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DDU’S VIDEREUDDANNELSESFORLØB
Vi præsenterer her et unikt efteruddannelsesprogram til relativt 
nyuddannede tandlæger og med stor vægt på hands-on.

Det kan være svært at navigere i processen som nyuddannet 
tandlæge, da der er en del indtryk og udfordringer, som man 
støder ind i de første år.  
 
Typiske udfordringer, som man møder som nyuddannet 
tandlæge, er at skulle opretholde et tilstrækkeligt tempo i 
patient-flowet uden at gå på kompromis med kvaliteten. Det 
kan være udfordrende at kommunikere og tale om det bed-
ste behandlingsforslag sammen med patienten - og samtidig 
tage højde for vedkommendes økonomi uden at man går på 
kompromis med den faglige vurdering.  
 
Og hvordan navigerer man i hvilke behandlinger, der passer 
til dit niveau, men samtidig udfordrer dig og rykker dig frem-
ad? Alt dette mens matricen driller, roden under ex knækker, 
den 4. kanal er ikke til at finde og venteværelset blive fyldt. 

Ovenstående er blot få ud af mange eksempler på, hvilke ud-
fordringer den nyuddannede tandlæges støder på i hverda-
gen de første mange år. Og hvordan kan man som klinikejer 
imødekomme sin nyuddannede ansatte bedst muligt både 
med faglig sparring og med supervision?

En lang række af DDU’s undervisere er også klinikejere og 
haft samme udfordringer. Derfor har vi nu taget skridtet og 
etableret en overvejende hands-on fokuseret videreuddan-
nelse, målrettet nyuddannede tandlæger. Den skal hjælpe 
lige præcis dig som nyuddannet tandlæge og dig som 

klinikejer med at tage hånd om udfordringerne, og sætte re-
levant videreuddannelse i system og gøre den let tilgængelig.

Det er i første omgang blevet til 10 kurser, der vil blive holdt 
over et års tid i hold á 24 deltagere, der tager alle 10 kurser 
sammen. Alle kursusudgivere har flere års praktisk erfaring 
og er erfarne undervisere indenfor deres felt. Det unikke er, 
at de nu har skræddersyet undervisningen til nyuddannede 
tandlæger, så læringen og niveauet både er effektivt og højt.

NETVÆRKSMIDDAGE OG MENTOR  
Udover faglig viden bestræber vi os på at skabe et netværk 
mellem kursusdeltagerne, hvor der åbent og ærligt kan tales 
om de daglige udfordringer på klinikken, omfavne sine fejl, 
dele og lære af dem. Forhåbentligt bliver det et netværk, 
som man altid kan komme tilbage til og kunne trække på de 
forskellige udfordringer. 

For at styrke både det faglige og sociale fællesskab, er der 
lagt 3 netværksmiddage ind i forløbet: Én efter første kursus, 
én efter sidste kursus og den sidste ca. midt i forløbet. 
Holdene får desuden tilknyttet en erfaren tandlæge, som 
deltagerne har mulighed for at sparre med undervejs. 

PRAKTIK OG TILMELDING
Der er plads til 24 deltagere på et hold, og man kan tilmelde 
sig forløbet via www.danskedentalundervisere.dk.  
 
Når deltager ”nummer 24” har tilmeldt sig, koordinderer vi 
underviserne og planlægger forløbet og datoerne for de 10 
kurser. Kurserne vil oftest ligge på fredage. Herefter bliver 
gruppen notificeret om alle datoer mm. Starten på forløbet 
vil være ca. 4 måneder efter sidste tilmelding, så alle har en 
chance for at sætte datoerne af i deres kalendere.

KÆRE NYUDDANNEDE TANDLÆGER (0-5 ÅR DIMITTERET) OG KÆRE KLINIKEJERE

DANSKE DENTAL UNDERVISERES VIDEREUDDANNELSESFORLØB DANSKE DENTAL UNDERVISERES VIDEREUDDANNELSESFORLØB

2



DDU’S VIDEREUDDANNELSESFORLØB
Første hold vil blive etableret i København, men er efter-
spørgslen efter pladserne høj, er det vores håb og ambition, 
at vi kan etablere to hold samtidig - et i København og et i 
Aarhus. Det vil vi vurdere løbende, ud fra deltagernes valg af 
førsteprioritet for sted ved tilmeldingen.

