Invitasjon til

Haustmøtet 2014
Sunnfjord hotell, Førde
31. oktober og 1. november
Sogn og Fjordane
Tannlegeforening

PROGRAM
Fredag 31. oktober
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.

09:00
09:30
10:45
11:00
12:00
13:00
13:45
14:00
15:00
15:15

Frammøte. Kaffi og rundstykke
Kurs 1 ved Astrid Voll Storaas
Pause (15 min), dentalutstilling
Kurs
Lunsj
Kurs
Pause (15 min) med kaffi, dentalutstilling
Kurs, gruppearbeid
Pause (15 min), dentalutstilling
Kurs og evaluering til ca. 16:30

Kl.
Kl.
Kl.
Kl.

16:45
17:00
19:30
20:00

Kort møte UTV (val).
Årsmøte i S&F Tannlegeforening
Aperitiff
Festmiddag (Lokalforeininga 40 år !)

Laurdag 1. november
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.

08:00
09:00
09:45
10:15
11:00
11:45
12:30
12:45
13:30

Frukost.
Kurs 2 ved Siri Jensen
Pause (15 min) Utsjekking, utstilling
Kurs
Pause (15 min), dentalutstilling
Kurs 3 ved Sigbjørn Suk Løes
Pause (15 min), dentalutstilling
Kurs
Lunsj og heimreise

KURS 1

DEN GODE SERVICE OG MENNESKEBEHANDLING I TANNHELSETJENESTEN
Ved Astrid Voll Storaas, cand. philol. og pedagog
Storaas har videreutdannelse i Arbeids – og organisasjonspsykologi, personaladministrasjon og coaching. Hun har mange års undervisningserfaring. Bl.a. har hun vært lektor i 16 år ved en postgymnasial skole i Bergen, hvor hun bl.a. underviste i faget ”Service og
Kundebehandling”. I 7 ½ av disse årene var hun også høyskoleforeleser ved Handelshøyskolen BI Bergen. I tillegg til undervisning
har hun i 14 år holdt en landsomfattende kurs- og foredragsvirksomhet. Storaas har et brennende engasjement for de temaene
hun holder kurs i, og hennes kurs har i alle år fått svært gode evalueringer. De siste par årene har hun også holdt en rekke foredrag
om ”Den Gode Service og Menneskebehandling i Tannhelsetjenesten” rundt om i landet, både på tverrfaglige samlinger for alle typer tannhelsepersonell og på regionale seminarer i Den Norske
Tannlegeforening. Også disse foredragene har fått meget gode tilbakemeldinger. Velkommen til et kurs som gir deg både faglig påfyll samt ny inspirasjon og motivasjon til å yte en utmerket service og menneskebehandling
overfor dine pasienter. Se for øvrig www.avossamhandling.com

KURS 2

ANTIBIOTIKARESISTENS NASJONALT OG GLOBALT. NASJONALE
FAGLIGE RETNINGSLIJER FOR ANTIBIOTIKABRUK I TANNHELSETJENESTEN

Ved Siri Jensen, administrativ leder og forsker ved ASP (Antibiotikasenteret for primærmedisin).
Siri Jensen er ansvarlig for innføringen av undervisningsprogrammet
e-Bug (om hygiene, antibiotika, resistens mm) i norske skoler. Hun
sitter i redaksjonen for Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten og har koordinert de to siste revisjonene. Formålet med disse retningslinjene er å gi råd om god antibiotikabehandling av infeksjoner, samt holde totalforbruket av antibiotika i
Norge nede. Videre ønsker Helsedirektoratet en høyest mulig andel
bruk av smalspektret antibiotika. Dette vil bidra til å opprettholde den
relativt gunstige situasjonen i Norge med hensyn til antibiotikaresistens og tilgjengelighet til effektive midler når det trengs. Hun forsker på kulturelle faktorer som kan påvirke forbruk og forskrivning av
antibiotika og sammenligner Norge, Frankrike og Polen.

KURS 3

KREFTBEHANDLING OG ORALE KOMPLIKASJONER
Ved Sigbjørn Suk Løes, førsteamanuensis ved Institutt for klinisk odontologi, UiB.
Kreftsykdom rammer betydelige deler av befolkningen, men moderne behandling har bedret prognosen for mange kreftsykdommer. Innen onkologisk
behandling er strålebehandling og cytostatika fremdeles de viktigste behandlingsmodaliteter i tillegg til kirurgi. For tannlegen er det viktig å være oppmerksom på hvilke skadevirkninger cytostatika og ioniserende stråling har på
munnhulens vev. Slik behandling kan gi pasienten store tannproblemer, betydelige smerter og nedsatt livskvalitet. Orale bivirkninger kan også kompromittere selve kreftbehandlingen. Mange av disse plagene kan imidlertid både forebygges og lindres. Tannhelsepersonell har derfor en viktig oppgave med
tanke på profylakse og behandling av kreftpasienter, samtidig som man må
være oppmerksom på hvilke til dels alvorlige risikomomenter moderne kreftbehandling innebærer i forhold til tannbehandling.

PRISINFORMASJON
KURSAVGIFT
kr 1500,(Lik for alle personellkategoriar)
Tillegg for tannlegar som ikkje er medlem i NTF kr. 200,BETALAST TIL S&F TANNLEGEFORENING
v/ Jon Jørgen Tisthamar, Hundvebakke 7A, 6809 Førde
Bankkonto 3710 15 54563

OVERNATTING OG MAT
Fullpensjon i enkeltrom (inkl. dagpakke 1. dag)
festmiddag fredag, lunsj fredag og laurdag kr. 2240,Det same i dobbeltrom pr. pers. kr. 1990,BETALAST DIREKTE TIL HOTELLET VED UTSJEKK

FOR IKKJE-BUANDE
Dagpakke (Lunsj, kaffipausar, møterom) pr. dag kr. 495,Festmiddag fredag kveld kr. 695,BETALAST DIREKTE TIL HOTELLET

PÅMELDING
Sendast til
Tor Galaasen, Florø tannklinikk, Postboks 64, 6901 Florø
Telefon 577 46 680(a)
E-post: tor.galaasen@sfj.no

PÅMELDINGSFRIST
10. OKTOBER

