
KURSUSINVITATION
TIL TANDLÆGER, TANDPLEJERE & 
KLINISKE TANDTEKNIKERE

Hyppige forandringer på tunge og 
orale slimhinder
- Diagnosticering, behandling og opfølgning

I en travl hverdag med mange patienter og stadig mere 
komplekse kliniske og administrative arbejdsgange, er vores mål, 
at hjælpe til at lette diagnosticeringen, behandlingen og evt. 
viderehenvisningen af patienter med slimhindeforandringer i 
mundhulen og på tungen. Tidlig diagnosticering og behandling af 
maligne forandringer er helt afgørende for vores patienters 
overlevelse og risiko for funktionsnedsættelse. 

Kurset henvender sig til alle klinikere - tandplejere, tandlæger og 
kliniske tandteknikere - som har et ønske om at få opdateret sin 
viden inden for oral medicin og patologi med fokus på 
diagnosticering, behandling, henvisningsprocedure samt 
opfølgning af de hyppigst forekommende slimhindeforandringer i 
mundhulen. Andre faggrupper er selvfølgelig velkomne.

Aftenkursus
Kl. 16.00 – 21.30

Odense 
Tirsdag d. 24. marts 2020 

ODEON
Odeons Kvarter 1

5000 Odense C

Aarhus
Tirsdag d. 21. april 2020 

Radisson Blu Scandinavia Hotel 
Margrethepladsen 1 

8000 Aarhus C

Pris per deltager 3.750 kr. 
inkl. moms og god 

forplejning



TORE TRANBERG LEFOLII 
KÆBEKIRURG & SPECIALTANDLÆGE 

I TAND-MUND-KÆBEKIRURGI  

Kæbekirurg, Specialtandlæge i tand-mund-kæbekirurgi Tore 
Tranberg Lefolii har sin kliniske hverdag på Rigshospitalets Tand-
mund-kæbekirurgisk Klinik. 

I tillæg til sit arbejde på Rigshospitalet - åbnede han i 2018 op for 
modtage patienter i sin nyetablerede henvisningspraksis Klinik for 
Kæbekirurgi Sjælland i Kalundborg. Herudover er han tilknyttet 
Tandlægeskolen i København som klinisk lærer på Odontologisk 
Institut, hvor han underviser i implantologi.

Til daglige har Tore et bredt samarbejde med privatpraktiserende 
tandlæger og øre-næse-halslæger i diagnosticering og behandling 
af almindelige forekommende slimhindeforandringer såvel som 
mere sjældne og maligne tilstande. 

TILMELDING

info@dentalinstituttet.dk 

30 71 60 81

www.dentalinstituttet.dk

EMNER

Hyppigt forekommende 
slimhindeforandringer i 

mundhulen og på tungen            
- benigne og maligne

Symptomer og diagnosticering 

Hvad skal henvises - og hvor?

Biopsitagning og behandling

Det tværfaglige aspekt

Opfølgning og vedligeholdelse    
- hvor ofte og hvordan?

Kurset kvalificerer til
4 point/CE-timer

https://www.facebook.com/sisse.w.hansen.9/videos/10156675305937746/



