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PROTESER NU OG I FREMTIDEN
Fokus på behandlingsplanlægning og protesetyper 

- samt et stort skridt ind i den digitale verden

Dentalinstituttet involverer den grønlandske tandpleje så meget som muligt i hele det faglige program!

Laboratorietandtekniker Elisabeth Broe Parkin og Tandlæge Carsten Lauritzen underviser med styrken 
af hele deres kombinerede praktiske erfaring.

På rejsen nyder vi godt af hinandens erfaringer med kollegialt netværk og et inspirerende indspark fra 
Coach & Ledelseskonsulent Helle Høyen, som vil komme med et oplæg om:

Målrettet kommunikation – genvejen til god ledelse



Kangerlussuaq og Ilulissat

Grønland er verdens største ø, men har kun 57.000 indbyggere. Det arktiske liv står i skærende kontrast til 
den moderne verden. Dette program byder på masser af højdepunkter fra indlandsisen i Kangerlussuaq til 
moskusokser og Diskobugten med Ilulissat isfjord som et af højdepunkterne. Vi kommer til at opleve små 
maleriske bygder og forhåbentligt til at se masser af hvaler og nordlys! 

Dentalinstituttet samarbejder med rejsebureauet Arctic Friend på denne rejse. Indehaveren – Kasper 
Trojlsgaard – er arktisk ekspert og uddannet havkajakinstruktør. Han er kendt for at gå hele vejen i jagten på 
den autentiske oplevelse – og det vil vi nyde godt af med ham som rejseleder på hele turen.

Grønlandstandplejen er inviteret til at være involveret i alle kurser, og vi håber at kunne komme til at scanne 
til digitalt fremstillede proteser på den lokale tandklinik i Ilulissat.



Partiel protetik i en digital 
tidsalder...

eller hvorfor jeg har lavet min sidste 
individuelle aftryksske, prøvet mit sidste stel 
og rettet min sidste tandopstilling. 

Digital aftrykstagning er i dag en moden 
teknologi, der har indpas i nærmest alle dele 
af den faste protetik.

I forhold til partiel protetik er der dog en 
lang række fordele, som den brede 
tandlægeverdenen stadig har til gode.

Vi vil på kurset komme med en ny tilgang til 
de velkendte og gennemprøvede analoge 
teknikker, vi vil gå tilbage til udgangspunktet 
i anatomien og bygge den digitale proces i 
fremstillingen af partiel protetik op trin for 
trin og vi vil opnå en forståelse af hvor 
forsimplet en arbejdsgang, det er muligt at 
have med den fuldt digitale tilgang til 
behandlingsplanlægning, aftrykstagning, 
bidregistrering samt kommunikation med 
laboratoriet.

Vi vil ende med et bud på, hvordan vi når 
frem til ET digitalt aftryk, ET tryk på 
bestillingsknappen og EN protese i 
postkassen...

Carsten Lauritzen 

Er uddannet tandlæge fra Københavns 
Universitet og har siden 2000 været Klinikejer i 
Tandlægehuset i Herfølge.

Carsten har yderligere 8 års erfaring som 
underviser på Afdeling for tand -, mund og 
kæbekirurgi Tandlægeskolen, Københavns 
Universitet.

Gennem de sidste år har Carsten indgående 
udforsket de digitale aftryks muligheder for en 
ny tilgang til konventionel aftrykstagning, 
bidregistrering og bidhævning.



Elisabeth Broe Parkin

Elisabeth Broe Parkin har stor praktisk erfaring 
med fremstilling af proteser gennem sit 
mangeårige virke som laboratorietandtekniker.

Elisabeth er nu ansat hos Elysee Dental, hvor 
hun er sparringspartner for tandlæger omkring 
mulige behandlinger med aftageligt protetik.

I de seneste år har Elisabeth undervist på kurser 
om protesebehandlinger i hele Danmark.

Proteser - det behøver
ikke være svært!

Der findes i dag et overvældende udbud af 
protesetyper, og det kan være svært at 
navigere i protese-junglen, for hvordan 
sikrer man sig, at man har valgt den rigtige 
protesetype i en specifik klinisk 
behandlingssituation?

På dette praktiske kursus om proteser 
gennemgår Elisabeth Broe Parkin det store 
udvalg af tilgængelige protesetyper, som 
f.eks. unitorer, kopiproteser, hel- og
delproteser samt valg af protesetype ud fra 
de forskellige indikationer.

Hun kortlægger de forskellige ”steps”, der er 
i en behandlingsplan og kommer med ”tips 
og tricks” til aftrykstagning. Herudover 
demonstrerer hun, hvordan man kan 
håndtere nødsituationer som f.eks. 
reparation af knækkede proteser og 
remontering af matricer.

I det hele taget holdes der stor fokus på en 
praktisk og praksisrelevant gennemgang 
med tips og tricks fra laboratoriet.



Målrettet kommunikation – genvejen 
til god ledelse

Flere undersøgelser viser, at forskellen på god 
og dårlig ledelse afhænger af lederens evne til at 
kommunikere. 

