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konferencen
for 
tandklinik-
assistenter 



– til HK Kommunals  
Fagkonference for Tandklinikassistenter  
den 26.-27. november 2021 
på Hotel Nyborg Strand, Nyborg

Bliv inspireret af dygtige oplægsholdere, skab 
netværk med kollegaer fra hele landet og bliv 
opdateret på den nyeste viden og erfaringer inden 
for blandt andet socialtandplejen, tyggeapparatets 
anatomi og dento-alveolær kirurgi på børn og unge.

For tandklinikassistentelever vil der være en 
særworkshop med fokus på eksamensteknik.

Vi glæder os til at se dig i Nyborg  
den 26.-27. november!


PROGRAM 
Følgende medlemmer har taget initiativ til alle plenum og workshop
oplæg og vil være med til at gennemføre fagkonferencen. 
Bente Udbye, Norddjurs kommunale tandpleje 
Birgitte Enemark Iversen, Vejen kommunale tandpleje 
Hanne Blaabjerg, Randers kommunale tandpleje 
Hanne Frøhlich, Silkeborg kommunale tandpleje 
Joan Birgitte Trip, Odense kommunale tandpleje 
Karin Bertelsen, Haderslev kommunale tandpleje 
Kirsten Møller Christensen, Favrskov kommunale tandpleje
Malene Løvbjerg Hansen, Nyborg kommunale tandpleje
Marianne Rask Nielsen, Silkeborg kommunale tandpleje 
Mette Jenstrup Johansen, Næstved kommunale tandpleje
Mette Viktoria Møller Larsen, Aalborg kommunale tandpleje
Ragnhild Søndergård, Vejen kommunale tandpleje 
Sanne Elbæk Rasmussen, Silkeborg kommunale tandpleje
Stine Kelly, Center for tandregulering, Ballerup
Tina van Hauen Bredfeldt, København kommunale tandpleje 


MODERATOR OG ORDSTYRER 
Mogens Jepsen, journalist, HK Kommunalbladet.


FORBEHOLD 
Vi tager forbehold for ændringer i indhold og tidspunkter.

Velkommen

2



PRAKTISK
INFO


MÅLGRUPPE 
Medarbejdere, elever, ledere og chefer ansat på de offentlige tandklinikker. 
Der kan deltage max 500 personer på konferencen, og tilmelding vil foregå 
efter først til mølleprincippet. Medlemmer af HK Kommunal har fortrinsret til 
konferencen. 


ELEVER 
Tandklinikassistentelever medlem af HK Kommunal deltager gratis på konferen
cen, men vi dækker ikke transport og tabt arbejdsfortjeneste.
Elever skal tilmelde sig direkte hos fagkonsulent fra HK Kommunal  
guler.celik@hk.dk med angivelse af navn og arbejdsplads. 


WORKSHOPS
Workshopperne er åbne for alle, der har interesse for området. Efter tilmeldings
fristens udløb afgøres det, hvilke workshopper vi holder. Aflysning kan ske ved 
tilfælde af for få tilmeldte til den enkelte workshop. 

PRIORITERING AF WORKSHOPS I BEGGE RUNDER
Du skal i tilmeldingen prioritere dine to workshopvalg til førstedagen.

Pladserne fordeles så vidt muligt efter først til mølleprincippet. Vi forbehol
der os ret til at fordele pladserne.

Læs mere om de enkelte workshopper på: hk.dk/tka2021 
Du vil efter tilmeldingsfristen få besked på mail, hvilken af dine prioriteringer 

du får tildelt. (Vi vil så vidt det er muligt forsøge først og fremmest at opfylde 
alle 1. prioriteringer, men det kan blive nødvendigt, at nogle får deres 2. 
prioriteringer).

AFLYSNING AF WORKSHOS VED FOR FÅ TILMELDINGER
Vi forbeholder os ret til at aflyse enkelte workshopper ved for få tilmeldinger.


TILMELDING 
Senest den 13. august 2021 på: 
bit.ly/tkatilmeld eller www.conferencemanager.dk/hktandklinik/ 
Vær særligt opmærksom på dette ved tilmelding

 ●  Bemærk at al fakturering foregår elektronisk og på baggrund af de data, 
du indtaster. Vær derfor opmærksom på at indtaste de rigtige oplysninger i 
faktureringsmodulet.

 ●  Efter din tilmelding vil der blive fremsendt en elektronisk faktura til din 
arbejdsplads – så du skal have arbejdspladsens EANnr. parat, når du melder 
dig til.

