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Kurs- och studieresa till
Rumänien

Med Gordon Melands bästa tips

Tandläkare Leif Borg har sedan 25 år tillbaka bedrivit ett mycket lyckosamt tandhälsoprojekt 
i Rumänien tillsammans med Rotary. Vi kombinerar kursresan med Gordons Melands bästa 
tips. Gordon är den verklige nestorn i Sverige när det gäller att skapa lönsamma kliniker 
organisera en fungerande förebyggande vårdmodell och införa hälsa i ett större perspektiv och
där alla trivs. Se mer om själva kursen i kursprogrammet. Tore Sahlins program Effektiv 
Stresshantering är mer aktuellt än någonsin. 

 

Kursgivare: Leif Borg, tandläkare, Mölndal, 
Gordon Meland, tandläkare, Företagsförädling Väst AB Trollhättan, 
Tore Sahlin, Organisationskonsult, specialisttandläkare, Umeå

Tid: 7 – 16 september 2020
Plats: Bukarest, Constanța, Rumänien
Målgrupper: All personal i mottagningen samt beslutsfattare och klinikledningar inom 

tand- och sjukvård. 

Mål
Målsättningen med den aktuella kursen är att ge praktikansvariga, läkare, tandläkare och
övrig personal i vården nya kunskaper om hur man kan arbeta förebyggande med ett brett
samhällsperspektiv och också hur man i den enskilda kliniken kan arbeta effektivt utan
stress.

Metodik
Kursen är upplagd utifrån föreläsningar och clinical audits varvade med övningar med 
exempel både från tandvård och sjukvård. Hur det förebyggande arbetet genomförts i detta 
projekt kommer att studeras på plats.

Kursen består av tre olika delar:
• Att på plats i Rumänien studera ett framgångsrikt tandhälsoprojekt som kan tjäna som

mall för andra projekt, såväl inom tandhälsovård som förebyggande hälsovård, inom
ramen för primärpreventionen av olika sjukdomar.

• Hur man skapar en framgångsrik mottagning såväl inom tandvård som primärvård.
• Hur man kan undvika skadlig stress och ändå vara effektiv.

Om våra kursgivare:
Leif Borg bedriver privat tandvård inom ramen för Praktikertjänst med kliniker i Mölndal och
Hälleforsnäs sedan många år med cirka 15 anställda. För 25 år sedan startade han ett
tandhälsovårdsprojekt i Rumänien som han nu lyckats införa i alla regioner i Rumänien. Han
driver detta projekt i samarbete med Rotary.

Gordon Meland har bedrivit tandvård med en mottagning inom Praktikertjänst i 35 år. 
Han har varit tandvårdschef, klinikchef, vårdcentralschef inom såväl offentlig som privat
vård.
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Han har även arbetat med att privatisera offentlig vård. Han är författare till “Sakta ner och
producera mer”, Krönikör i Dental 24, föreläsare och mentor inom ledarskap, hälsa,
organisation och kommunikationsteknik. Han har varit styrelseordförande och VD inom
allmänvård och tandvård.

Tore Sahlin var under 19 år tandläkare i Västerbottens landsting varav de sista tio åren som
specialist i tandlossningssjukdomar. Sedan 1988 driver han Curomed Utbildning AB och är i
ASN licencierad ledarskaps- och organisationskonsult. Han har skrivit tre böcker om stress
och stresshantering, Öppna ditt hjärta, 1997, Vägar ut ur stressen, 1998 och Lyssna till ditt
hjärta, 2000, den första och sista boken tillsammans med docenten och hjärtläkaren Stefan
Hofvendahl. Han är också krönikör i Dental24.

Kursschema:
Preliminär tidplan.

Dag 1, Måndag 7 september 2020
Vi flyger från Stockholm på förmiddagen med ankomst till Bukarest tidig eftermiddag enligt
dessa preliminära tider: Avfärd från Arlanda 11.00 med ankomst till Bukarest 14.45. Transfer
till vårt hotell Mercure som ligger i centrala staden och har en fin konferensanläggning. Se mer
på https://mercure-bucharest-city-center.bucharest-hotel.com/sv

Dag 2, Tisdag 8 september 2020: Bukarest

09.00 - 12.00 Tandhälsoprojektet i Rumänien.
• Bakgrund, projektidé, och planering
• Motivation av nyckelpersoner och samarbetspartners
• Finansiering

12.00 – 13.00 Lunch

13.00 – 16.00 Att skapa en framgångsrik mottagning
• Hur analysera er mottagning
• Skapa en klinikhandbok
• Bemanna rätt
• Vidareutbilda - delegera

Dag 3, Onsdag 9 september 2020: Bukarest till Constanța

09.00 – 12.00 Tandhälsoprojektet i Rumänien: Studiebesök i Bukarest

12.00 - 13.00 Lunch

Efter lunchen sker transfer till Constanța

Dag 4 Torsdag - 10 september 2020

09.00 - 12.00 Vägar ut ur stressen
• Fokus, eliminera störande moment
• Prioritera det viktiga
• Lämna jobbet på jobbet

