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Dansk Pædodontisk Selskab (DPS) inviterer, med Tandplejen Aarhus som med-vært, til ”gratis 

aftenarrangement” for medlemmerne. Vi begynder aftenarrangementet kl. 17.45 med 

velkomst og indtag af sandwich og vand. Det faglige arrangement starter kl. 18.30. 

 

Tid:  Torsdag den 9. november 2017, kl. 17:45 – 21:00 

Sted:  Kantinen på Grøndalsvej 2, 8260 Viby J., se parkeringsoversigt side 3 

 

PROGRAM 

18:30-19:05 ’Typen og omfanget af pædodontisk-kirurgiske behandlinger i en større 

kommunal tandpleje, organisation af disse behandlingsopgaver, og 

behovet for brug af sedering og lokal analgesi eller generel anæstesi’.  

v/ Anni-Birgitte Grønbæk og Dorte Haubek  

 10 min. ”strækkeben pause” 

19:15-20:15 ’Indikationer for visdomstandsfjernelse, sværhedsgrader af 

behandlingerne samt omtale af andre pædodontisk-kirurgiske opgaver, 

som kan være af en sådan sværhedsgrad, at der er brug for ekstern 

henvisning til specialtandlæge i kirurgi.  

v/ Thomas Urban 

 

20:15-20:45 En drøftelse af udfordringer ift. håndteringen af snitfladen mellem 

eksterne og interne henvisninger af de kirurgiske behandlingsopgaver.  

v/ Thomas Urban, Anni-Birgitte Grønbæk og Dorte Haubek 

 

20:45-21:00 Afslutning/afrunding 
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FOREDRAGSHOLDERE 

Pensioneret afdelingstandlæge, Anni Birgitte Grønbæk, Tandplejen Aarhus, 

Specialtandlæge, Thomas Urban, PhD i Kirurgi, Kirurgiklinikken, Aarhus  

Professor, Dorte Haubek, PhD, Dr. Odont., Institut for Odontologi og Oral Sundhed, 
Aarhus Universitet. 

 
 

Tilmelding og praktiske oplysninger 

  
Arrangementet er gratis for tandlæger, som er medlem af selskabet.  

Kurset koster 450 kr. for tandlæger, som ikke er medlem af DPS. 

 

Bindende tilmelding til kbjoergensen@dent.au.dk senest den 23. oktober 2017. 

 

Anfør venligst: Navn, klinikadresse, kliniktelefon samt eget mobilnummer. Bemærk der 
er begrænset antal pladser (maksimalt 100 deltagere). Tilmeldinger fordeles efter ”først 
til mølle princippet”. Venligst tilmeld dig kun, hvis du er sikker på at kunne deltage, da der 
ellers en anden kollega, som måske går glip af muligheden for deltagelse.  

 

Medlemskab af DPS koster 350 kr. årligt. 

For ikke-medlemmer, kan betaling ske ved bankoverførsel til Danske Bank, reg.nr. 3578, 

konto nr. 3578537562. Det er meget vigtigt, at dit navn fremgår tydeligt af overførslen.  

Ønsker du elektronisk fakturering, så er det vigtigt, at vi får følgende oplysninger: 

EAN nr., kommunens navn og adresse, og dit navn. 

Send oplysningerne på e-mail til selskabets kasserer Jette Daugaard-Jensen: 

daugaard.jette@gmail.com 

 

mailto:kbjoergensen@dent.au.dk
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Parkering og indgange - Grøndalsvej 2, 8260 Viby J 

Parkering 

Indgang 

Parkering 

Parkering 

Indgang 


