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Dato: 29.-30. marts 2019

Sted: Messe C, Fredericia

Hvem: Alle i dentalbranchen

Indhold:  
Kurser, live-scene, hands-on-
områder, messe og awardshow

Services:
3.500 gratis parkeringspladser
Fuld forplejning inkluderet i 
prisen

Gratis bustransport fredag aften
og lørdag morgen til og fra ud-
valgte hoteller

Dental Festival & Awards 2019

Åbningstider Festival:
Fredag kl. 09.00 – 17.30
Lørdag kl. 09.00 – 15.30

Awardshow: 
Fredag kl. 18.45 - 00.30
Middag inkl. fri vin

Kåring af 8 awards 

Underholdning:
Thomas Warberg,  
Festmaskinen og  
Infernal

Kontakt:
Dental Festival & Awards
c/o DentaNet
Strandvejen 90
2900 Hellerup
Danmark
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Meld dig og/eller dit team og kollega er til  DFA på www.dentalfestival.dk

TO DAGE MED MASSER AF FAG-NØR DERI, INSPIRATION & AWARDSHOW

     Vi  kårer:

   Årets Team  •   Årets Arbejdsplads  •   Årets Tand tekniker  •   Årets Leverandør  • Årets Behandling 

    3 Patientpriser : Årets Tandlæge  • Årets Tandplejer • Årets Klinik

      Alexander Aresdahl  •  Asif Chatoo  •  B.S. Chris  tiansen  •  Carina Dyrholm  •  Deyar Mahmood
       Dipesh Parmar     •  Eric Van Dooren  •  Flemming Brandt  •  Florin Cofar  •  Hatem Algraffee  •  Ingrid Fjærvik
      Jan Kerstein  •  Jan-Frederik Güth  •  Jens Lætgaard   •  Jørn Døi  • Kasper Busk  • Kira Maja Victorin
     Lars Clever  •  Lone Lenes  • Matthias Kern  • Michael Wicht  •  Mikael Kamber  • Rana Al-Falaki  
            Rikke Freitag  •  Roberto Oretti  •  Serh at Köken  •  Simon Kold  •  Tif Qureshi 

29. - 30. MARTS 2019    |    MESSE C, FREDERICIA
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stadig viser sit ansigt, men vi tror på 
vigtigheden af forbilleder og dét at få 
et fortjent klap på skulderen en gang 
imellem. Det var der også flere end 
1.000 deltagere, som troede på første 
gang, vi holdt Awardshowet i 2018.

Vi har derfor ikke sparet på noget, 
og det bliver et fantastisk awardshow 
med Thomas Warberg som konferen-
cier, flotte pengepræmier til vinderne 
og underholdning med Festmaskinen 
samt Infernal.

Er du lige så spændt som os, og kan 
du næsten ikke vente, til det bliver 
marts? Så varm op til festivalen med 
os! Du kan følge med på Facebook  

under “DFA – Dental Festival & 
Awards”, hvor vi løbende holder dig 
opdateret på programmet, award-
showet og praktisk information samt 
besvarer alle de spørgsmål, du måtte 
have omkring DFA. Du kan selvfølgelig 
også se mere på DFA-hjemmesiden på 
www.dentalfestival.dk.

Jeg håber og glæder mig til, at vi ses 
på Dental Festival & Awards 2019 !

Af Peter L. Gerdes, initiativtager 

Hver dag, hver uge og hvert år knok-
ler klinikker rundt omkring i landet 
for at skabe den bedst mulige service 
og behandling af patienter. 

Ingen kan dog gøre det alene! For 
at det kan lykkes, har vi brug for at 
samarbejde og skabe synergi mel-
lem hver vor fagspecifikke områder i 
dentalbranchen – derfor er der et stort 
behov for, at vi skal mødes i et større 
forum og med et større formål. 

Det gør vi til Dental Festival & 
Awards (DFA) den 29.-30. marts 2019 i 
Messe C i Fredericia, hvor vi har  

samlet alt i en 16.000 m2 messehal. 

Men er festivaler ikke noget med 
mudder og høj musik? Ikke i dette 
tilfælde! Med festival-setuppet samler 
vi det hele under ét tag: 3 store scener, 
1 Live Scene, 1 Hands-on-Område, 1 
Demo Scene, udstillerstande og Street 
Food-område.

Det giver dig et utal af muligheder 
for at gå på opdagelse i inspirerende 
faglige indlæg, føle  spændingen ved 
live-behandlinger, forfine det gode 
håndværk og udforske nyt udstyr og 
nye produkter ved udstillerstandene 
og især på Demo Scenen.

Som besøgende kan du bruge DFA 
præcist, som du ønsker. Ligesom vi 
kender det fra musikfestivaler, kan 
du bevæge dig frit rundt mellem de 
forskellige scener, live-demonstra-
tioner, Hands-on-Området, Demo 
Scenen og udstillerstandene.

Du deltager i de elementer, du  
finder interessante, og ser græsset 
grønnere ud på den anden side, går  
du naturligvis derover i stedet.

Du vælger altså selv, hvordan du 
vil bruge festivalen – om det er for 
at få ny viden og opnå kursuspoint, 
møde samarbejdspartnere, søge nye 
 produkter, jagte gode tilbud eller  
noget helt andet. Det er fuldkommen 

op til dig. Du behøver ikke planlægge 
hele din festival hjemmefra - gør i  
stedet plads til overraskelser og inspi-
ration. Derfor behøver du heller ikke 
på forhånd at vælge hvilke indlæg,   
du skal ind og høre. Man tilmelder sig,  
og så er alt frit: Indlæg, frokost, ud-
stilling, parkering, vand, kaffe og te 
hele dagen er inkluderet.

Mange fortjener at få ros, og vi vil 
derfor, imellem de to festivaldage,  
afholde et awardshow, hvor vi fejrer 
de behandlere og teammedlemmer, 
der til daglig gør en forskel for mange 
patienter. 

Vi ved godt, at Janteloven af og til 

Velkommen til Dental Festival & Awards
Inspirerende kurser, messe og et stort anlagt awardshow samlet i én pakke.  
Tag dine kollegaer under armen og gå på opdagelse i festivalens mange muligheder.

5 gode grunde til at deltage
1. Bliv fagligt inspireret med spændende programmer for alle i teamet. 

2.  Hold dig opdateret på de nyeste produkter, materialer, udstyr og services.

3.  Mød nye og kendte ansigter fra branchen i et fagligt og festligt lag. 

4.  Deltag i festen, når vi uddeler en række priser til det store awardshow.

5.  Få det hele i én pakke til en skarp pris for dig og/eller dit team

Messe og udstilling som en integreret del af hele festivalen

Kæmpe Award-show og den største fest i vores hjemlige dentalbranche

Masser af faglig inspiration med omkring 30 indlæg på 6 forskellige scener
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Af Peter L. Gerdes, initiativtager

På festivalen kan du gå på opdagelse  
i det faglige program og samtidig  
indsamle kursuspoint i de emner,  
der interesserer dig.

“Men hvad passer til mig?”, kunne 
man fristes til at spørge. Vi har sam-
mensat særskilte faglige programmer,  
der tilgodeser alle faggrupper. 

I de anbefalede programmer har vi 

fremhævet de kurser, som er skræd-
dersyede til netop din faggruppe. 

På den måde kan du lynhurtigt  
danne dig et overblik over, hvad der  
er specielt relevant for dig.

Gå på opdagelse
Det betyder ikke, at du ikke er vel-
kommen til at gå på opdagelse på 
andre kurser - tværtimod. De anbe-
falede programmer skal blot ses som 
en hjælp til at navigere i programmet.

Det VIL jeg bare høre!
Til DFA skal du ikke tilmelde dig de 
enkelte kurser. Du kan frit gå rundt på 
festivalen og lade dig inspirere og til-
trække af, hvad du går forbi – måske 
oplever du noget, du ikke havde for-
ventet hjemmefra? 

Er der noget, du bare skal høre, vil 
vi opfordre dig til at komme i god tid 
for at sikre dig en plads – og du kan 
altid tage en kop kaffe med i hånden 
til ventetiden.

Kurser? Sådan rigtige kurser? Ja, 
kurserne på DFA er vaskeægte kurser, 
som du får kursuspoint for – uanset 
om det er et kursus på en af de store 
scener, Live Scenen eller ved Hands-
on Området eller Demo Scenen. 

Du skal blot udfylde en evaluering 
ved hvert enkelt kursus, du har delt-
aget i, for at opnå dine kursuspoint. 
Du modtager selvfølgelig kursusbe- 
viser, som kommer elektronisk.

Faglige indlæg for enhver smag…
Bliv inspireret af de klassiske forelæsninger med fremragende talere, føl spændingen 
ved live-behandlingerne, prøv tingene af ved Hands-on Området eller se demon-
strationer på Demo Scenen. Der er noget for enhver smag, så alle faggrupper kan  
gå hjem med ny viden, inspiration og kursuspoint. 

Vælg mellem mange foredrag på de større scener

Hands-on Området
Kom og lav hands-on - det er inkluderet i  
billetten, men der er et begrænset antal pladser

Kursustimer
På DFA kan du indsamle kursuspoint for hvert indlæg på de forskel-
lige scener og hands-on-områder. Kursustimerne angivet herunder 
er vejledende eksempler, da enkelte indlæg kan afvige fra det typiske 
timeantal på den givne scene.

Scene 1, 2, 3   Live Scenen 
75 minutter  60 minutter 
= 1 kursustime  = 1 kursustime 

Hands-on  Området Demo Scenen
120 minutter  45 minutter
= 3 kursustimer  = 0,5 time

Demo Scenen
En ny type scene hvor underviseren samtidig live 
kan vise og demonstrere teknikker, udstyr og  
materialer

Program for  
Hands-on Området
Du kan opleve følgende indlæg i Hands-on  
Området i løbet af de to DFA-dage: 

Dr. Dipesh Parmar
KISS Direct Composite Veneers – Keep It Sexy and Simple!

Dr. Robert Oretti 
The open wound healing concept – Hands-on

Dr. Serhat Köken
Creating your own Composite Masterpieces
 

Program for  
Demo Scenen
Du kan opleve følgende indlæg på Demo Scenen  
i løbet af de to DFA-dage: 

Tandlæge Lone Lenes
Whole Mouth Health – Are you totally ready?

Tannlege Ingrid Fjærvik 
Invisalign

Lars Clever
Guided Biofilm Therapy

PhD, CDT Dayer Mahmood
Digital dental care - a view into the present  
and the future

Tandplejer, RHD, MIL Jørn Døi
og Tandplejer Kira Maja Victorin
Klinikblegning i teori og praks 

 

Af Peter L. Gerdes, initiativtager

Vi kører igen i 2019 hands-on kurser ved Hands-
on Området og området omkring scenen. Der vil 
til hvert kursus kun være plads til 30 deltagere, 
der udfører hands-on og følger underviseren. 
Hvis du ikke vil have en plads, eller der simpelt-
hen er for meget efterspørgsel, så kan du stadig 
stå og følge de spændende foredrag. Antallet af 
hands-on pladser er faktisk lidt større end nor-
malt, da de fleste undevisere ved hands-on kur-
sus normalt kun ønsker 20-24 deltagere, så de 
kan nå at tjekke de enkelte udførte arbejder. Vi 
har derfor lagt vægt på, at undervisningen bliver 

baseret på “follow-me”-princippet, hvor under- 
viseren viser noget, som man som deltager så 
efterligner på sin egen model, eller hvad der  
nu øves på.

Får du en af de eftertragtede hands-on  
pladser, så vil der være alt fra motorer og vin-
kelstykker til hærdelamper og dyrekæber til 
rådighed, alt efter hvilket kursus, der kører.  
Der er et enkelt kursus, der skiller sig lidt ud, 
idet vi forudsætter, at man har fulgt det teo- 
retiske indlæg om morgenen. Der er tale om  
et grafting kursus med Dr. Robert Oretti, og 
hands-on pladserne vil allerede blive uddelt  
efter indlægget på Scene 1 fredag morgen.

Af Peter L. Gerdes, initiativtager

Idéen til den nye demo-scene blev født under 
den første udgave af DFA i 2018. Vi oplevede,  
at det på scenen ved Hands-on Området nogle 
gange endte mere med blot at blive en demon-
stration af en teknik og noget udstyr, hvor der 
godt kunne have været mere reel hands-on til 
deltagerne.

Så for at forventningsafstemme 100%, så vil 
der på den normale Hands-on Scene være tale 

om rigtig meget hands-on, mens man på demo- 
scenen til gengæld fuldt ud udnytter, at under-
viseren kan vise og demonstrere de forskel-
lige ting i kombination med forelæsningen. Det 
vil sige, at scenen er udstyret med forskellige 
kameraer, der zoomer ind og viser, hvordan un-
derviseren bruger et materiale eller noget udstyr 
og som dermed understøtter undervisningen på 
en meget direkte og pædagoisk måde. Indlæg-
gene er som regel lidt kortere end andre indlæg 
og er i høj grad blevet til i samarbejde med nogle 
af udstillerne på DFA.
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DFA er et oplagt sted at møde nuværende og potentielle leverandører og  
få en snak om, hvad der er relevant for jeres klinik. Du kan bl.a. få indblik i,

hvad der rører sig på markedet, søge nye produkter og jagte gode tilbud. 

Det faglige program er strikket sammen, så du har rig mulighed  
for at besøge messens stande mellem de faglige indlæg såvel som  

i selvvalgte og som i planlagte pauser. 

Her kan du se, hvem du foreløbigt kan møde på DFA.

a professional dental network

Kom og sig hej på   
messe-delen af DFA
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Se, hør, føl og forstå 
Live Scenen er blot en af indlærings- 
metoderne ved festival-setuppet. Ved 
live-scenen kan du se en behandling 
blive udført, på en anden scene kan du 
høre et teoretisk oplæg om et specifikt 
emne, og ved Hands-on Området kan 
du øve håndværket selv.

Flere af live-seancerne kan med 
fordel suppleres forud med f.eks. et 
foredrag om det specifikke emne på en 
af de store scener. På den måde kan du 
opleve teorien fra tidligere på dagen i 
praksis på Live Scenen. Det kan også 
være, du har set noget interessant på 
live-scenen, som du senere selv kan 
prøve af på Hands-on Området. 

