Efterårsmøde og generalforsamling i DSO:
Lørdag d. 8. oktober 2016.
Kursus for hele tandplejeteamet.
Emnet er skam.
Hvor:
Radisson Blu H.C. Andersen Hotel
Claus Bergs Gade 7
5000 Odense C.

Program:
Kl. 09.30 – 10.00: Indskrivning og morgenkaffe med brød.
Kl. 10.00 10.05: Velkomst v. formand Tom Lykke Gregersen
Kl. 10.05 – 12.30:
Kursus med Lars J. Sørensen om skam.
Født 1942 i Aarhus. Cand.psych. fra Københavns Universitet 1972.
Samme år ansat som psykolog på Statshospitalet Nykøbing
Sjælland, chefpsykolog samme sted fra 1979.
Vi kan smile os fra det meste, men ikke hvis vi har et nedbrudt
tandsæt. Odontofobipatienter med grimme og nedbrudte tænder
holder op med at smile til verden for i stedet at sænke blikket. Det
kan føre til ensomhed og isolation.
Som klinikassistenter, tandplejere og tandlæger har vi en helt og
aldeles enestående chance for at give mennesker smilet og det gode
liv tilbage.
Men oftest står skammen i mellem tandlægeskrækken og det sunde
smil i det gode liv!
Ifølge Lars J. Sørensen er der forskel på skyld og skam:
"Man kan træde frem med sin skyld og sige undskyld. Men at træde
frem med sin skam giver mere skam. Skam er en ubehagelig følelse.

Den gør ondt. Skam kan også gradbøjes, og derfor kan man også
tale om forkerthedsfølelse og blufærdighed. At føle sig forkert ligger
i den tunge ende af spektret, men blufærdighed har vi brug for. Jeg
tror, at alle har oplevet at være et sted, hvor en eller anden bliver
hængt ud, og så krummer man tæer i skoen, fordi det føles så
ubehageligt. Dér har vi vores blufærdighed til at fortælle, at det her
er ikke i orden. Det er derfor, jeg kalder blufærdighed for
skamfølelsens moder," siger han og fortsætter: "Blufærdighed er
således forstadiet til skam. Blufærdigheden fortæller, at det her
risikerer at blive skamfuldt”.
Skammen kan vi i tandplejeteamet på unik vis være med til at
påvirke. Vi kan og har alt, hvad der skal til for at hjælpe og motivere
odontofobipatienter til at tage vare på deres blufærdighed og
selvværd ved at give dem smilet tilbage.
Chefpsykolog Lars Sørensen vil guide os gennem skammens univers,
og ud igen på den anden side, for at give os indsigt i, hvordan vi kan
skabe den bedst mulige patientrelation og nærvær.
Med den viden i rygsækken, kan vi blive endnu bedre til at give vore
patienter omsorg og bringe smilet tilbage.
Kl. 12.30  13.30: Frokost.
Kl. 13.3016.00 : Lars fortsætter med foredrag.
Kl. 16.0017.00 : Generalforsamling.
Pris og tilmelding:
Kursuspris:
Medlemmer: 1600 kr. Ikkemedlemmer: 1900 kr.
Kurset er for hele tandplejeteamet, BEMÆRK: Begrænset deltagerantal.
Tilmelding og Betaling senest: d. 8/9  2016 til Dorte Kocemba,
på Email: odontofobi@gmail.com angivelse af navn, adresse og fag.
Offentlige klinikker: Oplys venligst OGSÅ EAN nr., klinikadr., kontaktperson og hvem
der deltager på kursus i mailen.
Øvrige indbetaler på Nordea Reg. nr. 2370 Kontonr. 3493466193 på betalingen
anføres: ÅM 2016 (årsmøde) samt navn.
For sen tilmelding/indbetaling tillægges 50 kr.
Kurset krediteres med 6 timer.
Vi glæder os til at se dig og dine kolleger til efterårsmødet.
Venlig hilsen
Dansk Selskab for Odontofobi.