ØKONOMI
Vi er spændte på hele forløbet, modtagelsen af initiativet 
og den efterfølgende evaluering. Derfor tilbyder vi første års 
hold en ekstra lav pris på kun 64.500 kr. inkl. moms. for hele 
forløbet. (Normalpris vil for de næste hold være 79.500 kr. 
inkl. moms).  
 
Kursusudgiften dækker alle 10 kurser inkl. hands-on under-
visning, materialer, forplejning og de 3 netværksmiddage. 
Noget af kursusudgiften bliver desuden kanaliseret direkte 
over til videreuddannelse af alle undervisere i DDU.

Vi opfordrer til, at man som klinikejer deltager med sin an-
satte tandlæge i første kursus og netværksmiddag og på den 
måde få mere information om forløbet og dermed bedre kan 
støtte op om den ansatte på klinikken.  Prisen for klinikejer vil 
være 1.750 kr. for både kursus og netværksmiddag.

Tilmelding for hele forløbet er bindende, men betalingen kan 
deles op i to dele, hvis man ønsker dette.

Vi anser den nyuddannede tandlæge for at være ”køber” af 
forløbet, da de tilegnede kompetencer selvsagt styrker den 
nyuddannede, men også smitter positivt af på klinikken, idet 
de øgede kompetencer giver sig udslag i både større effekti-
vitet og kvalitet.  
 
Det skal selvfølgelig ikke afholde klinikken fra at betale 
forløbet og afregne udgiften internt. Vi har derfor også fået 
udviklet forskellige typer lånedokumenter, hvis klinikejeren i 
stedet vil hjælpe den nyuddannede tandlæge med udgiften i 
form af et almindeligt lån eller lån med træk i bruttolønnen.

INDHOLDSFORTEGNELSE

S. 04: De første udfordringer  
som tandlæge  

Tandlæge Julie Erica Schlosser

S. 05: Digital scanning - Hands-on
 Tandlæge Martin Heiden

S. 06: Plast 1 - Hands-on  

Tandlæge Flemming Brandt

S. 07: Ekstraktioner og Amotio 
Tandlæge Mats Gade Philipson og 

Tandlæge Jens Lætgaard

S. 08: Introduktion til Bidfunktion 1 
Tandlæge Morten Worsøe

S. 09: Fast Protetik 1  
Tandlæge Marc Onuoha

S. 10: Økonomi i privat praksis 
Tandlæge Leila Seidelin Bache

S. 11: Basal ortodonti 1 
Søren Wiborg Lauesen og 

Specialtandlæge Jens Fog Lomholt

S. 12: Endodonti 1  
Endodontist (DDS, MSc) - Younes Alipanah

S. 13: Plast 2 - Hands-on 
Tandlæge Søren Zedlitz Mikkelsen

S. 14: DDU’s videreuddannelsesforløb
 - Forløb År 1 og kommende
    Forløb År 2

S. 15: Om DDU
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DE FØRSTE UDFORDRINGER SOM TANDLÆGE

Kursusbeskrivelse:
Færdig som stud. odont. Og hvad så nu? Du kendte rutinerne på studiet, 
men nu har du måske kun få af dine studiekammerater ved din side 
(med mindre du er virkelig heldig), så hvem skal du nu læne dig op ad, 
når hverdagen ikke makker helt ret?  
 
I denne videreuddannelsesgruppe er det tanken, at I skal gøre brug 
af hinanden, selvom I ikke arbejder på samme klinik og ej heller har 
samme interesseområder. 

Dette er det første kursus i rækken af kurser, som enhver nyuddannet 
tandlæge ville ønske, de havde haft og er i den ”bløde ende” af skalaen.  
Men ikke desto mindre er det rigtig vigtigt, da det er her, vi taler om,  
hvordan I skal tilrettelægge jeres kommende virke som tandlæge de  
næste 70-80 år. Sådan cirka. 

Vi kommer i løbet af kurset ind på:

Planlægning: det giver tid til kvalitet
• Hør om mine første fejl, som I ikke behøver at begå
• Find ud af, hvad du skal blive god til først (for at nedsætte stress 

ved ikke at tro, at du skal kunne alting med det samme)
• Behandlinger - kunsten at finde de behandlinger, der passer til dit 

niveau, men samtidig rykker dig derhen, hvor du gerne vil være. 

