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Implantatbehandlingen – skruen uden ende?

Implantatbehandlinger foretages idag i et bredt omfang. Behandlingerne 

foretages af tandlæger med svingende erfaring. Det er et faktum, at der 

idag er stigende komplikationer i forbindelse med implantatbehandlinger, 

hvilket ofte skyldes behandling af ikke egnede patienter. Frekvensen af 

klagesager er stigende – især for dyre behandlinger… til irritation for både 

patient og behandler. Dette skal vi undgå.

Målgruppe:

Kurset henvender sig til de på klinikken involverede faggrupper, der be-

skæftiger sig med implantater - dvs. primært tandplejere og tandlæger.

Kursusindhold:

Med udgangspunkt i PA-behandlinger og -screeninger, vil vi opstille krit-

terier for fravælgelse af risikable og uegnede patienter. Der vil også blive 

diskuteret nødvendigheden af forskellige undersøgelser og hjælpemidler.

Hvem har ansvaret og kan man fraskrive sig dette?

Med udgangspunkt i forskellige klagesager, vil det blive belyst hvordan 

vi som behandlere er stillet og hvad der kræves af os for at foretage den 

sufficiente behandling så det ikke bliver “skruen uden ende”. 

Emner der vil blive gennemgået på kurset:

• Screening af patienter så der foretages rigtige fravalg.

• Støtteforanstaltninger uanset erfaring.

• Hvem har ansvaret.

• Sufficient journalskrivning.

Vel mødt!

PRAKTISK 
INFORMATION
Hvor og hvornår:
Torsdag d. 24. januar 2019 
Kl. 17-20
Dentsply Sirona
Hummeltoftevej 49 
2830 Virum

Torsdag d. 6. marts 2019
Kl. 17-20
Aalborg
(Sted og adresse følger)

Onsdag d. 15. maj 2019
Kl. 17-20
Thurø Bryghus
Bergmannsvej 82
5700 Svendborg

Pris: 1.785,- 
inkl. forplejning

C/E point = 3

Tilmelding online:
KLIK HER!

Tilmeldingsfrist:  
Senest 1 måned før kursusstart

Deltagerantal:  
Max 30 personer

Ved spørgsmål kontakt:
Lisbeth Wikborg
info.dk@dentsplysirona.com
Tlf. 4371 3377

VIGTIG INFORMATION:
Alle kursustilmeldinger er bindende. 
lndtil 4 uger før kursusstart er 
afmelding uden omkostninger. 

Derefter faktureres flg.:
• 2-4 uger: 50% af kursusprisen
• Mindre end 2 uger: 100% af 
kursusprisen, dog kan kursuspladsen 
afsættes til en anden deltager uden 
omkostninger.

Aflysning skal ske via e-mail til:
info.dk@dentsplysirona.com

Om underviserne:
Steen Boss: Privatpraktiserende tandlæge uddannet fra
KTH 1982. Arbejdet med klagesager siden 2002.

Kim Aaes: Fuldtids mobilkirurg gennem de sidste 10 år,
uddannet fra KTH 1982

https://form.jotformeu.com/82413913454354