 ●  Du kan tilmelde flere deltagere på en gang. Derfor skal du have alle informa
tioner klar på de andre, fx deres emailadresse og ønsker til workshopper.

 ●  Du har ved dette års fagkonference mulighed for at vælge mellem ti work
shopper. Der er to workshoprunder.

 ●  Ved eventuelt afbud inden den 13. august 2021 refunderes konference
gebyret mod et administrationsgebyr på 500 kr. 

 ●  Efter den 13. august 2021 er tilmeldingen bindende, og konferencegebyret vil 
ikke blive refunderet.


HÅNDTERING AF COVID-19
HK Kommunal følger naturligvis den aktuelle udvikling med Covid19 og til  
enhver tid myndighedernes anbefalinger i forhold til afvikling af fagkonferen
cen, så vi alle kan mødes sikkert og trygt. Det kan måske betyde ændringer 
i forhold til tid, sted og afviklingsform. Såfremt der sker ændringer, vil de 
tilmeldte til fagkonferencen få direkte besked via mail.


TID 
Fra fredag den 26. november 2021 kl. 10:00  
til lørdag den 27. november 2021 kl. 13:30. 


STED 
Nyborg Strand 
Hotel og Konferencecenter 
Østerøvej 2 
5800 Nyborg 
Tlf. +45 65 31 31 31 
www.nyborgstrand.dk 


AFSTAND FRA STATION 
Hotel Nyborg Strand ligger ca. 5 minutters kørsel fra Nyborg 
Banegård. Hvis du vælger at gå, kan du med fordel bruge 
“Naturstien”, som er skiltet fra banegården med “Natursti til 
Strandhotellerne” – gåafstand 10 min. 


KONFERENCEGEBYR 
Medlem af HK Kommunal: 
Enkeltværelse: 3.700 kr. 
Dobbeltværelse: 3.000 kr. 
Dobbeltværelse med opredning: 2.800 kr. 
Uden overnatning: 2.300 kr. 

Øvrige, i tilfælde af at der er ledige pladser: 
Medlem af AC eller FHorganisation: 
Enkeltværelse: 5.200 kr. 
Dobbeltværelse: 4.200 kr. 

Ikke medlem: 
Enkeltværelse: 8.200 kr. 
Dobbeltværelse: 7.200 kr. 

Beløbet dækker deltagelse i konferencen, overnatning 
på Hotel Nyborg Strand, fuld forplejning og materialer. 


SPØRGSMÅL 
Har du spørgsmål til det faglige program?
Kontakt Güler Celik, fagkonsulent, HK Kommunal
guler.celik@hk.dk – tlf. 3330 4380

Har du spørgsmål til tilmelding og overnatning?
Kontakt Hotel Nyborg Strand 
nyborgstrand@nyborgstrand.dk – tlf.  6531 3131 
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KL. 09:30 – 10:00
ANKOMST TIL MORGENBUFFET 

KL. 10:00 -10:45 
VELKOMST OG INTERVIEW
v/ Malene Løvbjerg Hansen, repræsentant for tandklinikassistenterne i HK Kommunal
og Mads Samsing, forbundssektornæstformand i HK Kommunal. 
Mogens Jepsen, journalist, Kommunalbladet stiller både uddybende og kritiske spørgs
mål til Malene og Mads om, hvad der er sket på fagområdet siden sidste fagkonference.

KL. 10:45 – 11:15 
FÆLLES OPLÆG 
BØRNS MENING BETYDER NOGET 
	■ Et pilotprojekt om medinddragelse af børns meninger og holdninger i forbindelse  

med besøg på tandklinikker i Københavns Kommune.
v/ Birgitte Uldum, afdelingstandlæge, Københavns Kommune, Børne og Ungdoms
tandplejen. 

KL. 11:15 – 11:45  
PAUSE

KL. 11:45 – 13:15 
1. RUNDE WORKSHOPS 
(se valgmuligheder på side 67).

KL. 13:15 – 14:15  
FROKOST 

KL. 14.15 – 14:30 
PAUSE 
Og tid til at finde vej til workshoplokale.   

KL. 14:30 – 16:00                             
2. RUNDE WORKSHOPS 
(se valgmuligheder på side 67).

KL. 16:15 – 17:15
FÆLLES OPLÆG
PÅ ARBEJDE I AFRIKA
	■ Jeg har gennem de seneste år arbejdet som tandlæge forskellige steder i Kenya – som 

udsendt af den svenske nødhjælpsorganisation Rotary Doctors. Foredraget vil give et 
unikt indblik i, hvordan hverdagen ser ud i landdistrikterne i et typisk afrikansk land.

