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Kursusoversigt efterår 2016
Vi vil gerne starte med at takke alle de medlemmer og kursister, som har bakket op om de mange kurser, vi udbød i
foråret 2016. Vi har til efteråret igen rigtig mange kurser.
I denne kursusoversigt kan du læse om enkelte af de efteruddannelsestilbud, som Tandlægeforeningen har til vores medlemmer og deres ansatte. Men det fulde kursusprogram finder
du altid opdateret på tdlnet.dk. Vi har også sat fokus på flere
nyhedsbreve, ligesom vi håber flere og flere vil være med på
Facebook. Det er vigtigt for os, at vi har en tæt kontakt med
vores kursister.

Vi ved, at der er mange kursustilbud at vælge mellem, og dit
valg af Tandlægeforeningens efteruddannelse tager vi ikke
som en selvfølge. Vi forsøger at gøre os og vores tilbud bedre
hele tiden – og vi sætter en ære i at være den største udbyder af relevant efteruddannelse.
Vi har fokus på tilfredse kunder, og hvis du føler, at vi kan
gøre noget bedre, er vi ikke længere væk end en e-mail –
fortæl os hvad du mener på efteruddannelse@tdl.dk.

Medlemsmøder
I efteråret 2016 afholder vi flere forskellige medlemsmøder. Fælles for disse er, at møderne kun er for medlemmer af Tandlægeforeningen samt at de er gratis at deltage i. Det kræver dog, at du tilmelder dig på vores hjemmeside www.tdlnet.dk – samt
afmelder dig, hvis du er bliver forhindret. Du finder alle datoerne på side 4-5.

MEDLEMSMØDE 2016
– DATASIKKERHED PÅ KLINIKKEN

GENNEMGANG AF DIN JOBANSØGNING
OG CV - MEDLEMSMØDE

Nye, skærpede EU-krav til dokumentation af it-sikkerhed og håndtering af personfølsomme data får stor
betydning for landets tandklinikker. På Tandlægeforeningens medlemsmøder får du gode råd om, hvad du
selv kan gøre for at få taget hul på processen og få
kortlagt datasikkerheden. Oplægsholdere er Joakim Lilholt og Isabel Brandt Jensen fra Tandlægeforeningen.

Tandlægeforeningen inviterer til eftermiddagsmøde,
hvor vi gennemgår ansøgninger og cv, og der bliver
afholdt et oplæg om jobansøgning mv. Mødet er for
alle nyuddannede tandlæger, der ikke er kommet i job
op til to år efter færdiggørelse af tandlægeuddannelsen. Oplægsholdere er Isabel Brandt Jensen og Ole
Marker fra Tandlægeforeningen.

KONTRAKT- OG LØNFORHANDLING – MEDLEMSMØDE
Uanset om du er nyuddannet, skal genforhandle din ansættelseskontrakt eller skal til at søge nyt arbejde i privat
praksis kan det ofte være sin sag at opnå en gensidig fordelagtig aftale. Mødet er for alle nyuddannede tandlæger og
privatansatte tandlæger. Oplægsholder er Mie Marcussen fra Marcussen & Company.
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UDVALGTE KURSER
Tandlægeforeningen udbyder rigtig mange kurser – både faglige kurser, kurser rettet mod drift, konferencer samt medlemsmøder. Alle kurser stiler imod at bidrage til din udvikling som tandlæge. Vi bestræber os på at tilbyde kurser af høj
kvalitet som supplerer det øvrige kursusmarked. Her nedenfor finder du et lille udpluk af vores kurser, mens du får det
fulde overblik på side 4-5.

ARBEJDSKURSER

FÅ STYR PÅ DINE JOURNALER

Tandlægeforeningen udbyder en række arbejdskurser
på Københavns Tandlægeskoles simuleringsklinikker.
Til efteråret afholdes der ”Fortandsplast”, ”Plast i
kindtænder” og ”Bidhævning af det slidte og eroderede tandsæt med adhæsivteknik”.

Fokus på patientjournalerne er tiltagende og fylder meget i hverdagen – og måske fylder det også for meget?
Mange tandlæger er nemlig usikre på om deres journaler kan klare et ”eftersyn”. Er det overhovedet muligt at
skrive en perfekt journal uden at bruge flere timer?

