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 TILMELDING VIA MIT.HK
Senest den 16. juni 2023 på følgende side: 
bit.ly/tka-konf 
Efter din tilmelding vil der blive fremsendt en elek tro
nisk faktura til din arbejdsplads – så hav arbejdsplad
sens EANnr. parat, når du melder dig til. Ved eventuelt 
afbud inden 16. juni 2023 refunderes konferencegeby
ret mod et administrationsgebyr på kr. 500. 
Efter den 16. juni 2023 er tilmeldingen bindende,  
og konferencegebyret kan derefter ikke refunderes. 
Alle deltagere får endelig bekræftelse efter tilmeldings
fristens udløb. 

 KONFERENCEGEBYR 
Medlem af HK Kommunal: 
Enkeltværelse: 3.900 kr. 
Dobbeltværelse: 3.200 kr. 
Dobbeltværelse med opredning: 3.000 kr. 
Uden overnatning: 2.500 kr. 

Øvrige, i tilfælde af at der er ledige pladser: 
Medlem af AC eller FH-organisation: 
Enkeltværelse: 5.500 kr. 
Dobbeltværelse: 4.500 kr. 
Ikke medlem: 
Enkeltværelse: 8.500 kr. 
Dobbeltværelse: 7.500 kr. 

Beløbet dækker deltagelse i konferencen, overnatning 
på Hotel Nyborg Strand, fuld forplejning og materialer. 
HK Kommunal dækker ikke transportudgifter og tabt 
arbejdsfortjeneste.

 TID 
Fra fredag 8. september 
2023 kl. 10:00  
til lørdag 9. september 2023 
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 banegår
den med “Natursti til 
Strandhotellerne” – gåaf
stand 10 min. 

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

 ELEVER 
Tandklinikassistentelever medlem af HK 
Kommunal deltager gratis på konferencen, 
men vi dækker ikke transport og tabt 
arbejdsfortjeneste.Tilmelding direkte via 
kursusafdelingen@hk.dk. HUSK at oplyse 
konferencedato og elevstatus. 

 FAGOPLÆG
Fagoplæggene er åbne for alle, der har 
interesse for området. Efter tilmeldings
fristens udløb afgøres det, hvilke fagoplæg, 
vi holder. Aflysning kan ske ved tilfælde af 
for få tilmeldte til det enkelte fagoplæg. 

 PROGRAM 
Programmet er tilrettelagt i samarbejde med medlemmer: 

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
Tina van Hauen Bredfeldt, København kommunale tandpleje 

 SPØRGSMÅL 
Har du spørgsmål til det faglige program, er 
du velkommen til at kontakte Güler Celik, fag
konsulent i HK Kommunals sekretariat på mail: 
guler.celik@hk.dk eller på tlf. 3330 4380

Har du spørgsmål i forbindelse med din 
tilmelding, er du velkommen til at kontakte 
Kursusafdelingen på mail: kursusafdelingen@
hk.dk eller Michelle Jørgensen på telefon  
3330 4224 eller Jette Prütz Petersen på telefon 
3330 4919. 

 FORBEHOLD 
Vi tager forbehold for ændringer i indhold og 
tidspunkter.

Praktisk info 2
0
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3

Fagkonferencen for 
tandklinikassistenter

OBS: 
Fagoplæggene er opdelt i fem blokke. 
Du kan ved din tilmelding kun vælge ét fagoplæg pr. blok. 
Enkelte fagoplæg kører i to blokke. 
Dit valg er bindende og kan ikke efterfølgende ændres, da 
fagoplæggene oprettes ud fra antal tilmeldte. 
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KL. 09:30 – 10:00
Ankomst til morgenbuffet 

KL. 10:00 -10:45
Velkomst
v/ Malene Løvbjerg, repræsentant for tandklinikassistenterne i HK Kommunal 
og Mogens Jepsen, journalist, Kommunalbladet, moderator og ordstyrer. 

