
protetik.

Under lördagen samlas vi på Oris  
Dental Dagnelid i Högsbo, där 
föreläsningar varvas med diskus-
sioner och praktiska övningar kring 
digitala flöden inom oral protetik. 

Hos oss är verksamheten helt digital- 
iserad sedan flera år, med eget in-
house tandtekniskt lab. 

Under kursen visas kliniska fall både 
på tänder och med implantat, där 
CAD/CAM möjliggör nya behandlings- 
vägar och en mer skräddarsydd  
patientresa.

Kursavgiften inkl. lunch och snacks under-
dagen. Boende: Vi rekommenderar Elite 
Plaza Hotel alt. Hotel Gothia och kan bistå 
med bokning om så önskas.

En lärorik och spännande kurs för 
allmäntandläkare som önskar att 
öka både teoretisk och praktisk 
kunskap för kirurgiska extraktioner.

Kursen består av en och en halv dag 
med föreläsningar om huvudprinc-
iper i oralkirurgi, patientselektion, 
farmakolochi, val av instrument, 
preperativa och postoperativa 
komplikationer, samt hands-on på 
griskäkar och live-kirurgi. 

Kursen startar på fredag kl. 12.00 
med lunch och kursstart kl. 13.00 
Kursen slutar lördag ca. kl. 15.00.

Det ingår gemensam kursmiddag 
fredag kväll. 

Resa och övernattning ingår ej i kurs- 
avgiften.

Harald Hirsch  
Tandtekniker

20
kursplatser

8
kursplatser

Injectable Moulding Technique

Målgrupp: Tandläkare i Oris Dental 

Tid och plats: Kl. 16.00-21.00 • Stavanger 21/4 • Bodø 5/5 • Bergen 16/6

 Oslo 13/10 • Trondheim 8/12

Kursavgift: 1 500 sek (Kostnadsfritt för Tandläkare i Oris Dental)

Anmälan: orisdental.no/Academy / anmälningslänk på “by/dato”

 Sista anmälningsdag 2 veckor före

Kursinformation: Föreläsare:

Kursen ger kunskap och kompetens 
i metoden Injection Moulding Tech-
nique. Med hjälp av en transparent 
silikonnyckel och en injicerbar 
komposit, är det möjligt att forma 
kompositn. 

Metoden är ett förutsägbar sätt att 
uppnå ett funktionellt och estetiskt 
resultat samt eliminerar många av 
de osäkerhetsmoment som man 
kan ha vid formning av komposit 
på fri hand. Det är också ett tidsbe-
sparande sätt att jobba på och ger 
hållbara restaureringar för kompl-
exa rehabiliteringar, fasader, slit-
age, betthöjningar och mycket mer.
Under kursen skall vi träna på att 
utföra kompositfasader så att du 
kan starta direkt i din egen praktik. 

• Teori; digital och analog för-
beredelse samt arbetsflöde

• Live demonstration, hands-
on samt tips och tricks 

Det ingår enklare förtäring under 
kursen.

Wuba Kassahun 
Tandläkare

Samir Madrane 
Tandtekniker

12
kursplatser
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Kirurgiska extraktioner

Målgrupp: Tandläkare

Tid och plats: 11-12/2-22, Oris Dental Galleri Oslo

Kursavgift: 9 000 sek

Anmälan: unident.no

Kursinformation: Föreläsare:

Shoresh Afnan 
Specialist i oral kirurgi  
och oral medicin

En lärorik och spännande kurs för  
allmäntandläkare som önskar att öka  
både teoretisk och praktisk kun-
skap for kirurgiska extraktioner.

Kursen består av en och en halv 
dag med föreläsningar om huvud-
principer i oralkirurgi, patient-
selektion, farmakologi, val av 
instrument, preoperativa och post-
operativa komplikationer, samt 
hands-on träning på griskäkar och 
live-kirurgi. 

Kursen startar på fredag kl.15.00. 
Kursen slutar lördag kl. 15.00.
Det ingår gemensam kursmiddag 
fredag kväll. 
 
Resa och övernattning ingår ej i kurs- 
avgiften. 

Välkommen till en spännande helg!

