
Dental studierejse til Lapland - "Innovativ Odontologi anno 2022"

Søndag d. 13. februar - søndag d. 20. februar 2022



FAGLIGT PROGRAM

Det overordnede tema i det faglige program er "Innovativ Odontologi anno 2022".

Det faglige program er omfattende med foredrag af fremsynede, entusiastiske finske tandlæger og vores 
medrejsende underviser Tandlæge Seidelin Bache. I tillæg til dette vil der være praktisk anlagt undervisning 
i digital og manuel farvetagning med Teemu Visuri

Finland er et af de lande i Europa, som har den største procentvise andel af tandklinikker, som anvender 
CAD CAM. De store geografiske afstande i landet, har gjort fordelene ved digitale værktøjer åbenlyse, og 
den har gjort de finske tandlæger yderst opfindsomme med teknikker for planlægning og udførelse af 
restorative behandlinger med en kombination af CAD CAM, den nyeste røntgenteknologi og moderne 
restorative materialer. 

Dentalinstituttet er stolt af at kunne præsentere de to tandlæger Kari Pihlman og Petteri Viljakainen, som 
vores undervisere i Helsinki. Når vi rejser videre til Lapland, så fortsætter undervisningen undervejs med et 
endnu ikke fastlagt program.

Det samlede undervisningsprogram er på 23 timer.

UNDERVISEREN

Tandlæge Kari Pihlman dimitterede fra Universitetet i 
Helsinki i 1979. Han har undervist som klinisk lærer på 
tandlægestudiet i Helsinki i mange år – og han har holdt 
foredrag og om restorative materialer og 
adhæsivteknikker i Finland, Baltikum, Centraleuropa, 
Sydafrika, Australien og USA siden 1988. Kari Pihlman 
anses som specialist i digital dental teknologi, hvor han 
har opnået status som ISCD-certificeret international 
CEREC-træner. Endelig har han publiceret utallige artikler 
om bl.a. immunodermatologi og æstetisk tandpleje.

EMNERNE

Kari Pihlman vil belyse, hvad vi skal vide om materialer, der bruges til indirekte restaureringer, 
og hvordan man cementerer dem.

Hans undervisning vil indeholde:

- en kort gennemgang af CAD/CAM-udviklingen
- en vurdering af de forskellige (blok) materialer, deres egenskaber og deres indikationer
- præparationsteknikker
- hvordan man håndterer forskellige materialer med adhæsiv-og cementeringsprocedurer
- valg af cement til forskellige indikationer
- hærdelampens rolle og påvirkning af resultatet
- færdiggørelsen af restaureringen



UNDERVISEREN

Tandlæge Petteri Viljakainen blev færdiguddannet tandlæge fra Universitetet i Helsinki i 2009. Han 
er et akkrediteret medlem af ”British Academy of Cosmetic Dentistry” og medlem af ” American 
Academy of Cosmetic Dentistry”. 

Petteri Viljakainens passion er minimalt invasiv kosmetisk tandpleje. Han holder foredrag og 
træningssessioner internationalt for Ivoclar Vivadent, Tokyama Dental og Canon. 

EMNERNE

Petteri Viljakainen arbejder meget med digitalt smil-design, tandretning, blegning og bonding-
teknikker. Hans fokus er at opnå æstetik med minimalt tab af tandsubstans.

Han vil fotælle os om konceptet smil-design og dental fotografi som basis for det digitale arbejde. Vi 
kommer til at lære mere om blegning, farvetagning, tandretning med klare skinner og minimalistisk
behandling af tidlige kariesangreb med et nyt infiltreringsprodukt kaldet “ICON” fra DMG.



UNDERVISEREN

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.

EMNERNE

Kurset giver et systematisk bud på, hvordan man, sammen med sit team, skaber en 
”overskudsklinik” med større personligt overskud for både klinikejeren og det øvrige team, større 
tidsmæssigt overskud, hvor de faglige opgaver indtager en langt større del af timerne på klinikken i 
forhold til de administrative opgaver og større økonomisk overskud, som forstærker teamets 
overordnede følelse af overskud, glæde og tilfredshed.

Under overskriften ”Overskudsklinikkens ABC” introducerer kurset en række simple og overskuelige 
metoder og værktøjer til optimering af alle aspekter af klinikkens drift - lige til at tage i brug på din 
klinik. Du kommer hjem med konkrete værktøjer, som kan tilpasses din kliniks situation.

