2022
Torsdag 7. - fredag 8. april 2022

Velkommen til
Tandfaglige Dage 2022

HISTORIE
Tandfaglige Dage har gennem tiden haft mange udformninger og navne,
som Scandefa og Årskursus, men har altid været fyldt med sessioner
præget af høj faglighed og mange inspirerende stande. Det er stadig
en konference og fagmesse på ét og samme sted, og det afholdes som
altid i Bella Center Copenhagen. I år ligger Tandfaglige Dage igen i april
måned, men konceptet bliver dog lidt anderledes. Det bliver nemlig
både meget nemmere og billigere at deltage, og i år har vi flere overraskelser på programmet.
DET FAGLIGE INDHOLD
Vi har lyttet til jer, og programmet er sammensat med udgangspunkt i
jeres ønsker. De fleste sessioner og emner er som noget nyt lavet ud fra
begrebet anerkendt faglig norm, som vi har valgt som overordnet tema
for Tandfaglige Dage 2022.
Anerkendt faglig norm anvendes i næsten alle sammenhænge, hvor dit
arbejde bliver bedømt, men de færreste ved hvor ”barren” er, og derfor
har vi valgt at have fokus på det i de faglige sessioner.
Der er sessioner om blandt andet patienters medicinforbrug, patientkommunikation, ny i praksis, smerter m.fl. Der vil ligeledes være KA
Update samt en konference om socialtandplejen. Du vil gå hjem med
en ny viden, som du med det samme kan bruge i dit daglige arbejde.
Følg med på tandfagligedage.dk, hvor der løbende vil komme mere
information om sessionerne og foredragsholderne.

TILMELDINGEN ER BLEVET ENKLERE
Tilmelding foregår via Tandlægeforeningens hjemmeside. Du vælger
blot, om du vil deltage i en eller to dage.
Prisen vil være ens for TF-medlemmer og deres ansatte klinikassistenter og tandplejere.
Pris pr. dag er 950 kr., og så kan du frit vælge at deltage i så mange af
dagens sessioner, som du ønsker.
TF-medlemmer skal tilmelde sig under tdlnet.dk, ikke-medlemmer skal
tilmelde sig under tandlaegeforeningen.dk
Tilmelding - TF medlem (tilmelding med dit password og kode)
tdlnet.dk/efteruddannelse
Tilmelding - ikke TF medlem ( ansatte tandplejere og klinikassistenter
hos TF-medlemmer samt udstillere )
tandlaegeforeningen.dk/efteruddannelse
Tilmelding - ikke TF medlem ( tandlæger og deres ansatte, som ikke er
TF-medlemmer)
tandlaegeforeningen.dk/efteruddannelse
MAD OG DRIKKE – NYT!
I år vil bestilling af billet til frokostbuffet foregå lidt anderledes, end du
har været vant til fra tidligere år. Det foregår nemlig ikke samtidig med
din kursustilmelding. Derimod vil vi pr. mail udsende information om
frokost, hvor der samtidig er et link til online bestilling og betaling af
frokost til en eller flere deltagere på én gang. Udover denne mulighed
for at bestille frokost, vil der også som de tidligere år være mulighed
for at stille sulten ved at besøge en af enhederne på Food Court i hal E.
VI GLÆDER OS
Vi håber meget, at du vil være med til at starte en ”ny” tradition i
forhold til Tandfaglige Dage – stedet hvor høj faglighed er i højsædet.
Vi lover, det bliver hyggeligt, og at du vil gå hjem med ny viden og stor
inspiration til dit daglige arbejde.
Vel mødt!
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Session 1

Patienter med et slidt tandsæt

Martin Heiden, tandlæge

Session 9

kl. 9.30 - 11.30

Sliddets ætiologi og korrekt diagnostik og monitorering

Jan Thomsen, tandlæge

Ledelsesudfordringer – hvordan tackler du dem?

Surprise

kl. 14.30-16.00

Session 2

Anvendelsen af CBCT

Lars Bo Petersen, tandlæge, ph.d.

Session 10

Patientkommunikation – ”Klar tale med patienterne”

Jette Ammentorp, centerleder,

kl. 9.30-10.30

Hvornår skal og kan vi anvende CBCT, og hvorfor?

kl. 13.00-15.00

Vigtigheden af god kommunikation mellem patient og

professor

Session 3
kl. 10.00-11.00

sundhedspersonale på det rigtige grundlag. Forskningsprojekt
Jeg har modtaget en klagesag – hvad gør jeg?

STPK, Tandlægeforeningen og dicipli-

med formålet at forbedre kommunikationen mellem sundheds-

Gennemgang af hele sagbehandlingen, trin for trin

nærnævnet

personalet og patienterne.
Session 11

KA UPDATE

kl. 13.30-16.00

Patienternes misbrug – hvad er vigtigt i forhold til børn
og unge?

