Årsmøde
Dansk Selskab for Odontofobi
Hvor og hvornår:
Odder Parkhotel, Torvald Køhlsvej 25 · DK 8300 Odder
Odder Parkhotel
Lørdag den 14. marts 2015
kl. 9.30 til 16.00
Program:

Kl. 09.30: Indskrivning og kaffe
Kl. 10.00 -12.30

Tandlægeskræk i relation til tortur og overgreb
Med Tandlæge og professor i adfærdsfag på Odontologisk fakultet
på Oslo universitet Tiril Willumsen
I oktober 2014 fik Tiril Willumsen den eftertragtede norske Akademiker pris
for sit forskningsarbejde omkring tortur, overgreb og odontofobi. Hendes
forskning har været målrettet mod at støtte patientgrupper med et udvidet
behov for hjælp. Tiril har i mange år arbejdet med kvinder, der har været
udsat for seksuelle overgreb og efterfølgende har udviklet tandlægeskræk.
Tiril siger om sin forskning: "Der er en klar sammenhæng mellem at have
været udsat for seksuelle overgreb og at have tandlægeskræk. Denne
forståelse er vigtig for tandlæger at have med sig i det daglige arbejde. Den
er i især vigtigt for de tandlæger, der jævnligt møder børnene under deres
opvækst. At være bevidst om sammenhængen gør, at det bliver lettere at
opdage overgreb og dermed at iværksætte relevante tiltag."
Kursusdagen vil fokusere på kompetenceopbygning for hele det
odontologiske team med henblik på at tilrettelægge tandbehandling for
mennesker med odontofobi, som har været udsat for overgreb af forskellig
slags. Tilgangen vil være kognitiv adfærdsterapi og teknikker til
'traumebevidst tilnærmelse'.
Dagen vil være en vekselvirkning mellem oplæg, øvelser og
gruppediskussioner.

Kl. 12.30 - 13:30: Frokost
Kl. 13.30- 16.00: Fortsætter vi, hvor vi slap v/ TirilWillumsen
16.00: Opsummering v/ formand Else Baden-Jensen.

Pris og tilmelding:

Kursuspris:
ikke-medlemmer: 1550 kr. Medlemmer: 1300 kr.
Kurset er for hele teamet.
Der vil være mulighed for overnatning på Hotellet i forbindelse med kurset.
Pris for enkeltværelse inkl. morgenmad er ca. 900 kr. og kan bookes på:
www.ophotel.dk

Tilmelding og Betaling senest: 14.2.2015 til Alice Kristensen
på E-mail: alicektandplejer@gmail.com med angivelse af navn, adresse og fag.
Ang. betaling fra offentlige klinikker: Oplys venligst OGSÅ EAN, klinikadd.,
kontaktperson og hvem der deltager til kursus til Alice
Øvrige betalende indbetaler på Nordea Reg. nr. 2370 Kontonr. 3493466193 på
betalingen anføres: ÅM 2015(årsmøde) samt navn
Kurset krediteres med 5,0 timer
Vi glæder os til at se dig og dine kolleger
Kærlig hilsen Dansk Selskab for Odontofobi