Du kommer til at tænke over, hvordan din hverdag kunne have været, hvis du var 
født et andet sted – når du “møder” et par af dine kollegaer og hører om deres arbejde, 
deres ønsker og drømme. Se masser af billeder af det smukke land – og de skønne 
mennesker; måske bliver du inspireret til at tage springet mod det eventyr, du har drømt 
om.
v/ Torben Gasseholm, overtandlæge, Nyborg kommunale tandpleje.   

KL. 17:15 – 19:30 
PAUSE + INDKVARTERING

KL. 19:30   
MIDDAG

KL. 21:00   
DJ – ALL STARS

PROGRAM

FREDAG
26.

NOVEMBER
2021

Malene Løvbjerg Hansen

Mads Samsing

Mogens Jepsen
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PROGRAM

LØRDAG
27.

NOVEMBER
2021

KL. 09:00 - 09:30 
GODMORGEN OG PRÆSENTATION AF DAGENS PROGRAM
v/Malene Løvbjerg Hansen, repræsentant for tandklinikassistenter i HK Kommunal. 

KL. 09:30 -  11:00
FÆLLES OPLÆG
KOMMUNIKATION: OPGØR MED TRADITIONEL 
BEHANDLERKOMMUNIKATION
	■ Der vil være fokus på, hvorledes man som fagprofessionel møder patienten hvad 

angår sprog, tonefald, kropssprog, modstand, autoritet, grænser, udfordringer og 
perspektiv med det ene og alene formål, at patienten modtager behandlingen 
konstruktivt og dermed overordnet faciliterer en mere effektiv behandling; at gøre 
patienten mere nem.
v/Jens-Christian Holm, forskningsansvarlig overlæge i pædiatri (børnesygdomme), 
ph.d., klinisk ekstern og forskningslektor ved Københavns Universitet. Leder af Enheden 
for børn og unge med overvægt samt Den Danske Biobank for børn og unge med 
overvægt. Har udviklet Holbæk modellen samt ledsagende kompetenceudviklings
kurser med specifik fokus på pædagogik og kommunikation.

KL. 11:00 – 11:15
PAUSE   

KL. 11:15 – 12:15
FÆLLES OPLÆG
CARIES, FEDME OG KOST HOS BØRN OG UNGE
	■ Fremlæggelse af resultaterne fra studier af sammenhængen mellem caries og 

overvægt/fedme blandt børn og unge.
Cariesforekomst hos børn og unge i Danmark er faldet i de seneste mange årtier. 

Modsat har fedme i Europa og i Danmark været markant stigende de seneste år. 
Har de to tilstande noget til fælles? Og hvilken betydning har mejeriprodukter?
v/Susanne Merethe Lempert, uddannelsesleder, ledende tandlæge, DDS, Ph.d., MSc,
Københavns Universitet, Skolen for Klinikassistenter og Tandplejere.

KL. 12:15 – 12:30
PAUSE 

KL. 12:30 – 13:10
FÆLLES OPLÆG
MANIPULATION
	■ Jan Hellesøe er Danmarks førende mentalist, og nu kan du opleve ham på helt nært 

hold.   Jan Hellesøe udfører forførende manipulationer og løft stemningen med en 
omgang nærværende underholdning i verdensklasse i form af tankeeksperimenter og 
andre psykologiske greb.
v/Jan Hellesøe, psykologisk manipulator og tvvært i programserien  
Fuckr med dn hjrne. 

KL. 13:15 – 13:30  
AFSLUTNING – FARVEL OG SANDWICH TO GO
v/Malene Løvbjerg Hansen, repræsentant for tandklinikassistenterne i HK Kommunal.
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WORKSHOP 1
AGENESI – REGIONSTANDPLEJEN 
	■ 67% af en fødselsårgang lider af agenesi – 

medfødt mangel på en eller flere blivende tæn
der. Mange af disse patienter vil være berettiget 
til behandling i regi af Regionstandplejen. 
Forløbet, fra tilstanden bliver diagnosticeret, 
til Regionstandplejen afslutter behandlingen, 
kan vare op til 15 år og omfatter oftest 
ortodonti, kirurgi og protetik. Workshoppen 
vil ved patienteksempler gennemgå typiske 
behandlingsforløb, samt hvem der har ansvaret 
for behandlingen hvornår.

v/Simon Storgård Jensen, professor,
overtandlæge, specialtandlæge, dr.odont.
Odontologisk Institut, Københavns 
Universitet samt Kæbekirurgisk afdeling, 
Rigshospitalet

WORKSHOP 2
SOCIALTANDPLEJEN 
	■ Socialtandplejen har nu været oppe at køre 

flere steder i et års tid. 
Hvordan og hvorfor blev loven til? Hvad med 

de frivillige foreninger der har båret et stort læs 
i flere end 10 år?