Tandsundhed uden grænser 
	■ Tandpine er en af de hyppigste årsager til 

fravær i skole og på arbejdspladser over hele 
verdenen. 530 millioner børn i verden har caries, 
og mange af dem må leve med tandpine. Det 
skaber mistrivsel, højt skolefravær og udsigt til en 
dårligere fremtid. 

Tandsundhed Uden Grænser arbejder for at 
rulle den danske succeshistorie med en forebyg
gende tandpleje i kommunalt regi ud i fattige 
lande. Missionen er at forebygge tandsygdomme 
og sikre bedre liv for børn i udviklingslande, og 
organisationen skaber stærke resultater på få år. 

Oplægget sætter fokus på, at tandsundhed 
er en kæmpe udfordring i hele verden, men at 
der kan gøres noget ved det. Hvad kan vi lære af 
hinanden, og er der en sammenhæng mellem 
det, vi gør i Danmark, og det vi lærer fra os ude i 
verdenen? Du kommer med Tandsundhed Uden 
Grænser til Rwanda, Palæstina og Guatemala, og 
du får nye perspektiver på dansk tandpleje.   

v/ Gerd Bangsbo, forperson Tandsund
hed Uden Grænser. Tidl. overtandlæge 
og udviklingskonsulent. 

Omsorgs, social og 
specialtandplejen 
	■ Hvilke ligheder og forskelle skal tandplejen 

være obs på i arbejdet med målgrupperne? 
”Lars og Monopolet”. Dagens dilemmaer 

belyses ved en række spørgsmål, oplægsholderen 
er stødt på i dagligdagen. Måske kommer der 

brugbare svar …
Måske er der et panel af kendisser, 

der kan svare? Vi ved det ikke. Kommer 
Folke tinget os til hjælp? Ministeriet? 

v/ Lars Høvenhoff, overtandlæge, Randers 
kommunale tandpleje. 

AOP-uddannelsen 
	■ Skolechef Bo Danielsen giver et bud på 

fremtidens tandpleje – hvad bliver opgaverne, og 
hvordan får vi dem løst? 

Bo forventer, at fremtiden byder både på flere 
opgaver, og på at mange af opgaverne ændrer 
karakter. Samtidig bliver det vanskeligere og van
skeligere at rekruttere personale til klinikkerne. 
Det stiller store krav til personalet i fremtiden. 
Både i form af fleksibilitet og kompetencer. 

Hvordan sikrer vi, at tandplejen har personale, 
der er i stand til at løse fremtidens behov? Hvor
dan sikrer vi, at tandplejen ikke blot i Aarhus og 
København har personale til at løse opgaverne? 
Hvornår skal vi i gang med at forberede os til 
fremtiden? Stiller fremtiden krav om forandring, 
som kan påvirke mig?

v/ Bo Danielsen, skolechef,  
Skolen for Klinikassistenter og  
Tandplejere i København.

Røntgen – de nye krav 
fra Sundhedsstyrelsen, 
Strålebeskyttelse (SIS)
	■ De væsentligste lovkrav (både gamle og nye) 

vil blive gennemgået og forklaret. Bl.a:
• Forskellige typer af lovpligtig kontrol af røntgen
udstyr, herunder konstanskontrol.  
• Kompetencepersoner
• Krav om underretning og krav om tilladelse
• Sikkerhedsvurdering (ved krav om tilladelse)
• Patientdosimetri (ved krav om tilladelse)
• Strålebeskyttelse af patient og arbejdstager
• Audit

Og der vil blive givet konkrete forslag til, 
hvordan kravene håndteres/overholdes.

v/ Birgitte Hinge, medicinskfysisk 
ekspert, MSc.

Snus
	■ AnnKarina Horsmark er rygestoprådgiver og 

snusstopekspert og fortæller om sit arbejde med 
unge og voksne, som henvender sig for 
at få hjælp til at stoppe med snus og 
nikotinposer.

