
 

 

 

DANSK SELSKAB FOR SPECIAL-  

OG OMSORGSTANDPLEJE 
www.dsso.dk 

Kursus torsdag den 13. oktober 2022 kl. 9.00-15.00 

 

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. 09.30-11.45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kl. 11.45-12.00 

Emne:  Tips og tricks 

Karin Rahbek har tidligere været på scenen hos os og gavmildt uddelt af sine gode 
praktiske råd og forslag, og efter talrige opfordringer accepteret at komme igen.  
For at være tandfolk i omsorgstandplejen – eller at arbejde med udfordrende 
patientgrupper – er ikke altid let. Mange forhold spiller ind, når der skal vælges den 
bedste behandlingsløsning.  Hun vil gerne videregive egne erfaringer og på den måde 
prøve at ruste os til at overkomme de ofte uoverskuelige behandlingsplaner. Der vil 
også blive set på behandlingsvalg, og blive givet praktiske fif og staldfiduser både 
indenfor tandbehandling, protesereparation og protesefremstilling.  
 

Foredragsholder:  Karin Rahbek, tandlæge, efter 20 år i egen private praksis i Præstø 
skiftede hun til nu at have arbejdet 11 år i Voksentandplejen i Københavns Kommune.  

Kurset vil indeholde en kort kaffepause 

 

Emne:  introduktion til eftermiddagens events 

Kl. 12.00-13.00 Frokostbuffet inkl. 1 øl eller vand. 

Kl. 13.00-14.45 Emne: Menneskebiblioteket 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kl. 14.45-15.00 

Foreningen Menneskebiblioteket er stiftet i 2000. Konceptet er enkelt; i stedet for bøger 
udlånes mennesker, der hver især repræsenterer grupper i samfundet, som på den ene 
eller anden måde oplever forudfattede holdninger, fordomme, stigma eller 
diskrimination. Sammen med de mennesker, der låner dem, har de en 30-minutter lang 
personlig samtale, der kan være om et svært og tabubelagt emne. Menneskene er 
”åbne bøger” i den forstand, at de har mod på at svare på alle slags spørgsmål. 
”Bøgerne” har således også titler, som de selv har defineret på baggrund af de 
fordomme, som de har mødt i deres liv. Bogudvalget byder bl.a. på alt fra ADHD til 
polyamorøs. Udvalget varierer og er ikke forhåndsaftalt.  Læs evt. mere  
https://humanlibrary.org/  
Vi forventer, at alle kan nå at møde ”tre bøger”. 
 
Der kan hentes kaffe og kage undervejs. 
 
Opsamling på eventet og fælles afslutning. 

  

https://humanlibrary.org/


 

 

 

 

 

 

 

Tilmeldingsfrist 

 

 

 

 

 
 

 

 
3.10.2022 

Kurset henvender sig til tandlæger, tandplejere og klinikassistenter 

Kursusafgift inkl. frokost: Medlemmer kr. 800,00 
Ikke medlemmer kr. 1100,00 

 

Tilmelding på hjemmesiden: www.dsso.dk 

 

Bemærk! • Kurset krediteres med 4,5 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. Og derefter registrere 
bilens nummerplade i hotellets reception på en iPad. 
Der er parkeringshus i kælderen under ODEON. Det koster 18 kr./time. 
 

Om medlemskab: Hans Alexandersen 
Tlf.: 2194 4609 
E-mail: hansalexandersen@123dk.dk 

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

 

 

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 23. marts 2023 

 

 

http://www.dsso.dk/
mailto:dsso@hotmail.dk