Hvordan ser målgruppen ud – og hvad laver 
vi på dem? 

Vi vil give et indblik i, hvordan vi griber 
denne nye målgruppe i kommunal tandpleje 
an. Med cases fra hverdagen. Den vanskelig 
visitation. Hvad kan vi tilbyde af behandling?  
Er der en vej ud af socialtandpleje? Et liv fyldt 
med sorger og glæder, også når det gælder 
tænderne. 

v/Christina Gundlev Jensen, tandlæge, 
Anny B Jensen, klinikassistent og Lars 
Høvenhoff, overtandlæge, Randers kommu
nale tandpleje

WORKSHOP 3
OMSORGSTANDPLEJE 
	■ Vi prøver noget helt nyt og prøver at få skabt 

en debaterfaworkshop, hvor vi gerne vil bede 
hver deltager fra egen kommune at komme 
med et 5. minutters oplæg omkring muligheder 
og udfordringer i omsorgstandplejen. 

v/moderator Kirsten Møller Christensen,
tandklinikassistent, Favrskov kommunale 
tandpleje og Bente Udbye, tandklinikassi
stent, Norddjurs kommunale tandpleje.

WORKSHOP 4
KIRURGI I EN KOMMUNAL 
TANDPLEJE    
	■ Dentoalveolær kirurgi på børn og unge 

forudsætter, at der er et tæt samarbejde mel
lem tandlæge og klinikassistent. Det er derfor 
vigtigt, at alle i teamet kender deres opgaver og 
procedurer, så indgrebet kan gå så gnidningsfrit 
som muligt, og fokus kan være på barnet.

I dette oplæg vil der være erfaringsdeling fra 
den kommunale tandpleje i Randers med fokus 
på opdækning, assistance under OP samt afryd
ning efterfølgende. Der vil blive gennemgået 
udvalgte indgreb i form af slides og video.

v/Mia Søndergaard, tandlæge og  
Tanja Olesen, tandklinikassistent, Randers 
kommunale tandpleje.

WORKSHOP 5 
“QUAD-HELIX APPARATUR”, 
EN “HANDS ON” WORKSHOP 
	■ Hvornår anvendes quadhelix apparatur i 

vores behandlinger og hvorfor? 
Målet for deltagerne er at få en viden om 

og overordnet forståelse af de grundlæggende 
principper ved brug af quadhelix apparatur. 
Dette bliver formidlet ved hjælp af gennem
gang af kasus samt en øvelse med “ hands on”.

Der udleveres model med bånd og en Q.H. 
Deltagere i denne workshop skal selv 

medbringe tænger til bukning af Q.H.
v/Lene Boldrup Birn, specialtandlæge, 
ph.d., Silkeborg kommunale tandpleje og 
afdelingstandlæge, Ortodonti afdelingen, 
Aarhus Universitet.

OBS: Der er en begrænsning på deltagelse i 
workshoppen. 15 deltagere. 
 

WORKSHOP 6
KÆBELED/SLID 
Workshoppen indeholder en gennemgang af 
tyggeapparatets anatomi herunder kæbeleddets 
anatomi og funktion samt subjektive og objekti
ve symptomer på discus displacering. Eksempler 
på muskeløvelser og brug af TENS.

Slid på tænder kan have flere årsager, 
hvornår er der indikation for skinne, og hvilke 
typer findes der?”

v/Ane Juul, der er uddannet specialtandlæ
ge i 2008 fra Århus tandlægeskole. Ane har 
arbejdet som specialtandlæge i Silkeborg 
kommunale tandpleje fra 2008 til 2013 
og sideløbende drevet privat praksis siden 
2010.