PANORAMARØNTGEN

TANDLÆGEOVERENSTEN VERSION 2.0

Indikation, optagelse, diagnostik og beskrivelse af
fund. Til sufficient journalføring hører, at man anfører
indikation for røntgenundersøgelse. Dertil kommer, at
alle patologiske og/eller anomale fund på en røntgenoptagelse skal diagnosticeres og beskrives. Kom og
hør hvordan du lever op til kravene.

Tandlægeoverenskomsten er hverdag – eller er den?
Hvordan bruger du overenskomsten? Hvordan afspejles det i din kontrolstatistik? Er du på rette spor, eller
er der steder, hvor du kan rette op og derved undgå
at afvige fra de 25 %? Er der konsekvenser for din
økonomi?

HYGIEJNETJEK – HAR DU STYR PÅ NIR’EN
Hvis du ikke allerede efterlever de nationale infektionshygiejniske retningslinjer (NIR) for tandklinikker - og mangler et
skub til at komme i gang, er her nu en mulighed for at stille alle spørgsmålene og få den korrekte viden. Når I kommer
hjem på klinikken er i klædt på til at arbejde videre med hygiejnen i de daglige rutiner og leve op til gældende regler.
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KURSUSOVERSIGT
Kursustitel

Dato

Sted

Nr.

Medlemsmøde 2016 - Datasikkerhed på klinikken

12/09

Kolding

1919

Parodontologi i praksis

13/09

Aarhus

1849

Medlemsmøde 2016 - Datasikkerhed på klinikken

14/09

Roskilde

1920

Hygiejnetjek - har du styr på NIR´en?

20/09

Middelfart

1901

Kontrakt- og lønforhandling - medlemsmøde

21/09

Aarhus

1791

Oral medicin - Hands on

23/09

København

1942

Medlemsmøde 2016 - Datasikkerhed på klinikken

26/09

Aarhus

1921

Kontrakt- og lønforhandling - medlemsmøde

28/09

København

1792

Tandlægeoverenskomsten version 2.0

29/09

Aalborg

1911

Konference for hele teamet - Motivation, service og salg

04/10

Middelfart

1877

Tandlægeoverenskomsten version 2.0

05/10

Kolding

1912

Cone beam CT kursus

06-08/10

Horsens

1876

Ny i praksis

07-08/10

Kongens Lyngby

1781

Tandlægernes lederuddannelse, modul 1

11/10

København

1891

Tandlægernes lederuddannelse, modul 1

12/10

Børkop

1892

Medlemsmøde 2016 - Datasikkerhed på klinikken

12/10

Aalborg

1923

Ny i praksis

14-15/10

Middelfart

1780

Tandlægeoverenskomsten version 2.0

25/10

Køge

1913

Panoramarøntgen

26/10

København

1906

Få styr på dine journaler

26/10

København

1915

Arbejdskursus - Fortandsplast

31/10

København

1898

Tandlægeoverenskomsten

01/11

Horsens

1783

Symposium

04-05/11

Aalborg

1669

Konference for klinikassistenter

04/11

Aalborg

1670

Arbejdskursus - Plast i kindtænder

09/11

København

1899

Medlemsmøde 2016 - Datasikkerhed på klinikken

09/11

Næstved

1918

Medlemsmøde 2016 - Datasikkerhed på klinikken

10/11

Frederiksberg

1922

Arbejdskursus - Bidhævning

11/11

København

1900

Panoramarøntgen

16/11

Middelfart

1907

Tandlægeoverenskomsten

16/11

Holte

1784

Faglig dag for nyuddannede II

18/11

Aarhus

1841

Tandlægernes lederuddannelse, opstartsmodul

18-19/11

Børkop

1893

Få styr på dine journaler

21/11

Horsens

1916

Brain and hands - viden og kunnen

22/11

København

1862

Gå-hjem-møde - hvad sker der i tandlægebranchen?

22/11

København

1939

Brain and hands - viden og kunnen

23/11

Randers

1863

Gå-hjem-møde - hvad sker der i tandlægebranchen?

23/11

Middelfart

1940

Panoramarøntgen

23/11

Horsens

1908

SEPTEMBER

OKTOBER

NOVEMBER
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KURSUSOVERSIGT
Kursustitel

Dato

Sted

Nr.

Gennemgang af din jobansøgning og cv - medlemsmøde

24/11

Aarhus

1926

Gå-hjem-møde - hvad sker der i tandlægebranchen?

