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Tilmeld dig  
hos Bonnie Møller på  

bom@plandent.dk  
eller 43 66 44 14

INVITATION KURSUSREJSE

Ledelse og 
PA-kirurgi
Få nye perspektiver på din ledelse!

Tag med Plandent til smukke Island

I samarbejde med LM har vi fornøjelsen af at arran-
gere en dentalkonference med fokus på ledelse og 
PA-kirurgi. Konferencen finder sted i Reykjavik den 
1.-7. september 2019.

Kursusgiverne på denne kursusrejse er tandlæge 
Morten Kaarup-Christensen, Helle Høyen fra  
Laigaard & Partners samt Livlægerne.

Vi skal bo på Center Hotel Plaza, som ligger i centrum 
af Reykjavik, kun 5 minutters gang fra rådhuset og 
havnen. 

Island er langt mere end gejsere og rå naturland- 
skaber. Den nordatlantiske ø byder på  adskillige 
gode restauranter, spændende butikker og forlystel-
ser i verdensklasse.

PROGRAM

Søndag den 1. september
08.00: Afrejse København 
Velkomstmiddag på hotellet
 
Mandag den 2. september
Kursus med  
Morten Kaarup-Christensen
Fællesmiddag 

Tirsdag den 3. september
Kursus med Livlægerne
Middag på egen hånd

Onsdag den 4. september
Kursus med Helle Høyen
Kursus med Livlægerne
Fællesmiddag

Torsdag den 5. september
Kursus med Helle Høyen
Middag på egen hånd

Fredag den 6. september
Kursus med Livlægerne
Fællesmiddag 

Lørdag den 7. september
09.55: Afrejse Reykjavik
15.00: Ankomst København

REJSEINFORMATION & 
PRIS

Enkeltværelse
Totalpris pr. person: 31.750,-
STJERNEplus pris: 28.575,-

Dobbeltværelse
Totalpris pr. person: 27.550,-
STJERNEplus pris: 24.795,-

Prisen inkluderer
Fly tur/retur København – Reykjavik 
Morgenmad i lufthavnen
5 kursusdage
6 overnatninger inkl. morgenmad
4 middage ekskl. drikkevarer
3 frokoster
Bustransfer til/fra hotel
Lokale skatter og afgifter
Teambuilding på hesteryg

Muligheder for tilkøb
Hvalsafari 980,-
Reykjanes Peninsula & blue lagoon 350,-
Aftentur i søgen efter Nordlyset 300,-
* Priserne er ved min. 10 deltagere
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GOD LEDELSE ER MINDRE KOMPLEKST, 
END VI TROR! 

Hvad kendetegner god ledelse? 
Hvorfor lykkes nogle mennesker bedre som ledere end an-
dre? Hvordan får du det bedste ud af dine medarbejdere? 
 
Svarerne på disse spørgsmål vil blive omdrejningspunkt for 
ledelsesprogrammet. 

I oplæg og på workshops vil du gennem inspiration, refleksion 
og konkrete praktisk anvendelige værktøjer få mulighed for at 
forbedre dit lederskab markant. 

Du vil i løbet af kursusdagene få mulighed for at modtage 1:1 
sparring og rådgivning på konkrete udfordringer, som fylder i 
din hverdag. 

PA-KIRURGI

Hvilke muligheder har vi, når vi med den non-kirurgiske paro-
dontalbehandling ikke kommer i mål? 
Hvad er grunden til, at vi ikke kommer i mål? 
Har de forudsætninger for optimal behandling, som behand-
leren selv kan kontrollere, været til stede? Da de samme for-
udsætninger skal være opfyldte for at få succes med kirurgisk 
parodontalbehandling, vil disse blive gennemgået.

Du vil få en gennemgang af de forskellige kirurgiske metoder, 
som de udføres i dag, indeholdende emner som: 

•  Kirurgisk instrumentarium
•  Skal kirurgien stadig være resektiv? 
•  Hvor står vi med regenerativ behandling?
•  Hvad betyder den post-operative kontrol for resultatet?

Dagen afsluttes med en gennemgang af de nye klassifikatio-
ner for parodontal sygdom. 

•  Hvad betyder de for os?
•  Er der fordele og ulemper ved at anvende dem i praksis?

TEAMBUILDING OG COACHING 
– DET ER DA HELT TIL HEST!

4-5 timers fysisk og mentalt udfordrende gruppearrangement

SPØRG LÆGEN – HVIS DU TØR!

Lægens bord, hvor du kan få den seneste viden om motion, 
kost og sundhed, så du kan rådgive dine patienter bedst muligt 
– og selv få inspiration til hverdagen. 

Spørgsmål modtages både før, under og efter kurset.

Helle Høyen 
Laigaard & Partners

Tandlæge  
Morten Kaarup-Christensen

Livlæge Morten Lind

Livlæge Heidi Søbirk


