
OVERSKUDSKLINIKKENS ABC!

KURSUSINVITATION TIL DIG MED ANSVAR FOR KLINIKDRIFT

Et inspirerende heldagskursus med Tandlæge Leila Seidelin Bache

Aarhus 
torsdag d. 10. juni  
Lejre nær Roskilde 
lørdag d. 12. juni



Det er efterhånden blevet en kunst at kunne drive en sund klinik, hvor de mange nye lovkrav efterleves, samtidig med at 
der er tilstrækkelig tid til patientbehandlinger, uden overarbejde og stress.

Klinikkens økonomi og arbejdsglæde er sat under øget pres fra bl.a. reduceret sygesikringstilskud, nye lovkrav som kræver 
nyt udstyr og mere IT, krav om nye kontroller og arbejdsgange som reducerer den effektive stoletid, stadigt stigende 
gebyrer fra offentlige myndigheder og øgede driftsomkostninger - herunder stigende løn.

Kurset giver et systematisk bud på, hvordan man, sammen med sit team, skaber en ”overskudsklinik” med større personligt 
overskud for både klinikejeren og det øvrige team, større tidsmæssigt overskud, hvor de faglige opgaver indtager en langt 
større del af timerne på klinikken i forhold til de administrative opgaver og større økonomisk overskud, som forstærker 
teamets overordnede følelse af overskud, glæde og tilfredshed

Overskudsklinikkens ABC introducerer en række simple og overskuelige metoder og værktøjer til optimering af alle 
aspekter af klinikkens drift - lige til at tage i brug på din klinik. Du kommer hjem med konkrete værktøjer, som kan tilpasses 
din kliniks situation.

Med afsæt i Leila Seidelin Baches humørfyldte og ærlige historie om erfaringer og erkendelser fra et travlt tandlægeliv , på 
godt og ondt, udvikles handleplaner for optimering af teamets samarbejde. 

KURSUSBESKRIVELSE

Mere tid til patientbehandling.

Individuel, målrettet kompetenceudvikling af alle i teamet.

Øget forudsigelighed i klinikdriften, baseret på overskuelige procedurer.

En lovlig klinik, hvor man ikke behøver at frygte tilsyn mv. 

Balance mellem den tid, som bruges på administration versus faglighed. Mere tandbehandling, mindre administration.

Optimeret ressourceanvendelse på tandklinikken gennem simple værktøjer. 

Optimeret samarbejde ved simplificering og gennemsigtighed i opgave- og ansvarsfordelingen.

Større succes med at få store behandlingsplaner igennem. 

Større personligt, tidsmæssigt og økonomisk overskud.

MÅL & UDBYTTE



Leila Seidelin Bache er uddannet tandlæge fra Københavns
Tandlægeskole i 2003. Hun blev videreuddannet i implantatkirurgi og -protetik 
ved ”Royal College of Surgeons of England” i London (2008- 2010), parodontologi 
(2013), ortodonti (2015) og Dawson curriculum i England (2018-2019).

Leila blev klinikejer i 2005 og har sideløbende undervist på Tandlægeskolen i 
København som klinisk lærer.

Leila er en engageret og fagligt dygtig tandlæge med et stærkt klinikejergen og 
gode lederskabs- og kommunikationsevner. Leila driver sine klinikker baseret på 
grundværdier som respekt for mennesker, ærlighed, kompromisløs kvalitet, 
engagement, fællesskab, respekt for regler, konstant videreudvikling, bæredygtig 
drift, generøsitet og æstetik.

Med mange års erfaring i klinikdrift og -optimering er Leila drevet af et
stort ønske om at være med til at øge arbejdsglæden og lette driften på
de danske tandklinikker.

TANDLÆGE LEILA SEIDELIN BACHE

PRAKTISK

Aarhus – torsdag d. 10. juni kl. 09.00 - 17.00. Varna Palæet, Marselisborg Skov, Ørneredevej 3, 8000 Århus C.

Lejre – lørdag d. 12. juni kl. 09.00 – 17.00. Restaurant Herthadalen ved Ledreborg Slot, Slangealléen 1, 4320 Lejre.

Kursustimer: Der uddeles kursusbeviser med 8 point/CE-timer

Pris per deltager: 4.750 kr. inkl. ekstraordinær lækker forplejning

Husk at oplyse om eventuelle specielle ernæringsmæssige behov!

TILMELDING

www.dentalinstituttet.dk

info@dentalinstituttet.dk

Telefon: 30 71 60 81
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