Roshi Frafjord 
Specialist i oral kirurgi  
ochchoral medicin

Meysam Moafi 
Specialist i oral kirurgi  
och oral medicin

Kom igång med implantatkirurgi

Målgrupp: Tandläkare

Tid och plats: 5/3-22, kl. 08.30-17.00, Oris Dental Galleri Oslo

Kursavgift: 7 995 sek

Anmälan: www.nobelbiocare.com/en-no

Kursinformation: Föreläsare:

Shoresh Afnan 
Specialist i oral kirurgi  
och oral medicin

Meysam Moafi 
Specialist i oral kirurgi  
och oral medicin

Kursen omfattar planläggning och 
genomföring av implantatkirurgi. 
Kursdeltagarna får lära sig fallsel-
ektion, behandlingsplanering och 
kirurgiska procedurer. Kursen 
innehåller hands-on övningar och 
föreläsarna utför live implantatop-
erationer. Protetiska val, komp-
likationer implantatbehandling och 
rutiner för uppföljning går vi också 
igenom.

Kursdeltagarna uppmanas att ta 
med egna fall för diskussion runt 
planering. Foton och röntgen kan 
tas med på USB till kursdagen.

Kursavgiften inkluderer lunch och 
snacks under dagen.

Oris Dental har 30 % rabatt på kursavgiften 
på Nobel Biocares kurser i Norge. 

12
kursplatser

8
kursplatser

Kursinformation: Föreläsare:

IOS - Stafettpinnen tas vidare 
med ny teknologi

Stian Kanestrøm 
Tandläkare

Målgrupp: Tandläkare i Oris Dental

Tid och plats: 15/5 2022 kl. 11-13

Kursplats: Oris Dental Aker Brygge

Kursavgift: Kursen är gratis

Anmälan: orisdental.no/Academy • IOS - Stafettpinnen

Kursen fokuserar på prak-
tisk användning av IOS 
för att göra den kliniska 
vardagen enklare och mer  
förutsägbar, samt ge högre 
kvalitet på behandlingarna. 
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Webinar 

Gjertrud Nummestad 
Driftsrådgivare Opus

Nina S. Hals 
Helfo-rådgivare

Webinaret tar for seg enkelte innslagspunkter och Helfos krav till dokumentasjon. Det vil bli vist direkte i Opus hvordan man fører refusjon och hva som 
kan gå galt. Vi viser hvordan du på korrekt måte kan rette opp feil i oppgjør och andre fallgruber.

• Bli mer bevisst Helfos krav till dokumentasjon 
• Hva er et frikort och når brukes det 
• Sette opp timeboken och unngå feil i tidsregistreringen 

• Forstå applikasjonssvaret och hva som skal till for å rette opp
• Vite forskjell på tillbakeføring och kreditering och når man må tapsføre.

Føring med Helfo i Opus

Målgrupp: Tannhelsepersonell i Oris Dental

Tid och plats: 20/4-22, kl. 15.00-16.00 • orisdental.no/Academy

Kursinformation:

Kristine Eidal Tanem 
Specialistkandidat i oral 
kirurgi och oral medicin

Hauk Øyri 
Specialist i oral kirurgi  
och oral medicin

Detta webinaret ger en kort definition av medikament inducerad käkeosteonekrose (ONJ) och en översikt över riskfaktorer. Uppdaterade råd i  
förhållandetill förebyggande, diagnostik och hantering av ONJ beskrivs också.

Käkeosteonekros – vad är det och
hur hanterar vi det i praktiken?

Målgrupp: Tandläkare och Tandhygienister

Tid och plats: 23/8-22, kl. 17.00-18.00 • orisdental.no/academy

Kursinformation:

Case acceptance kan definieras på flera olika sätt men sann case acceptance innebär att patienten accepterar aktuell behandlingsplan, kommer till 
behandlingsbesöket, betalar och rekommenderar tandläkaren eller kliniken. Case Acceptance förknippas dock ofta med ekonomi, vilket kanske är  
anledningen till varför det är frånvarande i de flesta tandläkarutbildningar världen över. Case Acceptance är dock i centrum i tandläkarens kliniska 
vardag och det är nivån av Case Acceptance som avgör till vilken grad tandläkaren kan utöva sitt yrke och patienten kan få hjälp. Här introduceras 
begreppet Case Acceptance och hur det kan göra dig till en bättre tandläkare.

Case Acceptance - the skill

Målgrupp: Tandläkare både i och utanför Oris Dental

Tid och plats: 22/9-22, kl. 16.00-17.00 • orisdental.no/academy

Kursinformation:

Arthur Artlock 
Tandläkare

Webinaret
är gratis!

Webinaret
är gratis!