Journalføring
• Hvilke mennesker er du afhængige af: klinikassistenterne, chefen,  

kollegaerne og patienterne. 
• Journal - hvor meget/hvor lidt skal/behøver du at skrive? Hvordan 

får du nogle gode vaner?

Patientsamtaler
• Hvordan skaber man følgere/patienter som virkelig værdsætter 

ens arbejde; og hvilken del af faget sætter man selv mere pris på 
end andet?

• Kommunikation, kommunikation, kommunikation. Husk, at der er  
en hel patient uden om munden, og de kommer i alle varianter! “ 
Du siger ikke det, du siger; du siger det, der bliver hørt”

Og de ti gode råd, som man gerne ville give sig selv som ny.

Når I tager hjem, har I forhåbentlig en bedre idé om, hvordan I når  
derhen med jeres fag, som I drømmer  om.

Om underviseren
Tandlæge Julie Erica Schlosser er uddannet fra Århus Tandlægeskole i 2000. Dawson curriculum i 2016 i Wirral, England. Bestyrelsesmedlem af DSOI (Dansk 
Selskab for Oral Implantologi). Grundlægger og mentor for Esthetic Group, Denmark. En kvalitetscirkel for ambitiøse tandlæger med fokus på æstetikken.  
Foredragsholder i ind- og udland. Som om der ikke var nok omkring tænder på jobbet, så er Julie også gift med en tandlæge, Simon, og sammen har de 
klinikken, ADENTA, i København.

HUSK, AT DER  
ER EN HYGGELIG 

 OG LÆKKER  
NETVÆRKSMIDDAG 

EFTER FØRSTE  
KURSUS
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DIGITAL SCANNING - HANDS-ON
– med Trios

Kursusbeskrivelse:
Kurset er rettet mod den nye eller kommende bruger af 3shapes TRIOS 
system, som er det mest udbredte i Danmark. 

Tandlæge Martin Heiden gennemgår en række konkrete kliniske  
eksempler fra sin egen hverdag med Trios gennem 8 år.

Vi vil gennemgå:
• Grundlæggende forståelse - hvordan tænker Trios? 
• Kom ind i Trios maskinrum
• Praktiske funktioner du selv kan indstille 
• Den rette scan strategi - hvad er den mest brugervenlige og mest 

nøjagtige?
• Aftryk og registrering til bidskinner - hvordan gør du?
• 5 væsentlige punkter, hvor digital scanning er bedre traditionel  

aftrykstagning.
• Kort introduktion til de mange gratis softwares som følger med 

Trios, bl.a. Trios Patient Monitoring, Model Maker (3D print) og Trios 
Smile design.

Kurset indeholder en række hands-on øvelser i rigtige tandlægestole 
for at simulere den reelle patientsituation, samt hands-on ”follow me” 
med Trios software ved bærbare PC’ere.

 
 
Tandlæge, tandplejer og klinikassistent. 
Kurset er hands-on, i opstillede tandlægestole

Om underviseren
Tandlæge Martin Heiden har været tandlæge i 27 år og har et indgående kendskab til TRIOS, da han har anvendt og deltaget i udviklingen af software 
og hardware i samarbejde med 3shape de seneste 8 år. Alt foregår idag 100% digitalt i hans daglige arbejde og kurset vil derfor indeholde en stor 
mængde kliniske eksempler af gennemførte behandlinger, hvor TRIOS har gjort en forskel.
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Kursusbeskrivelse:
Kursus er delt op i fire næsten lige store dele, som selvfølgelig hænger  
sammen.

Del 1: Plastmaterialet
Første del handler grundlæggende om plastmaterialet og dets egen-
skaber. Flow-plast, bulkfill-plast og almindelig plast. Der vil blive anvist 
kliniske fornuftige og ansvarlige muligheder, hvor de forskellige kompo-
nenter med fordel kan anvendes.

Del 2: Bonding og opbygning af caviteter
Når plastmaterialerne skal bondes og adapteres til en aktuel cavitet, er 
der ingen grænser for autodidakte metoder (!) for at skabe den perfekte 
fyldning. Bonding som udvikling og behandling vil blive gennemgået. 

En anden vigtig parameter er udformningen af dine præparationer. Her 
er hands-on øvelser især vigtige. Efter vi har gennemgået principper og 
metoder, vil vi sammen opbygge en eller flere caviteter.

