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Sygdomme og tilstande i de hårde
tandvæv
Det er med stor glæde, vi byder velkommen til Tandlægeforeningens Symposium 2016. Symposiet sætter i år fokus på de hårde tandvæv. Det er et sammensat emne, som vi har valgt,
ikke alene fordi vi ønsker fokus på de forskellige sygdomme, som relaterer sig til disse væv,
men også fordi andre har fokus på disse sygdomme gennem de nationale kliniske retningslinjer. Mange af de problemer, som vores patienter kommer med i dagligdagen på klinikken,
bliver belyst ved årets symposium.
Symposiet vil give indblik i tilstande og diagnostik, samt hvilke behandlinger vi tandlæger
kan tilbyde vores patienter med udgangspunkt i de hårde tandvæv. Vi når hele vejen rundt i
emnet og berører både tanddannelsesforstyrrelser, caries, usurer, infraktioner og erosioner
samt alle de behandlinger, som vi skal kunne tilbyde i 2016 i forhold til sygdomme i de hårde
tandvæv.
Vi ser frem til at give dig et praktisk og fagligt indhold præsenteret af kompetente danske
og udenlandske foredragsholdere.
Du vil igen i år kunne få maksimalt udbytte af indlæggene, hvis du bruger vores Imeetingplatform. Du vil blandt andet kunne bruge platformen til at stille spørgsmål til foredragsholderne under alle sessioner.
Programmet for symposiet er tilrettelagt således, at den primære målgruppe er tandlæger.
De fleste tandplejere vil nok finde det mest relevant at følge symposieprogrammet i år.
Som altid tilbyder vi også en sideløbende konference om samme emne for klinikassistenter.
Konferencen afholdes om fredagen og er tæt koordineret med Symposiet, således at der vil
blive fokuseret på de samme emner og problemstillinger for tandlæger og klinikassistenter.
Sidst men ikke mindst er det 25. gang, at vi afvikler Tandlægeforeningens Symposium.
Derfor håber vi, at du fredag aften fra kl. 22 har lyst til at komme til en drink, god musik og
hyggeligt samvær og fejre, at Symposiet nu fylder 25 år! Arrangementet afholdes i Aalborg
Kongres & Kultur Centers Europahal.
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PROGRAM FREDAG 4. NOVEMBER 2016

08.30-09.00

MORGENKAFFE

09.00.09.30

Information om imeeting

09.30-09.50

Velkommen
Freddie Sloth-Lisberg, formand for Tandlægeforeningen
Kim Ekstrand, lektor, ph.d., Sektion for Cariologi og Endodonti, Institut for Odontologi,
Københavns Universitet

09.50-10.10

16.30-17.10

17.10-17.50

10.30-10.50	Molar-Incisiv-Hypomineralisation (MIH) og Amelogenesis imperfecta (AI); prævalens, ætiologi
og diagnostik

17.50-18.00

Behandlingsprincipper ved mineralisationsforstyrrelser
Marie-Louise Milvang Nørregaard, tandlæge, Sektion for Pædodonti , Institut for Odontologi,
Aarhus Universitet

11.30-11.55	Tanddannelsesforstyrrelser: Henvisning til de odontologiske videncentre – økonomiske
støtteordninger
Jette Daugaard-Jensen, specialtandlæge, centerleder, Odontologisk Videncenter, Rigshospitalet,
København
11.55-12.15

Spørgsmål til sessionen

12.15-13.15

FROKOST

13.15-14.00

Radiologisk undersøgelse ved caries, tandresorption, og tanddannelses- og
eruptionsforstyrrelser
Ann Wenzel, professor, dr. odont., Sektion for Oral Radiologi, Institut for Odontologi,
Aarhus Universitet

14.00-15.00

Caries’ patologi, diagnoser, risiko og behandling
Kim Ekstrand, lektor, ph.d., Sektion for Cariologi og Endodonti, Institut for Odontologi,
Københavns Universitet

15.00-15.30

KAFFEPAUSE

15.30-16.30

Evidensbegrebet og den kliniske evidensproces
Svante Twetman, professor, odont. dr., Sektion for Cariologi og Endodonti, Institut for Odontologi,
Københavns Universitet

