
Desireé Laursen
Kurser 2010:
Årskursus 2010. 3 dages temakursus
Symposium 2010: Oral implantologi
Fuldkeramiske kroner og andre nutidige kronetyper

Kurser 2011:
Førstehjælp i tandlægepraksis
Et godt aftryk hver gang
Risikofyldte behandlinger
Årskursus 2011. 3 dages temakursus
Den nye tandlægeoverenskomst
Plast i kindtænder 
Symposium 2011: Parodontologi

Kurser 2012:
Årskursusus 2012. 3 dages temakursus
Patienten har mistet sit bid - hvad gør jeg
Behandling med snorkeskinner

Kurser 2014:
Der findes en Lava løsning. Focus på keramiske kroner.
Aftrykstagning på implantater.
Højætetik i fronten.
Vær med i fremtiden / Straumann implantater.
Symposium 2014 / 2 dages kursus med emnet: ”Oral 
rehabilitering – livskvalitet, funktion og smerte”
Førstehjælp

andlæge
teamet

Kurser
Hver medarbejder deltager i 
efteruddannelse. Vi har højeste 
standard for hygiejne og miljø. 
Vi skaber i fællesskab 
arbejdsglæde og teamfølelse.

Kurser 2015:
Undgå journalens faldgruber.
Medlemsmøde 2015 / ”Den nye 
sygesikringsoverenskomst”.
Årskursus 2015 / 2 dages kursus og dentalmesse
Symposium 2015 / 2 dages kursus med emnet: ” 
Den akutte patient”.

Kurser 2016:
Årskursus 2016 / 2 dages kursus og dentalmesse.



andlæge
teamet

Kurser
Hver medarbejder deltager i 
efteruddannelse. Vi har højeste 
standard for hygiejne og miljø. 
Vi skaber i fællesskab 
arbejdsglæde og teamfølelse.

Mette Weinrich
Kurser 2010:
Al Dente journalkursus
Årskursus 2010 3 dages temakursus
Symposium 2010: Oral implantologi
Implantatkursus Nobel Biocare
Fuldkeramiske kroner og andre 
nutidige kronetyper

Kurser 2011:
Hvad gør man, når noget uforudset sker? 
Implantologi
Førstehjælp i tandlægepraksis
Risikofyldte behandlinger
Årskursus 2011. 3 dages temakursus
Focus på dine medarbejders sygdom, barsel og ferie
Symposium 2011: Parodontologi

Kurser 2012:
Årskursus 2012. 3 dages temakursus
Patienten har mistet sit bid - hvad gør jeg?
Klinikejer konference
Behandling med snorkeskinner

Kurser 2014:
Behandler vi caries korrekt.
Højætetik i fronten.
Straumann implantater.
Forskellige typer af implantatabutments.
Forskellige typer af fuldkeramiske kroner.
Kursus for virksomhedsansvarlig tandlæge
Sundhed,- fup og fakta.
Symposium 2014 / 2 dages kursus med emnet: ”Oral 
rehabilitering – livskvalitet, funktion og smerte”
Førstehjælp
Undgå journalens faldgruber.
Medlemsmøde vedr. kvalitetssikring
Klinikejerkonference. 2014

Kurser 2015:
Tandlægeforeningens Visionsdag
Atlantis abutments
§ Aften: Forvirrende eller en god mulighed?
Copeit
Klinikejerkonference  2015
Medlemsmøde 2015 / ”Den nye 
sygesikringsoverenskomst”.
Årskursus 2015 / 2 dages kursus og dentalmesse
Symposium 2015 / 2 dages kursus med emnet: ” 
Den akutte patient”
Medlemsmøde 2015 / ”Den nye 
sygesikringsoverenskomst”
Tandlægeoverenskomsten 2015-2018.
 
Kurser 2016:
Årskursus 2016 / 2 dages kursus og dentalmesse.
Klinikejerkonference 2016.
Medlemsmøde om forsikring mm
Bidhævning,- det slidte tandsæt.



andlæge
teamet

Kurser
Hver medarbejder deltager i 
efteruddannelse. Vi har højeste 
standard for hygiejne og miljø. 
Vi skaber i fællesskab 
arbejdsglæde og teamfølelse.

Marianne Lund
Kurser 2010:

Al Dente journalkursus

Årskursus 2010. 3 dages temakursus

Symposium 2010: Oral implantologi

Kurser 2011:

Førstehjælp i tandlægepraksis

Et godt aftryk hver gang

Risikofyldte behandlinger

Håndhygiejne og handsker

Plast i kindtænder 

Symposium 2011: Parodontologi

Kurser 2012:

Årskursus 2012. 3 dages temakursus

Patienten har mistet sit bid - hvad gør jeg

Kurser 2014:
Nye muligheder med Lava
Aftrykstagning på implantater.
Behandler vi caries korrekt.
Højætetik i fronten.
Journalen som vidne.
Vær med i fremtiden / Straumann implantater.
Symposium 2014 / 2 dages kursus med emnet: ”Oral 
rehabilitering – livskvalitet, funktion og smerte”
Førstehjælp

Kurser 2015:
Medlemsmøde 2015 / ”Den nye 
sygesikringsoverenskomst”.
Årskursus 2015 / 2 dages kursus og dentalmesse
Symposium 2015 / 2 dages kursus med emnet: ” 
Den akutte patient”.

Kurser 2016:
Årskursus 2016 / 2 dages kursus og dentalmesse.


