
DANSK PÆDODONTISK SELSKAB INVITERER
TIL FORÅRSKURSUS 2020

Torsdag den 26. marts 2020 kl. 9:00 – 16:00
Hotel Park, Viadukten 28, 5500 Middelfart



Som indledning til dagens kursusprogram har vi inviteret professor David Manton fra 
University of Groningen, Holland (tidl. University of Melbourne, Australien) til at fortælle om 
early childhood caries (ECC). 

Lektor og psykolog Kirstine A. Davidsen fra Syddansk Universitet i Odense vil fortælle om 
sit forskningsprojekt vedr. forældre med alvorlig mental sygdom som skizofreni, bipolar 
sygdom og depression set i forhold til fremmøde med børn ved lægebesøg, 
vaccinationsprogram samt cariesforekomsten hos 5-årige i Danmark. 

Lektor Arthur Kemoli, University of Nairobi, Kenya vil fortælle om, hvad orale mutilationer
er, hvordan indgrebet udføres, og hvad baggrunden for denne praksis er.

Afsluttende vil specialtandlæge Hans Gjørup, Vestdansk Odontologisk Videncenter, Aarhus 
Universitetshospital Skejby og afdelingstandlæge på Sektion for Pædodonti, Institut for 
Odontologi og Oral Sundhed, Marie-Louise Milvang Nørregaard fortælle om agenesi og 
fund af dental mutilation i Danmark og tage os med i en drøftelse af, hvordan vi i Danmark 
håndterer dentale mutilationer og manglende tænder grundet i dental mutilation. Hvordan 
registreres disse kliniske fund i journalerne? Og hvad med differential diagnostik, når vi 
møder tilfælde af aplasi og dental mutilation? 

Der gøres opmærksom på, at nogle af indlæggene vil blive præsenteret på engelsk.

Emner:



Medlemmer: 1350 kr.; ikke-medlemmer: 1.750 kr. 
Der vil også være mulighed for deltage som studerende: 350 kr. (begrænset antal 
pladser)

Tilmelding til Jette Daugaard-Jensen daugaard.jette@gmail.com senest den 
20. februar 2020. Kursusafgiften bedes indbetalt til:

Danske Bank reg. nr. 1551 konto nr. 3578537562

Skal der fremsendes elektronisk faktura, sendes mail med oplysning om 
deltagernavn, kommunens/tandplejens navn, adresse og EAN nummer. Der vil 
efterfølgende blive fremsendt E-faktura.

Kursusafgift og tilmelding:

mailto:daugaard.jette@gmail.com


9:00 – 9:15 Registrering og kaffe 
9:15 - 9:30 Velkomst
9:30 –10:30 David Manton ”Early Childhood Caries, tidlig ernæring af småbørn,  spisevaner og 

oral hygiejne praksis – hvilke forebyggende indsatser og tiltag benyttes i dag?” 
10:30 –10:45 Kaffe 

10:45 –11:45 Kirstine Agnete Davidsen ”Forældres mentale sygdomme og tidlige, fore-
byggende trivsels- og sundhedsindsatser over for småbørn” 

11:45 –12:00 Spørgsmål og drøftelse 
12:00 –13:00 Frokost
13:00 –14:00 Arthur Kemoli ”Infant oral mutilation practice in Central and Eastern regions of 

Africa – how, why and sequalae of this traditional practice”
14:00 –14:30 Kaffe
14:30 –15:30 Hans Gjørup og Marie-Louise Milvang Nørregaard ”Infant oral mutilation (fx enu-

kleation) - ses det i Danmark? Præsentation af cases. Hvordan registrerer vi 
IOM-fundene i journalsystemer? Behandlingsovervejelser”

15:30 –15:50 Drøftelse af praksis i kommunerne og journalføring relateret til emnet
15:50 –16:00 Afslutning

Program:



Foredragsholdere:

Med venlig hilsen
Dorte Haubek, formand for Dansk Pædodontisk Selskab

Professor David Manton, University of Groningen, Holland (tidligere University of Melbourne, Australia). 
E-mail: djmanton@unimelb.edu.au

Lektor, psykolog Kirstine Agnete Davidsen, Syddansk Universitet, Odense.
E-mail: kirstine.agnete.davidsen@rsyd.dk

Lektor Arthur Kemoli, Nairobi University, Nairobi, Kenya. 
Email: musakulu@gmail.com

Afdelingstandlæge Marie-Louise Milvang Nørregaard, Sektion for Pædodonti, Institut for Odontologi og Oral 
Sundhed, Aarhus Universitet. Email: milvang@dent.au.dk

Videncenterleder, specialtandlæge Hans Gjørup, Vestdansk Odontologisk Videncenter, Aarhus 
Universitetshospital Skejby. Email: hansgjoe@rm.dk
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