• Mere tid til patientbehandling.
• Individuel, målrettet kompetenceudvikling af alle i teamet.
• Øget forudsigelighed i klinikdriften, baseret på overskuelige procedurer.
• En lovlig klinik, hvor man ikke behøver at frygte tilsyn mv. 
• Balance mellem den tid, som bruges på administration versus faglighed. Mere tandbehandling, 

mindre administration.
• Optimeret ressourceanvendelse på tandklinikken gennem simple værktøjer. 
• Optimeret samarbejde ved simplificering og gennemsigtighed i opgave- og ansvarsfordelingen.
• Større succes med at få store behandlingsplaner igennem. 
• Større personligt, tidsmæssigt og økonomisk overskud.



UNDERVISEREN

Tandtekniker Teemu Visuri er Regional Forretningschef for VITA i Nord- og Vesteuropa. Han har 
mere end 20 års erfaring som tandtekniker og fra en flot karriere i dentalindustrien. Teemu Visuri er 
bosiddende i det nordlige Finland. 

EMNERNE

Teemu Visuri vil opdatere vores viden om farvebestemmelse af naturlige tænder.

Han vil gennemgå den grundlæggende teori om visual opfattelse, farvesyn og  farvetagning. 

Både VITAs traditionelle farveskalaer og deres digitale farvetagningsmuligheder vil blive gennemgået
og demonstreret.



DAGSPROGRAM

Søndag d. 13. februar  - Afrejse

10.40 Vi mødes ved 7-Eleven på hjørnet i Terminal 2 i Københavns Lufthavn. 

12.40 Afrejse med Finnair fra København.15.20 Ankomst Helsinki og transport til Hotel Kämp.

19.45 Vi spadserer ca. 1 km. til en fantastisk restaurant med en eksklusiv asiatisk og moderne 
fusionsmenu. Dette er Sisses yndlingsrestaurant i Helsinki.

Mandag d. 14. februar - Helsinki 

07.00-09.00 Morgenmad.

09.00-16.00 Fagligt program med tandlæge Kari Pihlman. 

16.00-18.45 Tid på egen hånd. 

18.45 Vi spadserer sammen til en fælles middag på en restaurant i Helsinki.

Tirsdag d.  15. februar - Helsinki 

07.00-08.00 Morgenmad.

08.00-15.00 Fagligt program med tandlæge Petteri Viljakainen.

15.00 Resten af dagen er fri til f.eks. spa på hotellet, shopping og udforskning af Helsinki. Man 
kan følges med Sisse rundt i byen om ønsket. 

Middagen denne aften er på egen hånd og ikke inkluderet i rejsens pris.

Onsdag d. 16.  februar - Lapland – Snow Village

07.00-09.00 Morgenmad og udtjekning fra Hotel Kämp. 

09.00 -09.30 Transfer til lufthavnen. 

11.25-12.55 Fly fra Helsinki til Kittila.

13.30-14.00 Transfer til ishotellet Snow Village – 5.000 kvm iskunst! 

14.00 Frokost ved ankomst.

15.30 Rundvisning på ishotellet.

19.00 Middag i isrestauranten – 3 retters servering (efterfølgende hygge, og mulighed for drinks i 
isbaren, eller man kan rykke ind i varmen, inden det er tid til at kravle i polarposerne i 
værelserne bygget i sne og is. Her deler vi værelser på kryds og på tværs.



Ishotellet bygges hvert år i november – altid med et nyt tema!



Torsdag d. 17. februar - Snescooter safari 

08.00-09.30 Morgenmad og udtjekning fra ishotellet.

09.30-10.30 Transfer til Hotel Harriniva.

11.30-15.30 Snescooter safari gennem sneklædte skove og på frosne søer. 

Frokost i Kota i skoven. 

15.30-19.00 Et pusterum til afslapning og evt. sauna.

19.00 Middag på restaurant.

Fredag d. 18.. februar – Husky-tur 

07.30-08.30 Morgenmad på hotellet.

08.30-14.00 En af turens højdepunkter venter. Vi møder vores slædehunde, men inden får vi et 
lynkursus i at køre hundeslæde, for vi skal nemlig køre vores egen slæde. Turen er 20-25 km 
og går gennem de smukkeste skove, tundraer og frosne søer. Vi spiser frokost i skoven.  

14.00-16.00 Tid til sauna og afslapning om eftermiddagen. 

16.00-19.00 Fagligt program med Tandlæge Leila Seidelin Bache.

19.00 Middag på hotellet. 



Lørdag d. 19. februar: Is-gokarts & sauna world

07.00-08.00 Morgenmad.

08.00-12.00 Fagligt program med Tandlæge Leila Seidelin Bache.

12.00-13.00 Frokost på hotellet.  

13.00-18.00 Eftermiddagen bruger vi på at køre is-gokarts på floden som markerer grænsen til det 
svenske Lapland. Efter vi har kåret vinderen af gokarting på is tager vi videre til Arctic 
Sauna World, hvor der er rig mulighed for at prøve saunaer i alle afskygninger og en dejlig 
frisk dukkert i den frosne sø.  

