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VELKOMMEN

til Tandlægeforeningens 

KONFERENCE FOR KLINIKASSISTENTER 2021

i Aalborg

Parodontologi

Det er en kæmpe fornøjelse endelig igen at kunne byde Jer velkommen til Tandlægeforenin-

gens Konference for klinikassistenter 2021.

Årets emne er Parodontologi – det er ti år siden vi sidst havde det emne på programmet, og 

vi glæder os til at præsentere Jer for dygtige danske forskere og klinkere, som vil give den 

nyeste viden inden for fagområdet. 

Som noget nyt i år vil vi med baggrund i erfaringerne under COVID-19 have oplæg live 

streamet fra Symposiet, så vi alle i teamet samtidig kan få glæde af de spændende og rele-

vante oplæg, der er fælles for symposiet og konferencen. 

Sygdommen parodontitis er udbredt globalt og fylder meget i vores daglige arbejde på 

klinikken. Parodontologien er derfor en vigtig og også en interessant odontologisk disciplin. 

Det kræver en solid klinisk indsats af os alle i teamet både at kunne mestre diagnostik og 

forebyggelse - og samtidig også have et grundigt kendskab til anerkendte retningslinjer for 

behandling. Særligt i dag hvor vi tilstræber tandbevarende behandlinger, der fører til sunde 

forhold, som skal opretholdes over lang tid.

På Konferencen for klinikassistenter 2021 kommer vi omkring sygdommens årsagsforhold og 

udvikling samt indflydelse på det almene helbred. Vi vil høre om nyeste diagnostik og klassi-

fikation, samt behandlingen af patienter med alt fra initial til advanceret parodontal sygdom 

og med fokus på tandklinikassistentens rolle i behandlingen af patienterne.

Konferencen omfatter emner, der har relevans for alle tandklinikassistenter der til daglig 

arbejder på tandklinikker.

Målet er, at det samlede odontologisk team efter Konference og Symposium 2021 kan tilbyde 

patienter med parodontitis en evidensbaseret tilgang til sygdomsklassifikation, systematisk 

tidssvarende behandling - og siden vedligeholdelse af opnåede behandlingsresultater. 

Vi håber meget, I finder programmet interessant og vi ses i Aalborg den 5. november 2021.

Caroline Bindslev Hørsted, tandlæge, viceinstitutleder for uddannelse, IOOS  

Ole Thomas Marker, efteruddannelseschef, Tandlægeforeningens Efteruddannelse

Tina Mie Juul
Konference ansvarlig
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PROGRAMOVERSIGT       Fredag den 5. november 2021

08.30-09.00 MORGENMAD- OG KAFFE

09.00-09.15 Velkomst og indledning 
 Caroline Bindslev Hørsted

09.15-10.00 Hvad er pardontitis og udfordringen?

 Morten Kaarup-Christensen 

10.00-10.30 PAUSE

10.30-11.00 Parodontitis diagnoser og klassifikation

 Anne Havemose-Poulsen

11.00-11.40 Interview: Samspillet med dit (orale) mikrobiom (streaming fra symposiet)

 Mogens Killian
 Lone Frank

11.40-12.05 Immunologi og parodontologi

 Mette Kjeldsen

12.05-12.30 Hvorfor har parodontitis indflydelse på systemiske sygdomme?

 Morten Bay Grauballe

12.30-13.30 FROKOST

13.30-14.00 Ortodonti på parodontitis patienter

 Morten G. Laursen

14.00-14.30 Redskaber og instrumenter i parodontalbehandlingen

 Julie Pajaniaye

14.30-14.45 KORT STRÆKKE BEN PAUSE

14.45-15.30 Infektionskontrol/ikke-kirurgisk behandling af parodontitis i praksis 
 (streaming fra symposiet) 

 Mette Rylev
 Lone Sander

15.30-16.00 PAUSE

16.00-16.40  Giv et adfærdsskub i den rigtige retning – forandringer ved anvendelse af 
indsigter om mennesket og vores adfærd (streaming fra symposiet)