Session 4

Det nye i praksis – det næste trin. Del 1

kl. 9.30 - 11.30

Work-life-balance findes det i praksis?

Session 5

KA UPDATE

kl. 10.00 - 12.00

Alt det du skal vide om infiltrationsbedøvelse – hvis du som

Risikofaktorer? HPV-virus – baggrund for det indgår i vaccina-

klinikassistent skal lægge den

tionsprogram

PFA Healthcare

– Snus, rygning (E-cigaretter og alm cigaretter), alkohol
Børn og unges forbrug – bliver det værre
– Mundhuleforandringer ved misbrug

Jan Tagesen, specialtandlæge

Her får du hele det teoretiske grundlag for infiltrationsbedøvelse
til brug ved delegation af denne opgave. Den praktiske oplæring
kan du få på egen klinik.
kl. 11.30-12.30

Officiel åbning af Tandfaglige Dage 2022

Susanne Kleist, TF formand

Kom og hør det nyeste fra Tandlægeforeningen, se prisover-

og gæster

rækkelser og officielle taler
kl. 11.30-13.30

Frokost åben

Session 6

Patienters medicinforbrug

Birgitte Klindt Poulsen, overlæge,

kl. 13.30-15.30

Hvordan forholder jeg mig i forhold til anerkendt faglig norm?

klinisk lektor

Session 7

Computerguidet og -navigeret behandling i tandlægepraksis

kl. 13.00-16.00

– hvornår giver det mening?
– Implantatkirurgi

Simon Kold, tandlæge

– Knogleopbygning

Nino Fernandes, specialtandlæge

– Endodonti

Kenneth Vikkelsø Jordy, tandlæge

Session 8

Det nye i praksis - det næste trin. Del 2

Ole Marker, tandlæge, MPA

kl. 13.30-15.30

Dine patienters mulighed for tilskud til tandpleje – det store
overblik

Hanne Vibjerg, specialkonsulent

– Mundhulekræft – øget forekomst blandt yngre aldersgrupper

Camilla Kragelund, tandlæge,
lektor, ph.d.
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Session 12

Børn og unge i praksis – BUT inkl. 18-21- årige

kl. 9.30-11.30

En brugbar oversigt over undersøgelse, diagnostik og inter-

Dorthe Madsen, tandlæge

Session 13.2

Konference om socialtandplejen fra A-Z – Del 2

Se særskilt program på

kl. 13.00-16.00

– Hvem er vores patienter, hvad fejler de, og hvordan hjælper

tandfagligedage.dk

vention mm.

vi dem?
– Hvem er brugerne af socialtandplejen?

Session 13.1

Konference om socialtandplejen fra A-Z – Del 1

Ved bl.a. andre overtandlæger,

kl. 9.30-12.00

Første del om historien, administration, økonomi og retsstilling

sundhedsøkonomer og jurister

– Dobbeltdiagnose-folket – hvad betyder det at være psykisk syg
og misbruger?

for socialt udsatte

– Patientgruppen - risiko og overvejelser ved GA
– Erfaringer med socialtandplejen på klinisk niveau

Session 14

PRF i tandlægepraksis

Thomas Starch-Jensen,

kl. 9.30-11.30

Hvor står vi i dag, og hvordan holder vi os inden for anerkendt

Specialtandlæge, ph.d., klinisk

faglig norm i brugen?

professor

Session 15

Anerkendt faglig norm – hvor er niveauet i en klagesag?

kl. 10.00-12.00

– Inden for kronetyper

Jan Thomsen, tandlæge

– Inden for implantatbehandlingen

John Orloff, tandlæge, MTF, Dip

– Afrunding og diskussion af vigtigheden af netværksopbygning
Session 18

Anerkendt faglig norm - hvor er niveauet i en klagesag?

Casper Kruse, tandlæge, ph.d.,

kl. 13.30-15.30

– Inden for endodontiske teknikker – opfølgning og heling

adjunkt

– Inden for bidhævning og bidfunktionel behandling – nødvendig

Jan Thomsen, tandlæge

diagnostik, dokumentation og metoder

Imp Dent RCS (Eng)

Session 16

Patienters medicinforbrug

Birgitte Klindt Poulsen, overlæge,

kl. 9.30-11.30

Hvordan forholder jeg mig i forhold til anerkendt faglig norm?

klinisk lektor

Session 17

KA UPDATE

kl. 9.30-12.00

Patienternes misbrug – hvad er vigtigt i forhold til børn
og unge?

– Mundhuleforandringer ved misbrug

Smerter - hvordan forholder vi os til patienters smerter?