• Hvad sker der i mundhulen 
• Nikotinens fysiske og mentale indvirkning
•  Hvordan kommunikerer man til de unge om 

forandringerne, og hvordan har man den 
motiverende dialog om effekten af at stoppe

• Hvilke tilbud kan man tilbyde de unge
•  Hvordan motiverer man de unge efterfølgende 

til at forblive nikotinfri
v/ Ann-Karina Horsmark, rygestopkonsulent 
og snusstopekspert.

Okklusionsovervågning –  
hands on 
OBS: Dette fagoplæg kører over blok 1 og 2
Begrænsning på max. 25 deltagere
	■ På dette kursus lærer du om udvikling af tand

sættet og om okklusionsudviklingen, så du kan 
tage hjem og have skærpet blik på, om 
der er afvigelser fra normalen, når du 
har børn til børsteinstruktion, røntgen 

eller andre opgaver. 
Det giver dig mulighed for at give værdifulde 

tilbagemeldinger til dine samarbejdspartnere 
i teamet, så det kan overvejes, om der bør 
kikkes nærmere på patienten og sættes ind med 
interceptiv (forebyggende) indsats. 

Efter teori med gennemgang af cases, vil der i 
kursets efterfølgende del være handson træning 
med modeller og fotomateriale. 

v/ Dorthe Arenholt Bindslev, ledende 
specialtandlæge, ph.d., adj. professor. 

Program
Fredag 8. september 

KL. 11:00 – 12:00
Blok 1 fagoplæg 1
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Etiske og praktiske dilemmaer, 
der forekommer i arbejdet 
med borgere i omsorgs- og 
specialtandpleje
	■ Omsorgs og specialtandpleje er til tider et 

minefelt af modstridende ønsker, tanker og 
virkelighedsopfattelser.

Ofte står vi med borgere, der ikke vil det, vi 
som fagpersoner synes, er det bedste for dem. 
Men hvad vægter højest? Borgerens ønsker og 
virkelighedsbillede, eller vores faglige vurdering 
af borgerens situation. Og hvad med pårørendes 
ønsker og tanker? Og hvad siger loven egentlig?

Oplægget vil tage udgangspunkt i gældende 
lovgivning og muligheder, samt diskutere – ud fra 
praktiske erfaringer – omkring hvad, hvor og hvor
når vi kan forvente at stå i situationer, der kræver 
lidt mere end den gængse kommunikation med 
borgere, støttepersonale og pårørende.

Oplægget vil blive suppleret med relevante 
cases fra omsorgs og specialtandplejen.

v/ Lasse Bech Erlendsson, ledende 
afdelingstandlæge på afdeling for kommunal 

voksentandpleje (omsorg, social og 
specialtandpleje) Vejle kommune. 
Undervist på AOP, DKTE og diverse andre 

sammenhænge oftest i emner relateret til 
omsorgs, social eller specialtandpleje. 

Den nye målgruppe:  
18 – 21 årige
	■ Kommunerne har med udvidelsen af den 

vederlagsfri tandpleje overtaget ansvaret for 
behandlingen af unge, indtil de fylder 22 år. 

De unge er automatisk omfattet af det 
kommunale tandplejetilbud, men kan, fra de er 
fyldt 16 år, vælge vederlagsfri tandpleje i privat 
tandlægepraksis. 

Kommunerne har med udvidelsen af den 
vederlagsfri tandpleje overtaget finansieringsplig
ten og har samtidig fået mulighed for at indføre 
kommunal visitation til tandregulering og andre 
særligt kostbare behandlingsydelser for unge i 
privat tandlægepraksis. Unge, der har benyttet sig 
af fritvalgsreglerne, kan nu også vælge en anden 
eller dyrere behandling i privat praksis. 

v/Birgitte Daleng Sindrup, overtand
læge Ishøj Kommunale Tandpleje, samt 
leder af administrativt team i CBF

Uddelegering af 
småbørnsundersøgelser
	■ Som en del af uddelegeringen af småbørns

undersøgelser i alderen 06 år har vi i Randers 
Kommunale Tandpleje udarbejdet en ”Drejebog 
for småbørnsundersøgelser”. 

