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NÅGRA AV PUNKTERNA I PROGRAMMET  
PÅ ODONTOLOGISK RIKSSTÄMMA:

Odontologisk Riksstämma och Swedental är ett arrangemang av Svenska Mässan och Svenska Tandläkare-Sällskapet 
i samverkan med FSD, Föreningen Svensk Dentalhandel.

NÅGRA AV TALARNA PÅ ODONTOLOGISK RIKSSTÄMMA:

Peter ApelgrenVeronica Palm Pernilla Larsson GranMichael Dieter

Runt 200 utställare - 60 seminarier - 14 000 medverkande

ÖPPETTIDER   
14–16 november 2018

Onsdag: 10–19 – kvällsöppet!
Torsdag och fredag: 9–17

HÄMTA DIN KOSTNADSFRIA BILJETT TILL UTSTÄLLNINGEN >>

Följ med på resan mot framtidens tandvård
Välkommen till Nordens största mötesplats för dentalbranschen

Är ni världens bästa tandvårdsteam?
Det räcker inte. 
Tiderna förändras – och det gäller att hänga med på resan. Här på Nordens tveklöst största mötesplats 
för dentalbranschen träffar du kollegor och får en glimt av framtiden – med stort fokus på ämnen som  
berör digitalisering.   
Konferensen består av 60 seminariepunkter och utställningen fylls av runt 200 leverantörer.

Allt på samma ställe

Best practice från hela världen Det bästa stället att nätverka på

Helhetslösningar

Välkommen till ”Världens smartaste tandklinik”

Tandkliniken, som byggs upp mitt på mässgolvet, 
visar smarta, digitala lösningar som ska förenkla 
och förbättra både för personal och patienter.

Future Lab - din och branschens framtid

Hur skulle vi skapa framtidens tandvård om  
vi började helt från början idag?
Vad kan du göra för att skapa en bättre framtid 
i en allt mer digitaliserad värld? 

Kom och provkör framtiden i upplevelseområdet 
Future Lab.

• Invigning med prisutdelning och
inspirationsföreläsning – Peter Apelgren

• Aesthetics in the digital age – the chairside CAD/CAM
workflow for modern dentists – Dr Michael Dieter

• Hur styr digitaliseringen utvecklingen och vice versa
– Roger Molin, analytiker på SKL och en av Sveriges
ledande sjukvårdsexperter

• Trauma – tidig förlust av permanent tand hos barn
och ungdomar – bl.a. Caroline Skutberg.
Moderator: Stina Ekström

Få expertråd:
runt 200 leverantörer

på plats

Läs mer om mötesplatsen >>
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