At kommunikation skal målrettes modtageren, 
er ikke ny viden, men hvordan gør vi det, når vi 
skal lede vores medarbejdere? 

Det hele starter med viden om, hvordan din 
egen personprofil ser ud! 

Gennem oplæg og workshops vil du med 
inspiration, refleksion og konkrete praktisk 
anvendelige værktøjer, få mulighed for at 
forbedre din kommunikation og dermed dit 
lederskab markant. 

Helle Høyen

Helle har en solid baggrund inden for ledelse 
af virksomheder og mennesker. Hun har 
arbejdet som konsulent, leder og direktør. 

Hendes erfaring og speciale spænder over 
udformning og implementering af strategier, 
design og opbygning af organisationer, 
ledelse af forandringer, uddannelse og 
coaching af ledere og ledergrupper samt 
målrettet arbejde med engagement og 
meningsskabelse i organisationer.

Netværksaktiviteter

Helle Høyen vil plante et tankefrø hos os alle på 
vores første dag i Ilulissat.

Om tirsdagen vil hun bygge videre på vores 
tanker med sit inspirerende oplæg.

Hele ugen vil Helle være tilgængelig med gode 
individuelle råd – og være med til at facilitere 
gode netværkssamtaler.



Fredag 10.09.21

07.00-07.15 Vi mødes ved 7 Eleven i passagen imellem Terminal 2 og Terminal 3 - hvorfra vi går hen og 
tjekker ind sammen.

09.00-09.40 Air Greenland fly København til Kangerlussuaq. Flyvetiden er ca. 4 timer og 40 minutter. 
Frokost er inkluderet ombord.

09.40-11.00 Indtjekning på Old Camp vandrehjem.
11.00-18.00 Vi kører gennem den arktiske tundra ind til indlandsisen. Vi laver flere stop undervejs, hvor 

vi forsøger at spotte rensdyr, polarræve og moskusokser. Undervejs får vi lidt at spise.
Når vi når den imponerende iskappe, tager vi steigeisen på, så vi står godt fast på 
indlandsisen. Snart er vi oppe på iskappen, hvor vi de næste  timer oplever vandfald, 
smeltevandsfloder og søer. Et imponerende skue på verdens næststørste iskappe efter 
Antarktis.

19.00-21.00 Vi fejrer vores ankomst til Grønland med BBQ ved roklubben og udsigt til Lake Ferguson. 
Middagen er inkluderet i rejsens pris. 

Detaljeret dagsprogram
Vigtigt: Tidspunkter og skemalagte aktiviteter skal altid tages med et gran salt på Grønland. Vejr      

og kultur gør, at man må forvente tilpasninger undervejs på rejsen.

Lørdag 11.09.21

09.30-10.15 Indenrigsfly fra Kangerlussuaq til Ilulissat. Transfer til Ilulissat Guesthouse. Guesthouset ligger med 
skøn udsigt til Diskobugten.

11.00-11.30 Ankomst og briefing på Ilulissat Guesthouse. Dentalinstituttet byder velkommen og Mentor & 
Coach Helle Høyen vil plante et tankefrø i vores hjerner, som forberedelse til hendes inspirerende 
oplæg senere på ugen.

11.30-12.00 Vi finder vores huse og værelser og sætter bagagen.
12.00-14.30 Vi skal på byvandring og høre om livet i Grønlands 3. største by, og en af Grønlands ældste (blev 

grundlagt i 1741). Undervejs spiser vi en moskusburger.
15.00-18.00 Fagligt program.
19.00-22.00 Fælles middag i Ilulissat. 

Søndag 12.09.21

09.30-10.00 Vi sejler op til den lille bugt Ipiutaq, hvor vi går i land ved vores rejseleders vildmarkshytte.
10.00-14.00 Inuit Games. Vi deles op i hold og der skal dystes i forskellige arktiske udfordringer. Vi spiser 

frokost ved hytten.
14.00-14.30 Vi sejler retur til Ilulissat.
15.30-18.30 Fagligt Program.
19.00-21.00 Middag på guesthouse med selvfanget fisk.



Tirsdag 14.09.21

09.00-12.00 Fagligt program. 
12.00-13.00 Frokost.
14.00-17.00 Vi har delt gruppen ind i 2 for at afvikle dagens program optimalt. Programmet byder på kajak på 

Diskobugten og vandring ved isfjorden.
Hold 1: Kajak i Diskobugten med afgang fra Kirkebugten.
Hold 2: Vandretur UNESCO og isfjord.

19.00-? Middag på egen hånd – ikke inkluderet.

Mandag 13.09.21

09.00-13.00 Fagligt program.
13.00-14.00 Frokost.
15.00-18.00 Vandretur ad gul rute i UNESCO-området, der byder på imponerende udsigter til den store 

isbanke.
19.00-? Middag på egen hånd – ikke inkluderet.

Onsdag 15.09.21

09.00-12.00 Fagligt program. 
12.00-13.00 Frokost.
14.00-17.00 Hold 2: Kajak i Diskobugten med afgang fra Kirkebugten.