Del 3: Kiler, Matricer og anvendelse af Sektionsringe
Denne vil vise hvor enkelt, men effektivt, det kan gøres og på kortere 
tid. Hands-on demonstrationer, som er lige til at tage med hjem.

Del 4: Alt det andet !
Der er naturligvis andre praktiske elementer, som også er vigtige at få 
med: Tørlægning kontra Kofferdam, Polymerisering, Finisering specielt 
approksimalt og ikke mindst vigtigheden af korrekt okklusal
udformning for at forebygge infraktioner og interferenser. 

På kurset vil du lære: 
Der er helt sikkert mange læringspunkter undervejs. Men vigtigst af alt,  
er formålet: At dagen og undervisningen kan/vil forbedre kvaliteten af  
dine restaureringer, forkorte arbejdstiden og højne humøret, når du 
fremover laver direkte restaureringer med plast. 
 
Sidst, men ikke mindst vil du være klædt på til de kommende plastkurser.

 
 
Obs: Det er muligt en måneds tid før kurset at sende spørgsmål,  
som i så fald kan belyses og muligvis integreres på kursusdagen.

Om underviseren
Tandlæge Flemming Brandt er uddannet tandlæge og underviser både nationalt og internationalt inden for bl.a. komposit, implantologi og tandprotetik. 
Han har afholdt hands-on-kurser i plast siden 2000, og han har indenfor de seneste år også afholdt kurser for den svenske tandlægeforening. Egen 
efteruddannelse har gennem årene fokuseret på protetik, oralkirurgi og komposit. Flemming Brandt har ligeledes været forfatter til flere kliniske artikler. Han 
er medlem af DSOI og Selskabet for Oral Rehabilitering (tidligere SBPT) i Danmark samt EAO, ITI og senest DDU.

PLAST 1 - HANDS-ON   
– Intro til plast
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EKSTRAKTIONER OG AMOTIO 1

Kursusbeskrivelse:
Tandfjernelse er desværre stadig en del af vores hverdag som 
tandlæger.

Proceduren kan give anledning til tvivl og stress hos både behandlere 
og patienter og kan forårsage unødvendigt fyldte venteværelser.

På kurset vil vi gøre dig mere komfortabel med proceduren og alt  
omkring den:

• Hvordan forholder du dig eksempelvis til patientens almentilstand? 
• Er du opdateret på Bisphosphonat Guidelines? 
• Hvordan vurderer du om tanden skal henvises? 
• Kan det være ok “bare at tage fissurboret”? 
• Har du tid til at dække sterilt op? Gør det en forskel? 
• Har du de rigtige værktøjer i instrumentkassen; er der overhovedet 

forskel på en luxator og en elevator?

Kurset er et live-kursus, hvor underviserne skiftes til at undervise 
og forklare, mens den anden underviser behandler en rigtig patient 
undervejs.

I teori og LIVE kirurgisk og praktisk gennemgås:
• Vurdering af risici og sværhedsgrad,
• Stressfri tidsafsætning uden unødig spildtid.
• Optimal instrumentpakke
• Gennemgang af de essentielle greb ved tandfjernelse
• Beslutningstræ ift. Luxering, levering, deling, opklapning, m.m.
• Den tilfredse patient.

Om underviseren
Tandlæge Mats Gade Philipson er udddannet 2011 fra 
Århus Tandlægeskole. 2014-16: Diploma in Implant 
Dentistry v. Royal College of Surgeons i London. 2016: 
Stiftede mobilkirurg.dk 2016. 2021: Ian Buckle Essentials 
1,2 og 3 (Dr. Ian Buckle Curriculum). Har undervist flere 
kurser med både teori og LIVE behandling.

Om underviseren
Tandlæge Jens Lætgaard, DiplomDent RCS (Eng) er tandlæge fra Tandlægeskolen 
i København i 1997 og har beskæftiget sig med implantologi og kirurgi siden 
1998 - blandt andet som klinisk lærer på Kirurgisk afd. på Tandlægeskolen i 
København. Har desuden en 2-årig diplom-uddannelse i implantologi fra Royal 
College of Surgeons i London. Jens har gennem mange år afholdt live kurser 
i kirurgiske procedurer: visdomstænder, retrograd behandling, sinusløft, 
implantatbehandlinger, m.m.
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INTRODUKTION TIL BIDFUNKTION 1

Kursets beskrivelse og formål:
Der kan være mange indikationer på, at der er noget galt med patients  
bid og kæbeled med deraf afledte problemer for patienten og udfor-
dringer for dig som tandlæge. 