Det gode ved festival-setuppet er,  
at indlæringsmetoderne forenes; 

teoretiske oplæg på scenerne, behan-
dlinger på Live Scenen og øvelser i 
Hands-on Området. På den måde er 
du ikke kun afhængig af din høre-, 
syns- eller følesans. Du får sat hele 
paletten af sanser i gang og lærer 
tingene på den måde, der fungerer for 
dig. Og du vælger helt selv, hvad du 
har lyst til at deltage i!

 

Program for Live Scenen
Du kan opleve følgende indlæg i løbet af de to DFA-dage: 

Dr. Rana Al-Falaki
Minimally Invasive Periodontics - How lasers can enhance Periodontal
 and Peri-Implant treatment outcomes

Tandlæge Simon Kold / Tandlæge Jens Lætgaard 
Oplev en ny dimension af Guided Kirurgi – ”Dynamisk 3d Navigation

Dr. Eric van Dooren / Dr. Florin Cofar

Digital dentistry - The dentist’s point of view 
- tips and tricks on guided surgery - Live

Tandlæge Jan Kerstein
Extraction / Amotio M3 inf

Dr. Serhat Köken
Creating a Composite Masterpieces - Live 

Af Peter Lembke Gerdes, projektleder

Sammen med Klinikproduktion er 
tandlæge og kirurg Jens Lætgaard 
drivkraften bag Live Scenen, som er 
en del af festival-setuppet. På live-
scenen kan du følge med i live- 
behandlinger af patienter.

“Her stilles høje krav til operatøren, 
tandlægen, klinikassistenten og hvem 
der ellers er med i arbejdet, for der 
er ingen mulighed for fraklip eller 
på andre måder at skjule fejl. Og det 
skaber naturligvis en vis spænding!” 
forklarer Jens Lætgaard. 

Jens Lætgaard har stor erfaring med 
live-behandlinger og har tidligere 
lavet en række live-operationer.

En oplevelse for hele klinikken
Live-seancerne har udviklet sig til at 
blive lidt af en passion for Jens Læt-
gaard, der gennem de seneste 10 år har 
holdt adskillige live-kurser på sin klinik.

“Jeg mener, at live-seancerne giver 
den ultimativt bedste oplevelse og  
indlæring for hele klinikteamet,”  
siger Jens Lætgaard.

Oplev forskellige live-behandlinger 
På Live Scenen kan du opleve forskel-
lige undervisere, der vil foretage 
live-behandlinger indenfor deres 
spidskompetencer. 

Du kan se tandlæge Jan Kerstein 
extrahere/operere en visdomstand - ja 
faktisk kan det være din egen eller en, 
der melder sig på dagen, ifølge Jan. 

Så bliver det ikke mere naturligt eller 
live! Derudover vil Jens Lætgaard i 
samarbejde med tandlæge Simon Kold 
udføre en live-operation med guidet 
implantologi. Her er der også masser 
af spænding for klinikassistenterne, 
der kan følge Carina, som sidder og 
hjælper til. 
Du kan også følge med, når Dr. Rana 
Al-Falaki laver paradentose be-
handling med en laser. Eller når de 
verdenskendte Dr. Eric van Dooren 
og Dr. Florin Cofar følger op på deres 
formiddagsindlæg fra teori-scenen og 
udfører nogle af de kirurgiske tips og 
tricks live.

Vi får også Dr. Serhat Köken til at 
lave en kosmetisk plastfyldning i 
fronten med både “etching, hydraza-

tion, layering and polishing” på under 
én time. Det er i øvrigt den samme 
behandling, som man selv har kunnet 
prøve kræfter med tidligere på dagen 
ved Hands-on Området.

”Det bedste er næsten, når 
der sker noget, som nor-
malt ikke sker. Så skal der 
jo findes en løsning på den 
uventede situation”
Tandlæge og kirurg Jens Lætgaard

Føl spændingen, mærk koncentrationen, 
og forvent det uventede på Live Scenen
På den åbne Live Scene kan du komme helt tæt på og følge med i live-behandlinger 
af patienter igennem glasset. Mærk den intense stemning, når flere forskellige 
undervisere live-behandler patienter i tandlægestolen.

På DFA kan du følge med i forskellige live-behandlinger på Live Scenen



Bruger du mere tid på  
papir end på patienter?

Du har din praksis, og det går godt. Patienterne er tilfredse, og 
der bliver flere af dem. Men flere patienter og travle dage betyder 

også mere administration og papirarbejde.

Sådan behøver det ikke at være

 Som sparringspartner med et stort netværk og kendskab til din branche kan vi inspirere 
dig til at finde andre løsninger, så du kan komme tilbage til patienterne.

Læs mere på jyskebank.dk/sundhed

Mikkel Rohbrandt
Produktspecialist
Jylland/Fyn
T: 52 40 90 31
M: mikkel@thorningdentaloptik.dk

Helle Thorning
Indehaver
Sjælland
T: 31 32 64 35
M: helle@thorningdentaloptik.dk

Den RIGTIGE optiske løsning -
for dit syn og ergonomi

Tiltrods for en vis skepsis overfor brillerne, blev han og kollegerne dog hurtigt klar over, at de var et must at have på klinikken.

Vi var lidt af den opfattelse, at nu havde vi brillerne liggende, og så kunne vi bruge dem en gang imellem. Der gik dog ikke mere end 
14 dage, så havde vi alle altid brillerne på. Personligt bruger jeg prismebrillerne hver dag. Luppen bruger jeg, hvis jeg skal lave en 
præparationsgrænse eller en rodfyldning, hvor jeg ikke kan finde rodkanalen. Men at arbejde uden min prismebrille, det kan ikke lade 
sig gøre, og sådan har mine to kolleger det også”, siger Freddie.

Dagene føltes ekstra lange for de tre tandlæger hos Tandlægehuset I Kolding, men åbningstiderne var de samme som de altid havde 
været. Derfor satte de sig ned for at finde ud af, hvad de skulle gøre for at komme træthed, hovedpine og ondt i nakken til livs.

“Vi vidste, at vi blev nødt til at gøre noget, så vi researchede lidt, og kom frem til to ting. Først og fremmest skulle der nyt og bedre lys i 
loftet og på vores units, og så skulle vi alle tre have prisme- og lupbriller”, siger tandlæge Freddie Sloth-Lisbjerg.

Jeg arbejder aldrig uden mine prismebriller
For tandlæge Freddie Sloth-Lisbjerg og hans kolleger fra Tandlægehuset i Kolding er prisme- og lupbrillerne blevet et undværligt værktøj i hverdagen, der 
er med til at skabe større arbejdsglæde.

Freddie Sloth-Lisbjerg
Klinikejer og tidligere formand Tandlægeforeningen

Vi har en vision! Vi har en løsning!

Hos Thorning Dental Optik skaber vi løsninger, der gør en 
forskel for dig. Vi brænder for at levere lup- og prismebrill-
er, der giver dig en bedre ergonomi i din hverdag, og dermed 
er med til at minimere slid på dig og din krop, hvilket i sidste 
ende er med til at skabe en større arbejdsglæde.

Specialiseret 
service

Praktiske 
letvægtsprodukter

Optik fra et unikt
perspektiv

Ergonomi tilpasset
individet

MØD OS PÅ
STAND 39
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Samlet festivalprogram

Fredag 29. marts 2019

09.00 Scene 1 Scene 2 Colgate Scenen Live Scenen Hands-on Området Demo Scene

DFA åbner  - Registrering 
(Registrering fra kl. 08.30)

09.30

Robert Oretti 
Kirurgi 
(09.15-10.30)

Jørn Døi 
Diagnostik 
(09.30-10.30) Matthias Kern 

Protetik / Proteser 
(09.45-11.00)

Rana Al-Falaki 
Parotontose 
(09.30-10.45) Dipesh Parmar 

Plast 
(09.30-11.15)

Lone Lenes 
Profylakse 
(09.30-10.15)10.00

10.30

11.00 Ingrid Fjærvik 
Tandregulering 
(10.45-11.30)Eric Van Dooren  

/ Florin Cofar
Digital, Kirurgi,  
Protetik 
(11.00-12.15)

11.30
Simon Kold  
/ Carina Dyrholm 
Digitalt workflow 
(11.15-12.30)

12.00

12.30

13.00

13.30

Simon Kold  
/ Jens Lætgaard 
Kirurgi 
(13.30-14.30) Robert Oretti 

Kirurgi 
(13.30-15.15)

14.00
Rikke Freitag 
Tandregulering 
(13.45-14.45)

Lars Clever 
Diagnostik / Profylakse 
(14.00-14.45)14.30

Jan-Frederik Güth
Erosion 
(14.15-15.30)15.00

Mikael Kamber
Teamwork,  
Kommunikation 
(14.45-16.00) Eric Van Dooren  

/ Florin Cofar
Digital, Kirurgi,  
Protetik 
(15.15-16.30)

15.30 Deyar Mahmood 
Digitalt workflow 
(15.15-16.00)

16.00

16.30

17.00

17.30
Festivalområdet lukker kl. 17.30

18.00

18.30

19.00    Awardshow og festmiddag 
(18.45-00.30) 

Bustransport kl.00.30 til udvalgte hoteller

    

01.00

- for hele klinikken

Lørdag 30. marts 2019

09.00
Scene 1 Scene 2 Colgate Scenen Live Scenen Hands-on Området Demo Scene

DFA åbner  - Registrering 
(Registrering fra kl. 08.30)

09.30

Tif Qureshi 
Tandregulering 
(09.15-10.30)

Michael Wicht  
/ Alexander Aresdahl
Resin Infiltraition 
(09.30-10.45)

Jan Kerstein
Kirurgi 
(09.30-10.45) Serhat Köken

Plast 
(09.30-11.15)

Jørn Døi
/ Kira Maja Victorin 
Tandblegning
(09.30-11.00)

10.00

Hatem Algraffee 
Parodontose 
(09.45-11.00)10.30

11.00

Kasper Busk
Endodonti 
(11.00-12.15)

11.30

Flemming Brandt 
Plast 
(11.15-12.30)

Simon Kold  
/ Jens Lætgaard
Kirurgi 
(11.15-12.15)Asif Chatoo 

Tandregulering 
(11.30-12.45)

Annonceres senere
(11.30-12.15)12.00

12.30

13.00

13.30

Serhat Köken
Plast 
(13.30-14.45)

14.00

14.30
B.S. Christiansen
Teamwork,  
Målsætning 
(14.15-15.30)

15.00

15.30
Festivalområdet lukker kl. 15.30

Et samlet program med masser af muligheder for hele klinikken!

Som deltager kan du bevæge dig frit rundt og deltage i alle de kurser, du finder interessante.  
Vi har på de følgende sider skræddersyet anbefalede programmer for hver faggruppe, så du kan se, hvad der er tiltænkt dig. 

Du skal ikke tilmelde dig kurserne – du møder bare op. Hvis du ønsker at modtage kursuspoint for din deltagelse, udfylder du blot en evaluering.

Du kan finde kursusbeskrivelser, casebilleder og meget mere på www.dentalfestival.dk.

Der tages forbehold for ændringer

Frokost i Street Food-området
(12.00-14.00)

Frokost i Street Food-området
(11.45-14.00)
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Anbefalet program for klinikassistenter

Fredag 29. marts 2019 Lørdag 30. marts 2019

09.00 Scene 1 Scene 2 Colgate Scenen Live-scenen Hands-on Området Demo Scene

DFA åbner  - Registrering 
(Registrering fra kl. 08.30)

09.30

Jørn Døi 
Diagnostik 
(09.30-10.30)

Rana Al-Falaki 
Parodontose 
(09.30-10.45)

Lone Lenes 
Profylakse 
(09.30-10.15)10.00

10.30

11.00 Ingrid Fjærvik 
Tandregulering 
(10.45-11.30)

11.30
Simon Kold  
/ Carina Dyrholm 
Digitalt workflow 
(11.15-12.30)

12.00

12.30

13.00

13.30

Simon Kold  
/ Jens Lætgaard 
Kirurgi 
(13.30-14.30)

14.00
Rikke Freitag 
Tandregulering 
(13.45-14.45)

Lars Clever 
Diagnostik / Profylakse 
(14.00-14.45)14.30

15.00
Mikael Kamber
Teamwork,  
Kommunikation 
(14.45-16.00)

15.30 Deyar Mahmood 
Digitalt workflow 
(15.15-16.00)

16.00

16.30

17.00

17.30
Festivalområdet lukker kl. 17.30

18.00

18.30

19.00    Awardshow og festmiddag 
(18.45-00.30) 

Bustransport kl.00.30 til udvalgte hoteller

    

01.00

09.00
Scene 1 Scene 2 Colgate Scenen Live-scenen Hands-on Området Demo Scene

DFA åbner  - Registrering 
(Registrering fra kl. 08.30)

09.30

Tif Qureshi 
Tandregulering 
(09.15-10.30)

Michael Wicht  
/ Alexander Aresdahl
Resin Infiltraition 
(09.30-10.45)

Jan Kerstein
Kirurgi 
(09.30-10.45)

Jørn Døi
/ Kira Maja Victorin 
Tandblegning
(09.30-11.00)

10.00

10.30

11.00

11.30 Simon Kold  
/ Jens Lætgaard
Kirurgi 
(11.15-12.15)

Annonceres senere
(11.30-12.15)12.00

12.30

13.00

13.30

14.00

14.30

15.00

15.30
Festivalområdet lukker kl. 15.30

16.00

16.30

17.00

17.30

Skræddersyet til dig! 

Vi har fremhævet de indlæg, som er skræddersyede netop til din faggruppe. Du er selvfølgelig også velkommen til at gå på opdagelse 
og lade dig inspirere af festivalens andre muligheder. Du skal ikke tilmelde dig kurserne – du møder bare op. 

Hvis du ønsker at modtage kursuspoint for din deltagelse, udfylder du blot en evaluering.

 Du kan finde kursusbeskrivelser, casebilleder og meget mere på www.dentalfestival.dk.