Spørgsmål til sessionen

PROGRAM LØRDAG 5. NOVEMBER 2016
08.00-08.40

Indikationsbaseret ekskavering af profund caries
Lars Bjørndal, lektor, dr. odont., Sektion for Cariologi og Endodonti, Institut for Odontologi,
Københavns Universitet

08.40-09.20

Direkte plast – hvor står vi i dag?
Ulla Pallesen, overtandlæge, Sektion for Cariologi og Endodonti, Institut for Odontologi,
Københavns Universitet

09.20.10.00

Dorte Haubek, professor, dr.odont., Sektion for Pædodonti , Institut for Odontologi, Aarhus
Universitet
10.50-11.30

Forsegling / Infiltration: Approximalt
Kim Ekstrand, lektor, ph.d., Sektion for Cariologi og Endodonti, Institut for Odontologi,
Københavns Universitet

Udviklingsforstyrrelser i det permanente tandsæt som følge af traume i det primære tandsæt
Eva Lauridsen, adjunkt, ph.d ., Sektion for Pædodonti og Klinisk genetik, Institut for Odontologi,
Københavns Universitet

Forseglinger / SEAL-behandling: Okklusalt
Azam Bakhshandeh, adjunkt, ph.d., Sektion for Cariologi og Endodonti, Institut for Odontologi,
Københavns Universitet

Introduktion til tanddannelsesforstyrrelser
Nuno V. Herman, lektor, dr.odont., Sektion for Pædodonti og Klinisk genetik, Institut for Odontologi,
Københavns Universitet

10.10-10.30
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Drilling and Filling – No thanks. (Alternative methods for caries treatment in primary teeth):
Ruth Santamaria, Dr, ph.d., Preventive & Pediatric Dentistry, University of Greifswald, Germany

10.00-10.15

Spørgsmål til sessionen

10.15-10.45

KAFFEPAUSE

10.45-11.30

Erosive tooth wear – Up to date knowledge
A. Lussi, professor, dr.med dent., Department of Preventive, Restorative and Pediatric Dentistry,
School of Dental Medicine, University of Bern, Switzerland

11.30-12.15

Management of severe tooth wear
Bas Loomans, assistant professor, University of Nijmegen, the Netherlands

12.15-12.30

Questions

12.30-13.30

FROKOST

13.30-13.35

Præsentation af Symposium 2017
Lise-lotte Kirkevang, lektor, ph.d., Sektion for Oral Radiologi, Institut for Odontologi,
Aarhus Universitet

13.35-14.25

Non-carious dental hard tissue defects: current knowledge about abrasions and abfractions
Thomas Attin, professor, dr. Chairman, Clinic for Preventive dentistry, Parodontology and Cariology
and Vice dean Medical Faculty for the Center of Dental Medicine, University Zurich, Switzerland

14.25-15.15

The problem of longitudinal tooth fractures
Thomas Attin, professor, dr. Chairman, Clinic for Preventive dentistry, Parodontology and Cariology
and Vice dean Medical Faculty for the Center of Dental Medicine, University Zurich, Switzerland

15.15-15.30

Afslutning
Freddie Sloth-Lisberg, formand for Tandlægeforeningen
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ORIENTERING
Symposiet afholdes den 4.-5. november i Aalborg Kongres & Kultur Center, Europa Plads 4, 9000 Aalborg.
Arrangør er Tandlægeforeningens Efteruddannelse.

Dokumenteret efteruddanelse: Deltag i Symposium 2016 og bliv automatisk registreret.