24/11

Aarhus

1941

Faglig dag for nyuddannede II

25/11

København

1840

Gennemgang af din jobansøgning og cv - medlemsmøde

29/11

København

1927

Kursusdag for offentligt ansatte tandlæger

30/11

Vejle

1945

Den optimale vej til kommende klinikejer

06/12

København

1934

Den optimale vej til kommende klinikejer

07/12

Aarhus

1935

Faglig dag for nyuddannede I

27/01

København

1937

Faglig dag for nyuddannede I

03/02

Aarhus

1936

Klinikejerkonference

04/02

Nyborg

1878

Cone Beam CT kursus

09-11/03

Aarhus

1890

Oral medicin - Hands on

21/04

København

1943

Alsace 2017

25-27/05

Alsace

1888

NOVEMBER

DECEMBER

FORÅR 2017

TILMELDING
Tilmelding foregår online på www.tdlnet.dk/efteruddannelse eller www.tandlaegeforeningen.dk/efteruddannelse. Du er
også velkommen til at sende os en mail med din tilmelding på efteruddannelse@tdl.dk.
Bestilling af kursus online
Hvis du er medlem af Tandlægeforeningen kan du med fordel
bruge www.tdlnet.dk. Hvis du ikke er medlem, kan du i forbindelse med en kursustilmelding oprette dig som kunde og på
www.tandlaegeforeningen.dk.
Tilmeldingsfrister
Tilmeldingsfristen indikerer, at Tandlægeforeningen på det angivne
tidspunkt træffer en beslutning om at afholde kurset eller ej. Det er
derfor vigtigt, at vi har så mange tilmeldinger som muligt før den
dato, så vi kan vurdere, om der er interesse for kurset. I mange tilfælde, kan du dog stadig tilmelde dig - både op til - og efter fristen.
Priser
Tandlægeforeningen tilbyder at ansatte medarbejdere, som arbejder for et medlem kan deltage til "medlemspris" på vores kurser.
Tilbuddet gælder for alle ansatte, som ikke kan blive medlem af
foreningen, f.eks. klinikassistenter, tandplejere, tandteknikere og
andre. Tandlæger som ikke er medlem, har fortsat mulighed for at

deltage - her opkræves kursusprisen som minimum + 20 %. Enkelte
kurser er dog kun for medlemmer, men det er angivet under det enkelte kursus.
Afmelding til kursus
Ved afmelding mere end 8 uger før kursusstart, er afmelding vederlagsfrit, og du får tilbagebetalt hele den betalte kursusafgift. Dog
gælder der andre regler for udlandskurser.
Senere end 8 uger før kursusstart opkræves et gebyr på 20 % af
kursusafgiften og senere end 2 uger før kursusstart betales hele
kursusafgiften – dette gælder også ved sygdom. Pladsen kan dog
vederlagsfrit overføres til anden deltager fra samme virksomhed.
Dette skal meldes til Efteruddannelsen via efteruddannelse@tdl.dk
eller på telefon 70 25 77 11
Afmelding kan kun ske til Tandlægeforeningens Efteruddannelse via
efteruddannelse@tdl.dk eller på 70 25 77 11.
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KLINIKEJERKONFERENCE DEN 4. FEBRUAR 2017
– FORNUFTIGE ARBEJDSFORHOLD NU OG I FREMTIDEN
Hvor er tandlægestanden på vej hen?

Tandlægerne på kanten

Ved Formand for Tandlægeforeningens Klinikejerudvalg og
Freddie Sloth-Lisbjerg, Formand for Tandlægeforeningen

Ved Jan Gintberg
Jan Gintberg tager den humoristiske temperatur på tandlægerne. Han snuser rundt i branchens mørke afkroge,
undersøger myter og sandheder, og baseret på sine oplevelser, optræder Jan Gintberg for tandlægerne på Klinikejerkonferencen.

Regionernes forventninger til det fremtidig samarbejde med de privatpraktiserende tandlæger og
Tandlægeforeningen
Ved Anders Kühnau, formand for Regionernes Lønningsog Takstnævn (RLTN)

Der vil også være fire miniseminarer, hvor du kan vælge
at deltage på to af dem. Læs mere på www.tdlnet.dk

Byd fremtiden velkommen med ledelse i øjenhøjde, der virker
Ved Erhvervspsykolog Henrik Leslye

Freddie
Sloth-Lisbjerg

Anders Kühnau

Henrik Leslye

Jan Gintberg

KONFERENCE FOR OFFENTLIGT ANSATTE TANDLÆGER
– OPUS HORSENS DEN 5.-6. MAJ 2017
Røntgen og scanning - hvilken metode skal man
vælge i hvilke situationer?