Den skal understøtte og være en del af oplæ
ringen af klinikassistenter for at kunne udføre den 
uddelegerede opgave, og være med til at sikre at 
opgaven kan udføres efter de forskellige årganges 
udvikling og dentalstadier.

I oplægget vil der blandt andet vises 
undersøgelsesskabeloner, undervis
ningsmateriale, en rammeuddelegering.
v/Christina Greffel, tandlæge og  
Marianne Hasager Nielsen, klinikassi
stent, Randers Kommunale Tandpleje. 

Data redder liv 
	■ I Danmark er vi europamestre i digitalisering og 

en af de stærkeste nationer (hvis ikke den stær
keste) inden for sundhedsdata. Digitaliseringen 
og sundhedsdata har for alvor vist sit værd under 
coronapandemien, hvor vores gode data drev 
mange af de vigtige beslutninger. Coronapande
mien har understreget vigtigheden af en stærk 
digital infrastruktur og gode sundhedsdata og vist, 

hvordan data kan redde liv. 
Men hvorfor er vi så gode til det 

med digitalisering og data? Hvordan 
viste disse kundskaber sit værd under coronapan
demien? Og hvad er det for en ny fremtid, vi 
kigger ind i, når vi taler om at være et ”datadre
vent sundhedsvæsen”? Hvad betyder det for den 
administrative faglighed og de kompetencer, som 
efterspørges i fremtiden?

v/ Mette Keis Jepsen, afdelingschef i Sund
hedsdatastyrelsen. 

Guldborgsunds  
profylakse indsats 
	■ Praktiske værktøjer og bud på at udligne ulighed 

i tandsundhed via tværfagligt/tværprofessionelt 
samarbejde i et udsat område med socioøkonomi
ske faktorer. Dette uden at gå på kompromis med 
fokus på det hele barn og barnets familie.

Indsatser som har fokus på at skabe hele børn, 
som tidligt i livet får skabt en tilknytning, tillid og 
relation til sin tandklinik. 

Oplægget vil omhandle vejen til det 
tværfaglige/tværprofessionelle samarbejde med 
daginstitutionerne. Setting, ikke konfronterende 
og anerkendende sundhedspædagogiske tilgang.

Hvordan indsatsen åbner nye måder at tænke 
fremtidens tandpleje ind, samt hvordan vi kan 
lykkes med rettidig indsats og derved lykkes med 

ingen eller nonoperativ behandling.
v/Pia Glud, projektleder hos Center for 
Tandpleje Guldborgsund. 

Skeletal forankring og 
apparaturer forankret på skruer 
i ortodonti: hvor er vi nu, og 
hvordan ser det ud i fremtiden?
	■ Skeletal forankring og ortodontiske apparaturer 

på ganeskruer er de mest moderne og mest 
effektive behandlingsstrategier på nuværende 
tidspunkt. Nye behandlingsmuligheder, udvidet 
indikations områder, mindre bivirkninger og langt 
bedre resultater er blevet muligt. Praktiske og 
kliniske fif om procedure for skrueindsættelse, 
apparaturdesign og montering, vil blive drøftet. 

v/Salah Abbas, klinisk supervisor og lærer, 
Tandlægeskolen København, afdeling 
for ortodonti, videreuddannelse. Klinik
leder i Københavns kommune. Næstved 

sygehus, kæbekirurgisk afdeling. 

Røntgen i forbindelse med 
cariesdiagnostik
	■ Oplægget vil omhandle forskellige rønt

genoptagelsestyper og krav til den optimale 
billedkvalitet i forbindelse med cariesdiagnostik. 
Indikation og tidspunkt for røntgenoptagelser vil 
også gennemgås. 

v/Azam Bakhshandeh, lektor, Københavns 
Universitet, Odontologisk Institut 

Håndtering af patienter med 
demens i tandplejen 
	■ Mennesker med demens kan have svært 

ved at tage imod den hjælp de har brug for, 
herunder tandpleje. Kognitive forstyrrelser, og 
en uforståelig adfærd i forhold til hvad der sker 
under en behandling i tandpleje, kan gøre det 
svært at hjælpe. Hvordan kan vi forstå, adfærd af 

mennesker med demens, og hvordan 
kan vi reagere bedst mulig.
v/ Anneke Dapper Skaaning,  

Cand.psych. aut. Specialist på demens området, 
faglig viden, undervisning, og formidling.

