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Bedriva Effektiv Vård
Kursgivare: Gordon Meland, vårdkonsult, Trollhättan

Lars Zetterqvist, specialisttandläkare, Gävle
Avsedd för: Tandläkare, tandsköterskor, receptionister, tandhygienister samt övrig 

personal inom  tandvården; Läkare, sjuksköterskor och övrig personal inom 
vården

Tid: 28/12 2020– 5/1 2021
Plats: Papeete, Tahiti

Kursen har som huvudtema:
Att bedriva effektiv vård på en öppen marknad med bl a framtidsstrategi. Inom tandvård och
sjukvård blir detta allt viktigare för att kliniken skall överleva långsiktigt. Konkurrensen ökar
allt mer och fler och fler aktörer kommer in på marknaden. Syftet med kursen är att säkra
lönsamheten och den långsiktiga tillväxten genom att skapa ett service- och kvalitetskoncept
som är grundläggande för all framgångsrik tjänsteproduktion inom vårdsektorn. 

Effektivitet kan definieras som i vilken grad insatta resurser omvandlas till måluppfyllelse.
Produktiviteten är ett av de mått som kan användas, men för att resultatet skall bli effektiv vård krävs
att aktiviteterna lär kopplade till hälso- och sjukvårdens övergripande mål. Det finns flera aspekter på
vad effektiv vård innebär, dels skall den vara till gagn för patienten, dels göra kliniken ekonomiskt
bärkraftig, men även vara bra för samhället som helhet. Ungefär hälften av hälso- och sjukvårdens
kostnader är personalkostnader. Det är alltså synnerligen viktigt att använda personalen och dess
olika kompetenser på bästa sätt för att uppnå en mer effektiv hälso- och sjukvård.

Se mer om kursen i kursprogrammet, www.curomed.se

Preliminärt Resprogram: Måndag 28/12 – 5/1 2019:

Dag 1, Måndag 28/12: Stockholm/Köpenhamn till San Francisco
Avresa från Stockholm preliminärt kl 09.55 på morgonen med SAS med ankomst Köpenhamn 
11.05. Avresa från Köpenhamn till San Francisco kl 12.25. Ankomst till San Francisco samma 
dag kl 14.45 pga tidsskillnaden mellan USA och Sverige. Transfer till vårt hotell Executive 
Hotel Vintage Court i centrala San Francisco. Hotellet är ett litet boutiquehotell nära Union 
Square, mindre än en kilometer från Chinatown och med San Francisco Museum of Modern 
Art 5 minuter bort.

Dag 2, Tisdag 29/12: San Francisco till Papeete
Avresa med United Airlines flight till Tahiti kl 14.00 med ankomst till Papeete kl 20.40 samma
dag. Transfer till vårt hotell Tahiti IA Ora Beach Resort för inkvartering. 

Tahiti IA Ora Beach Resort ligger vid en vacker vit sandstrand på den västra kusten av Tahiti.
Anläggningen ligger längre söderut från Papeete än något annat hotell på ön. Se mer om
hotellet på https://www.tahiti.com/hotels/tahiti-ia-ora-beach-resort-by-sofitel. Hotellet har
utmärkta konferensfaciliteter, där vi kommer att hålla till.
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Dag 3 Onsdag 30/12 2020 – Dag 6 Lördag 2/1 2021: IA Ora Beach Resort
Kurs enligt särkilt schema. För ledsagarna finns mycket att göra. Tahiti är ett eldorado för alla
former av aktiviteter på land och i vatten. Golf, tennis, dykning, snorkling, sportfiske eller
båtturer är bland de många aktiviteterna du kan följa med på. Ankomstdagen gemensam
välkomstmiddag. Nyårsafton firar vi med stor galamiddag. På lördag 2/1 gemensam
avslutningsmiddag inför avresan till Bora Bora och hemresan för dem som bara är med på
kursen 

Tahiti eller kärlekens ö som den även kallas, är den största av Franska Polynesiens 118 öar. 
Detta är en del av Sällskapsöarna som i sin tur ligger i arkipelagen som kallas Franska 
Polynesien. I dagligt tal kallas hela Franska Polynesien för Tahiti. Tahiti har också 
huvudstaden Papeete. Papeete har en fin marknad där man kan handla frukt och grönsaker, 
samt andra varor. Tahiti består av en stor cirkelformad ö kallad Tahiti Nui och en mindre 
cirkelformad ö kallad Tahiti Iti, som hänger samman genom en liten landtunga vid namn 
Taravao. Bergen på öarna är vackra och grönklädda och inbjuder till fina vandringsturer i 
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spektakulära omgivningar. 