Sorgramte børn - hvordan har de det og hvordan
kommer jeg dem i møde?

Ved Ann Wenzel

Ved Jes Dige fra Kræftens Bekæmpelse

Ortodonti udredning, henvisning og visitation hvad skal vi være opmærksomme på?

Cariesdiagnostik med afstemning om behandlingsmetoder

Ved Inge Aarslev

ved Azam Bakhshandeh

Injektionsteknik ved bedøvelse - komplikationer alternativer

Underretning, regler, dilemmaer m.m.
Ved konsulent fra Ankestyrelsen

Ved Jan Tagesen

Ann Wenzel
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Inge Aarslev

Jan Tagesen

Jes Dige

Azam
Bakhshandeh

TANDLÆGEFORENINGENS LEDERUDDANNELSE 2016-2017
Tandlægeforeningen har udviklet en lederuddannelse, der
både er specifikt målrettet dig som tandlæge, og som samtidig giver et generelt fundament for at fungere som leder.
Uddannelsen har nu kørt i adskillige år, og den har generelt
fået særdeles gode evalueringer af deltagerne.

Læs meget mere om lederuddannelsen og indholdet på
modulerne på www.tdlnet.dk.

Modul 1 - Det personlige lederskab Denne gang er der endnu mere fokus på elementer som konkurrenceforhold i branchen, salg, marketing, effektiv klinikdrift, ledelsespsykologi, ledelse af teams samt digitaliseringen og dens betydning for klinikken.

11.10.2016 i Tandlægeforeningen

Samtidig får du en forståelse for de grundvilkår, der kendetegner ledelse på klinikken samt viden og værktøjer til at
håndtere fundamentale og typiske ledelsesmæssige problemstillinger og udfordringer på klinikken.

Modul 2 - Ledelse og styring af klinikken -

Modul 1 - Det personlige lederskab 12.10.2016 på Comwell Kellers Park i Børkop

18. - 19.11.2016 på Comwell Kellers Park i Børkop

Modul 3 - Ledelse af personalet 20. - 21.1.2017 på Comwell Kellers Park i Børkop

Kursusgivere er Jens Astrup Madsen og Peter Trudslev samt
gæsteforelæsere.

Modul 4 - Ledelse af processer og udvikling 10. - 11.3.2017 på Comwell Kellers Park i Børkop

Modul 1 står alene, mens modul 2-4 købes som en sammenhængende lederuddannelse.

GÅ-HJEM-MØDE – HVAD SKER DER I TANDLÆGEBRANCHEN?
Hvad sker der i tandlægebranchen?
Hvad er din strategi - har du en Vinderstrategi®?
Hvordan skaber du struktur og overblik i strategiarbejdet,
hvilke faldgruber er der og kan du lære af vores gode
erfaringer?
Tandlægeforeningen og firmaet Vinderstrategi A/S har
udarbejdet et gå-hjem-møde, hvor du hører om ovenstående.
Inden mødet, kan du med fordel gennemføre et Vindervirk
somhedsTjek® som har til formål at give dig en indikation på,

hvorvidt din klinik er en vindervirksomhed® - er din klinik rød,
gul eller grøn? VindervirksomhedsTjek® gennemføres via
www.vindervirksomhedstjek.dk.
Oplægsholder er Mikael Vest fra Vinderstrategi A/S, forfatter af bogen ”Strategi i vindervirksomheder”. Bogen er
fundamentet for hvad der skal til for at blive en
vindervirksomhed®.
I marts 2017 gennemføres et eksklusivt uddannelsesforløb
over tre separate dage, hvor du får udviklet klinikkens egen
forretningsplan. Dette forløb vil også blive præsenteret på
gå-hjem-møderne, og du kan se datoerne på tdlnet.dk, hvor
du også kan tilmelde dig allerede nu.

22. november i København
23. november i Middelfart
24. november i Aarhus
Alle tre gå-hjem-møder afholdes fra kl. 18-20 og der er
forplejning fra kl. 17.
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Efteruddannelse

Amaliegade 17
1256 København K
Tel.: 70 25 77 11
efteruddannelse@tdl.dk
www.tandlaegeforeningen.dk
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