INDBYDELSE TIL 4 KURSER.
KURSUSGIVER
TANDLÆGE HERLUF SKOVSGAARD
Med over 900 kurser—Europas mest erfarne kursusgiver i arbejdsmetoder, macro og microergonomi, klinikorganisation, arbejdspladsdesign og
manuel træning.
Kurserne er, informationsrige, særdeles praksisrelevante og handler om klinikkens praktiske arbejde, der optager måske 80 % af arbejdstiden.
Kurserne vil tjene sig hjem på meget kort tid i form af forbedret samarbejde, tidsbesparelser og arbejdslettelser, systematik og afslappet arbejdsform, gode arbejdsstillinger, mindre træthed og mere energi.
Kurserne formidler 35 års erfaring fra identifikation af problemstillinger, der for det meste ikke er bevidste for tandlæger og klinikassistenter.
Tandlæge Herluf Skovsgaard Storegade 59, Assentoft, 8960 Randers
Tlf 86 49 42 75, mail hs@h-skovsgaard.dk Www.netergonomi.dk

KURSUS PÅ DIN KLINIK
HANDS ON TEAMTRÆNINGSKURSUS
MED ØVELSER OG TRÆNING PÅ
FANTOMHOVEDER
ERGONOMI, 4-HÆNDIG TANDBEHANDLING, TEAMWORK, PROTOKOLSTYREDE
ARBEJDSMETODER
8 timer
Kursus aftales ved henvendelse til Herluf
Velfungerende samarbejde giver afslappet, inspirerende og
(-hvis du ønsker det) tempofyldt arbejde.
Kurset består af en række korte demonstrationer, der efterfølges af
praktiske øvelser med simulerede behandlinger på fantomhoveder i
patientstolen. To teams pr behandlingsplads. Et team træner og det
andet team er "superviser” hvorefter rollerne byttes. Kursus indholdet
ud over øvelser og hands- on træning er det samme som for, kurset
side 2
Et engageret og underholdende kursus, hvor hvert minut udnyttes.
Kurset er overordentligt praksisrelevant med masser af eksempler og
metoder lige til at tage i brug.
Kursets indhold kan tilpasses Jeres behov og ønsker og kan også omfatte klinikorganisation og gennemgang af klinikkens arbejdspladser med
forslag og skitser til evt forbedringer.

KURSUS PÅ DIN KLINIK
KLINIKORGANISATION
spar mindst 1 time dagligt

8 timer
Kursus aftales ved henvendelse til Herluf
Protocolbaseret teambuilding gennem organisering af klinikkens
praktiske opgaver. Serviceenheder, arbejdsmetoder, kvalitetsstyring
af metoder og faglighed samt system-vedligeholdelse.
Organisering af materialer. Klinikkens vigtigste skuffe , megatrays og
megatray placering
Organisering , pakning og opbevaring af instrumenter og forenklet
sterilisationsprocedure
Vinkelstykker-, hvilke skal jeg vælge og hvorfor ikke en airrotor.
Organisering af bor og diamanter. Demonstration af nye roterende
instrumenter, nye minimalt invasive præparationsmetoder og de
tilhørende arbejdsmetoder. Behovsbestemte individualiserede tandrensningsmetoder.
Forberedelse af behandlinger. ”Lynhurtigt” patientskift.
BEHOVSSTYRET TIDPLANLÆGNING med store tidsgevinster,- patientflow, chair side assistant, floor side assistance for specifikke opgaver.
7 krav til klinikassistentens arbejdsplads.
Workplace 1, en ny fremragende arbejdsplads, kompakt og med
meget stor kapacitet.
Computere, skærme tastaturer og funktioner
Gennemgang af klinikkens arbejdspladser med forslag og skitser til
evt forbedringer.
”SUPERTEAMKONCEPTET” En udførlig gennemgang af højfunktionel
teamfunktion.

TEAMWORK I PRAKSIS
Hvorfor nøjes med mindre end det bedste :)

ASSISTANCE, FIREHÆNDIG TANDBEHANDLING. PROTOKOLSTYRET TEAMWORK,
ARBEJDSSTILLINGER OG ORGANISATION AF MATERIALER, INSTRUMENTER OG EN NY OG BEDRE ARBEJDSPLADS .
3 1/2 time
Et kursus for tandlægeteam’et

Fuld og uforstyrret koncentration om arbejdsopgaven med hurtig,
præcis og afslappet (elegant) arbejdsmetode— i gode arbejdsstilllinger
Demonstrationer og præsentation af ”hjemmeøvelser”,
Præcision og tempo, der understøtter hinanden er et træningsopgave. Resultatet bliver en spændende og inspirerende arbejdsform og
systematicering og ”automatisering” af standardarbejdsopgaverne
gennem arbejdsprotocoller og træning så man kan ”slappe af” og
nyde et optimalt teamarbejde.