Dette kursus hjælper dig med, at simplificere dine daglige bidundersø-
gelser i forbindelse med SU og give dig værktøjer til at udføre en udvidet 
bidundersøgelse på de patienter, der har eller risikerer problemer med 
kæbeled, slid, smerter, gigt, disloceret disk osv.

Emner, som vi kommer omkring:
• Identifikation af risiko patienter
• Hurtig screening
• Udvidet bidanalyse
• Verdens vigtigste anamnese
• Tips og tricks
• Skinner: hvad, hvordan, hvornår, hvorfor
• Okklusions-kalibrering.

 
Det vil være muligt at medbringe patient-cases  
til diskussion og gennemgang. 

Om underviseren
Tandlæge Morten Worsøe er uddannet i 2001 og har været klinikejer siden 2005. Fra 2002 til 2005 underviste Morten deltid på afd. For parodontologi på KU.
I 2009 blev Morten den lykkelige ejer af en T-scan til digital okklusionsmåling hvilket blev starten på en stor interesse for bidfunktion. I 2010 fik Morten sin første 
inter-orale scaner og siden 2011 været underviser i CadCam design og produktion. I 2018 gennemførte han Dawson core curriculum og har siden 2020 brugt den 
viden til at afholde workshops i bidfunktion. Morten har i de sidste 10 år afholdt kurser i ind- og udland og brænder for efteruddannelse af højeste kvalitet,  
som kan forbedre hverdagen for både patienter og alle i teamet på klinikken.
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FAST PROTETIK 1

Kursusbeskrivelse:
Fast protetik er en disciplin inden for tandlægefaget, som du uund-
gåeligt vil komme til at beskæftige dig med før eller siden i dit virke som 
tandlæge. Som tandlæger møder vi alle patienter, som ønsker en eller 
anden form for tanderstatning i form af fast protetik grundet funktio-
nelle eller æstetiske årsager. 

Kurset giver dig som ny eller relativt nyuddannet tandlæge en sikker 
og systematisk gennemgang af emnet fast protetik med tips og tricks, 
som er brugbare i din hverdag.

Du vil i løbet af kurset lære:
• Planlægning med “Smile Design”
• Præparationstekniker til kroner, bro, onlays og facader
• Aftryksteknikker herunder analog og digital
• Provisorier, “tissue management” herunder hæmostase og  

pontic sites
• Farveprøver og kommunikation med teknikker
• Funktionelle/bidfunktionelle overvejelser i forbindelse med  

fast protetik
• Minimal invasive protetiske teknikker/filosofier mm.
• Materialevalg og cementerings teknikker
• Eksempler på komplekse full-mouth cases, hvor flere discipliner  

inddrages herunder ortodonti og diverse kirurgiske behandlinger.

Hands-on
• Præparation til enkelte kroner
• Præpartation til facader
• Digitalt aftryk og evaluering af præparation
• Udarbejdelse af provisorier mm. 

Emnet er stort, men efter kurset vil du være i stand til, at kunne løse de 
fleste udfordringer i din dagligdag i forhold til fast protetik.

Om underviseren
Tandlæge Marc Onuoha har arbejdet med æstetisk tandpleje siden 2003 og har en stor passion og erfaring inden for smile design. Marc har bl.a. arbejdet som 
“kosmetisk” tandlæge på en af Dublins førende tandklinikker hvor han udelukkende beskæftigede sig med protetik og implantologi i den æstetiske zone. 
Smile design har altid været en vigtig brik i Marc’s virke som æstetisk tandlæge og i 2012 blev han “certificeret” i smile design, som den første tandlæge i Danmark. 
De seneste år har Marc undervist adskillige kurser i både præparationsteknikker og smile design – analogt som digitalt.
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ØKONOMI I PRIVAT PRAKSIS   
– Det lærte de os ikke på skolen!

Kursets beskrivelse og formål:
Dette kursus henvender sig til nyuddannede tandlæger, som vil  
have succes med planlægning af behandlinger og implementering af 
behandlingsplaner.