Der tages forbehold for ændringer

B.S. Christiansen
Teamwork,  
Målsætning 
(14.15-15.30)

Frokost i Street Food-området
(12.00-14.00)

Frokost i Street Food-området
(11.45-14.00)
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Anbefalet program

Fredag 29. marts 2019

09.00 Scene 1 Scene 2 Colgate Scenen Live-scenen Hands-on Området Demo Scene

DFA åbner  - Registrering 
(Registrering fra kl. 08.30)

09.30

Jørn Døi 
Diagnostik 
(09.30-10.30) Matthias Kern 

Protetik / Proteser 
(09.45-11.00)

Rana Al-Falaki 
Parodontose 
(09.30-10.45)

Lone Lenes 
Profylakse 
(09.30-10.15)10.00

10.30

11.00 Ingrid Fjærvik 
Tandregulering 
(10.45-11.30)

11.30
Simon Kold  
/ Carina Dyrholm 
Digitalt workflow 
(11.15-12.30)

12.00

12.30

13.00

13.30

14.00
Rikke Freitag 
Tandregulering 
(13.45-14.45)

Lars Clever 
Diagnostik / Profylakse 
(14.00-14.45)14.30

Jan-Frederik Güth
Erosion 
(14.15-15.30)15.00

Mikael Kamber
Teamwork,  
Kommunikation 
(14.45-16.00)

15.30 Deyar Mahmood 
Digitalt workflow 
(15.15-16.00)

16.00

16.30

17.00

17.30
Festivalområdet lukker kl. 17.30

18.00

18.30

19.00    Awardshow og festmiddag 
(18.45-00.30) 

Bustransport kl.00.30 til udvalgte hoteller

    

01.00

for tandplejere

Lørdag 30. marts 2019

09.00
Scene 1 Scene 2 Colgate Scenen Live-scenen Hands-on Området Demo Scene

DFA åbner  - Registrering 
(Registrering fra kl. 08.30)

09.30

Tif Qureshi 
Tandregulering 
(09.15-10.30)

Michael Wicht  
/ Alexander Aresdahl
Resin Infiltraition 
(09.30-10.45)

Jørn Døi
/ Kira Maja Victorin 
Tandblegning
(09.30-11.00)

10.00

Hatem Algraffee 
Parodontose 
(09.45-11.00)10.30

11.00

11.30

Flemming Brandt 
Plast 
(11.15-12.30) Asif Chatoo 

Tandregulering 
(11.30-12.45)

Annonceres senere
(11.30-12.15)12.00

12.30

13.00

13.30

Serhat Köken
Plast 
(13.30-14.45)

14.00

14.30
B.S. Christiansen
Teamwork,  
Målsætning 
(14.15-15.30)

15.00

15.30
Festivalområdet lukker kl. 15.30

Skræddersyet til dig! 

Vi har fremhævet de indlæg, som er skræddersyede netop til din faggruppe. Du er selvfølgelig også velkommen til at gå på opdagelse 
og lade dig inspirere af festivalens andre muligheder. Du skal ikke tilmelde dig kurserne – du møder bare op. 

Hvis du ønsker at modtage kursuspoint for din deltagelse, udfylder du blot en evaluering.

 Du kan finde kursusbeskrivelser, casebilleder og meget mere på www.dentalfestival.dk.

Der tages forbehold for ændringer

Frokost i Street Food-området
(12.00-14.00)

Frokost i Street Food-området
(11.45-14.00)
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Anbefalet program

Fredag 29. marts 2019

for tandteknikere

Lørdag 30. marts 2019

09.00
Scene 1 Scene 2 Colgate Scenen Live-scenen Hands-on Området Demo Scene

DFA åbner  - Registrering 
(Registrering fra kl. 08.30)

09.30

Michael Wicht  
/ Alexander Aresdahl
Resin Infiltraition 
(09.30-10.45)

Serhat Köken
Plast 
(09.30-11.15)

10.00

10.30

11.00

11.30

Annonceres senere
(11.30-12.15)12.00

12.30

13.00

13.30

Serhat Köken
Plast 
(13.30-14.45)

14.00

14.30
B.S. Christiansen
Teamwork,  
Målsætning 
(14.15-15.30)

15.00

15.30
Festivalområdet lukker kl. 15.30

Skræddersyet til dig! 

Vi har fremhævet de indlæg, som er skræddersyede netop til din faggruppe. Du er selvfølgelig også velkommen til at gå på opdagelse 
og lade dig inspirere af festivalens andre muligheder. Du skal ikke tilmelde dig kurserne – du møder bare op. 

Hvis du ønsker at modtage kursuspoint for din deltagelse, udfylder du blot en evaluering.

 Du kan finde kursusbeskrivelser, casebilleder og meget mere på www.dentalfestival.dk.

09.00 Scene 1 Scene 2 Colgate Scenen Live-scenen Hands-on Området Demo Scene

DFA åbner  - Registrering 
(Registrering fra kl. 08.30)

09.30

Matthias Kern 
Protetik / Proteser 
(09.45-11.00)

10.00

10.30

11.00

Eric Van Dooren  
/ Florin Cofar
Digital, Kirurgi,  
Protetik 
(11.00-12.15)

11.30

12.00

12.30

13.00

13.30

14.00

14.30

Jan-Frederik Güth
Erosion 
(14.15-15.30)15.00

Mikael Kamber
Teamwork,  
Kommunikation 
(14.45-16.00)

15.30

Eric Van Dooren  
/ Florin Cofar
Digital, Kirurgi,  
Protetik 
(15.15-16.30)

Deyar Mahmood
Digitalt workflow 
(15.15-16.00)

16.00

16.30

17.00

17.30
Festivalområdet lukker kl. 17.30

18.00

18.30

19.00    Awardshow og festmiddag 
(18.45-00.30) 

Bustransport kl.00.30 til udvalgte hoteller

    

01.00

Der tages forbehold for ændringer

Frokost i Street Food-området
(11.45-14.00) Frokost i Street Food-området

(12.00-14.00)
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Anbefalet program

Fredag 29. marts 2019

09.00 Scene 1 Scene 2 Colgate Scenen Live-scenen Hands-on Området Demo Scene

DFA åbner  - Registrering 
(Registrering fra kl. 08.30)

09.30

Robert Oretti 
Kirurgi 
(09.15-10.30)

Jørn Døi 
Diagnostik 
(09.30-10.30)

Matthias Kern 
Protetik / Proteser 
(09.45-11.00)

Rana Al-Falaki 
Parodontose 
(09.30-10.45) Dipesh Parmar 

Plast 
(09.30-11.15)

Lone Lenes 
Profylakse 
(09.30-10.15)10.00

10.30

11.00 Ingrid Fjærvik 
Tandregulering 
(10.45-11.30)Eric Van Dooren  

/ Florin Cofar
Digital, Kirurgi,  
Protetik 
(11.00-12.15)

11.30
Simon Kold  
/ Carina Dyrholm 
Digitalt workflow 
(11.15-12.30)

12.00

12.30

13.00

13.30

Simon Kold  
/ Jens Lætgaard 
Kirurgi 
(13.30-14.30) Robert Oretti 

Kirurgi 
(13.30-15.15)

14.00

Lars Clever 
Diagnostik / Profylakse 
(14.00-14.45)14.30

Jan-Frederik Güth
Erosion 
(14.15-15.30)Mikael Kamber

Teamwork,  
Kommunikation 
(14.45-16.00)

15.00

15.30 Eric Van Dooren  
/ Florin Cofar
Digital, Kirurgi,  
Protetik 
(15.15-16.30)

Deyar Mahmood 
Digitalt workflow 
(15.15-16.00)

16.00

16.30

17.00

17.30
Festivalområdet lukker kl. 17.30

18.00

18.30

19.00    Awardshow og festmiddag 
(18.45-00.30) 

Bustransport kl.00.30 til udvalgte hoteller

    

01.00

for tandlæger

Lørdag 30. marts 2019

09.00
Scene 1 Scene 2 Colgate Scenen Live-scenen Hands-on Området Demo Scene

DFA åbner  - Registrering 
(Registrering fra kl. 08.30)

09.30

Tif Qureshi 
Tandregulering 
(09.15-10.30)

Michael Wicht  
/ Alexander Aresdahl
Resin Infiltraition 
(09.30-10.45)

Jan Kerstein
Kirurgi 
(09.30-10.45) Serhat Köken

Plast 
(09.30-11.15)

Jørn Døi
/ Kira Maja Victorin 
Tandblegning
(09.30-11.00)

10.00

Hatem Algraffee 
Parodontose 
(09.45-11.00)10.30

11.00

Kasper Busk
Endodonti 
(11.00-12.15)

11.30 Simon Kold  
/ Jens Lætgaard
Kirurgi 
(11.15-12.15)Asif Chatoo 

Tandregulering 
(11.30-12.45)

Annonceres senere
(11.30-12.15)12.00

12.30

13.00

13.30

Serhat Köken
Plast 
(13.30-14.45)

14.00

14.30
B.S. Christiansen
Teamwork,  
Målsætning 
(14.15-15.30)

15.00

15.30
Festivalområdet lukker kl. 15.30

Skræddersyet til dig! 

Vi har fremhævet de indlæg, som er skræddersyede netop til din faggruppe. Du er selvfølgelig også velkommen til at gå på opdagelse 
og lade dig inspirere af festivalens andre muligheder. Du skal ikke tilmelde dig kurserne – du møder bare op. 

Hvis du ønsker at modtage kursuspoint for din deltagelse, udfylder du blot en evaluering.

 Du kan finde kursusbeskrivelser, casebilleder og meget mere på www.dentalfestival.dk.

Der tages forbehold for ændringer

Frokost i Street Food-området
(11.45-14.00)

Frokost i Street Food-området
(12.00-14.00)



VI SES I
FREDERICIA
29.- 30. marts 2019

Mød os på stand 51A

Åbningstider: Mandag - torsdag kl. 8.00 - 16.30
 Fredag kl. 8.00 - 16.00

e-mail: cenger@cenger.com 
www.cenger.dk

Urlevvej 6B, Bråskov 
8783 Hornsyld

Tlf. 7022 7188 
Fax: 7022 7158

VI ER 
ALTID KLAR 

MED ET GODT 
TILBUD

DIN LEVERANDØR 
AF FORBRUGSVARER

Cenger Scandinavia A/S

  
Nykredit ErhvervsBank er til dig, som har egen klinik og søger en rådgiver, 
der kan skabe tryghed om din samlede økonomi og dens fremdrift. 

Vi har specialiseret os i helhedsrådgivning og de områder, der er væsentlige 
som praktiserende tandlæge. Vores rådgivere har stor indsigt i hverdagen og 
dens forretningsmæssige udfordringer, når det eksempelvis kommer til 
ydelser, personale- og driftsoptimering af klinikken. 

Vores rådgivere kan derfor tilbyde dig værktøjer og sparring, og derved 
hjælpe dig med at skabe overblik over den daglige økonomi både i klinikken 
og på hjemmefronten. 

Vi har ingen færdige pakkeløsninger, men vi arbejder sammen om at skabe 
den bedste løsning til hver enkelt kunde.

Annette Plesner Steenstrup
Chefspecialist
Telefon: +45 44559889

Bank for sundhedssektoren

NEU

* Dysen fra MyLunos kan i øjeblikket kun leveres til den supragingivale behandling. Perio-dysen til subgingival anvendelse kan fås om kort tid.

Det omfattende Premium-profylakse-system fra Dürr Dental. Profylakse-produkter, som er
præcist afstemt i forhold til hinanden, og pulvertandrenseren MyLunos* med udskiftelige magasiner,
er løsningen for en særlig effektiv og mærkbar lettere arbejdsgang. Lunos® får alle til at stråle:
behandlerteamet og patienterne. Se mere under www.lunos-dental.com
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kurser  •  live-scene  •  hands-on-område  •  demo scene  • messe  •  awardshow  •  festmiddag
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Spot på indlæg
På de følgende sider har vi samlet alle de indlæg, du kan opleve på de to festivaldage. Indlæggene er listet i alfabetisk orden efter  

talernes fornavn, og under hvert indlæg kan du se læringspunkter, antal kursuspoint, samt hvor og hvornår, det finder sted.

Du kan finde uddybende beskrivelser af de enkelte talere på www.dentalfestival.dk

Tandregulering   |   Anbefalet til: TL, TP

Lingual Orthodontics for GDPs

There are many advantages of simple orthodontic movement of the anterior 
teeth to facilitate restorative treatment, improve the anterior occlusion or just 
simply to improve the aesthetic appearance of the smile.

Many patients reject orthodontic intervention as they would prefer to avoid 
visible brackets on the outer surfaces of the teeth. Aligners and lingual braces 
provide a viable alternative to labial braces to create simple orthodontic tooth 
movement for some of our patients.

The lecture will outline how IAS clear aligners and lingual braces may be used 
to improve tooth positions help with minimally invasive restorative treatment.

You will learn: 

•  The benefits of Discreet lingual braces •  When to use clear aligners or lingual braces for your patients•  Steps for treatment

Dr. Asif Chatoo

Colgate Scenen   Lørdag, 11.30 - 12.45 1 kursustime

Figure 1. Lower incisor crowding

Figure 2. Lingual braces applied to improve 
the alignment of the lower teeth

Figure 3. End of treatment following  
5 months of treatment.

Teamwork og målsætning   |   Anbefalet til: TL, TP, KA, TT

“Fundamentet for det gode liv”  
– og hvad der skal til for at nå de mål, man sætter sig. 

I dette indlæg vil B.S. fortælle om, hvordan vi mennesker kan blive rollemodeller og pejlemærker, der gennem det gode  
eksempel viser vejen for andre. Og han giver sine kvalificerede bud på, hvad der motiverer og begejstrer den enkelte og  
det hold, man er en del af. B.S. ved, hvordan man holder gejsten, motivationen og holdånden oppe, ligesom han har  
årelang erfaring for, hvordan den enkelte og holdet kan bidrage.

B.S. ved om nogen, hvor vigtigt det er, at lederen udstikker en tydelig retning, og han kommer med gode råd til, hvordan  
man som ’kaptajn på broen’ holder kursen og gejsten - også i ’stormvejr’ og krisetider. Han fortæller om betydningen  
af den gode, stabile platform, om engagement og vigtigheden af at tage ejerskab og ansvar for sig selv, sit liv og sit team. 

Glæd dig til at være i selskab med en særdeles veloplagt B.S. Christiansen, der provokerer, motiverer og inspirerer sine  
tilhørere og forærer dem masser af guldkorn og giver stof til eftertanke, som de kan tage med sig hjem i arbejds- og privat-
livet.  