 Tinna Nielsen

16.40-17.00 Parodontal kirurgi og vedligeholdelse
 
 Morten Kaarup-Christensen

17.00-17.05 Næste års emne og afslutning

 Caroline Bindslev Hørsted

PARODONTOLOGI
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Følg med på Facebook, hvor vi 

løbende opdaterer med nyt fra 

konferencen for klinikassistenter.

facebook.com/tandlaegeforeningensefteruddannelse



11.00-11.40 Interview: Samspillet med dit (orale) mikrobiom) (streaming fra symposiet)

 Lone Frank, videnskabsjournalist, forfatter og PhD i neuro-biologi  

Mogens Killian, professor emer. i medicinsk mikrobiologi, adjungeret professor i bakteriepopu-

lationsgenetik 

 Vores forhold til de mere end 1000 bakterie-, Archaea- og svampearter, som udgør vores 

mikrobiom, er et resultat af millioner af års coevolution og har medført et gensidigt afhæn-

gighedsforhold, som for det meste er præget af harmonisk interaktion. Den nyeste kortlæg-

ning af det orale mikrobiom har gjort det klart, at caries og parodontitis skyldes en ubalance 

(dysbiose) i mundhulens mikrobiom induceret af moderne livsstil. Ændringer i kost og andre 

økologiske faktorer resulterer i ændringer i balancen mellem de forskellige mikroorganismer i 

mikrobiomet, ikke mindst i mundhulen og tarmen. Lone Frank og Mogens Kilian diskuterer, hvad 

denne viden betyder for forståelsen af vores generelle velfærd, de orale sygdomme og for den 

optimale behandling og forebyggelse af dem.  

11.40-12.05 Immunologi og parodontolgi

Mette Kjeldsen, klinikejer og underviser på IOOS

Bakterier er årsagen til gingivitis og parodontitis, men kan immunforsvaret forklare de meget 

forskellige forløb patienterne oplever?

12.05-12.30 Hvorfor har parodontitis indflydelse på systemiske sygdomme?

Morten Bay Grauballe, henvisningstandlæge, ph.d.

De seneste års forskning har vist, at selv mindre kroniske betændelsestilstande kan have stor 

indvirkning på vores almene sundhed.

Parodontitis er en kronisk betændelse omkring tænderne forårsaget af bakterier. Støtte-

vævene omkring tænderne nedbrydes, og det giver adgang for bakterier til blodbanen. 

Bak terierne, og det immunrespons der opstår herpå, er en del af forklaringen på, hvorfor 

betændelse i mundhulen medvirker til - og påvirker systemisk sygdomsudvikling.

Det er derfor interessant at se på samspillet sygdommene imellem. Det er påvist hos patien ter 

med diabetes og parodontitis, at behandler man deres betændelse i mundhulen, opnår man 

også bedre kontrol med deres diabetes.  

Dette foredrag vil give en forståelse for, hvorfor parodontitis i disse år kædes sammen med 

systemiske sygdomme som hjertekarsygdomme, leddegigt, psoriasis og diabetes. Derudover 

vil foredraget omhandle, hvilke forholdsregler der gælder ved behandling i tandlægestolen af 

patienter med disse sygdomme.

12.30-13.30 FROKOST

08.30-09.00 MORGENMAD OG -KAFFE

09.00-09-15 Velkommen og indledning 

Caroline Bindslev Hørsted, viceinstitutleder for uddannelse

09.15-10.00 Hvad er parodontitis og udfordringen?

 

Morten Kaarup-Christensen, afdelingstandlæge

Hvad er egentlig folkesygdommen parodontitis? Der vil overordnet blive gennemgået udvikling 

og behandling af sygdommen. 

Samtidig vil oplægget komme ind på de udfordringer, vi som behandlere står med ikke kun til 

dagligt, men også i de specielle tilfælde, hvor sygdommen ikke udvikler sig som forventet.

10.00-10.30 PAUSE

10.30.-11.00 Parodontitis diagnoser og klassifikation

Anne Havemose-Poulsen, institutleder, tandlæge ph.d.

