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VELKOMMEN
til Tandlægeforeningens Konference 2017
for klinikassistenter

Endodonti
Traditionen tro afvikler Tandlægeforeningens Efteruddannelse en konference for klinik
assistenter med samme tema som symposiet for tandlægerne.
Men tradition eller ej, er det mig en stor glæde at kunne byde velkommen til dette års konfe
rence, som har fokus på alle de relevante aspekter af rodbehandlingens mange faser.
Vi hører desværre tit, at mange klinikassistenter og tandplejere i det daglige ude på klinik
kerne oplever, at endodonti er meget ”tandlæge-tungt". Med dette konferenceprogram vil
vi gerne ændre på denne oplevelse. Det er vigtigt for os, at den kollektive viden styrkes på
klinikkerne til gavn for de patienter, vi dagligt hjælper. Vi mener, at alle med patientkontakt
skal være rustet til at rådgive og svare på patientens spørgsmål. Uden den nyeste og rele
vante viden om det, vi kan tilbyde vores patienter, kan vi ikke foretage denne rådgivning.
Du vil som deltager i denne konference blive klædt endnu bedre på til at assistere ved
behandlingerne – og ikke mindst til at svare på patientens spørgsmål før, under og efter en
rodbehandling.
Programmet for konferencen er tilrettelagt således, at den primære målgruppe er klinikassi
stenter. De fleste tandplejere vil nok finde det mest relevant at følge konferenceprogrammet
i år, men alle kan frit vælge, hvor de vil deltage.
Vi ser altid en mulighed for at styrke klinikassistenternes efteruddannelse. Derfor har vi
sammensat et konferenceprogram, som lægger sig op ad indholdet på symposiet – og med
vægt på emner med relevans for klinikassistenterne.
Der vil igen i år være mulighed for at bruge vores konferencesite, således at du får maksi
malt udbytte af indlæggene.
Vi glæder os til at byde dig velkommen, og du vil blive udfordret på din faglighed på den helt
rigtige måde.

Vel mødt i Bella Center, København
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Faglig koordinator
Sektionsleder, tandlæge

Ole Marker
Uddannelseschef,
Tandlægeforeningen
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patienten, der står over for at skulle gennemgå en rodbehandling, samtidig skal i behandling med
antibiotika? Det er mere undtagelsen end reglen! Der laves en kasuistisk gennemgang af typiske sce
narier.

PROGRAM FREDAG 3. NOVEMBER 2017
08.30-09.00

MORGENKAFFE

09.00-09.15

Velkomst og indledning

11.40-12.00

Mads Juul, tandlæge, klinisk lærer

Caroline Bindslev Hørsted, sektorleder, tandlæge

09.15-10.15

Ortograd rodbehandling har undergået en stor udvikling inden for de seneste årtier. Her er forstør
relse med direkte lys og nikkeltitaniumudrensningssystemer blandt de mest betydningsfulde foran
dringer.
Det er blevet lettere at opnå gode resultater, men det er samtidig blevet en mere kompleks og udstyr
skrævende behandling, som kræver mere af både tandlægen og klinikassistenten. Det er således
sværere som klinikassistent at være foran i behandlingen og vide, hvad der foregår, med mindre man
kender til behandlingens faser og det anvendte udstyr.
Der vil her blive fokuseret på det overordnede forløb fra oplukning til rodfyldning, samt det vigtigste
udstyr anvendt dertil. Hvorfor gør vi det, vi gør, og hvordan virker det? Ligeledes gennemgås betyd
ningen af mikroskop og lupbriller. Hvor meget kan man se, og hvor lille bliver synsfeltet? Hvordan kan
du som klinikassistent vejlede patienten før/under og efter behandlingen?

En patient med tandsmerter ringer, og det er dig, der svarer…
Andreas Riis, övertandläkare i endodonti
Patienter med tandsmerter kan være et stressende indslag i en tætpakket hverdag på en tandklinik.
Er du den, der tager imod samtalen fra en sådan patient, har du en fantastisk mulighed for at hjælpe,
ikke bare patienten, men også dit team af kolleger. Ved at stille de rigtige spørgsmål kan du for
eksempel vurdere, om det er nødvendigt, at patienten får tid i dag, eller om det kan vente. Du kan råd
give og berolige patienten, og du får mulighed for at give præcise oplysninger videre til dine kolleger,
der måske skal behandle patienten senere på dagen.
I præsentationen kommer vi blandt andet kort ind på forskellige typer af tandsmerter, hvornår de
opstår, og hvordan vi undersøger patienten med tandsmerter.
Vi gennemgår spørgsmål, du kan stille patienten i telefonen, vi giver eksempler på smertelindrende
tiltag og anviser hvor lang tid, man kan vælge at sætte af til undersøgelse af en patient med
tandsmerter.