B.S. Christiansen

Scene 1 Lørdag, 14.15 - 15.30 1 kursustime

Plast   |   Anbefalet til: TL

KISS Direct Composite Veneers – Keep It Sexy 
and Simple!

Emulating colour, form and lustre of teeth using direct composite techniques 
demands thorough knowledge of material optics, layering protocols, as well 
as finishing and polishing procedures.  This class demystifies all this science 
and art, providing you with simplified direct veneer techniques with maximum 
aesthetic outcomes.

You will learn: 

•  How to simplify the selection and layering of composite resin to create   
 life-like results repeatedly.

•  How to use tints and opaquers to rapidly add polychromacity to your  
 restorations.

•  Designing and implementing primary, secondary and tertiary anatomy   
 into your restorations to emulate natural tooth morphology.

•  Increase your confidence, speed and fees for direct composite veneers.

Dr. Dipesh  
Parmar

Hands-on scenen  Fredag, 09.30 - 11.15 2,5 kursustimer

Digitalt workflow   |   Anbefalet til: TL, TP, TT, KA

Digital dental care - a view into the present  
and the future 

Digital scanning tools, chairside milling, digital CAD, 3D printing, visualiza-
tion, etc. are now becoming dental care. In recent years, intraoral scanning 
and 3D modeling have increased their presence at the clinics. The equipment 
has great potential and the topics are many. How does it work, will it be a good 
result? What to consider before purchasing an intraoral 3D scanner and is there 
any reason to acquire a 3D printer for the clinic? Is visualization the future of 
dental tools?

You will learn: 
 •  About workflow for digital dentistry chair side milling•  How a visualization tool makes life easier•  About 3D Printing •  About CAD 

PhD, CDT  
Deyar Mahmood

Demo Scenen Fredag, 15.15 - 16.00 1 kursustime
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Parodontose   |   Anbefalet til: TL, TP

Surgical Periodontics. Does it exist and what  
are my options

With the advent of addressing the risk factors in periodontal disease there  
has a theoretical decrease in the  potential need and numbers of periodontal  
surgery. However there has been a substantial increase in awareness and 
treatment of cases needing regenerative, soft tissue grafting and recession 
defects. During this lecture we plan to highlight the clinical surgical options 
available.

You will learn: 

•  The benefits of Discreet lingual braces odontics in management of  
 periodontal disease.

•  To discuss the possible options for regenerative surgery and treatment

•  To discuss the options the surgical options for crown lengthening and 
 recession defects

•  To discuss the clinical options of surgery soft tissues loss

•  To discuss surgical Periodontics in addressing recession, crown 
 lengthening and achieving increasing attached gingivae.

Dr. Hatem  
Algraffee

Colgate Scenen   Lørdag, 09.45 - 11.00 1 kursustime

Before treatment

After treatment

Digital, Kirurgi, Protetik   |   Anbefalet til: TL, TT

Digital dentistry - The dentist’s point of view 

Our main goal is to reach a better understanding of the possibilities of digital 
dentistry today and be able to leverage them based on both clinical and  
entrepreneurial efficiency.

This lecture will explore the restorative possibilities today, and try to distin-
guish between what is a proof of concept (something that can be done) and  
an efficient workflow, from a dentist’s point of view. Both as a clinician,  
and as an entrepreneur, as many of us have both roles in daily reality. 

You will learn: 
 •  Acquisition and data management•  Design•  Integration of multidisciplinary scenarios•  Guided surgery. The basics, the tricks, the pitfalls.•  Prosthetic arsenal for soft tissue management•  Restoration fabrication•  Model fabrication

Digital, Kirurgi, Protetik   |   Anbefalet til: TL, TT

Digital dentistry - The dentist’s point of view - 
tips and tricks on guided surgery - Live 

In this Live part Dr. Eric van Dooren and Dr. Florin Cofar will show a Live case 
with mock-up, guided surgery for one anterior area implant and provisionals  
– all related to the theoretical lecture from the morning session.

Scene 1 Fredag, 11.00 - 12.15 1 kursustime

Live Scenen Fredag, 15.15 - 16.30 1 kursustime

Dr. Eric Van Dooren 
Dr. Florin Cofar

Plast   |   Anbefalet til: TP

Plastbehandlinger for tandplejere 

I dette indlæg vil vi se på nogle af de plast relaterede emner og behandlinger, 
som tandplejere med stor fordel kan have viden om. Vi vil se på udformningen 
af de okklusale kaviteter og rationalet bag opbygningen. Desuden kigger vi på 
infraktioner og mulige konsekvenser heraf.

Du vil lære:
 •  At udformningen af kaviteten har stor betydning for det færdige resultat.•  En rationel og konstruktiv måde at reetablere det okklusale relief på.•  At få et realistisk indblik i håndteringen af infraktioner i kindtænderne.•  At en simpel okklusal test er af stor vigtighed.

Tandlæge  
Flemming Brandt

Scene 2 Lørdag, 11.15-12.30 1 kursustime

Nyhed fra Philips
Protective Clean 

Protective Clean fås med tryk sensor og BrushSync, 
en indbygget teknologi som registrere når du skal 
skifte børstehovede. Protective Clean har 1 indstilling 
samt 2 intensitetsniveauer. Med genopladeligt 
batteri, der holder op til 2 uger, samt �eksibelt 
Optimal Plaque Defense børstehoved.                         

For yderlige oplysninger, demo på klinikken kontakt:  Kira Victorin - 30450096 eller Helle Tornslev - 30450097 

        

Mød os påDFA Stand 25
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Kirurgi   |   Anbefalet til: TL, KA

Extraction / Amotio M3 inf

Visdomstænder i undermunden kan være svære at fjerne. Hvad kan jeg selv 
fjerne, og hvad skal henvises afhænger af erfaring og udstyr. Kom og oplev 
kirurg og assistent fjerne en visdomstand.

OBS: Vi har en patient, men hvis du ønsker at være patient og få en visdomstand 
fjernet gratis på Live Scenen på DFA, så kontakt os på: mail@dentalfestival.dk 
senest 8. marts. 

Du vil lære: 

•  Valg af enkelt værktøj til operation  •  Incisionsvalg•  Deling af tand, hvornår og hvorfor•  Suturering

Tandlæge  
Jan Kerstein

Live Scenen    Lørdag, 09.30 - 10.45 1 kursustime

Tandregulering   |   Anbefalet til: TL, TP, KA

How to successfully integrate Invisalign (Go) 
into your practice

Invisalign® Go is a simplified approach to teeth straightening which guides 
GDPs fresh to the system through identifying, planning and monitoring  
aesthetic cases, enabling them to use this innovative clear aligner technology 
to treat patients confidently, and by doing so extend their practice offering.

During this session Dr. Ingrid Fjaervik will present you her journey with  
Invisalign in treating both simple and more complex cases, showing how In-
visalign benefited the practice and patients and give you a great tool to  
do more minimal invasive treatments

Join this session to learn, see and ask more about the future of orthodontics, 
the potential access for General Dentists in a safe environment and prostho-
dontist who are interested in perfection their techniques.  

You will learn: 
 •  Teeth alignment – Pre restorative alignment•  Digital Dental Workflow•  Practice Efficiency•  Improved Patient Experience•  How to use invisalign to do more minimal invasiv treatments on your patients.

Tannlege  
Ingrid Fjærvik

Demo Scenen Fredag, 10.45 - 11.30 1 kursustime

Erosion   |   Anbefalet til: TL, TP, TT

Handling Erosive Cases – from difficult to easy

Premature loss of dental hard tissue, due to biocorrosive parameters, like  
erosion, attrition and abrasion, is a currently ever increasing problem in  
prevalence and incidence. This means dentists have to develop diagnosis, 
monitoring and treatment strategies to handls this mostly compex and  
multifactorial situations. The overall aim however is to safe as much hard  
tissue as possible – striving for minimal invasive treatment-concepts. 

The lecture shows different approaches using a clear concept under application  
of different materials and technologies. On the basis of scientifc data and  
multiple clinical cases the lecture covers the main aspects for decision mak-
ing and clinical procedures including the tooth coloured bimaxillary „MUNICH 
SPLINT“ with a lot of practical tips „ready for use“.

Dr. Med. Dent.
Jan-Frederik 

Güth

•  The benefits of Discreet lingual braces •  Practice-approved concepts for the handling of erosive cases•  Latest technological developments in dentistry•  The MUNICH SPLINT •  Long term abrasion of composites versus ceramics under clinical•  The main paramters to find the individual best treatment protocol•  Digital technology supports biomimetic treatment concepts•  The advantages in handling complex situations using digital technology

Scene 2 Fredag, 14.15 - 15.30 1 kursustime

Minimal / Non preparation

Diagnostik   |   Anbefalet til: TL, TP, KA

Røntgenoptagelser, indikationer og beskrivelser

Få beskriver deres røntgenbilleder korrekt, og mange tager slet ikke rønt-
genbilleder nok. Hvordan er kvaliteten af dine røntgenoptagelser? Lever dine 
beskrivelser op til kravene – og er makroer en sovepude eller en huskeseddel?  

På dette indlæg får du styr på indikation, krav til beskrivelser, kvalitet og 
journalisering. Der gennemgås en række af de regler, som påvirker vores hver-
dag og brug af røntgenoptagelser i praksis. Blandt andet om røntgenoptageler 
og beskrivelse kan delegeres under reglerne for delegation af forbeholdt virk-
somhed.

Du vil lære: 

•  At få fastlagt og journaliseret indikationen - hver gang •  At få beskrevet dine røntgenbilleder korrekt – hver gang•  At få taget de nødvendige røntgenbillede

Tandplejer RHD, MIL 
Jørn Døi

Scene 2 Fredag, 09.30 - 10.30 1 kursustime

Hvem må tage OP og  
Cephalostat-optagelser?

Hvem må beskrive OP’er – og kan 
det udføres som delegeret opgave?

Tandblegning   |   Anbefalet til: TL, TP, KA

Klinikblegning i teori og praksis 

Hele dentalteamet indbydes til et intenst og informativt demo- og informa-
tionskursus, hvor I vil blive klædt på til at foretage blegning på klinikken.  

Kurset gennemføres som teoretisk og praktisk kursus, hvor der veksles mellem 
live-demo og teorien bag. Kira Maja Victorin fra Philips gennemfører en fuld 
klinikblegning med Philips ZOOM systemet, afløst af gennemgang af den 
relevante teori ved Jørn Døi i forhold til gennemførelse af ekstern blegning 
som kosmetisk ydelse. 

Kom og bliv klog på teorien og praktikken ved klinikblegning, og se procedurer 
og resultat.

Du vil lære: 
 •  Lovgrundlaget, herunder krav til information og journalføring •  Blegemidler jfr. kosmetikbekendtgørelsen mv.•  Typer af blegemidler og kemi•  Virkningsmekanismer•  Indikationer og kontraindikationer•  Typiske bivirkninger•  Klinikblegninger•  Lidt om alternative midler på markedet•  Hvad skal vi være opmærksomme på i forhold til uddelegering af blegning   
 jfr. bekendtgørelsen om kosmetiske behandlinger?

Demo Scenen Lørdag, 09.30 - 11.00 2,5 kursustimer

Tandplejer RHD, MIL 
Jørn Døi 

Tandplejer
Kira Maja Victorin

6% før

Før

6% lige efter

Efter
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Diagnostik / Profylakse   |   Anbefalet til: TL, TP, KA

Guided Biofilm Therapy

Guided Biofilm Therapy is the systematic, predictable solution for dental  
biofilm management in professional prophylaxis using state of the art  
technologies AIRFLOW and PIEZON proven by scientific evidences.

Guided Biofilm Therapy consists of treatment protocols based on individual 
patient diagnosis and risk assessment to in order to achieve optimal results 
with the highest level of comfort, safety and efficiency 

Guided Biofilm Therapy also includes oral hygiene instructions along with  
patient education and motivation to maintain natural teeth and implants  
as long as possible.

You will learn:  •  How to develop strategies for promoting improved oral health

•  How to develop theoretical knowledge and techniques for the latest  
 methods of biofilm management

•  How to identify the latest types of equipment and powders, their function   
 and how to use them

•  How to introduce a practice protocol utilizing AIRFLOW® and PIEZON®   
 which improves practice economics and benefits patients

•  How to describe to your patients and colleagues the therapeutic options   
 and benefits of using Guided Biofilm Therapy

Lars Clever    

Demo Scenen Fredag, 14.00 - 14.45 1 kursustime

Before air-flow treatment patient

After air-flow treatment patient

Profylakse   |   Anbefalet til: TL, TP, KA

Whole Mouth Health – Are you totally ready? 

Kom og hør om Colgate’s nye banebrydende teknologi, der arbejder sammen 
med kemien og biologien i mundhulen for proaktivt at bekæmpe bakterier, 
fødevare syre & misfarvninger. Teknologien sætter nye standarder for tand-
pasta og har 40 godkendte patenter, samt 110 yderligere afventende paten-
tansøgninger.

Du vil lære: 
 •  Sundhed er en megatrend.•  Vigtigheden af god mundhygiejne i hele mundhulen.•  Colgate’s nye banebrydende og patenterede teknologi.•  Dokumentationen og resultaterne bag Colgate’s nye teknologi

Tandlæge  
Lone Lenes

Demo Scenen Fredag, 09.30 - 10.15 1 kursustime

Før-billede 6-

Før-billede 4+

Efter endo 6-. Anvendt filsystem: 
Reciproc Blue

Efter endo 4+. Anvendt filsystem: 
HyFlex EDM

Endodonti   |   Anbefalet til: TL

Navigér sikkert gennem junglen  
af endodontiske filsystemer 

Udbuddet af endodontiske udrensningssystemer ændrer sig konstant, og spe-
cielt de seneste år har der været stor udskiftning i udvalget af file. Producen-
terne ændrer navnene på filene, og selve filen skifter udseende og egenskaber. 
Det kan være en jungle at navigere rundt i de forskellige systemer – og hvad 
skal man vægte, når man skal vælge fil-system(er)…?

Gennemgangen vil have en klinisk indgangsvinkel, hvorfor der vil være flere 
”take-home-messages” som kan implementeres direkte i arbejdsgangen på 
klinikken.

Du vil lære: 
 •  Om man kan nøjes med ét 1-filsystem – og om der i virkeligheden noget,   
 der hedder 1-fil-system…?