Parodontitis kan næsten betegnes som en folkesygdom. En stor del af befolkningen får i løbet 

af livet en eller anden grad af parodontitis – det kan være på enkelte tænder eller mange 

tænder. Særligt alvorligt bliver det, når unge rammes, og når sygdommen forløber hurtigt og 

endnu værre, når sygdomme overses eller opdages for sent. 

Parodontitis diagnostik hjælper os med at beskrive sygdomsbilledet og dermed at skelne mel-

lem det syge og det raske i tændernes støttevæv. Klassifikationssystemer hjælper os med at 

inddele patienterne i grupper, så vi får overblik og bedre kan planlægge den rigtige behand-

ling. 

Ingen patienter fortjener at få overset deres parodontale sygdom. Det er en fælles opgave for 

tandplejeteamet at forhindre dette, og derfor er det vigtigt, at alle forstår, hvad parodontitis 

er, hvordan sygdommen viser sig klinisk, hvilke symptomer patienten har, hvilke behandlinger 

vi kan tilbyde, og hvad prognosen er for et vellykket resultat. 

Med særlig vægt på patienttilfælde med alvorlig parodontitis illustreres i tekst og billeder, 

hvad der er vigtigt at vide omkring parodontitis, og hvordan vi giver den enkelte patient den 

bedste behandling, så vi kan bevare tænderne længst muligt. 

Lad os sammen hjælpe vores patienter med at bevare deres egne tænder.
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13.30-14.00 Ortodonti på parodontitis patienter

Morten G. Laursen, specialtandlæge i ortodonti

Mange patienter med parodontitis og fæstetab oplever ændringer i tandstillingen, som kan 

føre til uhensigtsmæssig belastning af tandsættet, funktionsproblemer og væsentlige kosme-

tiske gener. 

Hvordan kan ortodontien hjælpe til at bevare tænderne, forbedre funktionen og bringe smilet 

tilbage i det parodontalt kompromitterede tandsæt? 

Præsentationen vil fokusere på de ortodontiske muligheder og udfordringer i den interdisci-

plinære behandling af patienter med reduceret men sundt parodontium.

14.00-14.30 Redskaber og instrumenter i parodontalbehandlingen

Julie Pajaniaye, tandplejer MHH

Hvilke redskaber og instrumenter må I have i skuffen, og er der nogle, I kan undvære? Er der 

nogle redskaber, der virker bedre end andre? Hvorfor er det nødvendigt at have produkter til 

indfarvning på klinikken? Og skal vi virkelig bruge så meget energi på at motivere patienterne 

til at ændre børstevaner? 

Få svar på hvad der er op og ned i de praktiske dele af parodontalbehandlingen, fra valg af 

profylakseredskaber og brug af indfarvning til opbygning og vedligehold af et passende 

instrumentsæt til parodontalbehandling, og få overblik over, hvorfor disse enkeltdele hver 

især kræver omhyggelig opmærksomhed, for at klinikken får succes med parodontalbehand-

lingerne. 

14.30-14.45 KORT STRÆKKE BEN-PAUSE

14.45-15.30  Infektionskontrol/ikke-kirurgisk behandling af parodontitis i praksis  

(streaming fra symposiet) 

Mette Rylev, tandlæge, ph.d., EFP-cert. spec. i parodontologi 

Lone Sander, tandlæge, ph.d., EFP-cert. spec. i parodontologi 

 

Vellykket behandling af parodontitis er baseret på kontrol af infektionen og evt. modificerende 

faktorer.

Som følge heraf indledes enhver parodontitisbehandling med at opnå biofilmkontrol supra-

gingivalt efterfulgt af subgingival instrumentering. Hensigten er at opnå lav plak-% samt rene 

tand – og rodoverflader. Dette leder til reduktion af vævsresponset udtrykt ved lavere blød-

nings-% og pochedybde. Motivation til god mundhygiejne og rygestop skal betænkes profes-

sionelt sammen med omhyggelig og korrekt instrumentering.

Den videnskabelige baggrund for denne tilgang er veldokumenteret, og der foreligger nu nye 

internationale retningslinjer for behandling af parodontitis. Retningslinjerne giver anbefalinger 

til den behandling en given patient skal modtage afhængigt af, hvilket sygdomsstadie denne 

befinder sig på. 