Arbejdsstillingen opstår i samspil mellem synsretning- og afstand,
patientlejring, tandlægeposition, instrumentform, instrumentgreb og
fingerstøtte.
Det demonstreres, hvordan arbejdsstillingerne forbedres, når alle de
nævnte faktorer "spiller sammen" på en ny måde.
Instrumenform, instrumentgreb og fingerstøttens store indflydelse på
siddestillingen. Balanceret og tilbagelænet siddestilling. Synafstandens
sammenhæng med instrumentgrebet. Forkerte briller som betydelig
sundhedsmæssig risikofaktor. Lupbriller, fejl, risici og løsninger.

Alt spiller sammen på højeste niveau og demonstreres ved faglige
opgaver som tandrensning, præparationer, excaveringer, matricer,
composit, fast protetik og endodonti.

Herefter demonstreres principper og metoder til Effektiv firehændig tandbehandling på højeste niveau, tidsbesparende, energibesparende, inspirerende og sjovt for begge parter
Spejlpositioner, spray og tørt spejl, Sugeteknik, retraktionsmetoder og
multifunktionssprøjteteknik.
Firehændigt instrumentskift. Integration af unitinstrumenter og materialer i transfer’et. Demonstrationer af assistance ved alle behandlingsformer. Der lægges vægt på venlige og omsorgsfulde bevægelser og venlig
patientkontakt.
7 krav til klinikassistentens arbejdsplads
Workplace 1: En ny arbejdsplads, kompakt og med meget stor kapacitet
—der opfylder alle krav
Soloarbejdsmetoder. Spejl, retraction, sugeteknik, instrumentgreb mv.

”SUPERTEAMKONCEPTET” - det optimale teamkoncept præsenteres.
Det praktiske arbejde, - og måden det praktiske arbejde udføres påer en forudsætning for :
Præcist og hurtigt udført arbejdsopgave, forebyggelse af arbejdsskader, gode arbejdsstillinger, mindre træthed, optimeret behandlingskvalitet, bedre trivsel og også psykisk arbejdsmiljø, patientservice, og desuden for betydelige tidsbesparelser og meget forbedret klinikøkonomi. Det er Jeres daglige praksis der giver resultaterne.

Kursusafgift tandlæger 2500 kr. incl. Moms. KA/TP 2200 kr. incl. Moms. Kurserne indledes med en let sandwichbuffet og senere kaffe og kage.
Deltagerne modtager bekræftelse med faktura, og informationer om hvad der skal medbringes til øvelser. Der udskrives kursusbevis for 3 1/2
time. TILMELDING snarest og senest 3 uger før kursusdagen:

ÅLBORG,
RANDERS,
HVIDOVRE,
ODENSE,
HERNING,
KOLDING,

Ons. 14 sept.
Ons. 21 sept.
Ons. 28 sept.
Tors. 29 sept.
Tirs. 4 okt.
Ons. 12 okt.

”TEAMWORK I PRAKSIS”
Kl. 18.00—ca. 21.30, Hotel Best Western Scheelsmindevej 35, 9200 Aalborg
Kl. 18.00—ca. 21.30, Tandlægeklinikken, Storegade 59, Assentoft 8960 Randers SØ.
Kl. 18.00—ca. 21.30, Hotel Scandic Kettevej 4. 2650 Hvidovre København.
Kl. 18.00—ca. 21.30, Hotel Scandic Hvidkærvej 25. 5250 Odense.
Kl. 18.00—ca. 21.30, Hotel Scandic Fonnesbechsgade 20. 7400 Herning.
Kl. 18.00—ca. 21.30, Hotel Scandic Kokholm 2. 6000 Kolding.

DANCING HANDS
PRÆCISION, TEMPO OG FLOW
ET KURSUS FOR DINE HÆNDER I MANUELLE ARBEJDSMETODER —
-som de fleste af os ikke er blevet undervist i ?! Få tandlæger er bevidst om, hvordan deres hænder arbejder og derfor er der så store forskelle på måden man arbejder på— og for mange rigtig
meget nyt, der kan læres!