12.00 - 13.00 Lunch
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13.00 - 18.00 Skapa hälsa
• Vara lärare för patienten
• Motivera profylax
• Olika villkor i tandvård och primärvård
• Avslutande workshop

Dag 5, Fredag 11 september 2020

09.00 - 12.00 Checklista för framgång
• Vem är jag
• Vem är min patient
• Vem gör vad i patientkontakten
• Grundläggande principer för ett lyckat patientmöte

12.00 - 13.00 Lunch

13.00 – 18.00 Checklista för framgång forts.
• PMA – positiv mental attityd
• Träna förmågan att kommunicera effektivt
• Skapa receptsamling för framgång
• Workshop: Skapa klinikens egen receptsamling

Dag 6, Lördag 12 september 2020

09.00 - 12.00 Den framgångsrika kliniken
• Bemanning
• Kvalifikationer
• Attityder
• Skapa en stressfri miljö
• Trivsel

12.00 – 13.00 Lunch

13.00 - 17.00 Studiebesök i Mahmudia. Att sprida tandhälsovård i Rumänien.  

Dag 7 Söndag 13 september 2020

09.00 – 12.00 Workshop: Vår egen framgångsrika klinik

• Gör mottagningsanalys enligt utdelat malldokument
• Sammanfatta och redovisa resultaten.

Ledig eftermiddag.

Dag 8, Måndag 14 september 2020

09.00 – 12.00 Workshop: Vår egen framgångsrika klinik

• Gör trivselanalys enligt utdelat malldokument
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• Gör stresstest enligt utdelat malldokument
• Sammanfatta och redovisa resultaten.

Ledig eftermiddag

Dag 9, Tisdag 15 september 2020: Återfärd till Bukarest

09.00 – 12.00 Kurssammanfattning och avslutning

Efter kursen sker återfärd till Bukarest med lunch en route.

Dag 10, Onsdag 16 september 2020: Hemresa
Efter frukost hemresa enligt följande preliminära tider: Bukarest till Stockholm kl 08.25 med
ankomst Arlanda kl 10.15. Tack för denna gång.

För detaljerad resplan, se under resprogrammet på www.curomed.se
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Priser och resfakta:

Tid: 7 – 16 september 2020
Kursavgift: 10.800 kr
Resans pris: Prel 26.650 kr
Enkelrumstillägg från 3.900 kr

I PRISET INGÅR: 
* Flyg till Bukarest tur o retur Stockholm 
* Hotell med del i dubbelrum på angivna hotell eller motsvarande.
* Utflykter och transporter enligt programmet
* Transfer tor flygplatsen i Bukarest
* Helpension
* Svensk färdledning

I priset ingår ej:
* Dricks och drycker
* Enkelrumstillägg

Resevillkor
Priser och resdagar är baserade på flyg- och hotelltariffer, valutakurser och tidtabeller gällande i
september 2019. Alla uppgifter lämnas med reservation för ändringar efter detta datum. Allt flyg sker i
ekonomiklass. Vi förbehåller oss rätten att ändra hotell till andra likvärdiga om det skulle vara
nödvändigt. Resplanen kan också komma att ändras p.g.a. faktorer utanför vår kontroll.
Researrangören frånsäger sig allt ansvar för eventuella tidtabelländringar för flygen eller händelser av
force majeure-karaktär. Resans pris är baserat på att minst 25 personer deltar. 

Allmänna resevillkor
För dessa resor gäller de allmänna resevillkor som antagits 1975-06-16 av Svenska Resebranschens
Förening och Researrangörsföreningen i Skandinavien efter överläggningar med KO. 

Särskilda Resevillkor
Avbeställning ska ske skriftligt. Expeditionsavgiften vid avbeställning är 2.000 kr samt ev kostnader
som debiteras för avbokning av flyg, hotell mm. Vid avbeställning senare än 60 dagar före avresan
äger researrangören rätt att tillgodoräkna sig hela resans pris. Ändringar utöver det givna
researrangemanget kan i allmänhet inte göras eftersom detta är en gruppbokning. 

Reseförsäkring 
Detta är en tjänsteresa och då gäller inte den vanliga hemförsäkringen. Medlemmar i Praktikertjänst
har en tjänstereseförsäkring genom företaget och vårdpersonal som inte är anslutna till Praktikertjänst
bör kontrollera sitt försäkringsskydd vid tjänsteresor. Kontrollera om avbeställningsskydd ingår i din
reseförsäkring. Kontakta ditt försäkringsbolag angående detta, alternativt teckna reseskydd via
försäkringsaktiebolagt ERV.se. Frågor om företagsförsäkring: Telefon: 0770 457 970. Telefon till
förmedlarservice: 0770-456 908; E-post: corporate@erv.se; Fax: 08 454 33 21

Curomed Utbildning AB, Håkmark 213, 90591 Umeå, Tel 090-38375 
www.curomed.se, info@curomed.se 
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