10.15-10.45

12.00-13.00

FROKOST

13.00-13.40

Ortograd behandling / fortsat
Mads Juul, tandlæge, klinisk lærer

KAFFEPAUSE

10.45-11.10	Fra sund til syg pulpa. Sygdomsudviklingen fra pulpa sana over pulpitis til parodontitis apicalis og
abcess

13.40-14.45

Udgangspunktet for enhver endodontisk behandling er, at en syg tand ønskes bevaret. Det er derfor
vigtigt løbende at kontrollere, at behandlingsresultatet er som ønsket. Dette er særligt vigtigt, hvis
tanden skal bruges som fundament for protetik.
Traditionelt følges behandlingen op med periapikale røntgenoptagelser. Cone Beam CT (CBCT) bliver
brugt mere og mere af tandlæger – og derfor også til endodontisk diagnostik og kontrol. CBCT er
baseret på røntgenstråler og giver mulighed for at se et udvalgt område fra forskellige vinkler, men
hvornår kan vi med fordel bruge den teknik frem for det normale periapikale røntgenbillede, der er
langt billigere og giver en langt mindre røntgendosis til patienten? Hvor længe og hvor ofte bør vi
kontrollere behandlingsresultatet?
Hvis vores kontrol viser, at vores rodbehandling ikke er gået som forventet, fordi en rodspidsbetæn
delse enten ikke heler eller ny sygdom udvikles, kan vi vælge mellem revisionsbehandling eller retro
grad kirurgi, men hvornår skal vi vælge hvad, og hvordan udføres disse behandlinger?

Sygdomme i pulpa indtager en central rolle hos de akutte patienter, vi møder i klinikken. Denne grup
pe patienter kan være svær at håndtere både for klinikassistent og behandler, og forkert diagnostik
kan føre til overbehandling (oplukning til sund pulpa).
Denne præsentation gennemgår de forskellige stadier fra sund pulpa til reversible og irreversible
pulpitis og til sidst den apikal parodontit samt abcessdannelse. Gennemgangen vil være baseret på
tænkte og virkelige cases. Afslutningsvist vil behandlingen af de forskellige sygdomsstadier gennem
gås, og klinikassistentens rolle i forbindelse hermed diskuteres.

Aseptisk og antiseptiske rutiner
Merete Markvart, adjunkt, tandlæge, ph.d.
Endodontiske behandlinger har til formål at forebygge eller behandle infektion i rodkanalsystemet,
og en aseptisk arbejdsprocedure er nødvendig, når man tilstræber bakteriefrie forhold i rodkanalen.
Selvom brugen af kofferdam blandt privatpraktiserende tandlæger i Danmark er stigende, er det sta
dig ikke majoriteten, der rutinemæssigt etablerer et aseptisk arbejdsfelt, når der udføres endodonti
ske behandlinger – hvorfor?
Med udgangspunkt i et simpelt instrumentarium og gængse metoder præsenteres aseptiske arbejds
procedurer, og brugen af forskellige medikamenter til skylning i rodkanalen samt mellemseance dis
kuteres.
Mange patienter forbinder behandling af infektion med antibiotika, og hvornår er det indiceret at
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Opfølgning og re/genbehandling efter endodontisk behandling
Casper Kruse, tandlæge, ph.d.-studerende

Sune Demant, tandlæge

11.10-11.40

Ortograd behandling

14.45-15.15

KAFFEPAUSE

15.15-16.00

Fyldninger eller kroner efter endodontiske behandlinger?
Flemming Isidor, professor, dr.odont.
Når en tand står til at blive rodbehandlet, skal man overveje, hvilke yderligere behandlinger, der kan
komme på tale. Eksempelvis vil tanden have mindre risiko for at blive mistet, hvis den forsynes med
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en krone i stedet for en fyldning? Er der fordele og ulemper ved at forsyne en rodbehandlet tand med
en fyldning? Hvad opnår man ved at forsyne tanden med en krone i stedet for? I den danske voksen
befolkning bliver en kronebehandling ofte ikke gennemført, selv om tandlægen skønner, at det er
bedst. Oftest angives økonomiske årsager som begrundelse for ikke at gennemføre denne type
behandling. Hvis tanden får en krone, skal den så også forsynes med en rodstift? Forstærker en rod
stift en rodbehandlet tand? Er nogle typer rodstift bedre end andre?
Den viden vi har om anvendelse af rodstifter og behovet for at forsyne en rodbehandlet tand med
krone, vil blive gennemgået i præsentationen, som også vil illustrere disse forhold med behandlede
patienttilfælde.