Forelæsningen gennemgår i detaljer den ikke-kirurgiske behandling af parodontitis, og 

hvorledes behandlingen tilrettelægges og resultater vurderes. Midler, metoder og arbejds-

gange anbefales med udgangspunkt i den foreliggende videnskabelige evidens. 

Ved revurdering af behandlingens resultat kræves der viden om, hvorvidt målet med be-

handlingen er opnået, samt hvilke tiltag der skal foranstaltes efter effektiv ikke-kirurgisk 

behandling: Vedligeholdelse af resultatet – hvis patienten blev rask - eller behov for yderligere 

korrektiv behandling – herunder kirurgi.

15.30-16.00 KAFFEPAUSE

16.00-16.40  Giv et adfærdsskub i den rigtige retning – forandringer ved anvendelse af indsigter om 

mennesket og vores adfærd (streaming fra symposiet)

Tinna C. Nielsen, antropolog, diversitetsekspert og inkluderende adfærdsdesigner  

Når der er uoverensstemmelser mellem fakta og handlinger, og vores viden som fagprofes-

sionelle og vores adfærd, hvordan lukker vi så de gab? Hvis undersøgelser viser, at der er et 

fald i kirurgisk behandling af parodontitis, men ikke et fald i antal tilfælde, hvordan kan vi så 

ændre dette? Indlægget her handler om at forstå dette fra et adfærdsvidenskabeligt perspek-

tiv. I undersøgelsen af det forunderlige og irrationelle ved menneskets sind bliver vi også nødt 

til at forholde os til, hvem det er, vi behandler, og hvem vi ikke behandler. Behandler vi mon 

alle lige? Eller kunne det tænkes, at det ikke altid forholder sig, som vi har en intention om? Og 

hvad kan vi så gøre ved det? Indlægget giver nogle nye indsigter og konkrete greb til at kunne 

skabe nogle effektive forandringer i praksis. 

16.40-17.00 Parodontal kirurgi og vedligeholdelse

Morten Kaarup-Christensen, afdelingstandlæge

Når almindelig behandling ikke er nok, kan kirurgisk behandling være en mulighed. Oplægget 

vil gennemgå eksempler på forskellige former for parodontal kirurgi ved hjælp af cases og 

teori. 

Efter endt behandling er vedligeholdelse af det opnåede resultat af højeste vigtighed. Hvad 

består vedligeholdelsesbehandling af, og hvor kan man som klinikassistent spille en rolle heri?

17.00-17.05 Næste års emne og afslutning 

Caroline Bindslev Hørsted, viceinstitutleder for uddannelse

K O N F E R E N C E  F O R  K L I N I K AS S I ST E N T E R  2 0 2 1  ·  PA R O D O N T O L O G I
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Anne Havemose-Poulsen

Titler og ansættelser ved Odontologisk Institut, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, 

Københavns Universitet:

1992 Cand.odont 

1996 Ph.d. 

1997-2008 Forskningsassistent/Forskningsadjunkt ved Afdeling for Parodontologi  

2008-2019 Afdelingstandlæge ved Afdeling for Parodontologi

2014- Klinikchef 

2019- Institutleder

Øvrige ansættelser:

2006-11  Henvisningstandlæge i parodontologi i privat praksis hos Michael Due Jensen, 

Måløv.

2011- 19  Henvisningstandlæge i parodontologi i privat praksis hos Alireza Sahafi,  

Kgs. Lyngby.

Julie Pajaniaye

Siden 2014 er Julie ansat som forskningsprojektkoordinator og tandplejer på Sektion for 

Parodontologi, IOOS, AU, hvor hun bl.a deltager i gennemførelsen af kliniske forskningspro-

jekter, undervisning på Diplomuddannelsen i Oral Helse og er ansvarlig for at styre forskn-

ingsprojekter i henhold til GCP-standarder. Julie har omfattende erfaring i non-kirurgisk 

behandling af parodontitis og er en erfaren kursusgiver og hands-on instruktør indenfor 

efter- og videreuddannelse i avanceret parodontal instrumentering. Julie har i en årrække 

desuden virket som undervisningsassistent på Tandplejeruddannelsen på IOOS, AU samt har 

adskillige års erfaring fra privat tandlægepraksis og PA-henvisningspraksis bag sig, siden 

hun blev uddannet tandplejer i 2008. Ud over sin tandplejeruddannelse har Julie en master-

grad i Humanistisk Sundhedsvidenskab og Praksisudvikling fra AU.