Som nyuddannet tandlæge kan det være svært at overskue hele patien-
tens mund, tænder, slid, parodontiet, kæbeled, etc. på én gang. Det kan 
tilsvarende være krævende at lave behandlingsplaner, som tilgodeser 
alle patientens behov på kort og langt sigt. Selv når den perfekte plan 
er lagt, skal den kommunikeres til patienten, så patienten ikke alene 
forstår og accepterer planen, men også vil betale for den.

Der bliver lagt mange gode behandlingsplaner på de danske tandklinik-
ker, som ikke udmønter sig i behandlinger. Når man som tandlæge har 
fået nej fra patienterne tilstrækkeligt mange gange og har måttet indgå 
kompromis, kan man risikere at blive forsigtig med at foreslå de rigtige 
behandlinger, nøjes med halve planer og lokke ubevidst med rabatter 
og afslag i pris. Dette kan udvikle sig til en selvforstærkende spiral af 
kompromiser, som påvirker tandlægens arbejdsglæde og patientens 
sundhed i negativ retning.

Som ung tandlæge skal man træne sine kommunikative og men-
neskelige evner sideløbende med sine faglige færdigheder. Det kræver 
både viden, systematik og is i maven at kunne holde fast i sin autoritet 
og faglighed samtidig med at formidle værdien af de behandlinger, som 
man foreslår patienterne. Det positive er, at alle kan lære denne kunst.

Kurset giver dig viden og konkrete værktøjer til:
• at få systematik i dine behandlingsplaner, så de sikrer, at patien-

tens behov på kort og langt sigt bliver adresseret og opfyldt.
• at have en ukompliceret og fyldestgørende kommunikation og et 

konstruktivt samarbejde med din tandtekniker omkring planer og 
udførelse af disse.

• at udarbejde og journalføre behandlingsoverslag i henhold til 
gældende lovgivning

• at kommunikere dine behandlingsplaner til patienterne,  
så de siger ja

• at kommunikere og diskutere de økonomiske aspekter af en  
behandlingsplan med patienten uden at skulle gå på kompromis  
med behandling eller pris.

• at udarbejde betalingsaftaler med patienten, som sikrer  
honorering af dit arbejde

• at få bygget din aftalebog op med de rigtige behandlinger. 

Om underviseren
Tandlæge Leila Seidelin Bache, 46 år, er uddannet tandlæge fra Københavns Universitet i 2003. Leila blev videreuddannet i Implantat-kirurgi og -protetik ved 
Royal College of Surgeons of England i London (2008-2010), parodontologi (2013), ortodonti (2015) og Dawson curriculum i England (2018-2019). Leila blev klinikejer 
i 2005, er i dag medejer af to klinikker og har sideløbende undervist på Tandlægeskolen i København som klinisk lærer og rundt omkring i Danmark.
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BASAL ORTODONTI 1

Kursusbeskrivelse:
Efterspørgslen på tandreguleringsbehandling hos voksne patienter i 
privat praksis er støt stigende. Der udbydes en del tandregulerings-
kurser på markedet med fokus på anvendelse af specifikke apparaturer. 
Derfor har kurset fokus på at klæde kursusdeltageren grundigt på, for at 
kunne navigere i det ortodontiske felt.  

Formålet med kurset er at styrke den basale viden om  
tandreguleringsbehandling. Således vil kursusdeltageren:

• lære systematisk klinisk undersøgelse, optagelse af relevant  
analysemateriale mhp. præcis ortodontisk diagnostik og  
behandlingsplanlægning

• mere sikkert kunne udvælge patienter til tandregulering  
i almen praksis

• opnå kompetence til planlægning og anvendelse af forskellige  
apparaturtyper. 

Kurset giver en opdatering på ortodontiske behandlinger, og giver 
kursusdeltageren relevante kompetencer til at kunne udføre mindre 
tandreguleringsbehandlinger med større sikkerhed.

På kurset gennemgås følgende:
• Hvad omfatter ortodontisk behandling – en update
• Materialeoptagelse i forbindelse med opstart af ortodontisk  

behandling
• Hvordan laves en struktureret klinisk undersøgelse?
• Hvilke behandlinger kan udføres hos almene tandlæger og  

hvilke henvises til specialisten? Det handler om rigtig diagnostik
• Lovgivning og journalskrivning ved ortodontisk behandling
• Bivirkninger ved ortodontisk behandling
• Behandlingsprincipper – hvad kan man opnå med forskellige  

apparatur typer?

