
Efterårsmøde i DSO 2021

Generalforsamling

Odontofobi i hverdagen,
Indledende oplæg ved Margrethe Tang

og

Kursus om mentalisering
v. Marianne Køhler Skov.

Lørdag d. 20. november 2021

Kursusdag for hele tandplejeteamet

Hvor:

Hotel Plaza

Østre Stationsvej 24

5000 Odense C.

T: 6611 7745

Der er tog til døren og gode parkeringsmuligheder lige overfor
hotellet



Oplæg ved Margrethe Tang, klinikassistent i privat praksis med
særlig interesse for behandling af patienter med tandlægeskræk.
Margrethe har netop udgivet et meget velskrevet hæfte om hendes
personlige erfaringer fra behandling af patienter med
tandlægeskræk, som hun vil dele med os.

Kursus med Marianne Køhler Skov om mentalisering.

Marianne Køhler Skov, aut. psykolog, specialistgodkendt i klinisk
psykologi
Arbejder til daglig som en del af Janus-psykologerne i Århus.

Gode mentaliseringsevner er forudsætningen for et smidigt samspil
med andre mennesker.
I det professionelle arbejde med patienter er mentaliseringsevnen
særligt nødvendig.
Mentalisering er et begreb, der bedst kan oversættes som ”omtanke
+ indføling”.  Den mentaliseringsbaserede tilgang fokuserer på
intentionen bag en given adfærd. Tilgangen har gennem de seneste
10-15 år vundet indpas i psykoterapeutisk behandling, i pædagogik
og i ledelse .

Dagens oplæg vil give en introduktion til mentaliseringsbegrebet og
til en mentaliseringsbaseret tilgang til det professionelle samspil
med patienter, kollegaer eller andre samarbejdspartnere.
Vi vil undersøge, hvad det egentlig vil sige at have et sind og hvad
der sker, når to sind mødes.

Vi vil komme omkring stress og traumers betydning for
mentaliseringsevnen – både hos patienten og hos den
professionelle.
Vi vil se på, hvordan man bedst forebygger eller reparerer
mentaliseringssvigt.
Og forhåbentlig komme tættere på, hvordan man holder både
hovedet og hjertet klart i pressede situationer.

Program:

Kl.   9.00 –  9.30:  Indskrivning og morgenkaffe med brød.

Kl.   9.30 - 10.00:  Velkomst og Generalforsamling.

Kl. 10.00 - 10.45:  Oplæg ved Margrethe Tang.

Kl. 11.00 - 13.00:  Kursus ved Marianne Køhler Skov.

Kl. 13.00 - 13.45: Frokost.



Kl. 13.45 - 15.15:  Fortsat kursus.

Kl. 15.15 - 15.30:  Pause med kaffe og te.

Kl. 15.30 - 17.00:  Fortsat kursus.

Pris og tilmelding:

Kursuspris: 600 kr.

Kurset er for hele tandplejeteamet,
BEMÆRK: Begrænset deltagerantal.

Årets bedste og billigste kursus i tandplejen.
Inklusiv forplejning hele dagen.

Tilmelding og Betaling senest: d. 1. november - 2021

Tilmelding foretages på e-mail : tom@lykke-gregersen.dk

Husk at angive EM 2021, navn, adresse og faggruppe.
 
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: EM 2021 samt navn på deltager.

For sen tilmelding/indbetaling tillægges et gebyr på 50 kr.

Husk:
Din tilmelding er først gældende når vi har modtaget din indbetaling

Kurset krediteres med 5 timer.

Vi glæder os til at se dig og dine kolleger til efterårsmødet.

Venlig hilsen
Dansk Selskab for Odontofobi.

mailto:odontofobi@gmail.com

