Invitation til NFH-kursus.
Fredag den 5.marts, 2021 afholder NFH kursus på Park Hotel i Middelfart.

Nødvendig behandling- den svære balance.
Vores behandlingsplaner skal altid tage hensyn til patienten – ønsker og muligheder.
Det kan ofte betyde at vi skal overveje kompromisbehandlinger – eller helt afstå fra
visse behandlingstilbud. Hvilke behandlinger er mest nødvendige og hvilke bør undgås,
hvis patienten ikke er i stand til at samarbejde? Hvordan undgår vi at patientens
manglende kooperation bliver en undskyldning for underbehandling? Vi håber at finde
svar og få ny viden på dette kursus.

Program for dagen:
09.30 – 10.00

Ankomst og registrering. Morgenbuffet

10.00 – 12.00

Kirurgi; implantater
Indikationer og kontraindikationer for kirurgiske indgreb på
patienter med særlige udfordringer.
Vi vil desuden blive præsenteret for den nye vejledning for
patienter i behandling med AntiResorptiv medicin.
Professor Simon Storgård ; KU
Hvornår er implantatbehandling en god idé – og hvornår er det
ikke? Hvornår og hvorfor går det galt – og er vi måske for
tilbageholdende med denne behandling?
Morten Grauballe tandlæge ph.d.

12.00 -13.00

Frokost

13.00 -15.00

13.45-14.00

Caries, endodonti.
Lektor Lars Bjørndal KU,
vil føre os gennem eftermiddagen, og analysere hvad der er
muligt – hvad der skal kunne lade sig gøre -og hvor der eventuelt
kan gås på kompromis.
PAUSE med kaffe og kage

15.30 -16.00

NFH-Generalforsamling

Kurset henvender sig til hele teamet. (4 KE-points)
Sted: Park Hotel (Millings), Viaduktvej 28, 5500 Middelfart
Pris: 1200 kr. for medlemmer - 1500 kr. for ikke-medlemmer
Tilmelding senest 1. februar 2021. Mail navne på deltagere, adresse og kommunens EANnr. til: tlg@nyborg.dk
Husk at opgive navn, profession, job-adresse ( kommune eller region) og e-mail adresse.

Særligt om Covid 19 situationen:
Hotellet 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 hotellet 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: 6. marts 2020, kl.15.30-16.00, Hotel Park, Viaduktvej 28, 5500 Middelfart

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