Pia Selmer-Hansen 
Specialist i oral protetik

Vad måste vi göra, vad kan vi göra och vad bör vi göra? Vilka formella krav ställs till patientens journal och hur kan vi best se till att alla på kliniken förstår 
detta. På vilket sätt är detta en dell av patientresan.

Hur ser vi till att ha en god  
journal i en hektisk klinisk vardag?

Målgrupp: Tandhälsapersonal i Oris Dental

Tid och plats: TBA • orisdental.no/academy/

Kursinformation:

I detta webinar kommer vi tala om betydelsen av det personliga varumärket i relation till patient och kund. För att få patienten med på behandlingsresan krävs 
tillit och förtroende för ibland mycket svåra och långa processer. Styrkan i patientintervjun och rätt frågor är faktorer som är helt avgörande i att lyckas som 
vårdgivare. Välkommen till en stund av reflektioner från en specialist i oral protetik med snart 20 års erfarenhet av tandvård i alla dess former!

Att få patienten med på resan; hur du 
säljer rätt behandling till rätt patient! 

Målgrupp: Tandläkare både i och utanför Oris Dental

Tid och plats: TBA • orisdental.no/academy/

Kursinformation:

Marcus Dagnelid 
Specialist i oral protetik

Marte Haarberg 
Chief Integration Officer

Detta är ett webinar som visar patientresan från A till Ö; hur ger man det lilla extra som gör att patienten pratar om oss när besöket är över? Hur skall vi 
kunna skilja oss från andra tandvårdskliniker?
 
I detta webinar går vi igenom allt från när patienten ringer in till kliniken, och helt till när patienten går ut som en nöjd ambassadör. Här får ni massa tips 
och tricks som ni kan införa på den egna kliniken. Detta är ett webinar för absolut alla på kliniken!

Från patient till ambassadör

Målgrupp: Hela kliniken, Oris Dental

Tid och plats: TBA • orisdental.no/academy/

Kursinformation:

Webinaret
är gratis!

Webinaret
är gratis!
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På detta webinar får du möjligheten att med hjälp av specialister inom Oris Dental, terapiplanera 
dina patienter live och på ett personligt plan möta dina kollegor runt om i koncernen.

Webinariet varar i 2 timmar. 

Terapiplanering – one on one

Målgrupp: Tandläkare

Tid och plats: TBD, Online via ZOOM eller TEAMS 

Kursinformation:

Under detta webinar presenteras Neoscan 1000 från Neoss, en helt ny intraoral scanner med unika digital protokoll 
för implantatbehandlingar. Teori blandas med live demonstration på patient där intraoral scanning diskuteras utifrån 
teknik, precision och flöden.

Kursen varar i 1 timme. Datum annonseras vid senare tillfälle.

Neoscan – en ny era inom intraorala scanners

Målgrupp: Tandläkare

Tid och plats: 23/11, 18.00 – 19.00 Online via ZOOM eller TEAMS

Kursinformation:

Webinaret
är gratis!

Webinaret
är gratis!

Webinaret
är gratis!

Hur hittar man rätt bland tillstånd och diagnoser kopplat till åtgärdskoder?  Under detta webinar diskuterar vi olika 
fall av varierande svårighetsgrad med fokus på rätt val av diagnos och tillstånd. Du får praktiska tips och tricks för 
debitering samt hur man dokumenterar på rätt sätt; journal, foto, modeller och analyser. 

Kursen varar i 2 timmar. Datum annonseras vid senare tillfälle.

Försäkringskassan regelverk – hur hittar jag rätt bland diagnoser 
– och tillstånd i komplicerade terapier

Målgrupp: Tandläkare

Tid och plats: 2/11, 18.00 – 20.00, Online via ZOOM eller TEAMS

Kursinformation:

Marcus Dagnelid 
Specialist i oral protetik

Marcus Dagnelid 
Specialist i oral protetik

Vladimir Leshnukhin 
Specialist i oral kirurgi

Olof Björnsson 
Specialist i oral kirurgi

Joakim Johansson 
Berggren 
Specialist i oral kirurgi

Marcus Dagnleid 
Specialist i oral protetik

Catherine Benavente 
Hansson 
Specialist i endodonti

Webinar | Sverige Proteket Academy

Proteket har några av landets främsta tandtekniker, och forskning och 
utveckling har hög prioritet. Vi har därför etablerat vår egen akademi 
för kunskapsdelning, Proteket Academy. Här kan du som kund välja  
mellan en rad olika webinar, kurser och konferenser, med aktuella tema 
under hela året.

