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Kursusoversigt efterår 2017
Mere end halvdelen af 2017 er allerede gået og vi har haft rigtig mange på kursus indtil nu. Vi ved, at der er mange kursustilbud at vælge mellem, og dit valg af Tandlægeforeningens
efteruddannelse tager vi ikke som en selvfølge. Derfor er vi
igen klar med et relevant kursusudbud som strækker sig ind i
2018. Efteråret bliver vildt, der sker rigtig mange ting i
tandlægebranchen og det går stærkt. Vi har arbejdet på at tilpasse kursusudbuddet til denne udvikling.
I denne kursusoversigt kan du læse om enkelte af de efteruddannelsestilbud som Tandlægeforeningen har til vores

medlemmer og deres ansatte. Det fulde kursusprogram finder
du altid opdateret på tdlnet.dk eller tandlaegeforeningen.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.
Som den største udbyder af relevant efteruddannelse for
tandlægeteamet skal vi hele tiden være på forkant. Hvis du
føler, at vi kan gøre noget bedre, er vi ikke længere væk end
en e-mail – fortæl os hvad du mener på efteruddanne
lse@tdl.dk.

Fagpolitisk temadag
Tandlægeforeningen inviterer alle foreningens medlemmer til at diskutere nogle af de mest aktuelle emner inden for tandplejen.
Dagen vil indeholde oplæg om nye strømninger inden for tandplejen og det øvrige sundhedsvæsen. Desuden vil der være workshopdiskussioner, hvor du deltager i én workshop.
Dagen er åben for alle medlemmer af Tandlægeforeningen, og deltagelse er gratis. Der gives kursuspoints for deltagelse.
Fagpolitisk temadag afholdes den 25. november 2017 i Vejle.

WORKSHOP 1:
LEDELSESKOMPETENCER I FREMTIDEN

WORKSHOP 2:

Mange tandlæger har fået en ny rolle som mellemleder.
Hvad betyder det for tandlægerne? Hvilke krav er der
til den virksomhedsansvarlige tandlæge? Hvilke udfordringer indebærer det at være leder for den nye generation tandlæger og klinikpersonale? Og hvordan udøver man ledelse i en politisk ledet virksomhed? Bl.a.
disse spørgsmål vil blive taget op til diskussion i
workshoppen om ledelseskompetencer i fremtiden.

Hvilke tanker ligger bag Tandlægeforeningens egne
Facebook-sider og –grupper, og lever foreningens Facebook-aktiviteter op til formålet? Hvor og hvordan
kommunikerer tandlæger indbyrdes på sociale medier? Hvilken rolle spiller Facebook-gruppen ”Tandlæger”? Og er der særlige krav til Tandlægeforeningens
fagpolitikeres ageren på Facebook og andre sociale
medier? Bl.a. disse spørgsmål vil blive diskuteret på
workshoppen om intern kommunikation og sociale
medier.

INTERN KOMMUNIKATION OG SOCIALE MEDIER

WORKSHOP 3: FREMTIDENS ARBEJDSMARKED FOR TANDLÆGER
Udviklingen bevæger sig hen imod gradvist flere ansatte tandlæger og klinikejere med lønmodtagerlignende vilkår.
Hvordan er det at gå fra at være ansat til at være ejer – og fra ejer til ansat? Hvordan omstiller Tandlægeforeningen
sig til et ændret arbejdsmarked og en ændret medlemssammensætning? Hvordan differentierer Tandlægeforeningen
service til hhv. unge og mere rutinerede ansatte tandlæger? Bl.a. disse spørgsmål vil blive diskuteret på workshoppen
om fremtidens arbejdsmarked for tandlæger.
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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.

DIAGNOSTIK OG BEHANDLING AF RESORPTIONER
Kurset vil dels indeholde en gennemgang af de forskellige typer af rodresorptioner, herunder mulige ætiologiske sammenhænge og dels et forslag til en radiologisk protokol med fokus på, hvornår der er indikation for en CBCT-optagelse
og i hvilke tilfælde, en sådan 3D optagelse ikke vil gavne patienten.
Kursusgivere er Lise-Lotte Kirkevang og Louise Hauge Matzen.

KONFERENCE FOR TEAMET

PANORAMARØNTGEN

God kommunikation, et godt samarbejde samt kompetencen til konflikthåndtering skaber stærkere relationer, gode patientoplevelser og medvirker til et bedre
samarbejde på klinikken. Vi garanterer brugbar viden
og mange gode grin, når erhvervspsykolog Henrik
Leslye fortæller om ovenstående på denne konference for hele teamet.
Kursusgiver er Henrik Leslye.