19.00 Afskedsmiddag i Kota ved Harriniva. Taler, sange og digte er velkomne.

Søndag d. 20. februar – Hjemrejse

07.00-09.00 Morgenmad og udtjekning fra Hotel Harriniva.

09.00-11.00       Fagligt program med Tandtekniker Teemu Visuri.

11.00-12.00       Transfer til Kittila lufthavn.

13.35-15.05 Fly fra Kittila til Helsinki.

17.55-18.40 Fly fra Helsinki til København.

På gensyn - og tak for alle eventyrene vi havde sammen!



HOTELLER

Hotel Kämp i Helsinki – 3 nætter

Det gamle pompøse Hotel Kämp er det smukkeste hotel i Helsinki. Det blev bygget i 1887 i hjertet af byen 
overfor den smukke park Esplanade.

Hotellet emmer af historisk elegance og kvalitet med en indre gårdhave, et fransk inspireret Brasserie og en 
skøn spa-afdeling. 

HOTEL KÄMP, Pohjoisesplanadi 29, 00100 Helsinki, Finland
Telefon: +358 9 576 111
www.hotelkamp.com



Snowvillage i Kittilä – 1 nat

Vi skal opleve at sove én nat på et helt utroligt hotel - et kunstværk bygget af is og sne. Her må vi rykke godt 
sammen på værelserne, men det bliver vi sikkert glade for i kulden. 

Lapland Hotels Snowvillage, Lainiotie 566, 99120 Kittilä
Telefon: +358 16 323 6050
E-mail: snowvillage@laplandhotels.com

Hotel Harriniva i Muonio – 3 nætter

Hotellet ligger direkte ud til floden Muonio, og 1 km. derfra kan man krydse floden over til det svenske 
Lapland. Hotellet har restaurant, og egen bar, hvor man kan hygge om aftenen. Der er wi-fi på værelserne, 
som er indrettet i bedste laplandsstil med masser af træ. Der er sauna på hotellet, og spa ved floden med 
boblebad, hvor man kan nyde udsigten over floden. 

Harriniva, Harrinivantie 35, FI-99300 Muonio
Telefon: +358 400 155 100
www.harriniva.fi



DELTAGERLISTE & VÆRELSESFORDELING PÅ ISHOTEL

PRIS

Pris per person i dobbeltværelse er 35.000 kr.

Tillæg for enkeltværelse i 6 nætter er 4.450 kr.

Det er ikke muligt at få enkeltværelse på ishotellet den éne nat, vi sover der.

Rejsens pris inkluderer alle aktiviteterne i programmet samt de fleste måltider.

Drikkevarer er som hovedregel ikke inkluderede.

VIGTIGT

Husk selv at arrangere rejseforsikring og eventuel afbestillingsforsikring.

Titel: Navn: Snow Village: Postnr: By:
1 Tandlæge Peter Buschmann Alsbirk 2800 Kongens Lyngby
2 Tandlæge Charlotte Ørts 2800 Kongens Lyngby
3 Tandlæge Kirsten Rysgaard 5000 Odense
4 Tandlæge Lone Kjems Vester 4300 Holbæk
5 Tandlæge Jesper Kjems 4300 Holbæk
6 Tandlæge Mette Boutrup 7000 Fredericia
7 Klinikkoordinator Peter Germand Madsen Boutrup 7000 Fredericia
8 Tandlæge Birgitte Wulff Venge 2610 Rødovre
9 Tandlæge Tage Kjærulf Torp 8653 Them

10 Tandlæge Ole Stæhr Jacobsen 4800 Nykøbing Falster
11 Tandlæge Gitte Stæhr Jacobsen 4800 Nykøbing Falster
12 Tandlæge Henrik Riisager Harmsen 4200 Slagelse
13 Ledsager Ove Helman Jensen 4200 Slagelse
14 Tandlæge Sandra Nöthling 6700 Esbjerg
15 Tandlæge Frank Nöthling 6700 Esbjerg
16 Tandlæge Leila Seidelin Bache 4300 Holbæk
17 Arrangør Sisse Wellejus hansen 5550 Langeskov
18 Rejseleder Kasper Trojlsgaard 1401 København

2 PERSON ICE 
SUITE 
4 PERSON ICE 
SUITE

4 PERSON ICE 
SUITE

2 PERSON ICE 
SUITE 
2 PERSON ICE 
SUITE 
2 PERSON ICE 
SUITE 
2 PERSON ICE 
SUITE 
2 PERSON ICE 
SUITE 



PAKKERÅD

Materialevalg:
Bomuld er ikke det bedste materiale, når du skal holde dig varm. Hvis det bliver fugtigt, så isolerer det 
meget dårligt og så tørrer det langsomt, så lad det bliver derhjemme. Uld holder derimod varmen, også 
selvom det bliver fugtigt. Uld tørrer dog også langsomt. Syntetiske materialer varmer godt, også ved fugt, og 
tørrer hurtigt – til gengæld kommer det, modsat uld, hurtigt til at lugte.

