
Struktureret håndtering af PA-patienter
- opnå bedre resultater for både patient og klinik med fokus på    

optimering af samarbejdet mellem tandlæge og tandplejer

Aarhus – ny ekstra kursusdato lørdag d. 9. oktober kl. 9.00-14.00

København – ny ekstra kursusdato lørdag d. 16. oktober kl. 9.00-14.00

Dette kursus henvender sig til tandplejere og tandlæger, som 
ønsker at styrke og optimere deres samarbejde om diagnostik og 
behandling af fælles patienter. 

Kurset er også relevant for tandlæger uden tandplejere eller 
tandplejere med egen klinik, som ønsker optimering af deres 
egne processer omkring behandling af patienter med 
parodontale sygdomme.

Fokus er specielt på systematisk og struktureret behandling af 
pa-patienter, så den parodontale sygdom kommer under kontrol 
og behandling af patienternes øvrige orale sygdomme bliver 
muligt. 

Kursets underviser - Leila Seidelin Bache - er uddannet tandlæge 
fra Københavns Tandlægeskole i 2003. Hun blev videreuddannet 
i implantatkirurgi 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 og har sideløbende undervist på 
Tandlægeskolen i København som klinisk lærer.



UDVIDET KURSUSBESKRIVELSE

En stor del af den danske befolkning har behandlingskrævende 
parodontitis. Oftest har disse patienter også et behandlingsbehov 
for fast protetik, implantatbehandlinger, æstetiske behandlinger, 
mv. som ikke kan sættes i værk, før den parodontale sygdom er 
under kontrol. Dette kan resultere i udskudte behandlinger på 
ubestemt tid, som har konsekvenser for den enkelte patients 
sundhed, og også for klinikkens økonomi.

Vi ser ofte, at patienter med parodontale sygdomme bliver “fanget” 
i et evigt hjul af hyppige rodrensninger uden mulighed for 
behandling med eksempelvis fast protetik, da den parodontale 
sygdom aldrig kommer under kontrol.

Kurset giver et systematisk og konkret bud på et optimalt 
samarbejde mellem tandlæger og tandplejere på klinikken med 
henblik på bedre sundhed for klinikkens patienter, optimering af 
tandlægens og tandplejerens udnyttelse af deres kompetencer og 
bedre økonomi for klinikken. 

Kurset indeholder også en gennemgang af diagnostik og 
behandlingsmuligheder af implantat-relaterede sygdomme.

Kurset består af teoretiske og praktiske værktøjer samt forslag til 
optimering af makroer, der understøtter behandlingsforløb og 
korrekt journalføring. Der vil også være gennemgang af relevante 
patientcases.

Principperne kan nemt overføres til tandklinikken uden behov for 
investering i udstyr eller andet.

MÅL & UDBYTTE

• Tandlægen og tandplejeren vil kunne diagnosticere og behandle 
pa-patienter systematisk og effektivt.

• Tandlægen og tandplejeren vil være mere sikker i diagnostik og 
behandling af implantat-relaterede sygdomme.

• Tandplejeren og tandlægens samarbejde vil med større 
hyppighed resultere i eliminering af de parodontale sygdomme 
hos den parodontale patient, hvor “det evige hjul” af hyppige 
rodrensninger brydes, og tandlægen kan udføre patientens 
øvrige påkrævede behandlinger, såsom fast protetik.

• Patienterne vil få en mere sammenhængende behandling af 
deres tandsæt og klinikken vil få en sundere økonomi.

TID & STED

Aarhus
Fredag d. 8. oktober 
Kl. 9.00-14.00
eller
Lørdag d. 9. oktober
Kl. 9.00-14.00

Radisson Blu Scandinavia Hotel 
Margrethepladsen 1
8000 Aarhus C

København 
Fredag d. 15. oktober (udsolgt)
Kl. 9.00-14.00 
eller
Lørdag d. 16. oktober
Kl. 9.00-14.00

Nimb Hotel
Bernstorffsgade 5
1577 København

PRIS

4.500 kr. per deltager 

Der gives 10 % i rabat ved flere 
deltagere fra samme klinik

TILMELDING

www.dentalinstituttet.dk

info@dentalinstituttet.dk


	Struktureret håndtering af PA-patienter
	Dias nummer 2