Workshops
Fredag 26. november 
1. runde kl. 11:45 - 13:15 
2. runde kl. 14:30 - 16:00
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WORKSHOP 7
MENNESKEBIBLIOTEKET
	■ Menneskebiblioteket arbejder for at skabe 

større accept og forståelse for mangfoldigheden 
i vores samfund. Hos Menneskebiblioteket 
kan du udfordre fordomme gennem samtale. 
Vi udgiver mennesker, der repræsenterer 
grupper i samfundet, som ofte er genstand for 
misforståelser, stigmatisering eller diskrimination 
på baggrund af deres livsstil, handicap, sociale 
status, seksualitet, beskæftigelse eller etniske 
oprindelse. I denne workshop kan du låne og 
læse en menneskebog til dialog om et eller flere 
emner, der ellers er svære at tale om. Vi tilbyder 
derfor et trygt dialogrum, hvor alle spørgsmål 
er velkomne, og hvor bog og læser møder 
hinanden uden fordømmelse. Mød din fordom 
på Menneskebiblioteket og spørg af hjertets lyst! 
OBS: Der er en begrænsning på deltagelse i 
workshoppen. Max 50 deltagere. 

v/Ronni Abergel, journalist og stifter af 
Menneskebiblioteket.

WORKSHOP 8
BLIV KLAR TIL FREMTIDENS 
ARBEJDSMARKED 
	■ Bliv klogere på dine kompetencer og på, 

hvordan du kan sætte dem i spil på fremtidens 
arbejdsmarked. På denne workshop sætter vi 
spot på dine kompetencer. Du vil gå derfra med 
en større bevidsthed om, hvor meget du kan, og 
du vil få indblik i, hvordan du kan sætte ord på 
det, du kan. Workshoppen vil være en blanding 
af øvelser, refleksioner og oplæg. Medbring 
telefon med internetadgang. 

v/Lise Jul Jacobsen og Søren Elholm, 
karrierevejledere, HK’s Karrieretelefon 

WORKSHOP 9
HVAD NU HVIS … LIVSLANG 
LÆRING OGSÅ KAN GIVE 
LIVSLANG ARBEJDSGLÆDE?
At være på Akademiuddannelsen i Odontologisk 
Praksis (AOP) er udviklende og kan bl.a. give

 ● nye muligheder for uddelegering af arbejds
opgaver

 ● mere arbejdsglæde
 ● mere overskud og bedre tandpleje
 ● det kan være basis for nye arbejdsopgaver og 
kvalifikations og funktionstillæg

Med andre ord, bliv klogere på værdien af 
efter og videreuddannelsen i denne workshop 
og hør også om:
Hvilken betydning modulerne kan få for din 
opgaveløsning i tandplejen?
Hvordan kan de nye kompetencer, der erhverves 
på uddannelsen tænkes ind og anvendes på din 
arbejdsplads?
Hvilke muligheder er der til studieforberedende 
forløb, som ruster dig til eksamen og læring?

v/Dorthe Vangsgaard, uddannelsesko
ordinator AOP og tandlæge, Københavns 
Universitet, Skolen for Klinikassistenter og 
Tandplejere

    

WORKSHOP 10
NYT OM TANDBLEGNING –  
HVAD SKAL DU VIDE? 
	■ Selv om tandblegning som kosmetisk 

behandling ikke er tilladt for unge under 18 år, 
er information om, hvad der foregår på området 
yderst relevant for kommunale tandklinikker.

Der er en stor interesse for blegning på de 
sociale medier, hvor influencere, som følges af 
masser af unge, promoverer blegning med pro
dukter, som i bedste fald ikke virker, men i værste 
fald er direkte skadelige for tandsundheden. 

I denne workshop bliver du opdateret, så 
du kan medvirke til at give de unge og deres 
forældre relevant information.

v/Helle Hornhaver, tandlæge, koordinator 
for efter og videreuddannelse, Institut 
for Odontologi og Oral Sundhed, Aarhus 
Universitet.

Særskilt for  
tandklinik-
assistentelever 

OBLIGATORISK 
OBS: Programsat kun én gang 

KL. 14:30 – 16:00 
BLIV SKARP PÅ DIN 
EKSAMENSTEKNIK
Til eksamen skal du have styr på to 
ting: Din viden og dine følelser. Ved 
denne workshop kommer vi omkring: 
1) Strukturering og prioritering af din 
studielæsning 
2) Effektive teknikker til at formidle 
dine budskaber præcist 
3) Indsigt i hvad der sker med dine 
følelser, når du skal til eksamen, så 
de ikke står i vejen for din viden.

Efter workshoppen stiller oplægs
holder sig til rådighed for individuel 
vejledning og coaching for deltagere, 
der har lyst og behov.

v/Mads Lønnerup, konsulent, 
SUPPLEMENT  
og Line Petersen, ungdoms
konsulent i HK Kommunal.
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