
 

 

 

 

 

Kursus for tandlæger, tandplejere og de klinikassistenter, der behandler børn  

og unge i privat praksis. 

 

 

Billund, den 11. – 12. januar 2019. 
 

Program 
 

 

Fredag den 11. januar. 

 

Kl. 10.30 Velkomst 

 

Kl. 10.45 ”Hjerner og stress” 

Anne E. Knudsen, foredragsholder, forfatter, cand. mag., og lektor 

i dansk og psykologi. 

- Er børn mere stressede i dag end tidligere? 

- Hvad betyder det for deres adfærd og hvordan møder vi det 

professionelt? 

- Børns stress kan ofte forveksles med ADHD eller hypersensibilitet, 

hvordan skelner vi og hvordan kan det håndteres? 

- Er der forskel på, hvad der sker i børn og voksnes hjerner under stress? 

- Og endelig – er der forskel på, hvad der stresser piger og drenge, 

mænd og kvinder? 

 

Kl. 12.30 Frokost 

 

Kl. 13.45 Tandtraumer på børn og unge - Endodonti på børn og unge. 

Afdelingstandlæge Marie-Louise Milvang Nørregaard, Sektion for 

Pædodonti, Aarhus Tandlægeskole samt behandlende tandlæge i  

Syddjurs Kommunale Tandpleje og Odontologisk Videncenter. 

- Brush-up oplæg omhandlende tandtraumer på de unge permanente 

tænder; særligt i forhold til de forskellige typer af heling samt 

pulpavitalitet. 

- Kort gennemgang af forskellige endodontiske behandlinger, 

med hovedfokus på de permanente tænder hos børn og unge, 

herunder selektiv ekskavering, gradvis ekskavering, direkte overkapning, 

samt behandling af den inficerede pulpa. 

  Sessionen tager udgangspunkt i evidensbaseret klinisk praksis med 

gennemgang af opdateret viden fra forskningens verden suppleret 

med kliniske cases. 

   



 

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

 

Kl. 16.15 ”Hvis De Lige Vil Sidde Stille, Frue…” 

Læge, forfatter Steffen Jacobsen samt pressechef Søren Anker Madsen. 

Et uforpligtende causeri om nutidens hospitalsvæsen og bureaukratiseringen  

af dette primært vedrørende sundhedsplatformen og dens ødelæggende  

effekter på Sjælland. Regelrytteri, overadministration og DJØF-vældet. 

Herefter mulighed for spørgsmål fra kursusdeltagerne. 

 

Kl. 19.00 Middag 

 

 

 

 

Lørdag den 12. januar. 

 

Kl. 09.30 Behandling af unge permanente tænder med fraktur eller forskellige 

former for mineraliseringsforstyrrelser.  

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

for Odontologi, Københavns Universitet. 

Foredraget vil med udgangspunkt i non-invasive behandlinger komme ind på 

anvendelse af plast til æstetisk  

- opbygning af frakturerede fortænder og taptænder 

- dækning af hypoplasier. 

- langtidsprovisorisk behandling af amelogenesis imperfecta.  

Kliniske procedurer vil blive gennemgået og funktion og holdbarhed 

diskuteret 

 

Kl. 11.00 Pause 

 

Kl. 11.30 Dentale anomalier og kranio-faciale afvigelser hos børn med sjældne 

sygdomme. En gennemgang af udvalgte sjældne tilstande, hvor også 

tandlæger kan spille en rolle. 

Hans Gjørup, Centerleder, specialtandlæge, ph.d. 

Odontologisk Landsdels- og Videncenter, Tand-, Mund- og Kæbekirurgisk 

Afdeling, Aarhus Universitetshospital. 

- Lidt om målgruppe for og den overordnede ide med de odontologiske 

videncentre 

- Hvornår og hvordan henvises til odontologisk videncenter. 

- Hvor udføres behandling på barnet med sjælden sygdom: lokalt eller 

centralt i videncenter regi? 

- Dental karakteristik som væsentlig information ved syndromdiagnostik ol. 

- Eksempler på specialiserede behandlinger, der udføres i videncenter regi. 

 

 



Kl. 12.30 Afslutning – evaluering. 

 

Kl. 12.45 ”Ordet er frit” – for de deltagende tandlæger. 

- Problemstillinger, hændelser, afgørelser m.m. 

- Gør dig dine tanker og lad os høre DINE erfaringer. 

- BUT-overenskomsten v/formand for KEU Torben Schønwaldt. 

 

Kl. 12.45 Erfaringsudveksling – for de deltagende tandplejere og klinikassistenter. 

  Jourhavende: Tandlæge Lene Rudfeld, Auning. 

 

Kl. 13.15 Frokost 