•  Om man kan komme i mål, hver gang, med 1 fil – og hvis ikke, hvad skal   
 værktøjskassen så indeholde…?

•  Hvordan du undgår at skulle henvise alle disse tænder, hvis kanalerne er   
 oblitererede, eller der er stor afbøjning af en- eller flere rodkomponenter 

•  Hvad du skal holde fingrene fra – hvilke tænder bør henvises?

Tandlæge 
Kasper Busk

Scene 1 Lørdag, 11.00 - 12.15 1 kursustime
Protetik / Proteser   |   Anbefalet til: TL, TP, TT

Resin-bonded fixed dental protheses made from 
zirconia ceramic - a true alternative to single 
tooth implants

Resin-bonded fixed dental prostheses (RBFDPs, so-called Maryland bridges) 
with two metal retainer wings have been introduced over 30 years ago for a 
minimal invasive replacement of missing teeth. However RBFDPs are still not 
considered a comparable treatment modality to implants by most of the dentists. 

Cantilevered anterior RBFDPs with a single ceramic retainer wing were intro-
duced 20 years ago. They provide better esthetics and are less invasive than 
two-retainer RBFDPs. In the meantime execellent long-term data of this min-
imal invasive treatment option are available. Similar concepts are now also 
implemented for the replacement of posterior teeth that show promising  
medium-term outcomes comparable to single tooth implants.

This lecture summarizes when zirconia ceramic RBFDPs present a favorable, 
minimally invasive and less costly treatment alternative to single tooth implants.

You will learn: 

•  the indications and contraindications for single retainer zirconia ceramic   
 RBFDPs.

•  the materials and laboratory procedures used for single retainer all- 
 ceramic RBFDPs.

•  how to bond long-term successfully to zirconia ceramic.•  the clinical procedures to successfully use single retainer all-ceramic RBFDPs.

Prof. Dr. Med 
Matthias Kern

Hands-on   Fredag, 10.00 - 11.15 1 kursustime
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Parodontose   |   Anbefalet til: TL, TP, KA

Minimally Invasive Periodontics
- How lasers can enhance Periodontal  
and Peri-Implant treatment outcomes 

This lecture will explore the use of all-tissue lasers in periodontal therapy, 
outlining the latest research, the advantages in terms of patient-centred out-
comes as well as clinical outcomes, and demonstrating its use in flapless bone 
regeneration and peri-implantitis management. 

With improvement and more high quality research emerging on laser and 
a better understanding of different laser wavelengths and their potential 
uses, the use of certain lasers in periodontics and particularly peri-implanti-
tis treatment is increasing. This lecture will explore the benefits, and myths 
around this subject, helping to translate scientific research into practical and 
clinical uses.

You will learn: 

•  Gain understanding of the mechanisms of action of lasers in a periodontal   
 pocket•  How to understand how lasers can help to regenerate bone in infrabony   
 defects•  How to understand the complexity of peri-implantitis treatment and now   
 a minimally invasive laser protocol can help with management•  How to understand the potential patient benefits of minimally invasive   
 laser periodontal therapy

Dr.
Rana Al-Falaki

Live Scenen    Fredag, 09.30 - 10.45 1 kursustime

Resin Infiltraition   |   Anbefalet til: TL, TP, KA

One method, many treatment options  
- masking opacities with resin infiltration 

Resin infiltration was designed to arrest non-cavitated, active caries lesions 
that radiographically extend up to the first third in dentin. Immediately after 
treatment, infiltrated opaque enamel is visually masked due to modification  
of the refractive index. This phenomenon has led to a broad extension of the 
indication spectrum, i.e. the masking of white spot lesions of random origin  
on the buccal aspect of anterior teeth.

The clinically orientated lecture alternately held by two speakers, aims at  
providing the most actual evidence regarding the masking effects of resin  
infiltration, including amendments of the treatment regimen for different 
origins of the white spot lesions (caries e.g. after bracket debonding, fluorosis, 
idiopathic or traumatic lesions, MIH etc.) and will be flanked by numerous 
clinical cases.

You will learn: 
 •  The physical mechanisms of masking white spot lesions with resin  
 infiltration.

•  The different pathology and origin of white spots, i.e. caries, trauma,  
 MIH and fluorosis.

•  The actual evidence of masking these lesions with resin infiltration  
 using different pre-treatment regimens.

•  A broaden treatment spectrum for those patients who feel aesthetically   
 compromised by white spot lesions.

Scene 2 Lørdag, 09.30 - 10.45 1 kursustime

PD Dr. Michael Wicht
Dr. Alexander Aresdahl

Initial situation before treatment 
with Icon

 Deep Infiltration for traumatic 
hypomineralization - an esthetic 

and conservative treatment

Final result after Icon treatment

Resin infiltration. One method  
– many possibilities

Teamwork, Kommunikation   |   Anbefalet til: TL, TP, KA, TT

Vi er bedst, når vi er glade 

Dette er et foredrag for alle, der ønsker en metode til at skrue op for glæden, 
både på arbejdet og derhjemme.

Vær forberedt på en indsprøjtning med inspiration, humor og viden,  
når Mikael Kamber fortæller, hvor meget glæden betyder for vores liv:  
Når vi er glade, er vi mest effektive, mest kreative og mindre syge,  
vi lever endda længere.

Foredraget bygger på den banebrydende viden, som hjerneforskningen  
og forskningen i positiv psykologi har bragt frem i de senere år.

Foredraget tager udgangspunkt i Mikael Kambers bestseller ”Vi er bedst,  
når vi er glade” og hans seneste bog ”STÆRKERE”. Du har mulighed for  
at købe et signeret eksemplar af bøgerne efter foredraget 6

Du vil lære: 
 •  hvorfor vi har en medfødt tendens til at fokusere mere på det negative 
 end på det positive

•  hvorfor det er en rigtig god idé at træne sig op til at ramme en balance,   
 hvor det negative ikke fylder mere end nødvendigt, og hvor det positive   
 fylder så meget som muligt

•  hvordan du kan ændre din adfærd, så du får en gladere hverdag.  
 Du kommer også selv til at bidrage undervejs, så du mærker og oplever   
 nogle af foredragets vigtigste pointer i praksis.

Mikael Kamber

Scene 1 Fredag, 14.45 - 16.00 1 kursustime

Kirurgi   |   Anbefalet til: TL

The open wound healing concept

Bone grafting after primary healing - the staged approach - is often con-
sidered the gold standard with regards to achieving predictable guided bone 
regeneration. Complete flap closure over a bone graft leads to protection of the 
graft from external influences and promotes undisturbed healing. 

However, this technique requires a period of healing following tooth extraction, 
and if the resulting bone defect will not allow for predictable implant placement, 
then a separate bone grafting procedure may be required. In such a scenario, 
the timing of implant placement can be many months after the initial removal 
of the tooth.

The open wound healing concept is well referenced in the literature and in-
cludes the application of a guided bone regeneration protocol at the same time 
as tooth removal. With correct application, the assimilation of the bone graft 
is not impeded or compromised despite the fact that primary closure of the 
soft tissues is not achieved. This technique ensures that there is no need to 
perform a block graft procedure and ensures that the mucogingival line is not 
disturbed or altered in position.

You will learn: 
 •  To understand the alveolar changes that occur after tooth removal and the  
 common GBR strategies to deal with bone deficiencies

•  To be familiar with the rationale for choosing differing implant/bone   
 grafting treatment options with an emphasis on evidence based dentistry.

•  To appreciate the role of differing treatment strategies that are utilised   
 during the open wound healing concept to achieve predictable outcomes.

•  To be familiar with the procedural steps required to obtain passive closure  
 over the bone graft and without disturbing the muco-gingival line.

Dr. Robert Oretti

Scene 1   Fredag, 09.15 - 10.30 1 kursustime

Rebuilding the ridge

The four year outcome

The four year CT scan

The bone defects after tooth removal

The presenting condition
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Tandregulering   |   Anbefalet til: TP, KA

Tandregulering for TP og KA – hvad skal teamet 
vide og kunne 

De seneste år er tandregulering i almen praksis og blandt voksne vundet frem. 
Både som en præventiv behandling i forhold til fremtidigt slid og som en kos-
metisk behandling. Patienterne har ofte ønsker i forhold til det kosmetiske as-
pekt og en del af de spørgsmål, som de har, stiller de også til resten af teamet. 
Og hvad er så vigtigt at vide før, under og efter behandlingerne?

Du vil lære: 
 •  Hvornår skal vi henvise til specialister, og hvad kan vi ofte selv klare  
 på klinikkerne•  Hvilke reguleringssystemer bruger man oftest i almen praksis, og hvad  
 er forskellen på systemerne•  Hvad betyder den orale hygiejne?•  Hvad betyder behandlingsplanlægningen?•  Hvad skal vi især give oplysning om inden behandlingen?•  Hvad skal vi især være opmærksomme på under behandlingerne?•  Hvad skal vi især være opmærksomme på efter behandlingerne til de  
 almindelig indkald?

Tandlæge  
Rikke Freitag

Colgate Scenen Fredag, 13.45 - 14.45 1 kursustime

Chin Up  Before and Predicted After 

Upper Occlusal Before and Predicted After

Lower Occlusal Before and Predicted After

Plast   |   Anbefalet til: TL, TT

Create Your Own Composite Masterpieces 

Direct composites provide the clinician with the ability to provide excellent 
aesthetic results with minimal tooth destruction in a very efficient manner.

In this hands- on lecture, you will be shown how to achieve excellent aesthetic 
standards in your everyday dentistry using direct chairside composites.

Handling composites correctly can provide excellent aesthetic outcomes, which 
will be shown using case examples in this hands-on lecture. Using the palatal 
shell created from a silicone index and layering dentin shade on this palatal 
shell is a worldwide known technique. However, many clinicians are facing 
some difficulties. You will be shown how to layer with maximum 2 or 3 shades 
to have life looking restorations. Further, the focus will be on finishing and 
polishing procedures to have both texture and lustre on the created superficial 
enamel which may compete with ceramic restorations.

You will learn: 
 •  The clinical guidelines for color perception.•  Planning a multi-shade layering.•  Layering dentin and enamel shades on previously created palatal shell.•  Procedures for finishing and polishin to create live looking restorations.

Plast Anbefalet til: TL, TT

Creating a Composite Masterpieces - LIVE 

Se Dr. Serhat Köken udføre en plastopbygning i fronten live på en patient  
a la den, som der blev gennemgået i Hands-on Området tidligere på dagen.

Dr. Serhat Köken

Hands-on Scenen Lørdag, 09.30 - 11.15 2,5 kursustimer

Live Scenen Lørdag, 13.30 - 14.45 2,5 kursustimer

Digitalt workflow   |   Anbefalet til: TL, TP, KA

Få styr på klinikkens digitale workflow

Oplev hvordan hele teamet indgår mest effektivt i det digitale workflow på 
klinikken

Du vil lære: 
 •  Teamworket der ligger bag digital implantologi•  At se det hele fra Klinikassistentens perspektiv•  At se det hele fra Tandlægens perspektiv

Scene 2 Fredag, 11.15 - 12.30 1 kursustime

Tandlæge Simon Kold 
Klinikassistent  

Carina Dyrholm

Dr. Robert Oretti

Kirurgi   |   Anbefalet til: TL

The open wound healing concept – Hands-on

When a tooth is removed the labial plate will remodel and the resulting ridge width will be diminished. If the labial plate 
was damaged or compromised prior to tooth removal, then the degree of remodeling can be significant. If the residual 
ridge width results in a one wall defect, then it may be necessary to perform a bone grafting procedure as a separate  
treatment to rebuild the ridge prior to implant placement at a later date.

The rationale for the open wound concept is to remove the tooth and rebuild the labial plate with a GBR procedure at the 
same time thereby reducing the degree of labial plate remodeling. With this treatment modality, the width of the ridge is 
maintained after tooth removal and eliminates the potential scenario of the one walled defect. The GBR procedure is per-
formed at the same time as removal of the tooth and therefore the bone graft is not completely submerged under the gums 
– the open wound concept. This workshop will focus on the techniques employed to rebuild the socket and close the soft 
tissues but without full submergence of the bone graft under the soft tissues.

You will learn: 
 •  To understand the alveolar changes that occur after tooth removal and the common GBR strategies to deal with  
 bone deficiencies•  To be familiar with the rationale for choosing differing implant/bone grafting treatment options with an emphasis  
 on evidence based dentistry.•  To appreciate the role of differing treatment strategies that are utilised during the open wound healing concept to  
 achieve predictable outcomes.•  To be familiar with the procedural steps required to obtain passive closure over the bone graft and without disturbing  
 the muco-gingival line. 

Max 30 deltagere – medbring lup-briller. OBS: Du kan kun deltage på hands-on delen, hvis du har været på formiddagens 
teori-indlæg på Scene 1. Der trækkes lod om eftermiddagens pladser efter teori-indlægget på Scene 1.

Hands-on Scenen Fredag, 13.30 - 15.15 2,5 kursustimer

Kirurgi   |   Anbefalet til: TL, KA

Oplev en ny dimension af Guided Kirurgi  
– ”Dynamisk 3d Navigation”

Ny computerstyret Real-time navigation giver mulighed for præcis 3d Implantat 
placering. Planlægning og operation er hurtig, enkel og kan bruges til alle  
implantatindikationer, så man kan lave Guided Kirurgi – hver gang! 
 
Du vil lære: 
 •  Få indsigt i den helt nye teknologi indenfor implantologi•  Hvordan dynamisk navigation anvendes til placering af implantaterne  
 optimalt - hver gang.  •  Forenklet måde at anvende “guided” kirurgi til hver eneste patient•  Oplev teamworket mellem klinikassistent og tandlæge

Live Scenen Fredag, 13.30 - 14.30 1 kursustime

Live Scenen Lørdag, 11.15 - 12.15 1 kursustime

Tandlæge Simon Kold 
Tandlæge Jens Lætgaard
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PractiPal®
gå ikke på kompromis med 
rengøringen af dine instrumenter.

PractiPal-bakkesystem består 
af perforerede plastbakker 
med farvede bøjler, der holder 
instrumenterne sikkert på plads 
og samtidig tillader at de kan 
bevæge sig lidt. Herved sikres 
optimal rengøring og desinfektion 
i dentalopvaskemaskinen. 
Systemet består endvidere af 
farvekodede borholdere, filholdere 
og andet tilbehør, som både er 
let at fiksere i bakkerne og let at 
fjerne igen. Enkelt og praktisk!