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.
Kursusgivere er Ann Wenzel og Louise Hauge Matzen.

ARBEJDSKURSER

PARODONTOLOGI I PRAKSIS

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”.
Kursusgivere er Ulla Pallesen, Carsten Langemark og
Jan Frydensberg Thomsen.

Fokus ligger på rationel diagnostik og behandling af
parodontosepatienter i almen praksis. Kurset gør dig i
stand til at tilbyde den optimale behandling til både
lette og svære patienter.
Kursusgivere er Lone Sander og Mette Rylev.

VÅGEN SEDERING
Kursets indhold er tilrettelagt som et basiskursus tiltænkt alle tandlæger, som ønsker at leve op til Sundhedsstyrelsens
minimumskrav for dokumentation ved brugen af vågen sedering.
Kursusgivere er Merete Aaboe og Brian Lerche.
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KURSUSOVERSIGT
Kursustitel

Dato

Sted

Nr.

29-31/08

Madrid

2070

Parodontologi i praksis

05/09

Kolding

2007

Hygiejnetjek - har du styr på NIR'en?

06/09

Roskilde

2196

08-09/09

Middelfart

2022

Hygiejnetjek - har du styr på NIR'en?

19/09

Horsens

1981

Diagnostik og behandling af resorptioner

26/09

Roskilde

2200

Få styr på dine jounaler

02/10

Middelfart

2189

Diagnostik og behandling af resorptioner

03/10

Kolding

2201

05-07/10

Horsens

2057

Tandlægernes lederuddannelse, modul 1

10/10

København

2161

Få styr på dine journaler

11/10

Roskilde

2190

Vågen Sedering

11/10

Aarhus

2074

Tandlægernes lederuddannelse, modul 1

11/10

Vejle

2162

Bemærkning

AUGUST
FDI Madrid 2017
SEPTEMBER

Revolution og evolution i parodontologien, opstartsmodul

Venteliste

Venteliste

OKTOBER

Cone Beam CT kursus

Faglig dag for nyuddannede II

13/10

København

2155

13-14/10

Middelfart

2021

Panoramarøntgen

25/10

Køge

2176

Arbejdskursus - Fortandsplast

25/10

København

2203

03-04/11

København

1851

03/11

København

1852

10-11/11

Helsingør

2020

Arbejdskursus - Bidhævning

10/11

København

2204

Panoramarøntgen

15/11

Aalborg

2175

Den optimale vej til kommende klinikejer

16/11

Aarhus

2191

Faglig dag for nyuddannede II

17/11

Aarhus

2156

Den optimale vej til kommende klinikejer

17/11

København

2192

17-18/11

Vejle

2163

Konference for teamet Samarbejde, kommunikation & konflikthåndtering

22/11

Kolding

2168

Fagpolitisk temadag 2017

25/11

Vejle

2153

Parodontologi i praksis

28/11

Roskilde

2154

Kursusdag for offentligt ansatte tandlæger

30/11

Odense

2188

Arbejdskursus - Plast i kindtænder

07/12

København

2205

Parodontologi i praksis

12/12

Horsens

2202

Ny i praksis

Venteliste

NOVEMBER
Symposium
Konference for KA
Ny i praksis

Tandlægernes lederuddannelse, opstart modulforløb

DECEMBER
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Venteliste

KURSUSOVERSIGT
Kursustitel

Dato

Sted

Nr.

Faglig dag for nyuddannede I

26/01

København

2171

Faglig dag for nyuddannede I

02/02

Aarhus

2172

Klinikejerkonference 2018

03/02

Nyborg

2160

Kursusforløb i endodonti, opstartsmodul

23-24/02

Aarhus

Cone Beam CT kursus

08-10/03

Horsens

2185

Vågen Sedering

14/03

Glostrup

2174

Årskursus 2018

12-14/04

København

2012

Konference for offentligt ansatte tandlæger

04-05/05

Horsens

2209

Alsace 2018

10-12/05

Alsace

2206

Fast Protetik fra A-Z, opstartsmodul

10-11/08

Middelfart

2177

Cone Beam CT Kursus

01-03/11

Aarhus

2187

Bemærkning

FORÅR 2018

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 tilmelde dig 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 de fleste
tilfælde kan du dog stadig tilmelde dig efter fristen. Vær dog opmærksom på, at nogle kurser bliver hurtigt overtegnet.
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 fremgår under
det enkelte kursus på hjemmesiden.
Afmelding til kursus
Ved afmelding tidligere 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 - BÆREDYGTIG BRANDING
HOTEL NYBORG STRAND DEN 3. FEBRUAR 2018
Årets Klinikejerkonference vil kredse om følgende:
-	Hvordan udvikler du dit eget brand som
klinikejer?
- Hvordan brander du dig selv som chef?
-	Hvordan brander du dig selv som
sundhedsperson?
-	Hvordan bidrager du til at brande din branche?
Hvor er tandlægestanden på vej hen?
Ved Torben Schønwaldt, Formand for KEU og
Freddie Sloth-Lisbjerg, Formand for TF
Branding – er det vejen frem?
Ved Kresten Schultz
Endeligt program vil være tilgængeligt online ultimo
august.

