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VELKOMMEN

Periimplantitis – en udfordring
for hele tandplejeteamet

til Tandlægeforeningens SYMPOSIUM 2022

Velkommen til Tandlægeforeningens Symposium for klinikassister 2022 med emnet Peri-

for klinikassistenter i København

Igennem mange år er der indsat omkring 30.000 implantater årligt i Danmark. Langt de fleste

implantitis og kommunikation.

implantatbehandlinger går godt, men ca. 20 % af patienterne udvikler periimplantitis. Det
betyder, at periimplantitis i dag og i fremtiden vil blive en del af alle klinikkers hverdag, og
det er vigtigt, at vi alle i teamet er sammen om at behandle det.
Periimplantitis er en sygdom, der i mange tilfælde kan forebygges ved korrekt udvælgelse
og vejledning af de patienter, der får indsat implantater, og netop det har vi fokus på i dette
års symposium. Symposiet vil komme omkring både den kirurgiske og den protetiske del af
implantatatbehandlingen, herunder faktorer, som har betydning for periimplantær sundhed
samt den parodontologiske behandling af periimplantitis og vedligeholdelse af sunde periimplantære forhold.
Symposiet for klinikassistenter vil desuden komme ind på den vigtige vejledning af
patienterne, og hvordan vi kommunikerer på den mest optimale måde, så vejledningen 
giver mening for patienten.
Vi håber at se dig i København til en spændende dag, hvor vi kommer hele vejen rundt om
periimplantitis og også har fokus på patientkommunikation, så vi på bedst mulig vis kan
støtte vores patienter i at opretholde sunde forhold i mundhulen.

Caroline Bindslev Hørsted
Fagligt ansvarlig

Ole Thomas Marker
Symposiumansvarlig

Tina Mie Juul
Symposiumansvarlig

ARRANGEMENTSKOMITÉ:
Caroline Bindslev Hørsted, tandlæge, viceinstitutleder for uddannelse, IOOS
Ole Marker, tandlæge, MPA, chef for Tandlægeforeningens Efteruddannelse
Tina Mie Juul, chefkonsulent, Tandlægeforeningens Efteruddannelse
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PERIIMPLANTITIS OG KOMMUNIKATION
08.30-09.00

MORGENMAD OG KAFFE

09.00-09.10

Velkomst og indledning
Caroline Bindslev Hørsted

09.10-09.40

Er implantater altid en god ide?
Julie Erica Schlosser

09.40-10.00

Forskel på parodontiet og de periimplantære væv
Mette Kjeldsen

10.00-10.30

PAUSE

10.30-11.30

Kirurgiske risikofaktorer for udvikling af periimplantits
Thomas Starch-Jensen

11.30-12.00

Hygiejne i forbindelse med implantatbehandling og kvalitetskontrol
Adam Gade Ellesøe

12.00-13.00

FROKOST

13.00-13.30

Implantatprotetik – design og løsninger
Jan Frydensberg Thomsen

13.30-14.30

Følg med på Facebook,
hvor vi løbende opdaterer
med nyt om Symposium 2022
facebook.com/tandlaegeforeningensefteruddannelse

Behandling af periimplantitis
Mette Kjeldsen

14.30-15.00

PAUSE

15.00-16.00

Giv den en tand mere – om kommunikation, motivation
og adfærdsændring
Line Gade

16.00-16.50

Kan vi læse hinandens tanker?
Henrik Svanekiær
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16.50-17.00

Næste års emne og afslutning

17.00-18.00

Drinks og socialt samvær i udstillerområdet
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Fredag den 4. november 2022

jerne for optimal implantatplacering samt valg af implantatdesign med det formål at mindske
risikoen for udvikling af periimplantitis. Ligeledes vises eksempler på de hyppigst anvendte
kirurgiske procedurer til genopbygning af kæbeknoglen enten før eller i forbindelse med
implantatindsættelse.

08.30-09.00

MORGENMAD OG KAFFE

09.00-09.10

Velkomst og indledning

– herunder betydning for periimplantitis

Caroline Bindslev Hørsted, tandlæge, viceinstitutleder for uddannelse, IOOS

Adam Gade Ellesøe, tandlæge, Dip ImpDent, MSc ImpDent

11.30-12.00

Hygiejne i forbindelse med implantatbehandling og kvalitetskontrol

Klinikkens egen hygiejne/sterilitet i forbindelse med implantatbehandling. Hvorfor er det
09.10-09.40

vigtigt, og hvordan sikrer man en høj og ensartet kvalitet? Både med hensyn til instrumenter,

Er implantater altid en god ide?

materialer, patient og personale?
Julie Erica Schlosser, tandlæge

Patientens egen hygiejne før, under og efter behandlingen. Hvorfor er den vigtigt, og hvordan
kan man kontrollere denne?