Tilbud
25%

Stand 
13 A

Vil du med? 
Meld dig til allerede nu og spar op til 53 %

Meld dig og dine kollegaer til DFA på www.dentalfestival.dk

DENTAL FESTIVAL & AWARDS

1-dagsbillet
29. eller 30. marts 2019 

Messe C, Fredericia

En 1-dagsbillet inkluderer adgang til:

Messe, kurser, live-scene, hands-on-område, demo scene, 

frokost inkl. 1 vand i Street Food-området og gratis parkering.

BEDSTE EARLY BIRD

Pris senest den 12. november 2018:

Tandlæge 
2.295 kr.

Tandplejer 
995 kr.

Tandtekniker 
995 kr.

Klinikassistent 
795 kr.

Andre på klinikken 
795 kr.

Studerende 
695 kr.

Andre 
3.495 kr.

Dental Awards fredag aften 795 kr.

inkl. 4-retters menu og vin ad libitum under middagen

Billetten 

 giver adgang  

til en dag

Tag hele klinikken med – der
er store besparelser at hente!

Spar 11.215 kr.
eller 32,7 % ved 

early bird

Senest 12. nov. Senest 1. dec. Senest 15. jan.
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Efter 1. mar.Senest 1. mar.

Priseksempel på 2 dage og awardshow for:
2 tandlæger, 1 tandplejer, 3 klinikassistenter og 1 receptionist

Tandregulering   |   Anbefalet til: TL, TP, KA

Dental Tectonics - accepted approaches  
for GDPs to move teeth naturally

Slow continued tooth movement is one of dentistry’s biggest blindspots. The long term aes-
thetic and functional affect of this can be devastating but also can be treated simply and early. 
This lecture will show how carrying out simple planned orthodontics can provide safe aesthetic 
and functional dentistry which is accessible to many more patients.

It will cover the principles of the alignment, bleach, bonding concept creating simpler safer  
and more affordable realistic options for many more patients and which can be carried out  
by any dentist. 

You will learn: 

•  To understand the affect of dental tectonics •  To highlight the planning protocols of simple occlusion- driven anterior alignment  
 methodology using digital arch evaluation and 3d printing

•  To consider the protection of guidance and the long term function via planning and  
 retention methodology.

•  To outline the use of edge bonding as a viable non invasive aesthetic and functional tool  
 for cosmetic dentistry and occlusal treatment via the Dahl principle.

•  To understand how align, bleach and bond can totally change the way we approach all  
 cases not just cosmetic ones.

•  How case planning and appropriate treatment can help all dentists carry out simple  
 anterior treatments that not only have aesthetic but clear and long term functional benefits.

•  To see how cosmetic dentistry can actually be far more functionally driven and this  
 applies to vastly more patients than traditionally believed.

•  To understand how safe and systematic driven approach to restoratively focused  
 orthodontics can provide results that are achievable and last for years.

Dr. Tif Qureshi

Scene 1 Lørdag, 09.15 - 10.30 1 kursustime
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Af Mia Rosenvinge, projektleder
 

Hvad passer dig bedst? Om du ønsker 
et enkeltmandsværelse, en 6-mands- 
hytte med stue, den billigste løsning, 
den korteste transporttid til Messe C 
eller noget helt andet – Fredericia og 
omegn har det hele!

I samarbejde med MeetingLillebælt 
har vi samlet en lang række overnat-
ningsmuligheder, som du kan tilgå via 

www.dentalfestival.dk. Fælles for alle 
mulighederne er, at der er maks. 20 
minutters kørsel til DFA i Messe C.

Så det er op til dig og dine kollegaer, 
hvad der passer jer bedst!

Du behøver slet ikke tænke på, hvem 
der skal køre hjem. Vi ønsker at gøre 
det så nemt for dig som muligt. Tag 
derfor en gratis bus fra og til Messe C. 
Efter festmiddagen og awardshowet 
kan du benytte dig af busserne, der 

kører dig til udvalgte hoteller. Det 
betyder i al sin enkelthed, at du fredag 
morgen kan parkere din bil gratis på 
parkeringspladsen ved Messe C og frit 
bevæge dig rundt på DFA hele dagen. 
Når festivalen lukker, kan du nå at 
gøre dig klar til om aftenen. Er du klar 
før 18.45, hvor vi begynder at gå til 
bordene, kan du købe en drink i baren 
til at fordrive tiden med og netværke 
med de andre gæster.

Lørdag morgen, når du har sovet ud 

og styrket dig på lidt kaffe og mor-
genmad, henter busserne dig igen på 
dit hotel og kører dig tilbage til Messe 
C til endnu en festivaldag. Og når du 
har nydt dagens program, kan du tage 
din bil og køre hjem igen.

En seng at sove i eller luksusoplevelser  
i naturskønne omgivelser?

MESSE C

Severin
Brogaarden

Park Hotel

HUSET

FuglsangcenteretKryb i Ly 
kro

Comwell  
Middelfart

Sixtus

Trinity

Golf

Dykning

Hvalsafari

Sup / kajak

Ølsmagning

Naturvandring
Mountainbike

Vin- 
smagning

Hotel  
Fredericia Kulturvandring

CLAY  
Keramikmuseum

Fredericia 
Teater

Danhostel 
Fredericia

Bridgewalking

Snorkling

FænøSund
Konference

Matchracing

Golf

MeetingLillebælt
We connect Denmark

Af Mia Rosenvinge, projektleder

Fuld forplejning med Street Food 
til frokost samt kaffe, te og frugt 
hele dagen. En festival kræver 
naturligvis også mad og drikke  
undervejs. 

I festivalbilletten er der inklu- 
deret frokost og 1 vand, og Street 
Food-området og kaffevogne er 
dermed frit tilgængelige for alle festi-
valdeltagere i løbet af de to dage. 

Mundvandet løber pr. refleks, når 
vi ser på Street Food-mulighederne 

til DFA: Gourmethotdogs, små burge-
re, røget laks med ærtepuré, lækre 
kyllingespyd og meget andet. Der er 
noget for enhver smag!

“Hos Messe C er Street Food ensbe-
tydende med gode råvarer sammensat 
med inspiration fra velkendte retter 
og serveret med et twist,” siger Hanne 
Iversen, projektleder ved Messe C.

Som besøgende på DFA kan du altså 
forvente at blive inspireret og høste 
gode, varierede oplevelser til kurser 
og blandt messens stande, såvel som 
når den står på forplejning i løbet af 
de to dage. 

”Mange vælger Street 
Food for at få variation, 
smagfulde oplevelser eller 
for at prøve nye og ekso-
tiske retter fra det store 
udland”

Hanne Iversen, projektleder ved Messe C

Alle de spændende madmuligheder 
er tilgængelige i Street Food-om-
rådet. Frokost er til rådighed fredag 

11.45-14.00 og lørdag 12.00-14.00. Her 
kan du frit bevæge dig rundt blandt 
de forskellige boder og smage det, der 
frister dig.
 
Man bliver sulten bare ved tanken! 
Det gør du sikkert også på selve festi-
valdagene. Derfor kan du altid stille 
den lille sult i Street Food-området, 
hvor der vil blive serveret frugt, te og 
kaffe hele dagen. Bliver du sulten og/
eller tørstig kan du ofte få noget hos 
udstillerne, og ellers er der en café 
placeret tæt på indgangen til festi-
val-området.

Uden mad og drikke duer dentalhelten ikke…  

Gratis kaffe, te og frugt er til rådighed hele dagen på DFA

Street Food er inkluderet i festivalbilletten

Slap af i et af lounge-områderne



W&H Nordic AB, t: 64 41 41 42, info@whnordic.dk, 

Optimal levetid Og lydsvag i brug!

www.wh.com      

Den høje kvalitet og præcision med 
Synea vinkelstykker vil gøre din dag 
meget enklere!

CALAJECT™

- hjælper dig med at lægge mere behagelige 
injektioner og skabe tryghed for patienten. Det 
jævne og skånsomme flow bedøver skånsomt og 
effektivt - uden stress for patient og behandler.

INTRALIGEMENTÆR PALATINAL LEDNINGSANALGESIINFILTRATION

Gl. Vejlevej 59, DK-8721 Daugaard, T: +45 70 23 34 11 
E-mail: kr@ronvig.com, www.ronvig.com

SCAN KODEN 
og opdag fordelene 
ved elektronisk 
bedøvelse

/

LOKALBEDØVELSE 
på den gode måde

Produceret af
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DENTAL AWARDS
29. - 30. MARTS 2019

Årets Behandling

Årets Team 

Årets Arbejdsplads   

Årets Tandtekniker  

Årets Leverandør 

 

Patientpriserne:

Årets Tandlæge

Årets Tandplejer 

Årets Klinik
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Vestsjællands Tandlægecenter 

Årets Arbejdsplads 2018  
Årets Arbejdsplads er en indstilling af ejerne/lederne af klinikken af de 
ansatte. I dette tilfælde havde flere uafhængigt af hinanden indstillet 
arbejdspladsen. Det er Mette Krusell, der er ansat tandlæge på Vestsjæl-
lands Tandlægecenter, der er blevet interviewet.

Hvor lang tid brugte du på at lave selve indstillingen til Årets Arbejdsplads?
Jeg brugte en del tid på det… Dvs. beslutningen om at lave en indstilling,  
den blev taget i et splitsekund, da jeg blev bekendt med, at det var en af  
kategorierne.
 
Jeg var aldrig i tvivl om, at min arbejdsplads skulle indstilles. Jeg brugte 
ret lang tid på at gå og fundere over, hvordan jeg kunne beskrive min 
arbejdsplads fyldestgørende, så andre ville få et indblik i, hvorfor den er 
så fantastisk, og dermed en forståelse for, at det faktisk er årets bedste 
arbejdsplads.
 
Selve indstillingen blev vel skrevet på en aften og læst igennem et par 
gange de følgende dage, indtil den føltes rigtig.

Hvor let eller svært synes du, det var i forhold til det rent praktisk at 
nominere/sende det ind?
Jeg opdagede faktisk først, da jeg havde lavet min indstilling, at der var 
et skema som skabelon. Det voldte mig lidt problemer at få dette skema 
hentet ned…fordi jeg ikke er et computergeni og først til sidst fandt ud 
af, at det ikke kunne ske fra min telefon/iPad.  

Derfra var det helt fint. Jeg udfyldte let de punkter, der var i skabelonen, 
tilføjede hertil min “selvkomponerede” indstilling og modtog kort tid 
efter en bekræftigelse på, at indstillingen var modtaget, så det fungerede 
helt optimalt.

Havde du nogen “second thoughts” ved at indstille arbejdspladsen og 
Henrik til en award?
Næh, skulle jeg have haft det ? ;o)
 
Jeg lavede indstillingen som en anerkendelse af det enestående arbej-
de, der er blevet gjort, for at vi har den bedste arbejdsplads. Jeg havde 
slet ingen bekymring om at lave en indstilling, for jeg ved, at vi arbejder 
meget bevidst med netop det at have en god arbejdsplads. Jeg kender min 
arbejdsplads så godt og ved at HELE teamet ville være pavestolte af en 
award.

Hvordan føltes det at vinde og stå på scenen foran så mange  
mennesker og kollegaer?
Det var fedt!!
 
Det var en fantastisk aften, hvor vi virkelig havde en fest sammen.  
Det var skønt at kunne fejre hinanden, og det vi gør sammen i det daglige.

Ved at stå der som vindere kan vi også håbe på at være en inspira-
tionskilde for andre klinikker til at dyrke den gode arbejdsplads, sådan at 
vores branche kan bryste sig af at tilbyde gode arbejdspladser.

Hvad har prisen betydet for jer efterfølgende?
Den har betydet, at mange af vores patienter har sat ord på, hvordan de 
oplever det at komme på klinikken. Mange har tilkendegivet, at de ikke 
er overraskede over, at vi har vundet sådan en pris, fordi de i deres gang 
på klinikken kan mærke, at vi har det godt internt.  

Det har også overfor os selv været med til at bekræfte, at vi har fat i no-
get af det rigtige og været med til at fastholde, at trivsel på klinikken er 
det ultimativt vigtigste.  
 
Lige i øjeblikket står vi desværre i en meget ulykkelig situation med en 
alvorligt syg kollega - men prisen er med til, at vi holder fokus på, at vi 
ikke skal have en hvilken som helst ny kollega ind - for vi sætter ikke 
vores fantastiske arbejdsplads på spil!

Hvad vil du råde andre, der overvejer at indstille sig selv eller andre til 
en pris, til?
Det skal de da gøre!
 
Vi må gerne vise, at vi i dagligdagen bruger meget energi på at præstere 
vores ypperste. Det er i alle henseender vigtigt, at der bliver holdt en fest 
for alt det enestående, vores branche leverer dagligt. Det være sig både 
på det faglige og tekniske plan, men bestemt også på det mere menne-
skelige plan. Det er da tilladt at rose hinanden, når der er grund til det. 
Der er nok fokus på alt det negative, så lad os sammen fortælle hinanden 
om alt det, vi er så fantastisk dygtige til.
 
DFA er en genial opfindelse til at inspirere os alle til at holde snuden i 
sporet - i jagten på at opnå og præstere det bedste i vores branche.

Årets Team 2018 
Åbybrotandlægerne 
Årets Team er en indstilling af de ansatte på klinikken af lederen/ 
klinikejeren. Her er det Julie Christensen, der havde skrevet en halv  
roman til indstillingen (!), der er blevet interviewet.

Hvor lang tid brugte du på at lave selve indstillingen til Årets Team?
Sådan rent skrive-mæssigt brugte jeg vel et par aftener, men jeg havde 
gået og leget med tanken om at nominere mine ansatte og tænkt over, 
hvorfor og hvad jeg ville skrive i noget tid.

Hvor let eller svært synes du, det var i forhold til rent praktisk  
at nominere/sende det ind?
Meget let, der var stillet nogle relativt enkle spørgsmål, som jeg prøvede 
at svare på.
 

Havde du nogen ”second thoughts” ved at indstille teamet til en award?
Egentlig ikke, jeg tænkte, at det var en mulighed for mig at forsøge på at 
give de ansatte et velfortjent skulderklap. Nomineringen var ligesom min 
måde at sige tak for støtten og hjælpen på. Man er vel altid lidt nervøs 
for, om vi overhovedet havde en chance, men jeg synes virkelig, at jeg 
har det bedste team i verden.
 