Lag på lag-princippet: 
1. Inderste lag: Du vil gerne opnå ikke at afgive varme, så et godt basis-lag er lange underbukser og lang 

undertrøje og gerne i uld, da det isolerer, selvom det bliver fugtigt. Det inderste lag skal være 
svedtransporterende, så du holder huden tør og dermed varm. Du kan overveje et sæt i en tyk kvalitet.

2. Mellemlag: Imellem inderlaget og yderlaget vælger du et lag, der indkapsler den varme luft omkring 
kroppen. Det kan fx være en tyk fleece, uldtrøje eller dun. Gerne noget du kan ånde i, så du holder dig 
tør og varm.

2. Yderste lag: Vind -og vandafvisende og gerne i et åndbart materiale. En tyk dunjakke vil være at 
foretrække om vinteren, men en tyk anorak vil også være god. Gerne med en stor hætte, du kan slå op. 
Det er en fordel, hvis de forskellige lag kan lynes. På den måde kan du hele tiden regulere din 
kropstemperatur alt efter de aktiviteter, du er i gang med. Beregn 4-5 lag på overkroppen og 2-3 lag på 
benene.

Dette får du udleveret i Lapland (men det anbefales også selv at have overtøj, støvler og handsker med).
• Varm termodragt
• Snestøvler og et par uldsokker
• Balaclava og varme handsker
• Hjelm når du skal køre snescooter

Huskeliste:
• Tøj til restaurant, hotel, virksomhedsbesøg og klinikbesøg i Helsinki
• Dagtursrygsæk og evt. thermoflaske
• Varme støvler eller vandrestøvler
• Indendørs fodtøj og evt badetøfler 
• Skiundertøj (uld er at fortrække eller syntetisk – igen undgå bomuld) 
• Fleece og/eller uldtrøjer og bukser
• Varme uldne sokker
• Kørekort hvis du selv skal køre snescooter
• Evt. pandelampe til nordlysture
• Badetøj
• Skibukser og evt. vindtæt overtrækbuks 
• Vindtæt anorak eller skaljakke med hætte 
• Både en let hue og en kraftig hue (skal kunne dække ørerne helt) 
• En par lette fleecehandsker (som inderhandske) og et par varme luffer
• Halsvarmer/buff/kort tørklæde som også kan trækkes op til over næsen
• Gode solbriller som slutter tæt til dig som også beskytter mod det stærke sollys fra siden 
• Skibriller. Bruger du normalt briller, så anbefaler vi kontaktlinser om muligt, når vi er på tur
• Personlig medicin og toiletsager inkl. solcreme og læbepomade (min. faktor 30)
• Håndsprit og mundbind – evt. hjemmetest
• Kamera, telefon samt oplader 
• Pengebælte (godt også til ”varm” opbevaring af din mobil tæt på kroppen) 
• Pas, valuta og sygesikringsbevis 

Der er inkluderet 1 x indtjekket bagage af maks. 23 kg. på Finnair og 8 kg. håndbagage.



AFBESTILLINGSBETINGELSER

Vi forbeholder os ret til at ændre steder og aktiviteter i programmet, hvis det er nødvendigt på grund af 
Covid-19. Hvis det f.eks. ikke er tilrådeligt at opholde sig i Helsinki, så kan vi finde på at tage vores 
undervisere fra Helsinki direkte med til Lapland i stedet.

Må rejsen helt aflyses på grund af Covid-19, så gælder reglerne for refundering af pakkerejser naturligvis.

Ved afbestilling af rejsen indtil 75 dage før afrejse er 30% af rejsens pris tabt. Ved afbestilling 75 -15 dage 
før afrejse opkræves et gebyr på 85 % af rejsens pris. Herefter kan Dentalinstituttet ikke refundere noget af 
rejsens pris.

Såfremt der inden for et tidsrum af 14 dage før rejsens påbegyndelse forekommer krigshandlinger, 
naturkatastrofer, livsfarlige smitsomme sygdomme og andre hermed ligestillede begivenheder, kan rejsen 
afbestilles vederlagsfrit. Det vil dog være en betingelse, at danske myndigheder (eksempelvis 
Udenrigsministeriet, sundhedsmyndigheder eller andre offentlige myndigheder) direkte fraråder rejser til 
det pågældende område, og at begivenhederne er opstået efter rejsens bestilling.

Rejsen udbydes af Dentalinstituttet
Telefon: 30716081

E-mail: sisse@dentalinstituttet.dk
www.dentalinstituttet.dk

http://www.dentalinstituttet.dk/
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