16.00-16.35

Interne og eksterne resorptioner

Der findes overordnet to typer af rodresorptioner; interne- og eksterne rodresorptioner baseret på
deres lokalisation. Desuden findes der en undergruppe af eksterne rodresorptioner, nemlig de cervi
kale rodresorptioner, der adskiller sig væsentligt fra andre eksterne rodresorptioner. Fælles for
mange rodresorptioner er, at årsagen ikke er velkendt, samt at de som oftest opdages tilfældigt på
røntgenoptagelser.
Den nuværende viden om rodresorptioner vil kort blive gennemgået med hovedvægt på den radiolo
giske undersøgelse og vigtigheden heraf, da tidlig diagnostik i de fleste tilfælde er afgørende for en
god prognose for tanden. Der vil tillige være en diskussion af, hvornår der er indikation for en CBCToptagelse, og hvordan yderligere information fra denne influerer på behandlingen.

Seneste tilmeldingsfrist er fredag den 27. oktobber 2017, forudsat der stadig er ledige pladser.

Afbestilling – også ved sygdom
Ved afbestilling efter den 4. oktober refunderes 50 % af kursusafgiften.
Ved afbestilling efter den 20. oktober opkræves hele kursusafgiften.
Afbestilling skal i alle tilfælde ske skriftligt til Tandlægeforeningens Efteruddannelse. Det er ikke muligt selv at
afmelde via nettet.

Prognose for endodontiske behandlinger
Lise-Lotte Kirkevang, lektor, tandlæge, ph.d.
En rodbehandling er en behandling, som en del tandlæger finder kompliceret og ofte meget tidskræ
vende. Det kan være en dyr behandling for patienten, og som med alle andre behandlinger vil der være
tilfælde, hvor behandlingen ikke lykkes. Endvidere er det en behandling, som de fleste patienter finder
ubehagelig. Det er derfor kun naturligt, at patienterne gerne vil vide, hvad prognosen for behandlingen
er. Hvor ofte vil en rodbehandling kurere sygdommen? Hvor ofte vil en tand kunne komme til at funge
re normalt efter behandlingen? Og ikke mindst, vil behandlingen kunne fjerne en eventuel smerte?
Forskellige faktorer, både præoperative, intraoperative og postoperative, kan påvirke behandlingsre
sultatet i positiv eller negativ retning, og i præsentationen vil vi gennemgå hvilke faktorer, der spil
ler afgørende rolle for en succesfuld behandling.

16.55-17.00

Kursusafgift
Kr. 2.500,- pr. deltager.
Afgiften er inkl. frokost og traktement i pauserne.

Tilmelding til Konference 2017 for klinikassistenter
Tilmelding kan foretages på www.tandlaegeforeningen.dk eller www.tdlnet.dk klik på Efteruddannelse – Kurser
– Konference for klinikassistenter.
For yderligere oplysninger ring venligst på telefon 33 48 77 09 / Lene Severin.

Louise Haughe Matzen, lektor, tandlæge, ph.d.

16.35-16.55

Konferencen afholdes den 3. november i Bella Center, Centerboulevard 5, København S.
Arrangør er Tandlægeforeningens Efteruddannelse.

Navneskilt sendes per e-mail
Som noget nyt, modtager du navneskiltet per e-mail. Du bedes derfor være opmærksom på, at vi har din korrekte
e-mailadresse ved tilmelding.
Navneskiltet skal printes på forhånd og medbringes til Konferencen.

Mobilt konferencesite
Du får adgang til vores mobile konferencesite før, under og efter Konferencen: tf.evenzu.com/Konference2017
Dit login vil være din mailadresse samt koden ”Efteruddannelse”, og du kan logge på siden ca. tre uger før Konferen
cen.

Afslutning og emne for næste års konference

Hotelbooking

Caroline Bindslev Hørsted

Hotelreservation kan foretages via Visit Copenhagen, Hotels.com.

K U R S U S G I V E R E 2 0 1 7 – C V kan læses på konferencesitet fra oktober

Transport til Bella Center
Du kan med fordel søge oplysninger på Rejseplanen, Krak og flyselskabernes hjemmesider.

Ved ankomst til Bella Center
Benyt Kongresindgangen, hvor Tandlægeforeningen tager imod kursisterne.

Casper Kruse
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