Lone Frank

Videnskabsjournalist ved Weekendavisen og vært på podcasten 24 Spørgsmål til Professor-

en. Ph.d. i neurobiologi og forfatter til foreløbig seks bøger, hvoraf den seneste er ’Størst 

af alt – om kærlighedens natur’, som udkom i 2020. Er desuden medskaber af dokumentar-

filmene ’Genetic Me’ og ’Hunting for Hedonia’. 

Speakers
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Lone Sander

Tandlæge, PhD, EFP-certificeret specialist i parodontologi.

Tidligere: Adjunkt, parodontologi/Aarhus Universitet, lektor og overtandlæge, Glasgow 

Dental Hospital & School/UK

Nuværende: klinikejer, privat henvisningspraksis, Aarhus C, kursusgiver

Mette Kjeldsen

Tandlæge, ph.d., klinikejer og underviser på nstitut for Odontologi og Oral Sundhed, 

Aarhus Universitet

Mette Rylev

Mette Rylev er uddannet tandlæge i 2000, EFP- certificeret specialist i parodontologi 

og Dr. med. dent. fra Bern Universitet, Schweiz i 2006 og PhD i mikrobiologi i 2009 fra 

Aarhus Universitet.  

 

Er ansat i privat henvisningspraksis inden for parodontologi i Aarhus og Svendborg. 

 

Mette har nationalt og internationalt afholdt flere kurser og uddannelsesforløb for 

hele tandplejeteamet i parodontologi og behandling af periimplantitis. Hun er medlem 

af ITI som ITI-fellow. 

 

Mogens Killian

Mogens Kilian er cand.odont. fra Aarhus Tandlægehøjskole i 1968 og dr.odont. fra 

1976. Efter specialisering i klinisk mikrobiologi og to år som visiting associate profes-

sor ved Department of Microbiology, University of Alabama at Birmingham, USA, blev 

han i 1981 professor i Oral Biologi ved Aarhus Tandlægehøjskole. Siden 1991 har Kil-

ian været professor i Medicinsk Mikrobiologi ved Aarhus Universitet. Fra oktober 2014 

blev han professor emeritus og blev samtidigt ansat som direktør for Lundbeckfond-

ens Initiative for Integrative Psychiatric Research, iPSYCH. I 2015 blev han adjungeret 

professor i Bakterie polulationsgenetik ved Odontologisk Institut, Københavns Univer-

sitet. Han har publiceret mere end 250 videnskabelige originalartikler og 75 lære- og 

håndbogskapitler om mikrobiologi og immunologi med specielt fokus på bakteriers 

genetiske populationsstruktur og klon-relaterede virulens, slimhindeimmunologi, og 

sammenlignende evolution af normalfloraen og patogene bakterier i øvre luftveje og 

mundhule. Kilian har modtaget en række priser bl.a. Zendium-Hoogendorn research 

prize 1994, Thuréus research prize 1996, Fritz Kauffmann prisen 1997, er æresdoktor 

fra Malmö universitet og Kings College London og Elected fellow af American Academy 

of Microbiology.
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Morten G. Laursen

Morten G. Laursen er uddannet tandlæge i 2001 og specialtandlæge i 2007 fra Aarhus 

Universitet. Han er deltidsansat siden 2007 på Sektion for Ortodonti, Aarhus Universitet 

med post- og prægraduat undervisning og som co-director for The Aarhus International 

Short-Term Course in Orthodontics. Han er ligeledes beskæftiget på deltid i privat ortodon-

tisk praksis siden 2007 og med egen specialtandlægepraksis i Aarhus siden 2012. Han er 

aktivt medlem af The Angle Society of Europe og medlem af bestyrelsen i Dansk Ortodon-

tisk Selskab. Hans forskningsinteresser er fokuseret på det dento-alveolære kompleks og 

tandbevægelse. 

