
Parodontit och peri-implantit 
i teori och praktik.

I Sverige ligger prevalensen för parodontit på 40% (enligt 
Jönköpingsstudien) vilket innebär att en betydande del av klinikens 
dagliga verksamhet har fokus på behandling av patienter med olika 
grad av parodontit.  

EFP, Europeiska Federationen för Parodontologi, tillkännagav vid 
konsensuskonferensen 2012 att parodontit är en folksjukdom som kan få betydande 
orala och allmänna hälsoeffekter både för individ och samhälle. De presenterade 
samtidigt en handlingsplan för förebyggande vård, tidig diagnos och effektivare 
behandlingar. De senaste 10 åren har ny kunskap samt utveckling av biomaterial 
och metoder resulterat i mer rationella och mindre invasiva parodontala 
behandlingar. Hur väljer jag behandlingsmetod, vem gör vad, vilket resultat kan jag 
förvänta mig?
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MÅLSÄTTNING:  
Vill du komma igång med mer avancerad behandling av 
parodontitfall i din egen verksamhet? Ta då möjligheten att 
vidareutbilda dig och skapa användbara kliniska strategier 
för att självständigt, eller i samarbete med specialister, och 
med självförtroende genomföra behandling av patienter med 
parodontit och peri-implantit.

MÅLGRUPP:  
Tandläkare, tandhygienister och tandsköterskor 
 

10 mars 2023 i Göteborg

Plats
GTS Konferens

Adress
Erik Dahlbergsgatan 9, Göteborg

Datum
Fredagen den 10 mars 2023

Tid
08.30 – 16.30

KURSGIVARE:  
Farid Akhlaghi, Specialist i Parodontologi, 
Landalatandläkarna i Göteborg. 
Tandläkarexamen från Göteborgs 
Universitet 1991. Privattandläkare 
i Göteborg sedan 1998. Nationell 
och internationell kursgivning inom 
parodontologi och estetisk tandvård. 

KURSPLAN: 
• Diagnostik och terapiplanering
• Konserverande behandling av svåra parodontitfall
• Revisionsbehandling efter genomförd initial  

konserverande behandling
• Genomgång av olika parodontala operationstekniker 
• Teknik och arbetsgång vid mikrokirurgisk behandling,  

bl.a med Emdogain
• Postoperativt omhändertagande samt stödbehandling 
• Behandling av mukosit och peri-implanti: planering,  

uppföljning och stödbehandling
• Tandhygienistens roll
• Vägar till ett bra samarbete mellan sköterska 

/tandhygienist/ tandläkare 

Kursinbjudan

Kursavgift 
800 kr, pris inklusive moms,  
lunch och kaffe*2 
(Straumann subventionerad kurs, normalt 5 990 kr)
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