Årsmøde
Dansk Selskab for Odontofobi-kursus for hele
tandplejer teamet.

Hvor og hvornår:
Hotel Park Middelfart, Viaduktvej 28, 5500 Middelfart.
Lørdag den 6. februar 2016
kl. 9.30 til 16.00.
Program:

Kl. 09.30: 
Indskrivning og konference morgenbuffet
Kl. 10.00 -12.30
: 
Velkomst v. formand Tom Lykke Gregersen
Præsentation af Annette Bohn emne: Hukommelsen.
Husker din hjerne sådan som Du tror? og kan vi påvirke
hukommelsen?
Annette Bohn, Phd, er lektor i psykologi ved Center for
Selvbiografisk Hukommelsesforskning, Aarhus Universitet.
www.conamore.au.dk
Hvilken rolle spiller selvbiografisk hukommelse for udvikling af
tandlægeskræk.
Hvorfor er der noget vi husker, og andet vi glemmer?
Er hukommelsen selektiv?
Annette vil give os en gennemgang af hukommelsens aspekter og
vinkling af dette i forhold til, hvordan vi bedst håndterer patienter
med dårlige minder om tandbehandling.
Hvad skal vi være opmærksomme på, og hvordan skaber vi den
bedste baggrund for, at patienterne forlader os med gode minder?
Kl. 12.30 - 13.30:
Frokost.

Kl. 13.30- 16.00:
Mistanke om omsorgssvigt og overgreb kan være svær at håndtere i
tandlægepraksis.
Hanne vil fortælle os om de omsorgssvigtede børn, mistanke om
overgreb og om hvorledes vi bedst håndterer behandlingen under
hensyn til både de medicinske, socialretlige og eventuelle
strafferetlige forhold.
Hvordan skal vi agere, og hvad skal der til, for at skabe den bedst
mulige kontakt og tryghed som ramme for en vellykket behandling?
Hvorledes håndterer vi vores underretningspligt?
Både juridiske og etiske aspekter vil blive berørt.
Hanne vil med sin meget store viden på området klæde os på til at
agere bedst muligt i dette komplekse farvand
16.00: 
Opsummering af dagen v/ formand Tom Lykke Gregersen.

Pris og tilmelding:
Kursuspris:
Medlemmer: 1000 kr. Ikke-medlemmer: 1300 kr.
Kurset er for hele tandplejeteamet.
Tilmelding og Betaling senest: d. 15/1 -2016 til Dorte Kocemba,
på E-mail: 
odontofobi@gmail.com
angivelse af navn, adresse og fag.

Offentlige klinikker: Oplys venligst O
GSÅ
EAN nr., klinikadr., kontaktperson og hvem
der deltager på kursus til 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 6,0 timer
Vi glæder os til at se dig og dine kolleger i det nye år.
Venlig hilsen
Dansk Selskab for Odontofobi