KL. 12:15 – 13:15
Blok 2 fagoplæg 2
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Kommunikation
■	Hvordan skaber man effektiv kommunikation med 
borgerne og kollegaerne? Hvad kan du gøre for at 
forstå og blive forstået, når du kommunikerer. Forebyg 
misforståelser og unødvendig utilfredshed. Mød andre 

positivt og få igen af samme skuffe. Oplægget bliver 
en kombination af korte oplæg og øvelser.
v/ Bo Danielsen, skolechef, Skolen for 
Klinik assistenter og Tandplejere i København.

Menneskebiblioteket
OBS: Dette fagoplæg kører over blok 3 og 4. 
Begrænsning på max 100 deltagere.
	■ 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 sam
fundet, 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 spørgs
mål er velkomne, og hvor bog og læser møder 
hinanden uden fordømmelse. Mød din fordom på 
Menneskebiblioteket og spørg af hjertets lyst! 

v/Ronni Abergel, journalist og stifter af 
Menneskebiblioteket. 

TK2 – elektronisk patientjournal 
til den kommunale tandpleje
	■ Introduktion til TK2 og hør hvordan den 

understøtter arbejdsprocesserne i tandplejen samt 
fremtidige udviklingsplaner. 

v/ Anne-Sofie Otzen, Sanne Lyngklip,  
Dorte Bøgedal Sandholdt og  
Hans Andersen, systemkonsulent, ME’NING

Soltech – journalsystem
	■ Hvordan Solteq Tand understøtter arbejds

processerne i tandplejen samt fremtidige 
udviklingsplaner.

v/ Thomas Drewes Grube,  
Business Unit Manager,  
Solteq Care 

Sundhedsjura – journal-
skrivning og delegation
	■ Den nye journalføringsbekendtgørelse af 1. 

juli 2021 og vejledningen for journalføring på det 
tandfaglige område har bl.a. gjort ansvarsforde
lingen mellem ledelse og medarbejdere mere 
tydelig.

Der sættes også fokus på de vigtigste 
ændringer og på Styrelsen for Patientsikkerheds 
tommelfingerregler for god journalføring.

Ved benyttelse af delegation af forbeholdt 
sundhedsfaglig virksomhed på tandklinikker skal 
visse formelle krav opfyldes. 

Der sættes fokus på disse krav, samt på hvad 
det er muligt at delegere til medhjælp.

v/ Birgitte Sindrup, overtandlæge Ishøj 
Kommunale Tandpleje, samt leder af 
administrativt team i CBF 

Hallkrone-teknikken (the hall 
technique)
	■ Hallkroneteknikken er en noninvasiv behand

lingsmetode til aktiv caries i primære molarer, 
hvor caries forsegles under præfabrikerede 
stålkroner som cementeres uden forudgående 
tandpræparation, uden ekskavering og uden lokal 

analgesi. Der gennemgås indikationer 
og kontraindikationer, da teknikken er 
ikke egnet til alle tænder, ej heller til 

alle børn. Behandlingsproceduren, instrumenter 
og materialevalg gennemgås.

v/ Susanne Durhuus-Andersen, afdelings
tandlæge/Senior Clinical Instructor. Afdeling 
for pædodonti og klinisk genetik, Tandlæge
skolen, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, 
Københavns Universitet.

Den bæredygtige tandklinik
	■ Det er nødvendigt, at også tandklinikken i de 

kommende år har fokus på bæredygtighed. 
Dog skal ændringer ikke være impulsive og 

tilfældige, men baseret på relevante analyser og 
bedst mulig evidens. Patientsikkerhed og faglig 
kvalitet må ikke sættes over styr. 