Restaurant Papegøjehaven
i Aalborg Kongres & Kultur Center
arrangerer middag fredag den 4. november

13 TIMER

Kursusafgift
Kr. 4.900,- for Tandlægeforeningens medlemmer og deres ansatte (ikke tandlæger) samt medlemmer af de øvrige
nordiske tandlægeforeninger.
Kr. 6.125,- for ikke-medlemmer.
Afgiften er inklusiv frokost og traktement i pauserne begge dage.
”Midler til fælles foranstaltninger på tandlægeområdet”
Tandlæger, der arbejder i Danmark under Tandlægeoverenskomsten indgået med RLTN, ydes et tilskud på kr. 1.000,Husk at krydse dette af ved tilmeldingen, hvis du er i en af kategorierne, så fratrækkes tilskuddet automatisk. Du
skal huske at oplyse det ydernummer, du arbejder under.

Har du lyst til socialt samvær fredag aften, så giver Restaurant Papegøjehaven
mulighed for at forudbestille middag til kl. 19.00 i Papegøjeburet på 1. sal.
Mod forudbestilling kan symposie- og konferencedeltagere sammen nyde en 3 retters menu
med tilhørende vine, kaffe/te og sødt. Der vil være mulighed for køb af ekstra vin/drikkevarer på aftenen.
Prisen pr. kuvert: Kr. 570,00 inkl. moms.
På Restaurant Papegøjehavens hjemmeside www.papegøjehaven.dk – eller via link under Symposium 2016 findes
alle oplysninger om menuforslag, bordbestilling, forudbestilling og forudbebetalingsform.
Antal kuverter bedes bestilt og forudbetalt senest fredag den 28. oktober 2016.

Tilmelding til Symposium
Tilmelding kan foretages på www.tandlaegeforeningen.dk eller www.tdlnet.dk klik på Efteruddannelse – Kurser –
Symposium.
For yderligere oplysninger ring venligst på telefon 33 48 77 09 / Lene Severin.

Vi gør opmærksom på,
– at der er et begrænset antal pladser
– at middagen starter præcis kl. 19.00
– at man bliver placeret ved borde med andre deltagere
Ønsker vedrørende bordplacering bedes oplyst ved bestilling, og vi vil forsøge at efterkomme dette bedst muligt.
Kvittering bedes medbragt og forevist på aftenen.

Seneste tilmeldingsfrist er fredag den 28. oktobber 2016, forudsat der stadig er ledige pladser.

Med venlig hilsen
Restaurant Papegøjehaven

Navneskiltet er adgangskort
Inden symposiets start vil du modtage dit navneskilt, der også er dit adgangskort. Hvis du er tilmeldt efter den 12.
oktober, ligger dit navneskilt i Tandlægeforeningens Information i Aalborg.
Efteruddannelse

Afbestilling – også ved sygdom
Ved afbestilling efter den 5. oktober refunderes 50 % af kursusafgiften.
Ved afbestilling efter den 21. oktober opkræves hele kursusafgiften.
Afbestilling skal i alle tilfælde ske skriftligt til Tandlægeforeningens Efteruddannelse. Det er ikke muligt selv at
afmelde via nettet.
Abstracthæfte
Som deltager ved symposiet modtager du et omfattende hæfte med abstracts om emnerne samt oplysninger om
foredragsholderne.

25 ÅRS JUBILÆUM
Disco fredag den 4. november fra kl. 22.00-01.00

Fredag fra kl. 22.00-01.00 inviterer Tandlægeforeningen
til Disco i Europahallen i Aalborg Kongres & Kultur Center i

Hotelbooking

anledning af, at Symposium afholdes for 25. gang.

Hotelreservation kan foretages via VisitAalborg.
Link findes på Tandlægeforeningens hjemmeside i forbindelse med tilmelding.
Parkeringsservice
Send en SMS med ordlyden park til 1231 – straks herefter modtager du på din mobiltelefon en opdateret status på
ledige parkeringspladser i Aalborg City.
Fly fra Aalborg til København
I samarbejde med VisitAalborg arbejder vi på at få indsat et fly med afgang omkring kl. 17.00. Når vi har konkrete
oplysninger desangående, udsender vi et nyhedsbrev.
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Alle deltagere er velkomne til dans ved DJ Mikkel Rodkjær.
Vi byder på et glas vin, en øl eller vand mellem kl. 22.00-23.00
Kongrescenteret opstiller bar med udskænkning
for egen regning.

Efteruddannelse

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