Morten Bay Grauballe

Uddannet tandlæge fra Københavns Universitet i 2005. Ph.d fra Aarhus Universitet med 

fokus på det indbyrdes forhold mellem marginal parodontitis og diabetes. Modtog i 2012 

Diabetes Foreningens Legat. Endvidere særlig interesse for infektionskontrol i forbindelse 

med implantatbehandling.

Desuden henvisningstandlæge med hovedvægt på marginal parodontitis og periimplantitis. 

ITI Fellow og ITI Education Delegate.

Morten Kaarup-Christensen

Schweizisk specialtandlæge i Parodontologi 2001

Afdelingstandlæge Afd. for Parodontologi, Københavns Universitet 2009-2013

Afdelingstandlæge, Sektion for Parodontologi, IOOS, Aarhus Universitet fra 2009

Tinna C. Nielsen

2015-  Founder of Move the Elephant for Inclusiveness (www.movetheelephant.org)

2013-  Co-Founder of non-profit global Inclusion Nudges Global Initiative (www.

inclusion-nudges.org)

2015- Expert at World Economic Forum

2015:   Awarded as Young Global Leader by World Economic Forum (www.weforum.org/

community/forum-young-global-leaders) and selected as expert for the WEF 

global Expert Network.

2019    Kakuma Refugee Camp, Initiative with UNHCR, Danish Church Aid, and Oxford 

University 

2017    World Economic Forum Annual Meeting, Davos

2016-     Co-Chair for Global Future Council for Behavioural Science, World Economic 

Forum

2015- Gender Inclusive adviser, designer, educator at the United Nations

2015-    Faculty Member and Executive Leadership Educator

   Oxford University Executive Leadership Education, Kakuma Refugee Camp, 

Kenya
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   Lab for Open Innovation in Science (LOIS), Ludwig Boltzmann Gesells-

chaft, Austria

   Amani Institute for Social Innovation Management, Kenya and Brazil 

   Open University (Folkeuniversitetet), Denmark

2010-2015 Global Head of Inclusion, Diversity & Collaboration, Arla Foods 

2007-2010 Diversity & Equality consultant, The Danish Institute for Human Rights 

2004-2007 Research Assistant, Copenhagen Business School (CBS)
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Kursussted

Aalborg Kongres & Kultur Center, Europa Plads 4, 9000 Aalborg

Kursuspris

Kr. 2.900,- for ansatte hos medlemmer af Tandlægeforeningen

Kr. 4.350,- for ansatte hos ikke medlemmer af Tandlægeforeningen

Prisen er inklusiv pauseforplejning.

Hvor tilmelder jeg mig?

Tilmelding foregår på www.tandlaegeforeningen.dk.

Seneste tilmeldingsfrist er mandag den 1. november 2021, forudsat der er ledige pladser.

Er du tandplejer, anbefaler vi i år, at du deltager på Symposium

Hvis du bliver forhindret eller syg

Ved afbestilling efter den 7. oktober 2021 refunderes 50 % af kursusprisen.

Ved afbestilling efter den 21. oktober 2021 opkræves 100 % af kursusprisen.

Afbestilling skal i alle tilfælde ske via mail til efteruddannelse@tdl.dk eller via telefon 70 25 77 11.

Du er velkommen til at sende en anden deltager i stedet, blot du giver besked.

Hvor kan jeg overnatte?

Bemærk at overnatning ikke er en del af kursusprisen. Hotelreservation kan foretages via Visit-

Aalborg, som har samlet ledige hotelværelser i Aalborg i forbindelse med konferencen. Du finder 

hotelværelserne via link på tilmeldingssiden.

Særlige forholdsregler pga. COVID-19

Tandlægeforeningen følger alle myndighedernes anvisninger i forhold til forsamlinger. 

Se tandlaegeforeningen.dk og Tdlnet.dk for nyeste info om COVID-19-forholdsregler.

Godt at vide ...
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