Peter Svensson, dr. odont.

kl. 13.00-14.00

Det nyeste inden for smerter samt overblik over kroniske

professor

smerter
Session 20

Digital markedsføring i praksis

14.00-16.00

Er du synlig online, eller nyder ”konkurrenterne” godt af dit

Bjørn Stoklund. fremgang.nu

fravær i markedet?
Hanne Vibjerg, specialkonsulent

– Snus, rygning (E-cigaretter og alm cigaretter), alkohol
Børn og unges forbrug – bliver det værre

Session 19

Camilla Kragelund, tandlæge,

Session 21

Panorama røntgen

Louise Hauge Matzen, tandlæge,

kl. 14.00-16.00

Hvordan skal du beskrive (systematik), og hvad skal du se efter

ph.d. og Louise Hermann Poul-

for at efterleve normen?

sen, tandlæge, ph.d.
Jan Tagesen, specialtandlæge

lektor, ph.d.

– Mundhulekræft – øget forekomst blandt yngre aldersgrupper
Risikofaktorer? HPV-virus – baggrund for det indgår i vaccina-

Session 22

KA UPDATE

tionsprogram

kl. 13.30-15.30

Alt det du skal vide om infiltrationsbedøvelse – hvis du som
klinikassistent skal lægge den

kl. 11.30-13.30

Frokost åben

Her får du hele det teoretiske grundlag for infiltrationsbedøvelse
til brug ved delegation af denne opgave. Den praktiske oplæring
kan du få på egen klinik.

Torsdag 7. april – Sessioner
9.00

10.00

Session 1
Patienter med et slidt
tandsæt
kl. 9.30-11.30

Session 2
Anvendelsen af CBCT
kl. 9.30-10.30

Session 3
Jeg har modtaget en
klagesag – hvad gør jeg?
kl. 10.00-11.00

Session 4
Det nye i praksis – det
næste trin. Del 1
Work-life-balance
kl. 9.30 - 11.30

11.00

Session 5
KA UPDATE
- Alt det du skal vide om
infiltrationsbedøvelse –
hvis du som klinikassistent skal lægge den
kl. 10.00 - 12.00
Officiel åbning af
Tandfaglige Dage 2022
kl. 11.30-12.30

12.00

13.00

14.00

Session 6
Patienters medicinforbrug
kl. 13.30-15.30

Session 7
Computerguidet og
-navigeret behandling i
tandlægepraksis
– hvornår giver det
mening?
kl. 13.00-16.00

Session 8
Det nye i praksis – det
næste trin. Del 2
Tilskud – det store
overblik
kl. 13.30-15.30

15.00

Session 10
Patientkommunikation –
”Klar tale med
patienterne”
kl. 13.00-15.00

Session 9
Ledelsesudfordringer –
hvordan tackler du dem?
kl. 14.30-16.00

Session 11
KA UPDATE
Patienternes misbrug –
hvad er vigtigt i forhold
til børn og unge?
kl. 13.30-16.00

16.00

Fredag 8. april – Sessioner
9.00

10.00

Session 12
Børn og unge i praksis –
BUT inkl. 18-21- årige
kl. 9.30-11.30

Session 13.1
Konference om socialtandplejen fra A-Z
– Del 1
kl. 9.30-12.00

Session 14
PRF i tandlægepraksis
kl. 9.30-11.30

11.00

Session 15
Anerkendt faglig norm
– hvor er niveauet i en
klagesag?
Kronetyper og implantat
kl. 10.00-12.00

Session 16
Patienters medicinforbrug
kl. 9.30-11.30

Session 17
KA UPDATE
Patienternes misbrug –
hvad er vigtigt i forhold
til børn og unge?
kl. 9.30-12.00

12.00

13.00

14.00

15.00

Session 13.2
Konference om social
tandplejen fra A-Z Del 2
kl. 13.00-16.00

Session 18
Anerkendt faglig norm
– hvor er niveauet i en
klagesag?
Endodontiske teknikker
og bidhævning
kl. 13.30-15.30

Session 19
Smerter – hvordan forholder vi os ...
kl. 13.00-14.00
Session 20
Digital markedsføring i
praksis
14.00-16.00

Session 21
Panorama røntgen
Anerkendt faglig norm
kl. 14.00-16.00

Session 22
KA UPDATE
- Alt det du skal vide om
infiltrationsbedøvelse –
hvis du som klinikassistent skal lægge den
kl. 13.30-15.30

16.00

Tandfaglige Dage forbeholder sig ret til programændringer

Følg med i det opdaterede program på
tandfagligedage.dk

TANDFAGLIGE DAGE 2022
· Enhedspris pr. dag – giver adgang til alle dagens sessioner
· Forenklet tilmelding
· Overordnet tema – anerkendt faglig norm
· Socialt samvær
· Stor fagmesse

Vi glæder os meget til at se jer på
Tandfaglige Dage 2022

Få mere information og seneste nyt på Tandfagligedage.dk

Tandfaglige Dage forbeholder sig ret til programændringer
Eftertryk af programmet er ikke tilladt uden særlige tilladelse

