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Visdomstænderne bryder for det meste frem i 17-24-årsalderen. I forbindelse med frembrud bemærker de 
fleste en mindre kortvarig irritation af tandkødet, men for andre bliver det ved. 

Hvordan ligger visdomstanden lejret? Forventes det at visdomstanden bryder tilfredsstillende frem, så den 
har en tyggemæssig funktion, og så det er muligt at holde tanden sufficient ren? Hvis ikke dette forventes, 
hvornår skal visdomstanden så fjernes, hvem skal gøre det, og hvordan skal det gøres?

Kurset gennemgår relevante kliniske og radiologiske overvejelser til at diagnosticere patologiske forandringer 
i relation til visdomstænder samt hvornår der er behov for en CBCT-scanning. 

Målsætningen er, at klinikeren er i stand til at foretage relevante kirurgiske overvejelser forud for den 
operative fjernelse af visdomstanden samt foretage skånsom kirurgisk fjernelse af visdomstanden. Endvidere 
vil komplikationer gennemgås og hvad man kan gøre for at mindske dem. Endelig vil alternative behandlinger 
diskuteres.

BESKRIVELSE & FORMÅL

UNDERVISERNE

MORTEN DAHL
PHD, UDDANNELSESTANDLÆGE I TAND-, MUND- OG KÆBEKIRURGI

Uddannelsestandlæge Morten Dahl har sin daglige gang på Afdeling for Kæbekirurgi på Rigshospitalet. 
Morten er færdig som specialtandlæge i tand-, mund- og kæbekirurgi til næste år. 

Ved siden af arbejdet på Rigshospitalet fungerer Morten som forelæser på Tandlægeskolen i København og 
arbejder i henvisningsklinikken Specialtandlægerne Sjælland samt Voksentandplejen København.

TORE TRANBERG LEFOLII
KÆBEKIRURG, SPECIALTANDLÆGE I TAND-, MUND- OG KÆBEKIRURGI

Kæbekirurg Tore Tranberg Lefolii har sin henvisningsklinik Specialtandlægerne Sjælland med klinik i 
København, Roskilde og Kalundborg. 

Herudover er Tore tilknyttet Tandlægeskolen i København som klinisk lærer i implantologi.



MÅLGRUPPE

Kurset henvender sig til alle klinikere – tandplejere og tandlæger – som står for diagnosticering, 
behandlingsplanlægning og den kirurgiske fjernelse af visdomstanden. 

Andre faggrupper er naturligvis velkomne.

TID & STED

Aalborg
Fredag d. 1. april 2022 kl. 10.00-15.30
Hotel Scheelsminde 
Scheelsmindevej 35 
9200 Aalborg 

KURSUSTIMER

Der uddeles kursusbeviser m. 5 timer.

PRIS

Per deltager - 4.500 kr. inkl. moms og forplejning.

TILMELDING

info@dentalinstituttet.dk

www.dentalinstituttet.dk

Telefon: 30 71 60 81

PRAKTISK

mailto:info@dentalinstituttet.dk
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