
 

 

 

 

 

 

Kursus for tandlæger og tandplejere, der behandler børn og unge i privat praksis. 

 

Billund, den 10. – 11. januar 2020. 
 

Program 
 

Fredag den 10. januar. 

 

Kl. 10.30 Velkomst 

 

Kl. 10.45 ”Hvorfor bliver vi afhængige af Rusmidler? 

Overlæge Henrik Rindom, speciallæge i psykiatri, misbrugsekspert og  

forfatter, Hvidovre Hospital. 

- Hvilke rusmidler findes der, og hvad gør de ved dem, der misbruger dem? 

- Hvor udbredt er problemet? 

- Er der mange tilsyneladende velfungerende mennesker med misbrug? 

- Hvordan identificerer man personer med misbrug i klinikken? 

- Hvordan forholder man sig som fagperson til mennesker med misbrug 

eller dem, hvor man har mistanke om et misbrug? 

- Hvordan forholder man sig som fagperson til forældrene? 

 

Kl. 12.30 Frokost 

 

Kl. 13.45 ”Tobak” og mundhulen 

Tandlæge, ph.d. Camilla Kragelund, Odontologisk Institut, 

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet. 

- Paradigmeskifte i tobaksvaner i Danmark? 

- Forbrug af snus og E-cigaretter? 

- Hvilke orale forandringer og symptomer? 

- Hvad vides om prognose i mundhulen? 

- Diagnostik og differentialdiagnoser? 

- Orale bivirkninger ved nikotinerstatningspræparater. 

 

Kl. 15.15 ”Surprise” og kaffe 
Husk varmt tøj og fornuftigt fodtøj! 

 

Kl. 16.15 ”TV - lægen i tandlægestolen” 

Peter Qvortrup Geisling, læge, journalist, studievært og forfatter. 

Hvordan kommunikerer man sundhed og sygdom midt i aftenkaffen? 

Peter Qvortrup Geisling kigger forbi, og han har en masse historier og  

erfaringer med fra tv-konsultationen. Det handler om fakta om danskernes 

sundhed, og det hele krydres med humor, da vi er sidst på dagen. Peter 

har også det bedste brev med, han nogensinde har fået! 



Kl. 19.00 Middag 

 

 

Lørdag den 11. januar. 

 

Kl. 09.30 Hypomineraliserede tænder, hvilke behandlingsmuligheder har vi? 

  Ulla Pallesen, overtandlæge, Sektion for Cariologi og Endodonti, Institut 

for Odontologi, Københavns Universitet. 

Tænder med hypomineraliserede områder kan ofte volde problemer for 

børn og unge i form af symptomer, slid og utilfredsstillende æstetik. Her 

er det vigtigt, at behandle på rette tidspunkt med rigtige metoder og midler, 

så biologiske og funktionelle hensyn varetages samtidig med, at opfyldelse 

af æstetiske behov ikke virker kompromitterende for tandsundheden. 

I foredraget vil der bl.a. blive fokuseret på, hvornår der er indikation for 

behandling og forskellige behandlingsmuligheder vil blive gennemgået 

med fokus på non-invasive principper med glasionomercement, plast, 

mikroabrasion, infiltration og blegning.     

 

Kl. 10.30 Pause 

 

Kl. 10.50 ” OR – med Lisbeth Nielsen” 

Lisbeth Nielsen, specialtandlæge i ortodonti, Viborg. 

For de tandlæger og tandplejere, der behandler børn, er èn af opgaverne at følge 

tandskiftet og okklusionsudviklingen. Det foregår gennem hele barnets opvækst, 

men ikke alle forhold i tandskifte og okklusionsudvikling er lige relevante på alle 

alderstrin. Kursus vil stille skarpt på hvilke forhold i tandskifte og 

okklusionsudvikling, man som behandler skal have fokus på de forskellige 

alderstrin for ikke at overse muligheden for rettidig indgriben. 

 

Kl. 12.00 Hvorfor er det danske sundhedssystem skruet sammen som det er? – og 

Hvorfor er tandlæger rangeret ud på sidelinjen- set i lyset af 

overenskomst/særlov? 

Kjeld Møller Pedersen, professor, sundhedsøkonomi- og politik, Syddansk 

Universitet. 

 

Kl. 12.00 Erfaringsudveksling –for de deltagende tandplejere? 

Jourhavende: Tandlæge Lene Rudfeld, Auning. 

 

Kl. 12.45 ”Fremtidens tandplejer – hvor står vi?” 

  Torben Schønwaldt, formand for KEU, tandlæge, Vejle 

 

Kl. 13.00 Afslutning – evaluering. 

 

Kl. 13.15 Frokost. 