Om underviseren
Søren Wiborg Lauesen blev uddannet specialtandlæge i 2015 
fra Københavns Tandlægeskole. Medejer af privat ortodontisk 
henvisningspraksis, Specialtandlægerne i Roskilde, sammen 
med Jens Fog Lomholt.

Om underviseren
Jens Fog Lomholt blev uddannet specialtandlæge i 2009 fra 
Københavns Tandlægeskole. Tidligere underviser på Københavns 
Tandlægeskole og afdelingstandlæge på Afdeling for Kæbekurgi, 
Rigshospitalet. Medejer af privat ortodontisk henvisningspraksis, 
Specialtandlægerne i Roskilde, sammen med Søren Wiborg Lauesen.
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ENDODONTI 1 
- Opnå selvtillid til hverdagens rodbehandlinger!

Kursusbeskrivelse:
Endodonti er en af de basale behandlinger, som har stor betydning for 
vores hverdag. Nogle gange kan det være udfordrende eller frustrer-
ende at opnå det optimale resultat. 

Grundlæggende forståelse for forskellig rodmorfologi samt adskillige  
filsystemer vil guide dig til udvælgelse af den rigtige metode for at løse 
endodontiske opgaver.

Via en dybdegående gennemgang af teoretiske og praktiske standard-
procedurer, får du forudsætningen for at foretage rodbehandlinger med 
et mere forudsigeligt resultat samt en forståelse af de forskellige pro-
tokoller fra A-Å.  At arbejde skulder-til-skulder med en endodontist på 
kurset giver dig mulighed for at diskutere om alt relateret til endodonti 
og giver dig et  bedre overblik i forhold til dine fremtidige endodontiske 
behandlinger.

På kurset foregår den praktiske del (hands-on) på 3D-printede 
plastiktænder eller ekstraherede tænder, for at løfte dine kompetencer 
til hverdagens endodontiske behandlinger. 

 
 
Det anbefales, at du medbringer dine lupbriller som kan hjælpe dig 
med at finde detaljer i tænderne på hands-on delen. Hvis ikke du har 
investeret i lupbriller, så giv os besked mindst en måned før kurset, 
så kan vi højst sandsynligt arrangere, at du kan låne et par.

Dit udbytte af kurset:
• En passion for at levere behandling i høj kvalitet
• Du forstår design af ideelle oplukningskaviteter for hver tand
• Du forstår tips til nemmere anvendelse af kofferdam mhp. isolation
• Du forstår simple regler til at identificere lokalisering af kanaler
• Du forstår den fælles rodkanalanatomi for hver tand
• Du lærer at skabe og bevare en glidepath
• Du forstår dit valgte endodontiske system. 

Om underviseren
Endodontist (DDS, MSc) - Younes Alipanah er uddannet tandlæge fra Shiraz, Iran 2003. Har specialuddannelse i Endodonti fra Tehran, Iran 2010 og MSc 
uddannelse i Endodonti fra King’s college i London 2021. Younes er ansat på tandlægeskolen i København som klinisk underviser og arbejder i privat som 
henvisningstandlæge i endodonti og postendodontisk restaurering. Derudover afholder Younes kurser såvel teori som hands-on indenfor endodnti.
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PLAST 2 – HANDS-ON 
- Posteriore plastfyldninger

Kursusindhold:
Fokus er på teori og teknikker til opbygning af plastrestaureringer 
posteriort, der kan gøre en stor forskel i din dagligdag. 

Kurset er meget klinisk orienteret og rigt illustreret med billeder og 
cases. Du vil også blive introduceret for cases, der ikke er gået som 
forventet med gennemgang af de hyppigste fejl, så du kan undgå at 
gøre det samme. 

Forudsigelige protokoller og teknikker til opbygning af kindtandsrestau-
reringer i plast er uundværlige dele af alle tandlægers kompetencer. 
Efter dette kursus vil du have fået masser af ny viden og teknikker om 
posterior plast, som du kan bruge på klinikken med det samme. 

Du vil lære en masse om:
• Indikationer for plast og valg af materialer.
• Håndtering af gingiva, isolering og tørlægning
• Præparationsteknikker og strategi for overdækning.
• Valg og montering af matricer, teflontape og kiler
• Polymerisering, intet er stærkere end det svageste led
• Teknikker til forudsigelig opbygning og opsætning af anatomi  

uden at ødelægge æstetikken.
• Infraktioner, diagnostik, behandling og forebyggelse fremover
• Holdbarhed og bidfunktion.

