
AKUTPATIENTEN & AFTALEBOGEN
- En plan for højere omsætning og mindre stress

Kursus for hele klinikken med Tandlæge Andrea Poulsen 

Fredag d. 2. juli nær Slagelse ● Torsdag d. 16. september i Køge



UNDERVISEREN:

Tandlæge Andrea Poulsen fra Kolding er uddannet fra Aarhus Tandlægeskole i 2005 og har siden da primært 
arbejdet i privat praksis – både som klinikejer og ansat tandlæge. 

Andrea har tidligere undervist på Dentalinstituttets kurser og opnået meget høje evalueringer fra deltagerne. Hun 
er en velfunderet, energisk og top engageret foredragsholder.

BESKRIVELSE & FORMÅL:

Har I patienter der er booket med for meget 
eller for lidt tid i aftalebogen? Oplever I stress 
når akutte patienter presses ind mellem andre 
patienter? Er den akutte patient en nitte i 
aftalebogen?

Hvis I kan genkende ovenstående 
problemstillinger er dette kursus noget for jer.

Formålet er at reducere stress for hele 
teamet, forbedre servicen for patienterne og 
samtidig øge omsætningen. Der tages 
udgangspunkt i hverdagens udfordringer og 
problemstillinger.

I bliver præsenteret for en model hvor 
ovenstående problemer elimineres og hvor 
omsætningen samtidig øges. Modellen kan 
tilpasses på mange måder og der vil være 
gruppeopgaver for jeres team undervejs, 
således I kan tage hjem med en individuel 
plan til jeres klinik.

Bemærk: 
Dette kursus omhandler ikke den faglige 
behandling af patienten.

PRAKTISK:

Hvem:
I vil opnå et optimalt udbytte af kurset hvis hele eller 
størstedelen af klinikpersonalet deltager.

Hvor:

Ruds Vedby - fredag d. 2. juli kl. 09.00-15.00
Kragerup Gods, Kragerupgårdsvej 33, 4291 Ruds Vedby

Køge – torsdag d. 16. september kl. 15.00-21.00
Hotel Niels Juel, Toldbodvej 20, 4600 Køge

Kursustimer: 
Der uddeles kursusbeviser m. 5 timer.

Pris:

Per deltager - 3.500 kr. inkl. moms og forplejning.

Reduceres til kun 2.500 kr. per deltager ved mere end 3 
tilmeldte fra én klinik.

Tilmeldingsfrist:
Så tidligt som muligt af hensyn til planlægningen.

Hurtig tilmelding er 
nødvendig!

info@dentalinstituttet.dk

Telefon: 30 71 60 81

www.dentalinstituttet.dk
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