
Invitation til SOP’ s forårsmøde 2019 

Fælles med DDL (Danske Dental Laboratorier) 

den 1. og 2. marts 2019 

på Hotel Comwell Sorø 

Abildvej 100, 4180 Sorø 

Tlf.: +45 57 83 56 00 

www.comwellsoroe.dk 

 

Det er med stor glæde og stolthed, at SOP - Selskabet for 

Odontologisk Praktik: www.sop-net.dk atter kan præsentere et 

kursusprogram i samarbejde med DDL - danske dental laboratorier: 

www.danske-dental.dk. 

http://www.comwellsoroe.dk/
http://www.sop-net.dk/
http://www.danske-dental.dk/


Teknikerne er tandlægernes største og vigtigste samarbejdspartnere, 

når vi vil opnå de bedste resultater for at tilfredsstille vore patienters 

ønsker og krav om protetik. Et arbejde der går begge veje. Ingen kan 

undvære hinanden, så derfor: 

 

                       Tandlæge invitér din tekniker med på kursus 

 Tekniker invitér dine tandlæger med på kursus 

 

Dette er en unik chance til at få indsigt og forståelse for hinandens 

faglige og driftsmæssige udfordringer – et kursus der kan give begge 

parter inspiration til et bedre og mere optimalt samarbejde i 

fremtiden. 

 

 

 

 



PROGRAM FREDAG 

Kl. 12.00 – 13.00     Frokost (Inkluderet i kursusprisen) 

Kl. 13.00  – 13.30    Udstillernes 5 minutter 

Kl. 13.30 – 13.45     Hvor står foreningen DDL i dag og i fremtiden  

                                   v/ formand for DDL Marianne Krogsgaard.   

Kl. 13.45 – 14.00     Tandlæge Frank Dalsten, formand for 

                                   Tandlægeforeningens task force i forbindelse med  

                                   forhandlingerne om fremtidens tandpleje,  

                                   fortæller om de strandede forhandlinger om en ny  

                                   overenskomst, opsigelsen af overenskomsten,   

                                   særloven og fremtidens tandpleje.  

                                   Frank har siddet 7 år i klinikejerudvalget og 4 år i  

                                   HB og har derfor fingeren på pulsen. 

Kl. 14.00 – 14.15     Spørgsmål til Marianne og Frank. 

Kl. 14.15 - 14.45      Tandlæge Lennart Jacobsen om LABWORK - den  

                                   nye online teknikseddel. Bedre kommunikation  

                                   mellem tandlæge og tekniker.  

Kl. 14.45 – 15.30     Pause til indtjekning og kaffe/te. Bliv inspireret –  

                                   sammen med din tekniker eller tandlæge, når I  

                                   besøger udstillerne. 

Kl. 15.30 – 17.00     Dyrlæge Jens Ruhnau om behandling af  



                                   dyretænder og om samarbejdet med  

                                   tandteknikere om støbte restaureringer - især til  

                                   hunde. Tandlæger er ikke de eneste, der har brug  

                                   for samarbejdet med tandteknikerne. Vores  

                                   kæledyr har også!! 

Kl. 17.00 - 18.00      Tid til fri disposition  

Kl. 18.00 - 19.00      Omklædt – Vinforedrag med smagning  

                                    v/Mette Bech, Allerød Vinhandel, www.allevin.dk. 

                                   Lodtrækning om en dejlig flaske Champagne  

                                   blandt de første 20 tilmeldte. 

Kl. 19.00 – 22.00     Festmiddag 

Kl. 22.00 – 01.00     Dans til ”Rolling Bones” 

Kl. 01.00                   Natmad 

 

PROGRAM LØRDAG 

Kl. 09.00 – 10.30     TEMA: Slid og erosioner.  

                              Slid og erosion er i dag udbredt og en udfordring 

                              for tandlæge og tandtekniker og ikke mindst for  

                              patienten. 

                              Kan der være gode teknik- og prisvenlige 

                              løsninger? 

http://www.allevin.dk/


                              Med en vævsbevarende tilgang kommer vi ind på  

                              hvilke teknikker, metoder samt materialer, der på  

                              forudsigelig vis kan give flotte og funktionsdygtige  

                              resultater. 

                              Fokus på bl.a. bidhævning, hvordan og hvornår? 

                              Materialevalg samt samarbejdet mellem  

                              tekniker og tandlæge. 

Kl. 10.30 – 11.15      Pause med udtjekning – Kaffe/te – tag en snak 

                                    med udstillerne og få de sidste gode handler i hus. 

Kl. 11.15 – 12.45      Slid og erosioner fortsat 

Kl. 12.45 – 13.00      Generalforsamling 2019 i SOP 

Kl. 13.00                     Frokost (inkluderet i kursusprisen) 

 

Der er mulighed for at få lunch to go i stedet for frokost, men den SKAL 

forudbestilles i forbindelsen med tilmeldingen. 

 

 



      

 Hotel, kursus, aftenarrangement, kr. 4900 i enkeltværelse  

 Hotel, kursus, aftenarrangement, kr. 4700 pr. person i    

 dobbeltværelse  

 Hotel, aftenarrangement (uden kursus), kr. 3900 i enkeltværelse  

 Hotel, aftenarrangement (uden kursus), kr. 3700 pr. person i   

 dobbeltværelse  

 Hotel, kursus, aftenarrangement for ledsagere, kr. 4700  

 

 Mulighed for ekstra overnatning torsdag/fredag inklusiv 3-retters   

 menu (ex drikkevarer) tillæg kr. 1550  

 

 Kursus alene kr. 1.950   

 Aftenarrangement kr. 1850 

 Udstillerafgift kr. 1000 inklusive frokoster og kaffe / kage. Er der   

 flere udstillere fra samme firma koster udstiller 2, 3 og 4 osv. kr.  

 750 pr. person.  

 

 TILLÆG kr. 350 på alle priser for ikke SOP medlemmer. 

 

 Bemærk, at frokost fredag og lørdag er inkluderet  

 



Besøg vores hjemmeside: www.sopnet.dk   

 

 

                                               

 

 

Til brug for indbetaling via netbank. Betalings id: Kodelinie +73< 

+89190495< 

Husk at registrere: Navn og adresse. Evt. mailadresse ved 

ændringer. 

Din tilmelding er først gældende, når vi har modtaget din betaling!  

Husk at vælge frokosttype til lørdag!!! 

 



Har du fødevareallergier eller intolerancer, der skal tages højde for, 

så skriv det på tilmeldingen. 

 

Sæt kryds i kalenderen allerede nu til 

SOP´ s efterårsmøde 2019: Hotel Vejlefjord 6. - 7. september 

2019         


