DANSK SELSKAB FOR SPECIALOG OMSORGSTANDPLEJE
www.dsso.dk
Kursus torsdag den 8. oktober 2020 kl. 9.00-14.45
samt generalforsamling kl. 15.00-15.30
Comwell H.C. Andersen Hotel, Claus Bergs Gade 7, 5000 Odense C

Programmet for kursusdagen:
Kl. 09.00

Registrering og morgenkaffe med brød og frugt.

Kl. 09.25

Velkomst, præsentation og introduktion til dagens emner.

Kl. 09.30-10.45

Emne: Lokalanalgetika: typer, anvendelse og kontraindikationer
Vi står tit med multimedicinerede patienter i omsorgs- og specialtandplejen, og skal
bore, rodbehandle eller trække en tand ud og vil gerne kunne bedøve sufficient – men
hvordan er det nu med adrenalin og forhøjet blodtryk – eller er der noget om at Citanest
påvirker hjertets kontraktion eller er det kun ved graviditeter, vi skal være
opmærksomme? Jan Tagesen vil opdatere os med lokalanalgesiens farmakologi,
maximaldoser og nogle komplikationer til analgesien.
Foredragsholder: Jan Tagesen sektionsleder, afdelingstandlæge og specialtandlæge
i kæbekirurgi på Sektion for Kæbekirurgi og Oral Patologi Aarhus Tandlægeskole,
IOOS, Aarhus Universitet.
Foredraget vil være inklusiv tid til spørgsmål.

Kl. 11.00-12.00

Emne: Højdosis fluorid, tinfluorid og RivaStar
Tandpastaer som Duraphat og Morningside er fast indhold i vores værktøjskasse, når vi
ser vores patienter, – men er der virkelig belæg for de høje fluoriddoser til forebyggelse
af caries. Hvordan går det med evidensen for 5.000 ppm fluorid tandpasta eller er
stannofluorid tandpasta den nye løsning? Kim Ekstrand vil give os de seneste
forskningsresultater og fortæller også hvordan RivaStar kan bruges i
tandbehandlingerne.
Foredragsholder: Kim Ekstrand professor i cariologi og endodonti på Odontologisk
Institut, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet
Foredraget vil være inklusiv tid til spørgsmål.

Kl. 12.00-13.00

Frokostbuffet inkl. 1 øl eller vand.

Kl. 13.00-14.00

Emne: ”Hjernen, angsten og sindssygen”
Hvorfor er vi så mange, der lider af angst og bekymring? Et foredrag om psykoser,
vrangforestillinger og hallucinationer. Hvor sidder det gode humør? Peter Lund Madsen
vil fortælle om depression og mani – er det gener eller miljø?
Foredragsholder: Peter Lund Madsen dr.med., speciallæge i psykiatri, hjerneforsker,
forfatter, entertainer og radiovært.
Bl.a. har Peter siden 2013 haft radioprogrammet ”Hjernekassen” på P1 og debatteret
mange psykiske lidelser og emner af almen interesse.
Pause med kaffe og kage

Kl. 14.20-14.45

Frivilligt sponsorindslag:
Helle Tornslev fra Philips kommer og demonstrerer den soniske teknologi som bl.a.
anvendes i Sonicare eltandbørsten. Alle, der deltager, får efter foredraget udleveret en
gratis eltandbørste.

Tilmeldingsfrist

29.9.2020

Kurset henvender sig til tandlæger, tandplejere og klinikassistenter
Kursusafgift inkl. frokost:

800 kr

Tilmelding på hjemmesiden: www.dsso.dk
Bemærk!





Om medlemskab:

Liselotte Ziehrer Munck-Mortensen
Tlf.:
2963 0085
E-mail: liselottemunck@gmail.com

Om kurset:

Elisabeth Gravgaard Andersen
Billund Kommunale Tandpleje
Arbejde tlf.: 7213 1211
E-mail: dsso@hotmail.dk

Kurset krediteres med 4 CE timer.
Kursusbevis kan printes fra hjemmesiden.
Parkering: Vi kan parkere uden beregning på hotellets 90 parkeringspladser,
som ligger ud til Hans Mules Gade. (GPS: Claus Bergs Gade 7). Man skal køre
hen til midten af bommen, så går den automatisk op. Når kursusdagen er slut,
hentes udkørselsbillet gratis i hotellets reception.
Der er parkeringshus i kælderen under ODEON. Det koster 12 kr./time.

Af hensyn til medkursister og kursusgivere henstilles der til, at man bliver til kurset er slut. Hvis det
er nødvendigt at forlade kurset før tid, bedes man sætte sig tæt ved udgangen.
HUSK DSSO’s forårskursus torsdag den 18. marts 2021