För att kunna erbjuda det bästa i aktuelle teman inom tandteknik, använder 
vi föreläsare från Proteketgruppen och från våra samarbetspartners, samt 
tandläkare med olika specialiteter. Vårt mål är att erbjuda bredd och kompetens 
i allt vi gör.

Kursen hålls både i våra egna kurslokaler på Ullevaal Stadion, samt lokalt av våre 
avdelningar i Bodø, Trondheim, Bergen och Tønsberg. Webinaren är öpnna för 
anmälan från hela koncernen.

Vår kompetens 
är din kompetens.

Frågor om kurs och webinar: 
academy@proteket.no

Mer info om webinar och kurs vid alla 
Protekets avdelningar hittar du på: 
proteket.no/kurs

Oris Dental-anställda får 30 % rabatt på ordinarie 
kurs genom att använda ORIS30 vid anmälan.

Se våra kommande 
kurser och webinar:
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Kirurgiska extraktioner

Målgrupp: Tandläkare      

Tid och plats: 9-10/12, Oris Dental Dagnelid   

Kursavgift: 9 000 sek     

Anmälan: academy@oris-dental.se  

Kursinformation: Föreläsare:

En lärorik och spännande kurs för 
allmäntandläkare som önskar att 
öka både teoretisk och praktisk 
kunskap för kirurgiska extraktioner.

Kursen består av en och en halv dag 
med föreläsningar om huvudprin-
ciper i oralkirurgi, patientselektion, 
farmakologi, val av instrument, pre-
operativa och postoperativa kompli-
kationer, samt live-kirurgi. 

Kursen startar på fredag kl. 12.00

med lunch och kursstart kl. 13.00

Kursen slutar lördag ca. kl. 15.00.

Det ingår gemensam kursmiddag 
fredag kväll. 

Resa och övernattning ingår ej i kur-
savgiften.

När, var och hur använder jag aligners 
för ortodontiska behandlingar?

Målgrupp: Tandläkare    

Tid och plats: 11/11, 9.00 –17.00, Oris Dental Dagnelid 

Kursavgift: 5 750 sek     

Anmälan: academy@oris-dental.se  

Kursinformation: Föreläsare:

Dagens tandvårdsmarknad erbjuder 
en mängd olika system för ortodon-
ti med aligners, och många gånger 
kan det vara svårt att avgöra vad 
som är bäst i varje enskilt fall.

På denna kurs får du praktiska tips 
på hur selekterar rätt patient och 
olika systems fördelar- respektive 
nackdelar. Vi går också igenom hur 
du arbetar på ett effektivt sätt med 
aligners, allt från planeringsverktyg 
till t.ex. approximal reduktion vid 
trångställning.

Det som också är viktigt att beakta, 
är när du faktiskt skall undvika alig-
ners som behandling och i stället 
välja en traditionell fast apparatur.

Under kursen visas en mängd olika 
fall behandlade av både allmänt-
andläkare liksom specialister i orto-
donti. Du ges också möjligheten att 
ta med egna fall för planering och 
rådgivning.

Vladimir Leshnukhin 
Specialist i oral kirurgi

Anders Rohlin 
Leg. Tandläkare

Jens Holm 
Specialist i ortodonti

Thomas Örtendahl 
Specialist i ortodonti

20
kursplatser

16
kursplatser

ORAL KIRURGIORTODONTI

Kurser | Sverige

Hur hanterar man hård- och 
mjukvävnadsförlust inför implan-
tatbehandling ? – Sätt att bygga 
ben lateralt och vertikalt samt 
mjukvävnadskirurgi

ORAL KIRURGI ENDODONTI

Målgrupp: Tandläkare med implantatkirurgisk erfarenhet

Tid och plats: Januari 2023, Oris Dental Dagnelid   

Kursavgift: 14 500 sek    

Anmälan: academy@oris-dental.se  

Kursinformation: Föreläsare:

Vladimir Leshnukhin 
Specialist i oral kirurgi

I många fall där en patient förlorat 
tänder och önskar ersättning med 
tandimplantat, råder en brist på 
benvolym, men också mjukvävnad. 

Detta är en lärorik och spännande 
kurs för allmäntandläkare- och spe-
cialister som önskar att öka både 
teoretisk och viss praktisk kun-
skap för benuppbyggnad kopplat till 
mjukvävnadskirurgi i samband med 
implantatbehandlingar. 

