
 

 

Indbydelse til kursus torsdag den 14. maj 2020  

for hele teamet i kreds 1 og 2 

 

MOSELIG OG MASSEKATASTROFER 
v/ Dorthe Arenholt Bindslev,  

specialtandlæge, ph.d., og adj. professor i retsodontologi ved Institut for Retsmedicin, Århus Universitet 

 

En retsodontologs arbejdsområde spænder vidt.  

Dorthe Arenholt Bindslev, specialtandlæge, ph.d., og adj. professor i 

retsodontologi ved Institut for Retsmedicin på Århus Universitet vil 

fortælle om, hvordan tand- og kæbeundersøgelser i arkæologiske fund 

har ført til spændende opdagelser. Opdagelser, der kan gøre os klogere 

på levevilkår i fortiden.  

Specielt vil der være fokus på den betroede opgave at foretage tand- 

og kæbeundersøgelser på flere af Danmarks verdensberømte moselig, 

bl.a. Grauballemanden.  

Der vil blive trukket tråde til nutiden, hvor retsodontologer knyttet til de retsmedicinske institutter udfører 

bl.a. identifikationsopgaver.  

Dorthe Bindslev har i mange år været leder af det tandfaglige identifikationsberedskab, der inddrages ved 

større ulykker og massekatastrofer, og vil også berøre dette emne.  

 

Sted: Tandlægernes Hus, Amaliegade 17, 1. sal (SALEN) opgang B, 1256 Kbh. K 

Kl. 18.00 Buffet, samt en genstand  

Kl. 19.00 Kursus v/ Dorthe Arenholt Bindslev, specialtandlæge, ph.d., og adj. professor i retsodontologi ved 

Institut for Retsmedicin, Århus Universitet  

Kl. 21.30 Kursusafslutning 

Der er kaffe/te og kage i pausen 

 

Prisen kr. 950,-  

Kurset tæller 2,5 timer i den dokumenterede efteruddannelse 

  



Parkering:  

I nærheden af Amaliegade findes Jeudan Parkering på adresserne  

Dronningens Tværgade 4, 1256 Kbh. K og Sankt Annæ Pl. 32, 1256 Kbh.K. (begge parkeringsanlæg) 

 

Tilmelding og betaling 

Du tilmelder dig dette kursus online på www.pto.dk. Husk at have dit medlemsnummer klar. (Du kan altid 

finde det bag på det gule blad over dit navn). Du kan tilmelde flere fra din klinik ved at bruge rullepanelet. 

Efter tilmeldingen modtager du en faktura pr. mail. Hvis du har spørgsmål, kontakt konsulent da Jannie 

Borgstrøm, tlf. 33120020, mail: pto@pto.dk.  

OBS! Der er højst plads til 50 deltagere, så først til mølle. 

Tilmeldingsfrist: senest fredag 1. maj 2020 kl. 9.00 

Sker afbud senere end denne dato, vil der blive opkrævet fuldt kursusgebyr 
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