Følgende emner vil blive behandlet i dette oplæg:
12.00-13.00

FROKOST

13.00-13.30

Implantatprotetik – design og løsninger

• Hvor mange implantater indsættes i Danmark årligt – og hvordan er fordelingen på de forskellige behandlinger? Enkelttandsimplantater, implantatbroer, etc.
• Mislykkede implantatbehandlinger - hvor ofte går det galt? hvor ofte er periimplantitis
årsagen?

Jan Frydensberg Thomsen, tandlæge, foredragsholder
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• Hvad skal/kan du som klinikassistent gøre?
• Er implantater for alle? Både patienter og klinikker …

Implantatprotetik dækker over alt fra en enkelt krone til store komplicerede broer og kombina-

• Dagens take-home-messages: skal vi gøre noget andet på mandag?

tionsprotetik (aftagelig). Hvad er der af muligheder? Hvordan scanner man eller tager aftryk?
Skal man cementere eller skrue kronerne/broerne fast? Hvordan udformer man rekonstruktionen, så den sikrer mulighed for optimalt renhold? Emnerne vil blive gennemgået ved hjælp

09.40-10.00

af kliniske cases.

Forskel på parodontiet og de periimplantære væv

Mette Kjeldsen, tandlæge, ph.d.

13.30-14.30

Periimplantitis og parodontitis har samme årsag men forskellige forløb. Dette indlæg vil

Behandling af periimplantitis
Mette Kjeldsen, tandlæge, ph.d.

gøre dig klogere på, hvordan periimplantitis defineres, og hvad årsagerne til periimplantitis
kan være. Klassificering af periimplantitis og periimplantær sundhed vil blive gennemgået,

Indlægget vil gennemgå, hvordan periimplantitis kan behandles, hvad man kan gøre for at

herunder hvilke faktorer du skal være opmærksom på ved indsættelse af implantater.

forebygge periimplantitis, og hvordan sunde forhold omkring implantater opretholdes efter en
behandling.

10.00-10.30

PAUSE

10.30-11.30

Kirurgiske risikofaktorer for udvikling af periimplantits

14.30-15.00

PAUSE

15.00-16.00

Giv den en tand mere – om kommunikation, motivation og adfærdsændring

Thomas Starch-Jensen, klinisk professor, overtandlæge, ph.d.
Line Gade, journalist og rådgiver
Periimplantitis er en plak-associeret sygdom i vævene omkring det indsatte tandimplantat
og karakteriseres ved inflammation og progressivt tab af knoglevæv. Tobak, sukkersyge og

Et oplæg hvor du får konkrete eksempler, tips og tricks til at hjælpe din patient med at gøre

tidligere tandtab som følge af paradentose er velkendte risikofaktorer for udvikling af periim-

det rigtige. Vi ved, vi skal motionere, ikke ryge og drikke for meget og spise sundt. Alligevel

plantitis. Imidlertid kan valg af implantatdesign, implantatplacering, mængden af fastbundet

gør vi det ikke altid. Det er ikke enkelt at motivere mennesker til nye vaner. Mere kommunika-

slimhinde og initialt manglende knogle omkring det indsatte implantat ligeledes forværre/

tion er ikke vejen frem. Kommunikér i stedet bedre.

mindske risikoen for udvikling af periimplantitis. I dette foredrag præsenteres retningslin6
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16.00-16.50

Speakers

Kan vi læse hinandens tanker?
Henrik Svanekiær, entertainer og foredragsholder
Dagens sidste indlæg sætter både tankerne og lattermusklerne i gang, når Henrik Svanekiær
leverer et magisk show om tankeoverføring, intuition, manipulation, bevidsthed og under
bevidsthed.

16.50-17.00

Næste års emne og afslutning

17.00-18.00

Drinks og socialt samvær i udstillerområdet

Adam Gade Ellesøe

Tandlægehuset i Humlebæk siden 2006 og henvisningsklinikken Hausergården siden 2017.

SPEAKERS · CURRICULUM VITAE
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Dip ImpDent (RCS, London) fra 2018 til 2020.
MSc ImpDent URJC fra 2020 til 2021.