Dag 7 Söndag 3/1: Papeete till San Francisco
Hemresa för dem som inte är med på det privata tilläggsarrangemanget. För övriga sker avresa 
till Bora Bora, se nedan.

Privat tilläggsarrangemang: Avslutande dagar på Bora Bora:

Dag 7 Söndag 3/1: Tahiti till Bora Bora
Efter frukost sker avresa med flyg till paradisön Bora Bora. Flygresan tar 50 minuter varefter vi
får transfer med båt till vårt hotell Bora Bora Marara Beach Resort. Gemensam middag på 
hotellet på kvällen. Se mer om hotellet på http://sofitel-marara.com/ .

Bora Bora
Bora Bora är med sin perfekta kristallklara lagun och sin naturliga skönhet en av jordens 
vackraste öar. Ön andas exklusivitet och flärd vilket också avspeglas på hotellen som ligger på 
Bora Bora samt på de palmklädda öarna i lagunen. Förutom vattensporter finns här möjlighet 
att åka på jeepsafari, hyra cykel eller rida och mycket annat. Här finns någonting för alla 
smaker. Att simma med revhajar och mata stingrockor är en upplevelse för livet!
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Måndag - Onsdag, 4 - 6/1: Marara Beach Resort
Dagarna kan användas till sol och bad och att upptäcka denna intressanta ö som kommit att 
personifiera Söderhavet självt. På onsdag kväll har vi en gemensam avslutningsmiddag.

Torsdag 7/1: Bora Bora till Tahiti
Vi avslutar vår vistelse på underbara Bora Bora. Båttransfer till flygplatsen för att ta 
eftermiddagsflyget till Papeete. Vi tar sedan kvällsflyget kl 20.40 med United Airlines till San 
Francisco dit vi anländer nästa dag på morgonen.

Fredag 8/1 San Francisco
Ankomst till San Francisco kl 06.40. Transfer till vårt hotell Executive Hotel Vintage Court i 
centrala San Francisco. Hotellet är ett litet boutiquehotell nära Union Square, mindre än en 
kilometer från Chinatown och med San Francisco Museum of Modern Art 5 minuter bort.
En route gör vi en halvdags sightseeing i San Franciscos centrala delar. Därefter egen tid i 
denna spännande stad. Fishermans Wharf, Pier 39 är andra givna mål för eftermiddagen.

Lördag 9/1 San Francisco till Stockholm
Dagen till egen disposition fram till avresan från hotellet för att ta SAS flight från San 
Francisco till Köpenhamn kl 17.30 och sedan vidare till Stockholm.

Söndag 10/1 Ankomst till Stockholm
Ankomst med SAS flight till Köpenhamn kl 13.20 och till Stockholm 15.35. Tack för denna 
gång.
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Priser och resfakta: 

Kursavgift: 15.625 kr
Reskostnad kursresan: Prel 59.990 kr

I priset ingår:
• Flyg i ekonomiklass Stockholm – Papeete inkl. stop på vägen enligt program
• Del i dubbelrum med frukostpension på angivna hotell
• Gemensamma middagar enligt programmet
• Inkvartering i Luxury Garden eller Luxury Panoramic rum på Ia Ora Beach Resort
• Transfers till och från flygplatsen till hotellet
• Svensk färdledning

I priset ingår inte:
• Kostnader för visum
• Drycker
• Dricks
• Enkelrumstillägg från 14.800 kr

Reskostnad tilläggsresan:
I Superior Garden Bungalow 12.500 kr.
Tillägg för Superior Beach Bungalow 2.000 kr
Tillägg för Superior Overwater Bungalow 5.000 kr
Tillägg för Luxury Overwater Bungalow 6.500 kr
Tillägg för Luxury Overwater Horizon Bungalow 7.800 kr

Det finns ett begränsat antal av de olika alternativen ovan och de kommer att fördelas efter 
önskemål och anälningsdatum. Se mer om de olika alternativen på hotellets hemsida 
http://sofitel-marara.com/.

I priset ingår:
• Flyg Papeete – Bora Bora tor
• Inkvartering i Superior Garden Bungalow i delat dubbelrum
• Transfers till och från flygplatsen till hotellet
• Svensk färdledning

I priset ingår inte:
• Drycker
• Dricks
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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 30 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 90 dagar före avresan äger
researrangören rätt att tillgodoräkna sig 12.000 kr + ev kostnader. 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. Man bör kontrollera sitt
försäkringsskydd vid tjänsteresor. För ledsagare gäller dock den vanliga reseförsäkringen som ofta ingår
i hemförsäkringen eller villaförsäkringen. Detsamma gäller vid det privata tilläggsarrangemanget, då
gäller den vanliga hemförsäkringen. 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, 905 91 Umeå, 090-38375 
www.curomed.se, info@curomed.se 
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