
30. juni og 1. juli 2017 på d’Angleterre
Oral Reconstruction Symposium Denmark



Kære tandlæge

Det har længe været vores ønske at afholde et symposium med fokus på implantat-
behandling og kirurgi – og med en fantastisk støtte fra kæbekirurg Søren Axel  
Christian Krarup og et par af vores leverandører er det lykkedes os at samle ikke  
mindre end det stærkest tænkelige felt af folk på podiet til 2 spændende, og med 
garanti lærerige, dage.

Da den danske tandlægebranche i disse år endvidere er under kraftig forandring, 
både med hensyn til nye myndig heds krav og også med dannelsen af kæder (som  
i flere tilfælde er ejet af kapitalfonde) har vi også ment at disse to emner var af  
interesse for alle, og har derfor fået to eminente foredragsholdere til at dække disse 
områder.

Endelig har vi også fundet plads til et indlæg om en ny og banebrydende behandling 
af den dybt invaliderende lidelse: Hortons hovedpine.

En sådan, sublim samling foredrag kræver naturligvis også at blive afholdt på et sted, 
som er langt ud over det sædvanlige, så derfor afholdes symposiet naturligvis på et 
femstjernet hotel – og hvor restauranten også har en Michelinstjerne – nemlig Hotel 
D’Angleterre på Kongens Nytorv i København.

Vi glæder os meget til at se dig!

EltiDent ApS



Søren Aksel Christian Krarup 

Kæbekirurg, Kæbekirurgisk  
Klinik, Hovedvagtsgade,  
København. 

John Orloff 

Tandlæge, Dip Imp Dent RCS 
(Eng), Klinikken Hausergården, 
København. 

Simon Storgård Jensen 

Overtandlæge, Tand-, Mund- Kæbe-
kirurgisk Klinik, Rigshospitalet og 
Leder af Regionstandplejen i Region 
Hovedstaden.

Jørgen Rostgaard 

Afdelingstandlæge, tand-, 
mund-, kæbekirurgisk afdeling, 
Rigshospitalet. 

Detlef Hildebrand 

Dr. med. Dent, - Zahnärztliche 
Praxis, Implantologie & Ästhetik, 
Berlin. 

Niels Ulrich Hermund 

Kæbekirurg, ph.d. Rigshospitalet. 
 
 

Katja Nelson 

Professor, Head of Implantology 
at the Charité Campus Virchow, 
Berlin, and at the Medical Center 
of the University of Freiburg.

Nino Fernandes 

Specialtandlæge,  
Specialtandlægerne, Vestergade, 
København. 

Peter Lindkvist 

Tandlæge, Colosseumklinikken, 
Kgs. Nytorv, København. 
 

Robert Spliid 

PhD og underdirektør i Nykredit samt 
forfatter til bogen “Kapitalfonde – rå 
pengemagt eller aktivt ejerskab.” 

Talere:



Fredagens program  Speaker

08.00-08.30 Ankomst, registrering og morgenmad

08.30-08.45 Velkomst EltiDent

08.45-09.45 Implantatbehandling i den svært atrofiske underkæbe Søren Krarup

09.45-10.15 Formiddagskaffe

10.15-11.45 Implant abutment connection, focus on technical as well as  Katja Nelson 
  clinical impact of the different constructions - clinical handling and ease of use.

11.45-12.45 Ny behandling af Hortons klyngehovedpine med neurostimulation Jørgen Rostgaard

12.45-13.45 Frokost

13.45-14.45 Knogleopbygninger i forbindelse med implantatbehandling Nino Fernandes

14.45-15.45 Blødtvævsplastikker omkring tænder og implantater Peter Lindkvist

15.45-16.15 Eftermiddagskaffe

16.15-17.15 Kapitalfondenes metoder og kompetencer Robert Spliid

17.15-18.15 Protetiske løsninger – når de er virkelig komplekse! John Orloff

18.15-19.15 Champagne og canapéer



Lørdagens program  Speaker

08.00-08.30 Morgenmad

08.30-09.30 10.000 visdomstænder senere. Hvad har vi lært? Nino Fernandes

09.30-10.30 Kæbeledsdysfunktion - konservativ og kirurgisk evidensbehandling Niels Ulrich Hermund

10.30-11.00 Formiddagskaffe

11.00-12.45 Implant treatment in the esthetic zone, focus on GTR and suturing techniques Detlef Hildebrand

12.45-13.45 Frokost

13.45-14.45 Knogleerstatningsmaterialer og membraner – nu og i fremtiden Simon Storgaard Jensen

14.45-15.45 Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM) for privat tandlægepraksis   Søren Krarup 
  – et krav i den nye overenskomst

15.45-16.00 Afslutning og tak for denne gang EltiDent



Pris for symposiet: Kr. 6.995,-

Ved tilmelding før 1. februar

Tandlæger: Kr. 5.995,- 
Tandlægestuderende: Kr. 3.500.-

Tilmelding på: info@eltident.com

Hundige Strandvej 178
2670  Greve

Tlf. 7027 1747
info@eltident.com
www.eltident.com

Oral Reconstruction Foundation
Margarethenstrasse 38
CH-4053 Basel

info@orfoundation.org
www.orfoundation.org