På trods af dette er der mange muligheder 
for at starte processen med at skabe en mere 
bæredygtig tandklinik og implementere små og 
store tiltag. Netop det får du inspiration til ved 
dette oplæg.  
• Hvad betyder bæredygtighed i dental kontekst? 
•  Forståelse for livscyklustankegangen og værdi

kæder 
• Klimaregnskab for en tandklinik 
• Kan man indkøbe mere bæredygtigt? 
• Affaldssortering i klinikken

v/ Clara Rao, chef for Bæredygtighed  
& Compliance, Plandent.

Quad-helix apparatur,  
en hands on workshop 
OBS: Dette fagoplæg kører over blok 3 og 4. 
Begrænsning på max. 25 deltagere.
	■ 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 gen
nemgang 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 af
delingstandlæge, Ortodonti afdelingen, 
Aarhus Universitet. 

KL. 14:15 – 15:15 
Blok 3 fagoplæg 3

Elever

KL. 13:15 – 14:15
Frokost 

KL. 12:15 – 13:15
Særskilt og OBLIGATORISK oplæg  
for TANDKLINIKASSISTENTELEVER
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Viden og erfaringer om 
narkosebehandlinger i 
specialtandplejen
	■ En del af patientgruppen i den kommunale spe

cialtandpleje kan kun modtage tandbehandling, 
hvis dette foregår i generel anæstesi – narkose.

Oplægget vil omhandle baggrunde for valget 
af narkosebehandling, samt hvilke overvejelser 
man som behandler kan gøre sig i den forbin
delse. Herudover vil der blive gennemgået det 
logistiske arbejde (og udfordringer) omkring 
behandlingen, herunder planlægning, tværfagligt 
samarbejde med bosteder og pædagogisk støtte
personale samt selve behandlingen på klinikken.

Oplægget vil blive suppleret med billeder og 
cases fra specialtandplejen.

v/ Lasse Bech Erlendsson, ledende 
afdelingstandlæge på afdeling for kommunal 

voksentandpleje (omsorg, social og 
specialtandpleje) Vejle kommune. 
Undervist på AOP, DKTE og diverse andre 

sammenhænge oftest i emner relateret til 
omsorgs, social eller specialtandpleje.

Invisalign 
	■ Ortodontisk behandling med Invisalign skinner 

bliver mere og mere populært.
Ane Juul vil give en introduktion til systemet 

og hvordan man arbejder med det.
v/ Ane Juul, specialtandlæge, indehaver 
af klinikken – Ane Juul tandregulering. 

Sølvdiamfluorid 
	■ Et fantastisk redskab i den non operative 

værktøjskasse.  Cariesaktive børn, ældre/omsorgs 
patienter og patienter med specielle behov er 
alle nogle af de patientgrupper, der kan have god 

gavn af SDFbehandling i stedet for 
konventionel fyldningsterapi. Behand
ling med SDF standser caries okklusalt, 

approximalt og på rodcaries. SDFbehandling er 
en uddelegeret opgave, men nem at bruge.

I oplægget vises mange cases fra klinikken 
samt en grundig beskrivelse af proceduren

v/ Alice Kristensen, klinikdriftsleder, tand
plejer og næstformand Danske Tandplejere.

Kirurgi i den kommunale 
tandpleje 
	■ Dentoalveolær kirurgi på børn og unge 

forudsætter, at der er et tæt samarbejde mellem 
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 kom

munale tandpleje i Randers 
med fokus på opdækning, 
assistance under OP samt 

afrydning efterfølgende. Der vil blive gennemgået 
udvalgte indgreb i form af slides og video.

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

Diagnocam – fremtidens 
kariesdiagnostik
	■ Mød det nye HD DIAGNOcam. Røntgenfri  

kariesdiagnostik uden brug af røntgenstråler. 
Det digitale intraorale kamera ser karies i tidlige 
stadier, så forebyggelse af samme bliver lettere. 