Hvordan føltes det at vinde og stå på scenen foran så mange mennesker 
og kollegaer?
Da der blev læst op, og jeg kunne genkende min nominering, fik jeg en 
kæmpe klump i halsen og tårer i øjnene. Det var fuldstændig overvæl-
dende.

Jeg havde egentlig ikke forberedt mig på at kunne vinde, da der var andre 
rigtig gode klinikker nomineret i kategorien. En af pigerne havde set 
nogle præmier oppe ved baren uden vores navn på, og vi havde derfor 
udledt, at vi ikke vandt. Derfor var overraskelsen bare endnu større.

I dag er jeg bare taknemmelig. For pigerne og for prisen – det fik jeg vist 
ikke sagt, da vi stod deroppe. For mig var det en nominering af de an-
satte, og det er deres fortjeneste, at vi vandt.
 
Hvad har prisen betydet for jer efterfølgende?
Det har betydet, at vi har kunnet kigge hinanden i øjnene og sige, ”ja, 
vi er bare gode – vi er de bedste”. Det har givet noget stolthed og har 
om muligt bare gjort os endnu tættere, og så har det været en kæmpe 
forløsning ovenpå en hård tid med ejerskifter og turbulente perioder.
 
Hvad vil du råde andre, der overvejer at indstille sig selv eller andre  
til en pris, til?
Gør det!

Bedste minimalt invasive behandling 2018 
Tandlæge Regitze Præstegaard 
I 2018 var der 4 faglige priser, som i 2019 alle er lagt sammen til én 
“Årets Behandling”. Vi har her lavet et interview med en af vinderne, 
Tandlæge Regitze Præstegaard, som vandt prisen Bedste Minimalt Invasive 
Behandling.

Hvor lang tid brugte du på at lave selve indstillingen?
Da jeg første gang så konceptet med Award-showet, tænkte jeg ”fanta-
stisk - måske en kende modigt, men et super fedt initiativ, som jeg gerne 
ville støtte op om”. 

Jeg vidste, jeg havde mange cases til den minimale behandlingskategori, 
og teamprisen lå også lige til højrebenet.  Hvilken behandling skulle det 
være? Der var en masse spørgsmål, man skulle besvare. Mine tanker ar-
bejdede med det, og overvejelserne var i gang.  

Så ramte hverdagens almindelige travlhed mig, og jeg kom først i gang 
et par dage inden tidsfristen. Tror faktisk først, jeg indsendte materialet 
aftenen før. Det tog i alt ca. 1 time at lave indstillingen.

Hvor let eller svært synes du, det var i forhold til dokumentation og 
billedmateriale?
Jeg har rimelig godt styr på fotos af mine behandlinger, så det var nemt 

for mig at trække billeder ud til indstillingen. Mht. behandlingsforløb, 
valg og overvejelser, så piskes vi danske tandlæger jo til at have 100 % 
styr på vores optegnelser i journalerne ;-)))) - så det var bare at referere 
de relevante informationer. 

Havde du nogen ”second thoughts” ved at indstille en behandling til en 
award?
Er du svimmel - JA. 

Første overvejelse: ”Kan man nominere sig selv til en pris, eller er det 
andre, der skal gøre det?” Der er rigtig mange, der efterfølgende har 
spurgt mig, hvordan jeg blev nomineret. 
 
Hvad siger man så?  ”Jeg synes, jeg er så god, at jeg fortjener at få prisen, 
derfor nominerede jeg mig selv” Pænt udansk for at sige det mildt.  Jeg 
nøjedes med at svare: ”Det gjorde jeg selv!”

Anden overvejelse: Hvem bedømmer mit arbejde? Har jeg overhovedet 
lyst til, at andre skal se, hvad jeg går og laver? Er det pænt nok, smukt 
nok, godt nok osv. osv. Alle andre er da meget bedre til det. De fleste 
kender godt pladen, der går i gang i hovedet på en. 

Hvordan føltes det at vinde og stå på scenen foran så mange mennesker 
og kollegaer?
Det var en kæmpe glæde at modtage prisen. Jeg er stolt af den, for jeg 
ved jeg arbejder 100 % for minimalt invasive pricipper - sammen med 
hele klinikken - hver dag.

Det var som forventet lidt grænseoverskridende at skulle på scenen. Jeg 
er sindssygt dårlig til at modtage ros og fejre mine successer - så at blive 
hædret med en pris kræver elasticitet af min komfortzone. 

Jeg føler altid, der er noget, jeg glemmer at sige - nogen jeg glemmer  
at takke. Man bliver lidt paf og må jo bare klare det, så godt man kan i 
situationen. Jeg havde ikke forberedt noget. Det fortrød jeg lige efter.  

Hvad vil du råde andre, der overvejer at indstille sig til en faglig pris, 
til?
VÆR MODIG 
Det er det vigtigste af alt. Du kommer ingen vegne overhovedet uden mod.
 
Hvis du ikke er modig og tør stille dig frem i lyset og vise hvad, du kan  
og gør og tror på, så får andre ikke glæde af din viden og erfaring, og du 
får heller ikke glæden af at dele det med andre. Det gælder ikke kun til 
Dental Festival & Award Show.  

F*CK JANTELOVEN
Giv den gas…Fortæl begejstret om dine overvejelser og tanker, og beskriv 
dine valg og begrundelser. Alt helt uden at føle du er i fare for at gøre 
noget forkert. Der skal noget til at gøre det helt forkert i vores fag. Der er 
nemlig mange veje til en god behandling. Der er forskellige holdninger 
og erfaringer, så vær ikke bange for at stå ved din overbevisning.

INDDRAG KLINIKKEN
Lad kolleger og ansatte se indstillingen… Jeg tænker, det er godt for et 
klinikfællesskab og et brand, at hver enkelt medarbejder får lov at iden-
tificere sig med nomineringen. Det giver en kæmpe indsprøjtning til 
klinikkens og ens egen selvforståelse. Selvfølgelig især hvis man vinder 
prisen. Men alene den erkendelse af, at man er på en arbejdsplads, hvor 
man godt tør udstille sine behandlinger til vurdering, kan løfte stolt-
heden hos alle i teamet.

Vil du selv nominere dit team, 
din arbejdsplads, en behandling 
eller til en af de andre awards,  

så skal du gøre det senest  
2. januar 2019 – se mere på  

www.dentalfestival.dk

Interview med et udpluk af sidste års vindere
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Hvad skete der på DFA i 2018? 

39 
kurser

30 
talere

Thomas Warberg, 
Rasmus Seebach 
& Festmaskinen

DFA  |  1110  |  DFA

Live-
scene

Scene
3

Scene
1

Scene
2

Indgang

Hands-on 
1

Hands-on 
2

 
 

Vestre Ringvej

Fredericia Banegård (2,2 km)
Lokalt busstop (250 m)

Awardshow

Frisør og makeup

Garderobe

Information

Kaffe, te og frugt

Loungebar

Offentlig transport

Omklædning

Parkering

Registrering

Rygeområde

Shuttlebus

Street Food-område

Toiletter

Festivalkort
Nice to 
know

6  
scener

Top 3 formål angivet 
på evalueringerne

1. Faglig inspiration
2. Fælles kliniktur

3. Søge nye produkter,  
materialer og udstyr

66  
udstillere

1.102  
købte festival-

billetter

1.070  
gæster til awardshowet

8  
awards

32%

14%

40%

5%
 5%

4%

Hvem deltog? 
40% klinikassistenter
32% tandlæger
14% tandplejere
5% studerende 
5% andre
4% tandteknikere

Her er 3 nøgletal fra 
DFA 2018 evalueringerne
Resultaterne er baseret på 1/5 af samtlige deltagere 
(dvs. både TL, KA, TP og TT), som har besvaret elek-
troniske evalueringskemaer i dagene efter DFA 2018.
 

I hvor høj grad levede DFA op til dine forventninger?
4,94 ud af 6,00 point
 
I hvor høj grad vil du anbefale DFA til andre?
5,03 ud af 6,00 point
 
I hvor høj grad vil du deltage igen til næste DFA?
5,06 ud af 6,00 point 

Årets Team

Den Bedste  
Interdisciplinære  

Behandling

Årets Arbejdsplads

Den Bedste 
Implantat-
behandling

Årets Tandtekniker

Den Bedste Fulde 
Rehabilitering

Årets Leverandør

Den Bedste 
Minimalt Invasive 

Behandling

Aabybro Tandlægerne  
Postvænget

Tannpleier Julie  
Rørvik og Tannlege  

Ingrid Fjærvik,  
Fjærvik Klinikken

Vestsjællands  
Tandlægecenter

Tandlæge Per Bergmann, 
tandlægen.dk Fiolstræde

Dental Media

Tandlæge  
Regitze Præstegaard

Tannlege Jim Riis og 
Tanntekniker Maria  

Diane Kern

Lillestrøm Tannteknikk: 
Kenneth Kristiansen, 

Andrè Heede, Maria Diane 
Kern, Oscar Hvam

Wauw! Sikke en fest  
til Dental Awards 2018

Vinderne af Dental Awards 2018

Fredag aften mødtes 1.070 glade mennesker – deltagere, udstillere såvel som talere –  
til en af de største fester i dentalbranchen i mange år. Sammen fejrede vi de fagfolk, 
der dagligt gør en kæmpe forskel for deres patienter og fortjener et ordentligt klap  
på skulderen. 

Komiker Thomas Warberg og Peter Gerdes styrede slagets gang til awardshow, hvor 
de afslørede, hvem der løb af med de 8 awards. Efterfølgende fyrede Rasmus Seebach 
sine største hits af med hjælp fra Festmaskinen, hvor der blev skrålet og danset  
igennem af de festglade deltagere.

Konceptet omkring en pris og et skulderklap i form af en award foran kollegaer  
og teammedlemmer var, i en tid med fokus på ”kedelige” og frustrerende ting som 
overenskomst, særlov og negative røster omkring tandlæger, absolut tiltrængt.  
Så selvom det var lidt i strid med janteloven, blev idéen vel modtaget, og vi arbejder 
videre på at forfine og brede konceptet ud. 

Har du input i forhold til Dental Festival og/eller Award-delen, er du som altid meget 
velkommen til at kontakte os.

66%

11%

16%

Hvor kom 
deltagerne fra? 
66% Jylland
16% Sjælland
11% Fyn
5% Norge
1% Sverige
1% Andre
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Tandlæge 1998 fra Aarhus Tandlægeskole, Aarhus Universitet 

•  2018 Nomineret til “Entrepreneur of the Year - EY”•  2018 Straumann Global Expert•  2017 Straumann Pro Arch Center Of Excellence •  2013 Straumann Speaker•  2010 Curriculum Implantologie Frankfurt Universitet•  2003 Selvstændig med Aarhus Tandcenter - dengang 5 medarbejdere  
 - nu 35 medarbejdere på 2 afdelinger - arbejder selv primært med kirurgi.

Specialtandlæge i tandregulering 
 •  Uddannet tandlæge i 2004•  Specialtandlæge i tandregulering i 2009•  Tilknyttet Ganespalte-afdelingen, Aarhus. •  Ortodonti i privat praksis i Aalborg-Aarhus-Risskov.•  Ekstern underviser Aarhus Tandlægeskole, Aarhus Universitet. 

Privatpraktiserende henvisningstandlæge i endodonti
Roskilde siden 2012. 
 •  Tidligere underviser i endodonti på Tandlægeskole i København•  2018: Experts Training, VDW, Munich, Germany•  2018: Train the Trainer, Coltene, Langenau Germany•  2018: Hands on in File Retrieval by Dr. Terauchi, Norway•  2017: ESE Biennial Congress, Spain•  2015: ESE biennial Congress, Belgium

Årets Behandling
Årets Team

Årets Arbejdsplads   

Årets Tekniker og 
Årets Leverandør  

I 2018 uddelte vi 4 faglige priser. Til DFA 2019 samler vi dem alle  
til én pris: Årets Behandling.

Et internationalt dommerpanel bestående af nogle af 2018-talerne bedømte 
sidst de faglige priser, men vi vil godt gøre det endnu mere nærværende og 
har derfor brugt en del tid på at få samlet et dansk dommerpanel. Fokus har 
været, at vi har et bredt, men specialiseret dommerpanel, så både ortodonti, 
endodonti og implantologi er repræsenteret, men stadig med et klart fokus 
på den almene praksis. 

Vi er derfor meget glade og beærede over, at nedenstående tandlæger har  
sagt ja til at være dommere. Og for de flestes vedkommende med eneste 
betænkning, at de så ikke selv kunne nominere behandlinger. Igen i år får vi hjælp af en HR-ekspert udenfor branchen. Lundbecks Glob-

al HR Director, Matias de Place, vil med kyndige øjne og hænder udvælge  
og begrunde valget af de to priser.

Sidste gang modtog vi utroligt mange nomineringer, og kategorierne var 
absolut de mest populære. Så har du/I lyst til at anerkende din/jeresar-
bejdsplads, eller har du som leder/klinikejer lyst til at anerkende dit team, 
så brug en lille smule tid på at udfylde evalueringer, og send nogle fine 
billeder af teamet. Det kan jo være, at de kommer op på de store skærme! 

På DFA’s hjemmeside kan du downloade skabelonen til nomineringen  
af Årets Behandling. Husk, at der er deadline den 2. januar 2019 for  
indsendelse af nomineringerne.

Årets Leverandør og Årets Tekniker bliver denne gang begge hovedsagligt 
bedømt af DentaNet i forhold til den brede berøring med hele industrien  
og leverandørsiden. Bliver det nødvendigt at bedømme teknisk arbejde, 
inddrages det faglige dommerpanel. Der er deadline 2. januar 2019 for 
nominering, og der vil blive lagt vægt på følgende ting i bedømmelserne: 
 • Service•  Tilgængelighed•  Kommunikation•  Hvordan fungerer samarbejdet, og hvordan bidrages til dette•  Kundetilfredshed•  Værdiskabelse•  Hvilken forskel gør samarbejdet i forhold til klinikkens patienter

Der er enighed i dommerpanelet om, at de indkomne nomineringer skal  
bedømmes ligeligt imellem disse kriterier: 

•  At det i tilstrækkelig grad er en vævsbevarende tandbehandling•  De funktionsmæssige overvejelser•  Kompleksiteten/Sværhedsgraden af selve behandlingen•  Det æstetiske slutresultat kontra udgangspunktet•  Forventningsafstemning med patienten

På DFA’s hjemmeside kan du downloade skabelonen til nomineringen af Årets 
Behandling. Husk, at der er deadline den 2. januar 2019 for indsendelse  
af nomineringen. Der kan indstilles maks 3 behandlinger pr. tandlæge.

