
KURSPROSPEKT
En inspirerande kurs om kvalitet!
Cervident arrangerar kurs i Kina och
tandläkare och docent Mikael Zimmerman föreläser

21-28 april 2011.



KURSPROSPEKT
En inspirerande kurs om kvalitet!

 

Ett måste i lagtexten!  Socialstyrelsen kräver det! Patienterna vet inte att vi gör det!  Personalen tycker
det är jobbigt! Vårdgivaren anser att administration växer okontrollerat! Ingen förstår varför… 
och vi som bara vill behandla patienter…
Från den 1 januari 2011 införs krav om att alla kliniker ska skriva ett årligt kvalitetsbokslut. Det ska 
finnas tillgängligt på kliniken för alla som vill läsa det: patienter, journalister, konkurrenter… 
så det lär inte bli lättare, snarare tvärtom!
Vi vågar annonsera en ny kurs i ett till synes uttjatat ämne – kvalitet.  Dessutom långt bort och inte 
helt billigt! Helt enkelt därför att vi tror på att kvalitet är viktigt!
Vi har anlitat en av de främsta experterna på kvalitetsfrågor i tandvården docent Mikael Zimmerman. 
Han kommer att föreläsa om:
• Kvalitet i tandvården ur ett helt nytt perspektiv!
• Varför kvalitet och för vem?
• Hur kan man integrera kvalitet i den dagliga verksamheten på ett roligt, stimulerande och lönsamt sätt?
• Få har förstått vad det egentligen rör sig om!
• Kvalitet är att vilja!
• Kvalitetsarbete leder till yrkesstolthet och arbetsglädje!
• Kvalitetsarbete ger en kraftigt förbättrad ekonomi för alla involverade!
• Men hur gör man?
Vi vågar garantera att ni efter denna kurs kommer att öka omsättningen och patienternas tillfredställelse 
och på köpet få ökad trivsel och personalengagemang!

Kursen tar bl. a. upp ovanstående 
frågeställningar i form av 
föreläsningar och i grupparbeten.

Vi planerar även anordna studie-
besök på någon tandvårdsinrättning
eller dentallaboratorium. 



Namn: 

Arlanda
Landvetter
Kastrup

Avresa från Boende 

R E S T I D E R /  K O S T N A D E R 

Kursavgift: 

Flyg och Boende 
Enkelruimstillägg 

Tillval per person 
Avbeställningskydd 
Grupp o konferansförsäkring 

  5 200 

16 200 
  1 800 

     275 
     455 

21 april 
28 april

Anslutningsflyg från Arlanda,Landvetter och Kastrup ingår. 
Avrese- och ankomsttider för dessa meddelas efter anmälan.  
U t r e s a : 
Hemresa: 

Helsingfors/Peking 
Peking/Helsingfors 

AY051 
AY051 

18.05-06.55+1 
10.55-14.25 

I avgiften ingår flyg, flygtillägg, transfer, frukost samt del i dubbelrum.
Alla priser är per person och i svensk valuta.
Vi reserverar oss för eventuella förändringar utanför vår kontroll. 

Anmälan till kursen snarast, dock senast 13 januari 2011
till info@cervident.se eller genom att posta ifylld talong nedan. 
Anmälan är bindande.
OBS! Antalet platser är begränsat. 

Tdl Hyg Avb.skydd Gruppförs. Tsk 

Dubbelrum

EnkelrumE-mail:

Tel:

Adress:

Ytterligare kursdeltagare från samma praktik
erhåller 20% rabatt på kursavgiften 

Anmälan till Cervidents kurs 
En inspirerande kurs om kvalitet ! 

Anmälan är
bindande 
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