Kursen består av en och en halv dag 
med föreläsningar om huvudprin-
ciper för patientselektion, val av 
instrument- och material, preopera-
tiva och postoperativa komplikatio-
ner, samt hands-on på griskäkar och 
live-kirurgi. 

Kursen startar på torsdag kl. 08.00 
samt slutar på fredag kl 16.00.

Det ingår gemensam kursmiddag 
torsdag kväll. 

Resa och övernattning ingår ej i 
kursavgiften.

Modern endodonti – hur man skapar 
förutsägbar och optimal behandling 
med rätt verktyg!

Målgrupp: Tandläkare      

Tid och plats: Januari 2023, Oris Dental Dagnelid   

Kursavgift: 1 250 sek    

Anmälan: academy@oris-dental.se  

Kursinformation: Föreläsare:

Tips och tricks till en förutsägbar  
och optimal endodonti. En  fin  bland-
ning  av teori, hands-on och fall!

Undersökning, diagnos  och plan. 
Hur finner man rätt tand?

Tips till en förutsägbar  och optimal 
endodonti. Hur kan vi göra endo med 
lätthet och bästa möjliga prognos?

Hands-on med WaveOne Gold filsys-
tem och andra 
- kompletterande produkter
- för hela den endodontiska
- behandlingen

Fallpresentationer och slutsatser

Det bjuds på enklare förtäring under 
kursen.

Kursen startar på torsdag kl. 13.00 
samt slutar kl 17.30

Ta gärna med kavumpreparerade 
tänder om du kan. Ta med lupp- 
glasögon om du har.

Kursen hålls i samarbete med 
Dentsply Sirona.

Meddelas via separat 
inbjudan Kursen körs 
tillsammans med  
Dentsply Sirona

14
kursplatser

20
kursplatser
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Hur blir jag en bra assistent vid 
kirurgi – steril uppdukning

Målgrupp: Tandsköterskor    

Tid och plats: TBD, Oris Dental Dagnelid, alt den egna kliniken

Kursavgift: Täcks av Oris Academy    

Anmälan: academy@oris-dental.se  

Kursinformation: Föreläsare:

Oris Dental har stort fokus på yrket 
med patienten i fokus. Med denna 
kurs önskar vi dela kunskap och 
höja kompetensen hos assisterande 
personal. Assistenten är den röda 
tråden i kliniken, och skall se till att 
patienten får den mest optimala be-
handlingen på våra kliniker. 

Vi kommer att diskutera steril 
uppdukning, optimal hygien och  
flöden i kirurgiska behandlingar. 

Kursen varar i 4 timmar. Datum och 
klockslag avtalas med varje enskild 
klinik.

Konsten att göra den optimala 
fyllningen – tips och tricks för 
allmäntandläkaren
Målgrupp: Tandläkare    

Tid och plats: (2023) Oris Dental Dagnelid, alt den egna kliniken

Kursavgift: 2 500 sek    

Anmälan: academy@oris-dental.se  

Kursinformation: Föreläsare:

Många gånger våndas man över att 
fyllningen inte blev så bra som tänkt 
sig. Konsten att skapa en funktio-
nell- och estetisk compositelagning 
med optimala kontaktpunkter, färg 
och glans, är fokus för denna kurs.

Vi diskuterar teknik, val av instru-
ment och optimala material.

Teori varvas med hands-on övningar 
på modeller samt utför live-behand-
ling på klinik. 

Kursen varar i 6 timmar.

Kursen kommer under våren 2023, 
datum meddelas senare.

Sara Tassoupoulou Lisa Ljung 
Allmäntandläkare

20
kursplatser

14
kursplatser

TANDSKÖTERSKORADHESIV TANDVÅRD
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Oris Dental – av tandläkare, för tandläkare, med tandläkare. Vi har som mål att 
vara den bästa arbetsplatsen för tandvårdspersonal i hela Norden!
 
För att kunna erbjuda våra patienter solid och uppdaterad behandling satsar vi på yrket framför allt. Oris 
Academy är vår stolthet och bidrar till kompetenshöjning i alla led. Vi vågar säga att vi er Nordens ledande 
tandvårdskedja när det gäller utveckling inom yrket.
 
Vi önskar dela vår entusiasm för yrket, och hoppas att du finner inspiration i vår kurskataloch!