MINISEMINARER

Hvordan brander du dig selv som chef?
Ved Henrik Leslye
Hvordan brander du dig over for dine patienter?
Ved Charlotte Barfod
Hvordan brander du dig som en vinder?
Ved Mikael Vest, Vinderstrategi
Branding gennem god omtale
Ved Frederik Hyldig
Hvordan udvikler du dit eget brand som
klinikejer?
Ved Kresten Schultz

KONFERENCE FOR OFFENTLIGT ANSATTE TANDLÆGER
HOTEL OPUS HORSENS DEN 4.-5. MAJ 2018
Tandlægeforeningen afholder den årlige konference
for offentligt ansatte tandlæger den 4.-5. maj 2018
på Hotel Opus Horsens. Konferencen afholdes fredag
fra kl. 10-18 samt middag og lørdag fra kl. 9-13.
Emner på Konferencen er:
- Nutidens unge og forældre ved Jesper Bo Jensen
- Endodonti på børn ved Thomas Hedegaard
- Kulturforståelse ved Rolf Rolsted og Bitten Holmer
Flansmose fra Integrationsportalen
- Smerter og bidfunktion
- Special og omsorgstandpleje
Endeligt program vil være tilgængeligt online ultimo
august.

6

MODULOPBYGGEDE KURSUSFORLØB
Vores modulopbyggede kursusforløb er meget populære og vi arbejder hele tiden på at udvikle nye forløb. Vi gentager også
tidligere afholdte forløb, hvis vi vurderer, at interessen fortsat er der.

FAST PROTETIK FRA A-Z

REVOLUTION OG EVOLUTION I PARODONTOLOGIEN

Som deltager på dette intensive efteruddannelsesforløb vil du få styrket din viden og kompetencer
inden for fagområdet fast protetik. Kursusrækken vil
”step by step” dække alle nødvendige videnskabelige
og praktiske aspekter, som er relevante for individuel patienthåndtering.
Professor Per Vult Von Steyern og tandlæge Jan
Frydensberg Thomsen er fagligt ansvarlige.

Dette forløb afvikles nu for 3. gang og har hver gang
været totalt udsolgt og modtaget de bedste evalueringer. Dette forløb ændrer din tilgang til PA-behandling og PA-patienter for altid.
Kurset giver dig en helt unik mulighed for ”step by
step” at komme rundt om alle nødvendige videnskabelige og praktiske aspekter indenfor parodontologien.
Kurset afholdes af Dr. Niklaus P. Lang, tandlæge Lone
Sander samt tandlæge Mette Rylev.
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ENDODONTI - ROTERENDE, RECIPROKERENDE, UDVIKLENDE
Vi arbejder netop nu på højtryk for at blive klar med endnu et modulopbygget kursusforløb. Emnet er Endodonti og
består består af seks to-dags moduler. Dag 1 vil fokusere på den videnskabelige tilgang til faget, og afholdes på
Aarhus Scandic City. Dag 2 vil være hands-on-baseret, inkludere kasuspræsentationer og diskussioner og foregår på
Aarhus Tandlægeskole. Lektor Lise-Lotte Kirkevang og Professor Dag Ørstavik er fagligt ansvarlige.

FEBRUAR 2018

– DECEMBER 20
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TANDLÆGEFORENINGENS LEDERUDDANNELSE 2017-2018
Tandlægeforeningens lederuddannelse er specifikt målrettet dig som tandlæge, og giver samtidig 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.
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.
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.
Kursusgivere er Jens Astrup Madsen og Peter Trudslev
samt gæsteforelæsere.

Modul 1 - Det personlige lederskab
10/10-2017 - Tandlægeforeningen, København

Modul 1 - Det personlige lederskab
11/10 - 2017 - Comwell Kellers Park, Vejle

Modul 2 - Ledelse og styring af klinikken
17-18/11-2017 - Comwell Kellers Park, Vejle

Modul 3 - Ledelse af personalet
19-20/01-2018 - Comwell Kellers Park, Vejle

Modul 4 - Ledelse af processer og udvikling
02-03/03-2018 - Comwell Kellers Park, Vejle

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