Om underviseren
Tandlæge Søren Zedlitz Mikkelsen er uddannet fra Aarhus Tandlægeskole i 2008 og har arbejdet i privat praksis lige siden. Han blev medejer af 
TandlægeCenteret Randers i 2012 og Tandlægerne Spentrup i 2015. Søren har i de senere år afholdt kurser indenfor både infraktioner og plast.

DANSKE DENTAL UNDERVISERES VIDEREUDDANNELSESFORLØB

13



DDU’S VIDEREUDDANNELSESFORLØB  
– Forløb År 1 og kommende Forløb År 2

År 1
Danske Dental Underviseres Videreuddannelsesforløb 

• De første udfordringer
• Digital Scanning 1 - Hands-on
• Bidfunktion 1 - Hands-on
• Økonomi i Privat Praksis
• Fast Protetik 1 - Hands-on
• Endodonti 1 - Hands-on
• Plast 1 - Hands-on
• Plast 2 - Hands-on
• Ekstraktioner og Amotio 1 
• Basal Ortodonti 1 

År 2
Danske Dental Underviseres Videreuddannelsesforløb
(under udvikling og udarbejdelse)

• Behandlingspræsentation, priser og accept
• Digital Scanning 2 - Hands-on
• Bidfunktion 2 - Hands-on
• Fast Protetik 2 - Hands-on
• Endodonti 2 - Hands-on
• Plast 3 - Hands-on
• Systematiske PA-Behandlinger
• Ekstraktioner og Amotio 2
• Aftagelig Protetik 1 - Hands-on
• Implantologi – Intro

Vi har udover den interne kommunikation undervejes i forløbet spurgt både tandlægestu-
derende, nyuddannede tandlæger og klinikejere, hvad de mente, der ville være relevant 
at fokusere på i et videreuddanelsesforløb. Og der var nok at tage fat på! Så meget, at ét 
efteruddannelsesår ikke ville kunne rumme behovet, da vi meget hurtigt kunne se, at vi 
kunne udfylde to år med 20+ kurser uden problemer. Vi har derfor herunder valgt allerede 
at liste de kurser, som med stor sandsynlighed vil komme til at indgår i 2. års forløb. Og 
mest for at undgå spørgsmålet: “Hvorfor er sådan et kursus ikke med!?!” 
 
Vi har desuden valgt at udelade journaliseringskurser, som ellers også var efterspurgt, da 
disse fint varetages og udbydes jævnligt af it-system-udbyderne selv.
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DA N S K E  D E N TA L  U N D E RV I S E R E

Danske Dental Undervisere er en gruppe af undervisere, der er gået sammen i en både faglig og 
undervisningsorienteret sammenhæng. Her hjælper vi hinanden med tips, tricks, inspiration,  
motivation, teknik, fotos mm. i forhold til undervisning og formidling af fagligt indhold.

Kurserne i videreuddannelsesforløbet er uafhængige af producenter og leverandører. Dvs., at  
underviserne bruger de materialer, som de selv foretrækker, så de åbent og ærligt kan dele erfarin-
ger uden at være mere end almindeligt biased. Det kan selvfølgelig forekomme, at der til kurserne er 
sponsorerede materialer, og at der står relevante udstillere klar med en hjælpende hånd.

Al praktik i form af administration, tilmelding, koordinering af taler og hjælp med hands-on  
materialer og udstyr bliver varetaget af DentaNet.

Initiativet til DDU blev taget af Tandlæge Morten Worsøe og Direktør, Peter Gerdes, DentaNet, og 
det fik hurtigt opbakning fra mange af de danske dental undervisere, som du kan se herunder.

Mads Bundgaard

Søren Zedlitz Mikkelsen

Jacob Øhlenschlæger

Kasper Holm-BuskKaspar H. Hermansen

Simon KoldRikke Freitag

Morten Worsøe

Inleel Lundgård Shino

Michael Kristensen

Peter Gerdes

Adam Gade Ellesøe Flemming Brandt Jens Fog LomholtJacob Slavensky Jens Lætgaard

Julie Erica Schlosser Leila Seidelin BacheKristian Illemann

Martin Heiden Mats Gade Philipson Søren Wiborg Lauesen

Jesper Hatt
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www.danskedentalundervisere.dk