Vi kigger på teknikken og diagnostikken 
og tester kameraet live sammen med 
en af klinik assistenterne.
v/ Kenneth Fogh Rasmussen,  
Dental Kompagniet og Franck Lintrup,  
KaVo Dental Nordic 

3D scanning
• 3D scan – hvad kan det bruges til
• Live scan
• Hvad kan TRIOS scanneren også bruges til 
(SmileDesign, TreatmentSimulator, Patient

Monitorering)
v/ Michael Ravn,  
tandtekniker, Plandent

Myter og viden om tanderosion 
	■ Der er i dag mange myter om tanderosion  

som fx “Kulsyre ætser tænderne”, “Cola kan opløse 
en tand”, “Syreskade er arveligt”, “Jordbær kan 

blege tænder”, “Tandbørstning hjælper”, 
“Det er bedst at være vegetar”, “Nogle 
får slet ikke syreskader af cola” osv.  

Er der noget om snakken? Hvad skal vi sige til 
vores patienter?

v/ Ulla Pallesen, overtandlæge, Det 
Sundhedsvidenskabelige Fakultet Københavns 
Universitet, Tandlægeskolen.

Socialtandplejen, en indsats 
for danmarks mest socialt 
udsatte borgere – en kvalitativ 
undersøgelse om livskvalitet 
	■ Endelig har Danmarks mest socialt udsatte 

borgere mulighed for at komme vederlagsfrit til 
tandlægen. Det sker gennem den nyere indsats, 
fra juli 2020, og på baggrund at et ønske fra re
geringen om at øge livskvaliteten hos Danmarks 
mest socialt udsatte borgere. 

Langt de fleste udsatte borgere, kommer med 
en række af problematikker i rygsækken og lever 

et liv med udsathed og stigmatiseringer. 
Når et ikkefunktionelt tandsæt er en del 
af de udsattes stigmatisering, bliver det 
meget synligt, og derved svært at skjule. 
I opgaven følger jeg de udsattes proces, 
for at se udviklingen fra de beslutter sig 

for at gå i behandling hos Socialtandplejen, til peri
oden hvor de er færdigbehandlet. Er alt så godt?

v/ Heidi Thomsen Dahlgaard,  
socialformidler, Holbæk Kommune og  
Sonja Fabritius Andersen, klinikassistent, 
Holbæk Kommunale Tandpleje. 

Talegenkendelse  
– hjælp til journalføring  
i den kommunale tandpleje 
	■ Talegenkendelse ændrer arbejdsgangen for 

personalet i tandplejen. Med stemmekom
mandoer og talegenkendelse kan 
personalet manøvrere i og styre 
tandpleje systemet, indsætte fraser  
og indtale journaltekster. 

Gitte Schøler vil demonstrere 
nogle af de mange gode funktioner, 

tandplejen i Varde anvender, og Klaus Riisberg 
vil kunne svare på spørgsmål omkring en mere 
almen anvendelse.

v/ Klaus Riisberg, sektoransvarlig – kommu
nal, Omilon og Gitte Schøler, klinikassistent, 
Varde kommunale tandpleje 

Robotter i tandplejen
	■ Hvad forestiller du dig, når du tænker på en 

robot? De fleste af os vil nok tænke på en stor 
maskine med bevægelige arme, men robotter 

i nutidens og fremtidens tandpleje er 
meget mere end dét. I denne session 
tager vi på virtuel rundtur i dentale 

robotter – og måske vil du endda blive inspireret 
til, hvordan robotter i tandplejen i fremtiden kan 
gøre din hverdag lidt nemmere (og sjovere).

v/ Anne Mette Stougaard,  
tandlæge og sundhedsformidler. 

KL. 15:30 – 16:30 
Blok 4 fagoplæg

KL. 16:45 – 17:15 
Blok 5 fagoplæg (a 30 minutter)
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Program
Lørdag 9. september 2023
09:30 – 09:45
Godmorgen og 
præsentation af dagens 
program

v/ Malene Løvbjerg, repræsen
tant for tandklinikassistenterne i 
HK Kommunal  
og Mogens Jepsen, journalist, 
Kommunalbladet, moderator og 
ordstyrer. 