Specialtandlæge  
Johan Corydon Knudsen

Tandlæge  
Michael Kristensen

Præmie 
2.500 kr.

Årets Behandling

Præmie 
2.500 kr.

Årets Team

Præmie 
2.500 kr.

Årets Arbejdsplads

Præmie 
2.500 kr.

Årets Tekniker

Præmie 
2.500 kr.

Årets Leverandør

Tandlæge  
Kasper Busk

Det faglige DFA 
Dommerpanel
Dommerpanelet hjælper med at udpege både vinder og runner-ups til  
den prestigefyldte pris “Årets Behandling”. Dommerpanelet viil desud-
en være behjælpelig med at udpege Årets Tekniker i forhold til, hvis der er 
faglige aspekter, der her skal vurderes.

DFA-Dommerpanelet til Årets Behandling består af:

Tandlæge og klinikejer i Esbjerg – uddannet 1996 fra Tandlægeskolen  
i København 
Her er et uddrag af Regitzes videreuddannelse: 

 2017 IDEA – San Francisco - Didier Dietschi, D.M.D., Ph.D.•  Excellence and Innovations in Composites: Direct Anterior  Techniques  
 and the ”No-Prep” Ultra-Conservative Treatment of Anterior and  
 Posterior Tooth Wear.
 
 2016 IDEA – San Francisco - Pascal Magne, Dr. Med.dent., Ph.D.•  Predictable Aesthetics and Longevity with Bonded Porcelain Restorations

 2006-2012 Spear Education, Arizona•  Restorative Design; Preparation and Materials (2011)•  Appliance Selection (2011)•  Treating the Patient with Disc Displacement (2011)•  Transferring Esthetic and Functional Information with Models (2011)•  Interdisciplinary Wear Management - Intrusion or Crown Lengthening  
 (2011)•  Worn dentition, workshop (2010)•  Advanced Worn Dentition Workshop (2010)•  Mastering the Art or Treatment Planning (2010)

Tandlæge Regitze  
Blenner Præstegaard

Præsenteres af

Præsenteres af

All in One 
tandpasta
• Enzym blegning
• Bakteriehæmmende
•  Modvirker isninger
• Styrker og beskytter emaljen
• 6 forskellige smagsvarianter
• Lav slibeværdi

Børst  
1-2 gange  
dagligt for  

bedste resultat

NYHED

Bestil og køb direkte på tlf. 70 26 81 70 · curaprox.dk

MØD OS IGEN I ÅR
PÅ DFA
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Patientpriserne (præsenteres af Dental Media)

Årets Tandlæge, Årets Tandplejer  
og Årets Klinik

Præmie 
2.500 kr.

Tandlæge

Præmie 
2.500 kr.

Årets klinik

Præmie 
2.500 kr.

Tandplejer

Det er super dejligt at kunne klappe hinanden på skuldrene. I sidste ende er det bedste dog at blive klappet  
på skuldrene af dem, som det handler mest om: Patienterne.

Vi har derfor kigget på, om vi på en eller anden måde relativt objektivt kunne foretage patienttilfredsanalyser 
på tværs af en masse klinikker. Udfordringen er imidlertid, at det er omkostningstungt at måle og specielt, hvis 
det skal ske på samme måde hver gang.

Der er dog kommet en rigtig god løsning – selvom vi ikke har mulighed for at måle på alle klinikker  
i landet. Til gengæld er det jo heller ikke alle behandlinger, der bliver nomineret, alle teams, der bliver indstillet 
osv. Det viser sig, at Dental Media med deres værktøjer og opfølgning på patienterne, som de er med til at få ind 
på klinikkerne, rent faktisk måler patienttilfredsheden – og ens hver gang. Derfor har vi mulighed for at kåre 
vindere i blandt de mere end 100 klinikker, der bruger Dental Medias service. Det svarer til over 50.000 besvar-
elser, og Dental Media er i stand til at tage score ud på blandt andet patienttilfredsheden i forhold behand- 
lere, dvs. tandlæger og tandplejere hver især og samlet for hele besøget på klinikken.

Det er i sagens natur derfor heller ikke muligt at nominere sig til Patientpriserne, da det baseres på neutrale, 
eksterne data.

Vi ved godt, at det er en såkaldt afgrænset population, som vi måler på, men det er trods alt den største,  
mest ens, kontinuerlige og uafhængige målemetode, som vi kender til. Det bliver rigtigt spændene,  
og vi glæder os utroligt meget til at se resultaterne og kåre vinderne af Patientpriserne.

På den baggrund er vi nu i stand til i samarbejde med

at kåre:

Patientpriserne: Årets Tandlæge / Årets Tandplejer / Årets Klinik

Vinderne af  
Dental Awards 2019 

vil modtage DFAs  
specialdesignede pris 

og pengepræmier

JA

JA

JA

JA

JA

JA

JA

JA

Send din nominering til awards@dentalfestival.dk. Vi modtager nomineringer frem til d. 2. januar 2019. 
Du kan læse mere om, hvordan du nominerer og stemmer til Dental Awards på www.dentalfestival.dk. 

Hjalp det ikke? 
Så deltag i Dental 
Awards 2019 og 

saml inspiration til 
næste gang!

Er du fag-nørd og 
stolt af en specifik 

behandling?

Så kan du opfordre 
dem personligt til at 

nominere sig!

Tænk over, 
hvad der fungerer 
godt i samarbejdet 

- så smører du 
bare tykt på!

Så læn dig 
tilbage og nyd 
awardshowet  

Nominér 
en af behandling 

til ”Årets
Behandling”

<

<

<

<

<

< <

<
<

<
<

<

<

<

<

<

<

Er du den 
mindste smule 

kreativ?

Vil du 
nominere nogen 

til ”Årets 
Behandling?”

Kan du lide at 
have en finger 
med i spillet?

Så skal du 
nominere til “Årets 

…”. Har du svært 
ved at finde ord?

Find den rette 
kategori og  
slå dig løs!

Heller ikke hvis 
du kan stemme på 

dine kollegaer?

Så husk at 
stemme!

Bed en kollega 
om hjælp!

Tænk lige 
efter en gang.  
Stadig ikke?

NEJ

NEJ NEJ

NEJ

NEJ

NEJ

NEJ

NEJ

Kender du nogen, der fortjener 
at vinde en Award?
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Af Julie Windfeld, projektassistent

Fredag aften mødes alle – deltagere, 
udstillere såvel som talere – til  
festmiddag og ikke mindst til det 
store Dental Awardshow. 

Vi starter med en lækker 4-retters 
menu og vin ad libitum under mid-
dagen, hvorefter baren åbner for et 
større drinksudvalg. 

Stemningen er sat for en god  
aften – og vi skal have afsløret, hvem 
der løber afsted med aftenens awards!

Thomas Warberg vil som med-kon-
ferencier sørge for, at vi får rørt lat-
termusklerne, mens Peter Lembke 
Gerdes vil føre os sikkert igennem de 
forskellige awards og dertil nomine-
rede for til slut at afsløre vinderne af 
Dental Awards 2019.

Når vi efterhånden har klappet  
hinanden godt og grundigt på  
skuldrene, retter vi vores klapsalver 

mod Festmaskinen, der spiller op til 
dans med hjælp fra Infernal. Kort og 
godt: Vi skal (igen) holde årets fest!

… “Men hvad skal sådan et award-
show overhovedet til for?”, spørger du 
måske. Det skal til, fordi vi er mange, 
der på hvert sit område yder en stor og 
dedikeret indsats for branchens  
samlede mål: At levere den bedste 
service og behandling af patienterne 
- og vi bag DFA synes, det er vigtigt 
at fejre de succeser, der hver dag sker 

rundt omkring i landet, når endnu 
en patient går glad og tilfreds ud fra 
klinikken.

Prisen for at deltage ved festmid-
dagen og awardshowet er kun 795 kr. 
inkl. 4-retters menu og vin ad libitum  
under middagen. Du kan tilmelde dig 
på www.dentalfestival.dk.

Så kom og vær med til at fejre dig selv 
og hinanden. Om ikke andet bliver det 
en fremragende fest. 
Vi glæder os til at fejre det med jer!

Endnu et brag af en Award-fest!
Tag dine kollegaer under armen og deltag i Dental Awards 2019. Thomas Warberg 
varmer lattermusklerne op, når vi afslører, hvem der løber afsted med de 8 awards. 
Efter prisuddelingen hjælper Festmaskinen og Infernal med at fyre op under festen!

Infernal giver den gas til Award-festen!

Thomas Warberg er med-konferencier

Festmaskinen spiller op til dans

4 retters menu med fri vin

Velassorteret bar

Kæmpe Award-fest!

Nyd en underholdende aften

Tag kontakt til en autoriseret Heka Dental forhandler:  
 
AB Dental: 8681 4800 
Dental Kompagniet: 7070 7770 
Dentalmontering: 4492 4425 
DentSupport: 7023 3121 
Dentotal: 7020 3280 
Dental 2000: 8622 1721 
Dentalværkstedet: 2082 2138 
Focus Dental Service: 4056 5008 
 
Besøg www.heka-dental.dk/da/forhandlere for geografisk placering 

UnicLine S - dansk kvalitetsunit  
bygget i aluminium og glas

 
 
Fyns Dental: 6592 6977 
JTA Dental: 4492 5400 
Scandinavisk Dentalservice: 4343 0039 
Vestjydsk Dental: 9742 4044 
Vestsjællands Dental: 4058 8397 
Wessels Dental: 3255 6544 
Østjydsk Dentalteknik: 4034 0009 
 

Heka Dental A/S   Baldershøj 38, 2635 Ishøj   4332 0990   www.heka-dental.dk 
 

Vores mål med UnicLine S har været at skabe et smukt funktionelt nordisk  
design i solide materialer som aluminium og glas. Det er lykkedes til fulde med  

UnicLine S - en dansk kvalitetsunit udover det sædvanlige. 

 

Mød os på 
stand 15
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Nice to know 

Gratis bustransport til udvalgte ho-
teller fredag aften og lørdag morgen

Bagageopbevaring - 20 kr. pr. stk

50 km fra Billund Lufthavn

Busstop foran Messe C (250 m) 2,2 km fra Fredericia Banegård

3.500 gratis parkeringspladser

29. – 30. marts 2019
Messe C, Vestre Ringvej 101
7000 Fredericia

Fuld forplejning inkluderet:
Street Food kl. 11.30 – 14.00
Kaffe, te og frugt hele dagen

Fredag kl. 09.00 – 17.30
Lørdag kl. 09.00 – 15.30

Book overnatning via link på
www.dentalfestival.dk

Awardshow: Fredag kl. 18.45 – 00.3020 kr. pr. bøjle

Festivalbilletter
- slå til nu og spar op til 53 %

Meld dig og/eller teamet til DFA på www.dentalfestival.dk

Tandlæger

Senest 12. nov. Senest 1. dec. Senest 15. jan. Senest 1. mar. Efter 1. mar. Køb nu og spar

995,- 1.195,- 1.595,- 1.795,- 1.995,- 50 %

Tandplejere

Senest 12. nov. Senest 1. dec. Senest 15. jan. Senest 1. mar. Efter 1. mar. Køb nu og spar

795,- 995,- 1.295,- 1.495,- 1.695,- 53 %

Andre på klinikken

Senest 12. nov. Senest 1. dec. Senest 15. jan. Senest 1. mar. Efter 1. mar. Køb nu og spar

795,- 995,- 1.295,- 1.495,- 1.695,- 53 %

Klinikassistenter

Senest 12. nov. Senest 1. dec. Senest 15. jan. Senest 1. mar. Efter 1. mar. Køb nu og spar

995,- 1.195,- 1.595,- 1.795,- 1.995,- 50 %

Tandteknikere

Senest 12. nov. Senest 1. dec. Senest 15. jan. Senest 1. mar. Efter 1. mar. Køb nu og spar

3.495,- 3.895,- 4.295,- 4.595,- 4.895,- 29 %

Andre

Senest 12. nov. Senest 1. dec. Senest 15. jan. Senest 1. mar. Efter 1. mar. Køb nu og spar

695,- 795,- 895,- 995,- 1.195,- 41 %

Studerende

Festivalbillet-priserne er i DKK pr. dag inkl. moms, frokost, kaffe, the, vand og gratis parkering

Man tilmelder sig særskilt til festmiddag og awardshow fredag den 29. marts: 795 kr. 
inkl. 4-retters menu og vin ad libitum under middagen, Thomas Warberg som konferencier samt underholdning ved Festmaskinen og Infernal.

Senest 12. nov. Senest 1. dec. Senest 15. jan. Senest 1. mar. Efter 1. mar. Køb nu og spar

2.295,- 2.595,- 2.995,- 3.195,- 3.395,- 32 %
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 Live
Scene

Demo
Scene

Hands-on
Område

Colgate
Scenen

Scene 1

Scene 2

  Vestre Ringvej

Indgang

Der tages forbehold for ændringer

Fredericia Banegård (2,2 km)
Lokalt busstop (250 m)

Festmiddag og awardshow

Bagageservice

Registrering

Information

Garderobe

Cafe

Street Food-område

Kaffe, te og frugt

Toiletter

Gratis parkering

Bustransport Awardshow

Offentlig transport



29.-30. marts 2019   |   Messe C, Fredericia

5 gode grunde til at deltage

Vi glæder os til at se dig !

1.  Bliv fagligt inspireret med spændende programmer for alle i teamet

2.  Hold dig opdateret på de nyeste produkter, materialer, udstyr og services

3.  Mød nye og kendte ansigter fra branchen i et fagligt og festligt lag 

4.  Deltag i festen, når vi uddeler en række priser til det store awardshow

5.  Få det hele i én pakke til en skarp pris for dig selv eller hele teamet

www.dentalfestival.dk

#dentalfestivalDFA – Dental Festival & Awards          