DE BEDSTE MANUELLE ARBEJDSTEKNIKKER FRA HUNDREDER AF
HANDS– ON KURSER
DEMONSTRATION, ØVELSER OG TRÆNINGSPROGRAMMER FOR DINE HÆNDER
3 1/2 time
Kursus for tandlæger med øvelser der simuleres på modeller med vinkelstykker, håndinstrumenter og spejle.
Dine hænder styres af biomekanik og af din hjerne. Du får træningsprogrammer for begge dele.
Præcision og inspirerende tempo, der understøtter hinanden er et
træningsopgave. Resultatet bliver et spændende arbejde med fremdrift, flow og en stimulerende arbejdsoplevelse, mentalt afslappende og med samtidig høj ”produktivitet”.
Macrobevægelser, microbevægelser ”håndværksteknik” biomekanik,
bevægelsesplanlægning, værktøjer og brain-train for dine hænder
omsat til programmer for hjemmetræning.
BEVÆGELSESSTRATEGIER –fra visuel styring til biomekanisk styring
med visuel supervision.
Fagligt udgangspunkt med optimeret , hurtig og præcis finmotorik,
med minimalt invasive teknikker.
Hvad er konsekvenserne af at visualisering, rumlige forestillinger,
bevægelser og tankevirksomhed engagerer forskellige dele af hjernen
og kan forstyrre hinanden.
Stop thinking, it disturbs your work with your hands. Hvad betyder
det for træning og for det daglige arbejde.
”SUPERTEAMKONCEPTET” - det optimale teamkoncept med alle
funktioner optimeret - præsenteres.
Træn dine hænders micro- og macrobevægelser, som du skulle spille
et musikinstrument.
Vinkelstykker, hvilke skal jeg vælge og hvorfor ikke en airrotor!
Øvelser og træningsprogrammer for udvalgte emner.

Håndinstrumenternes design og betydning for arbejdsmetoden.
Instrumentgreb og- vinkel, fingerstøtte macro og micromobilitet, ved
brug af håndinstrumenter og vinkelstykker.
Demonstration af nye roterende instrumenter og diamanter, nye minimal invasive præparationsmetoder og konsekvenserne for arbejdsmetoder og bevægelsesmønstre
Arbejdsteknikker med spejl i overkæben og i underkæben (distalt)
Hvad nu når op er ned og ned er op og —nogle gange sidelæns– omsat
til træningsprogram
Alignementproblemet. Hvad gør du hvis du (som mange) helst vil have
dit hoved og tandens akse til at have samme retning—og derfor sidder
i en dårlig arbejdsstilling.
Hvad hvis generne for 3 D generer.--Kompenserende træningsprogrammer.
Microbevægelsers biomekanik, bevægelsesplanægning og automatik.
Eks: Cavitetsåbning, minimal invasive teknikker med anvendelse af
”den minimale standardcavitetsmetode”, excavering, supragingival
depuration, subgingival depuration, compositefyldningsbevægelser,
finisheringsbevægelser,
Briller kan føre til arbejdsskader. Beskrivelse af korrekt konstruktion.
Lupbriller. Risici for alvorlige arbejdsskader ved fejlkonstruktion, fordele ulemper, valg af specifikationer og konsekvenser for assistance
(usynlig hænder i det ringformede blinde felt).
Behovsbestemte arbejdsmetoder herunder forskellige tandrensningsmetoder med specifikke individuelle indikationer.

Kursusafgift tandlæger 2500 kr incl. Moms. Kurserne indledes med en let sandwichbuffet, senere kaffe og kage.
Deltagerne modtager bekræftelse med faktura, og informationer om hvad der skal medbringes til øvelser. Der udskrives kursusbevis for 3 1/2
time. TILMELDING snarest og senest 3 uger før kursusdagen.

RANDERS,
ODENSE,
HVIDOVRE,
KOLDING,
HERNING,
ALBORG,

Man. 3 okt.
Man. 10 okt.
Tirs. 11 okt.
Man. 24 okt.
Tirs. 25 okt.
Ons. 26 okt.

”DANCING HANDS”
Kl. 18.00—ca. 21.30, Tandlægeklinikken, Storegade 59, Assentoft 8960 Randers SØ.
Kl. 18.00—ca. 21.30, Hotel Scandic Hvidkærvej 25. 5250 Odense.
Kl. 18.00—ca. 21.30, Hotel Scandic Kettevej 4. 2650 Hvidovre København.
Kl. 18.00—ca. 21.30, Hotel Scandic Kokholm 2. 6000 Kolding.
Kl. 18.00—ca. 21.30, Hotel Scandic Fonnesbechsgade 20. 7400 Herning.
Kl. 18.00—ca. 21.30, Hotel Best Western Scheelsmindevej 35, 9200 Aalborg.