09:45 – 10:15 
SKRÅL! 
	■ Sangvært på fællessang bliver den 

fynske korleder og komponist Janne 
Wind, der med energi, små fortællinger 
og dejlige sange om efteråret, morgen og 
fællesskabet åbner stemmer og hjerter. 
Så er dagen i gang. 

Janne Wind, der er uddannet 
fra Rytmisk Musikkonservatorium i 
København leder blandt andet Danmarks 
største kor i ODEON, Odense, hvor 

der hver måned er mange 
hundrede sangere, der synger 
rytmisk kor sammen. 

Gennem de sidste 30 år 
har Janne været sangvært, 
work shopleder, korleder, stem

me og performancetræner for tusindvis 
af sangere, virksomheder og ledere. 

Janne Wind akkompagneres af pianist 
Dan Mølholm.

10:15 – 11:15
Kommunikation  
til forældre 
	■ Værktøj til kommunikation, når foræl

dre skal tage mere ansvar. 
Alle forældre vil som udgangspunkt 

det bedste for deres børn. Men som 
fagpersoner skal vi af og til tale med 
forældre om emner, der berører foræl
drene, men som er nødvendig for børns 
almene sundhed og tænder. På oplægget 
tages udgangspunkt i, hvordan man som 

fagperson taler med forældrene 
om svære emner, så forældrene 
kan tage mere ansvar i forhold 

til deres barns sundhed – men også at 
man som fagpersonale kommunikerer på 
en måde, så man passer på sig selv.

v/ Christina Louise Lindhardt, 
Lektor Ph.d. Kliniks Institut, Center for 
Forskning i Patientkommunikation, 
Syddansk Universitet.

11:15 – 11:30 Pause

11:30 – 12:30
Persondata på tand klinik-
ken – hvad skal vi være 
opmærksomme på?  
	■ Beskyttelsen af patienternes personda

ta er vigtig for at værne om deres privatliv 
– både når de er børn og unge. Vi ser på 

persondatabeskyttelse i hele klinikken, 
fra venterum til klinikrum og personale
rum, på hjemmesiden og sociale medier, 
og på alle de typer af persondata, I 
arbejder med. Fokus er på de spørgsmål 
og dilemmaer, der opstår i det daglige 
arbejde, fx forældres adgang til journalen, 
behovet for at dele oplysninger med 
kommunen eller vise dem frem, fordi I er 
stolte af jeres tandklinik og arbejdsplads. 

v/ Birgitte Kofod Olsen, jurist, 
ekspert i persondataforordnin
gen. Partner i Carve.

12:00 – 12:15 Pause

12:15– 12:45 
“Ham der komikeren”

Mahamad Habane, kendt fra 
bl.a. “Stormester”, er en komiker 
med kant.    

v/ Mahamad Habane,  
standupkomiker. 

12:45 – 13:00
Farvel og tak 

v/Malene Løvbjerg Hansen, repræ
sentant for tandklinikassistenterne i 
HK Kommunal og Mogens Jepsen, 
journalist, Kommunalbladet, modera
tor og ordstyrer. 

Emaljemikroabrasion 
	■ Pletter på tænderne i form af MIH eller opaci

teter kan være kosmetisk skæmmende for nogle 
patienter. Emaljemikroabrasion med saltsyre og 
pimpsten er en nem metode til at få elimineret 
pletterne og få verdens lykkeligste patient. EMA 
er en uddelegeret opgave, men let at gå til med 

flotte resultater til følge.  I oplægget vises mange 
cases fra klinikken samt en grundig beskrivelse af 
proceduren.

v/ Alice Kristensen,  
tandplejer og næstformand i  
Danske Tandplejere. 

KL. 17:15 – 18:30
Pause + indkvartering

KL. 18:30
Festmiddag + let underholdning

KL. 21:30
DJ



Husk: Vi er på 

7



8.-9. september 2023
Hotel Nyborg Strand, Nyborg
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i den kommunale og regionale tandpleje
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