
PERIODONTALKIRURGI
 – et samarbeid mellom tannlege og tannpleier
Hva er utfordringene ved periodontal diagnostistikk og hvordan diagnos-
tiseres inflamasjon omkring tenner og implantater korrekt? 
Deltagerene vil få en introduksjon til det nye internasjonale klassifiseringssys-
temet for periodontitt, for dermed å kunne bidra til korrekt og grundig perio-
dontal diagnostistikk. 
Ettersom behandlingen av både periodontitt og periimplantitt i fremtiden, 
i økende grad, vil inkludere periodontal kirurgi, stilles det nye krav til samar-
beid mellom tannleger og tannpleiere. Deltagerene vil på dette seminaret bli 
i stand til å identifisere pasienter med behov for periodontalkirurgi, få kjenn-
skap til gjeldende periodontalkirurgiske metoder, og bli rustet til å vedlike-
holde inflamasjonsfrie forhold etter periodontalkirurgi. 
Foredraget er rikt på klinisk bildematerialet.

Innhold
• Den nye internasjonale klassifiseringen av inflammasjon i gingiva om-

kring tenner og implantater
• Indikasjoner og forutsetninger for periodontalkirurgi
• regenerative periodontalkirurgiske metoder
• forebyggende handling etter periodontalkirurgi

Målgruppe
Tannpleiere og tannleger, som ønsker å vite mer om den nye internasjon-
aleklassifiseringen av inflamasjon omkring tenner og implantater, samt bli 
sikkrere på hvor og når periodontalkirurgi er indisert og hvilke kirurgiske 
metoder som gjelder. 

Tid og sted
Oslo/ Radisson Blu Hotel Nydalen 
Nydalsveien 33, 0484 Oslo
Onsdag 29 januar 2020 kl 17:00- 20:30
Det vil bli servert enkel mat og drikke under arrangementet

Påmelding innen 20. Desember 2019
Det er begrenset antall plasser, så meld deg på så raskt som mulig! 
Påmelding gjøres på: https://colgate.easysignup.com/category/norge/

Vær oppmerksom på at påmeldingen er bindende. Arrangementet er gra-
tis, men ved uteblivelse, eller avmelding innen for 48timer før arrangement-
ets start, forbeholder vi oss retten til å fakturere kr. 1000,- pr. deltager. 

Kurset teller tre timer i NTFs etterutdanningssystem.
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PLASSER!!!

Foredragsholder
Lektor, ph.d., tannlege Christian 
Damgaard forsker og underviser til 
daglig ved Københavns Universitet i 
fagområdet periodontologi. 

Christian er henvisningstannlege 
hos Specialtandlægerne i
København, hvor han mottar hen-
visninger til behandling av perio-
dontitt, perimplantitt og gingivare-
traksjoner. Christian gjennomførte 
i 2017 et internasjonalt anerkjent 
Master Clinician Program in Implant 
Dentistry ved glDE Dental Institute 
& Loma Linda University,  USA. Chri-
stian er bestyrelsesmedlem i Dansk 
Selskab for og i Scandinavian Socie-
ty of Periodontology, med i editorial 
board på fagtidsskriftet Acta Odon-
tologica Scandinavia og er reviewer 
for en rekke internasjonale fagtids-
skrifter.  Christian er i tillegg forfatter 
til en rekke artikkler i internasjonale 
fagtidsskrifter. 


