
Mun-H-Center
Kurser hösten 2014 
läs mer på hemsidan www.mun-h-center.se 

Kursanmälan görs senast en månad före kursstart via hemsidan eller till 
Pia Dornérus på mail: pia.dornerus@vgregion.se eller tel: 031-750 92 00
Kursavgifter är inklusive moms om inget annat anges.

PROMPT Workshop
Torsdag - lördag 20-22/11 
Målgrupp: logopeder
Kursavgift: 9750:- kaffe och luncher ingår
Föreläsare: logoped Karin Brinkman, Nederländerna
Läs om PROMPT på hemsidan www.promptinstitute.com
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Diplomkurs i oralmotorik 2015
Måndag-fredag 18-22/5 -2015
Målgrupp: tandläkare och logopeder
Kursavgift: 13 000:- kaffe och luncher ingår
Innehåll: Barnneurologi, orofaciala funktionsstörningar vid 
olika neurologiska och neuromuskulära tillstånd. Utredning 
och behandling av dregling och dysfagi hos barn/vuxna. 
Oralmotorisk behandling ur tandläkarperspektiv, NOT-S, 
OPT praktisk tillämpning av oralmotorisk behandling. 
OBS! kursen hålls på engelska.

Fokusdag 2014
Genetik - tandvårdens roll vid 

diagnostik och behandling av personer 
med olika genetiska tillstånd

Torsdag 4/12  Tid: 9.00-16.30
Målgrupp: tandvårdspersonal och övriga intresserade
Kursavgift: 1 250:- kaffe och lunch ingår
Föreläsare: professor David Rice, Finland, psykolog, 
genetisk vägledare Ulrika Hösterey-Ugander, Göteborg, 
odont. dr, övertandläkare Birgitta Bergendal, Jönköping, 
specialistläkare, genetiker Alexandra Topa, Göteborg, 
övertandläkare Johanna Norderyd, Jönköping.
OBS! kursen hålls delvis på engelska.

Oral Placement Therapy, OPT
A Three-Part Treatment Plan for 

Muscle-based Therapy
Torsdag - fredag 23-24/10
Målgrupp: logopeder, special-
pedagoger och andra intresserade
Kursavgift: 8 125 :-  kaffe och luncher ingår
Föreläsare: logoped, Monica Purdy, USA
Boken Oral-Motor Exercises for Speech Clarity 
av Sara Rosenfeld-Johnson är översatt till svenska och ingår 
i kursavgiften (normalpris 650:-). 

Munvårdsutbildning till vårdpersonal
Torsdag 30/10  Tid: 13.00-16.30
Målgrupp: personal inom vård och omsorg
Kursavgift: 150 :- kaffe och smörgås ingår
Föreläsare: tandhygienisterna Annette 
Carlsson och Anna Nielsen Magnéli
Munhälsans betydelse, behandlingssvårigheter, 
omhändertagande och bemötande, fallbeskriv-
ningar, praktiska tips och hjälpmedel kommer 
att belysas.

En kväll på Mun-H-Center
Torsdag 6/11  Tid: 17.30-20.00  
Målgrupp: alla intresserade
Pris: 150:- kaffe och smörgås ingår

Tora Ljusberg är 44 år och kommer från 
Göteborg. Hon jobbar som kulturarbetande 
kommunikatör och fläckvis äntrar hon 
scenen som sångerska. Vid 25 års ålder fick 
hon diagnosen narkolepsi. Tora kommer att 
berätta om hur det har påverkat hennes liv.
Personal från Mun-H-Center och Ågrenska 

inleder kvällen och berättar om sina erfarenheter från möten 
med många barn och vuxna som deltagit i familje- och vuxen-
vistelser på Ågrenska.