Henrik Svanekiær
Henrik Svanekiær er oprindeligt uddannet civilingeniør, men valgte at følge sin drøm og leve
af at optræde. Med et hav af store og små shows bag sig har Svanekiær optrådt mere end
60 gange på dansk TV, 8 gange for det danske kongehus, samt lavet shows i mange forskellige lande. Han har mere end 20 års erfaring som professionel entertainer og lavet mere end
5.000 liveshows.

Jan Frydensberg Thomsen
Tandlæge Jan Frydensberg Thomsen arbejder til daglig på Colosseumklinikken på Kgs.
Nytorv i København.
Hans kliniske arbejde består primært i orale rekonstruktioner og æstetiske behandlinger,
både med komposit og porcelæn.
Jan holder kurser nationalt og internationalt i oral rehabilitering, digital teknik og æstetisk
behandling.
Jan står desuden, sammen med professor Per Vult von Steyern, for moduluddannelsen i fast
protetik i Danmark, som udbydes af Tandlægeforeningen i Danmark.

Julie Erica Schlosser
Uddannet fra Århus Tandlægeskole i 2000.
Dawson curriculum i 2016 i Wirral, England.
Bestyrelsesmedlem i DSOI.
Grundlægger og mentor for Esthetic Group, Denmark.
Foredragsholder i ind- og udland.
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Godt at vide ...
Line Gade

Line Gade er journalist, kommunikations- og ledelsesrådgiver samt team-coach og har
i mere end 10 år arbejdet med kommunikation, forandrings- og forbedringsarbejde i

GODT AT VIDE ...

SPEAKERS · CURRICULUM VITAE
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sundhedsvæsenet.
Hun har også en baggrund som tv-journalist på eksempelvis DR.
Tidligere ansat hos Region Hovedstaden og Dansk Selskab for Patientsikkerhed.

Kursussted
Scandic Falkoner, Falkoner Allé 9, Frederiksberg

Udgiver og er vært for podcasten Sundhedsvisioner.

Kursuspris
Kr. 2.900,- for ansatte hos medlemmer af Tandlægeforeningen
Mette Kjeldsen
Tandlæge, ph.d., klinikejer og underviser på Institut for Odontologi og Oral Sundhed,
Aarhus Universitet

Thomas Starch-Jensen
Thomas Starch-Jensen er klinisk professor og overtandlæge ved Kæbekirurgisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital. Thomas er uddannet tandlæge fra Tandlægeskolen
i Aarhus og specialtandlæge i Tand-, Mund- og Kæbekirurgi, tandlæge ved Kæbekirurgisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital. Erhvervet ph.d.-graden i 2012. Forsk
ningsinteressen er primært fokuseret på knogleregeneration og implantatbehandling
samt ortodontisk kirurgi. Thomas har publiceret talrige artikler i internationale og
nationale tidsskrifter og er en anerkendt national og international foredragsholder.

Kr. 4.350,- for ansatte hos ikke medlemmer af Tandlægeforeningen
Prisen er inklusiv pauseforplejning.
Hvor tilmelder jeg mig?
Tilmelding foregår på www.tandlaegeforeningen.dk.
Seneste tilmeldingsfrist er mandag den 31. oktober 2022, forudsat der er ledige pladser.
Er du tandplejer, anbefaler vi i år, at du deltager på Symposium for tandlæger.
Hvis du bliver forhindret eller syg
Ved afbestilling efter den 7. oktober 2022 refunderes 50 % af kursusprisen.
Ved afbestilling efter den 21. oktober 2022 opkræves 100 % af kursusprisen.
Afbestilling skal i alle tilfælde ske via mail til efteruddannelse@tdl.dk eller via telefon 70 25 77 11.
Du er velkommen til at sende en anden deltager i stedet, blot du giver besked.
Hvor kan jeg overnatte?
Scandic Falkoner tilbyder værelser til overnatning. Bemærk at overnatning ikke er en
del af kursusprisen, og du bedes derfor selv kontakte hotellet mht. bookning af værelse.
Der er rig mulighed for at finde overnatning andre steder på Frederiksberg eller i
København, fx på visitcopenhagen.dk/hoteller.
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Efteruddannelse

Socialt samvær i udstillerområdet
Fredag den 4. november 2022 · Kl. 17.00-18.00

Tandlægeforeningen byder
på en drink i udstillerområdet

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