Hold 1: Vandretur UNESCO og isfjord.
19.30-21.30 Middag på restaurant i Ilulissat.
21.30 Vi går en lille tur i UNESCO-området og ser, om vi kan spotte nordlys.

Torsdag 16.09.21

09.30-14.00 Vi stævner ud fra Ilulissat og sætter kursen mod en lille fjord nordpå. Her går vi i land og har en 
vandring på ca. 2 timer til et vandfald. Herfra sejler vi til den lille bygd Oqaatsut. I bygden spiser vi 
god lokal frokost hos den gamle borgmester. Vi tager en lille tur rundt og ser hvordan et lille 
samfund, der tæller 27 indbyggere, lever det stille liv.

14.00-16.00 Vi bliver hentet med båd og sætter kursen mod Ilulissat isfjord, hvor vi spejder efter hvaler og ser 
de gigantiske isfjelde helt tæt på. Vi nyder en whisky med tusind år gammel is, imens vi tager den 
imponerende kulisse helt ind.

17.00-19.00 Der er tændt op i saunaen, og der er mulighed for en kold dukkert i guesthouset´s isbad.
19.00-22.00 Afskedsmiddag på god lokal restaurant.

Fredag 17.09.21

07.00-08.30 Morgenmad på Hotel Icefiord.
08.30-09.00 Transfer til Ilulissat Lufthavn.
10.20-11.10 Indenrigsfly fra Ilulissat til Kangerlussuaq.
11.40-20.00 Fly fra Kangerlussuaq til København. Flyvetid ca. 4 timer og 40 minutter.



Overnatning:

Denne rejse er ikke præget af luksushoteller. Vi bor på vandrehjem og på ”Guesthouse” med egne 
værelser, men delte toiletter og badefaciliteter. Dog er det muligt for en tillægspris at vælge at bo 
på et hotel i Ilulissat.

I Kangerlussuaq overnatter vi en enkelt nat på Old Camp Vandrehjem.

I Ilulissat råder vi over 12 værelser på Kasper Trojlgaards eget lille Ilulissat Guesthouse. Ilulissat 
Guesthouse tilbyder hjemlig hygge og lyse komfortable værelser fordelt på tre huse. Alle tre huse 
har unik beliggenhed med udsigt over den magiske UNESCO isfjord. Værelserne er enkle og toilet 
og badefaciliteter er delte. Al vores undervisning kommer til at foregå i den hyggelige fællesstue 
med udsigt over isfjorden.

Praktiske oplysninger



FORSIKRINGER:

Afbestillings- og rejseforsikring er IKKE indeholdt i rejsens pris. 

MÅLTIDER:

Man skal helst være lidt kulinarisk eventyrlysten på denne rejse. Langt de fleste måltider er 
inkluderede i rejsens pris – og vi lægger stor vægt på grønlandske specialiteter.

Morgenmad er inkluderet hver dag. Frokoster og middage er inkluderet som specificeret i programmet 
ovenfor. Drikkevarer er generelt ikke inkluderede.

SKATTEFRADRAG:

Dentalinstituttet henviser til rådgivning fra egen revisor i forhold til fradragsrettigheder.

PRIS PER PERSON:

34.500 kr. i dobbeltværelse med overnatning på Ilulissat Guesthouse.

38.500 kr. i enkeltværelse med overnatning på Ilulissat Guesthouse.

Prisen for kursusprogram er 15.500 kr. Denne er allerede inkluderet og kan desværre ikke fravælges 
uanset deltagelse.



VEJRET

I september er det sensommer i Grønland med gennemsnitstemperaturer på 5-7 grader om dagen og 
ned til omkring frysepunktet om natten. 

Luftkvaliteten i Grønland er utrolig god grundet den geografiske placering højt mod nord, og således 
finder du noget af den reneste luft i verden her. Havet omkring Grønland påvirker klimaet på land. Især 
kyststrækninger tæt ved det åbne hav bliver afkølet af havet. Luften er som regel meget tør i Grønland i 
forhold til mange andre lande, og på grund af den lave luftfugtighed, så føles de lave temperaturer ikke 
så kolde, som man skulle tro. Overalt er vejret lokalt omskifteligt og kan variere fra fjord til fjord og fra 
dal til dal. Dette kan helt naturligt betyde, at vi må tilpasse programmet undervejs. Kasper Trojlsgaard 
og hans team er eksperter i at sørge for, at vi udnytter mulighederne optimalt.

GODE PAKKERÅD:

Se Arctic Friends Grønlandsguide sendt med dette program. Her er der vigtige pakkeråd og en masse 
information om Grønland, som man kan komme i rette rejsestemning af at læse én af disse 
sensommeraftener inden afrejse. 

TILMELDING, SPØRGSMÅL, ELLER ØNSKER:

Ring til Sisse på +45 30 71 60 81 eller skriv til sisse@dentalinstituttet.dk

www.dentalinstituttet.dk
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