Invitation til NFH-kursus.
Fredag den 24. september, 2021 afholder NFH kursus i DGI-byen i København.

Nye tider i omsorgs- og specialtandplejen
Patienter med flere naturlige tænder og øgede krav til behandling!
Er du parat til morgendagens patienter med flere naturlige tænder og øgede krav til oral
rehabilitering? Fremtidens ældre, handikappede og psykisk sårbare patienter vil have
længere uddannelse og en mere ressourcestærk baggrund og i langt højere grad egne
tænder. De har samtidig ingen erfaring med aftagelig protetik og har ønske om
fastsiddende løsninger En fysisk svækket 80 årig kan være bedst tjent med henholdende
behandling og provisoriske fyldninger. Men en frisk 80 årig med begyndende demens,
eller en udviklingshæmmet patient med god støtte i det daglige, vil have brug for
sanering og implantatbehandling. Er vi klædt på til at behandle dem alle med hver deres
individuelle behov? Og er vi bekendt med og benytter vi os af nye og moderne digitale
løsninger i omsorgs- og specialtandplejen?

Program for dagen:
09.30 – 10.00

Ankomst og registrering. Morgenbuffet

10.00 – 12.00

Kreativ tilgang og kvalitetsbehandling til patienter i omsorgstandplejen. Hvordan giver vi de ældre patienter mulighed for at
bevare egne tænder livet ud – tilbud og tips til oral rehabilitering
på flere niveauer
Professor, dr. odont. Gunhild Strand, Bergen

12.00 -13.00

Frokost

13.00 -15.00

Ambient assisted living – også i omsorgs- og specialtandplejen
Digitale hjælpemidler til personer med funktionsnedsættelse
Stefan Wagner; lektor, ph.d. Institut for ingeniørvidenskab ved
Aarhus Universitet
E-learning - en mulighed for forebyggelse?
Poul Folke Christensen; overtandlæge, Viborg kommune
A-dent Health – en tandpleje-app –digital hjemmediagnostik
Anne Mette Stougaard; tandlæge og iværksætter
(Lille PAUSE med kaffe og kage ind imellem)

15.30 -16.00

NFH-Generalforsamling

Kurset henvender sig til hele teamet. (4 KE-points)
Sted: DGI-byen, Tietgensgade 65, 1704 København V
Pris: 1200 kr. for medlemmer - 1500 kr. for ikke-medlemmer
Tilmelding senest 20. august 2021. Mail navne på deltagere, adresse og kommunens
EAN-nr. til: tlg@nyborg.dk
Husk at opgive navn, profession, job-adresse (kommune eller region) og e-mail
adresse.
Særligt om Covid 19 situationen:
DGI-byen overholder de til enhver tid gældende forholdsregler i forhold til Covid19 og
afholdelse af konferencer og forplejning.
Da forholdende hele tiden ændrer sig, er du velkommen til at kontakte
konferencecentret, hvis du er i tvivl.
Hvis der skulle ske begrænsninger i forhold til antallet af kursusdeltagere, vil ’først-tilmølle’ princippet blive brugt.

Indkaldelse til generalforsamling i NFH-Dansk sektion
Tidspunkt: 24. september, 2021, kl. 15.30 – DGI-byen, København V
Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent
2. Formandens beretning
3. Aflæggelse af regnskab
4. Revisionsrapport og meddelelse om ansvarsfrihed
5. Fastsættelse af kontingent
6. På valg er Gitte Z. Johansen og Maiken Bagger. Begge er villige til genvalg.
7. Behandling af indkomne forslag
8. Evt.

Med venlig hilsen,
Bestyrelsen, NFH-Dansk sektion

