Invitasjon til
Haustmøtet 2011
på
Rica Sunnfjord Hotel
i
Førde
04. og 05. november
Sogn og Fjordane
Tannlegeforening

Program
Fredag 04. november
Kl. 10.00
Kl. 10.30
Kl. 11.15
Kl. 11.30

Frammøte. Kaffe med rundstykke.
Professor Per Fugelli. Helsens kilder i liv og samfunn
Pause, dentalutstilling.
Professor Per Fugelli. Diagnosen er Himmelsyken resepten er Nokpunktet

Kl. 12.30 Lunsj og dentalutstilling
Kl. 13.30 Professor Thomas Jacobsen .Adhesiv tandvård
Kl. 14.15 Pause, dentalutstilling. Kaffe
Kl. 14.45 Kurs.
Kl. 15.30 Pause med kaffe. Dentalutstilling.
Kl. 15.45 Kurs
Kl 16.30 Kursavslutning
Kl. 16.45 Kort møte UTV (val)
Kl.17.00 Årsmøte i Sogn og Fjordane Tannlegeforening
Kl20.00 Apperitif , middag og hyggelig samvær

Laurdag 05. november
Kl. 07.30
Kl. 08.30
Kl. 09.15
Kl. 09.30
Kl. 10.15
Kl. 10.45
Kl. 12.00

Frukost.
Kurs med Thomas Jacobsen held frem
Kort Pause
Kurs.
Kaffepause og utsjekking av rom
Kurs
Kursavslutning, lunsj og hjemreise

Professor dr.med.Per Fugelli
Både i forskning og undervisning er han opptatt av hvordan fordeling av makt og goder
I samfunnet påvirker menneskenes helse. Det dreier seg ikke bare om makt og goder i
økonomisk forstand, men også om fordeling av verdier som trygghet, frihet og verdighet
Det handler om hans forsøk på å forstå den samfunnsmedisinske relativitetsteori

h = b x k x p2
Helse er lik biologi ganger kultur ganger politikk opphøyd i andre potens

Thomas Jacobsen ,DDS Odont.Dr (PhD )
Universitetslektor DS, Sahlgrenska akademin
vid Gøteborgs universitet.

Reparativ tandvård med adhesiv teknik
Tannleger bruker mestparten av sin kliniske tid til å behandle tidligere
restaurerede tenner med adhesive fyllingsmaterialer. Folkus vil være på
kavitetsdesign, kariesekskavering,ulike adhesivsystem og materialegenskaper
ved kompositter.Hvilken bindningsstrategi
er å foretrekke ? Ets og skyll eller selvetsende adhesivsystem?
Teorier om hvorfor vi misslykkes av og til .Hvorfor oppstår frakturer og kan vi fore
bygge desse?
Kompositt fyllingens levetid er avhengig av hvor mange flater som omfattes.
Strekker vi indikasjonene for langt ? Risikon av frakturer reduseres med en
optimal kavitetsdesign i kombinasjon med en adhesiv
restaurasjonsteknikk.Minimalt invasiv tandvård innebær ikke alltid at en maksimal
mengd tannsubstans skal spares.

Kompendium til forelesningen finner du på
lokalforeningens hjemmeside www.sfjtf.no

PRISINFORMASJON
Kursavgift kr 1200,(Lik

for alle personellkategoriar)

Tillegg for tannlege ikkje medlem i NTF kr 200,-

Innbetaling til Sogn & Fjordane Tannlegeforening
v/Anne Lene Sygna Halleråker, Parkv 17, 6856 Sogndal

Bankkonto 3710.15.54563
NB ! Kursavgifta skal betalast FØR kurset,

OVERNATTING OG MAT
Overnatting i enkeltrom inkluderer møte, lunch og middag
fredag, frokost, kr 1.395
I dobbeltrom kr. 1160Lunsj laurdag kr. 225,-

FOR IKKJE-BUANDE
Dagpakke 475Middag 415

PÅMELDING
Bruk helst vedlagde skjema som du

Sender per E-post
eller sender til
Tannlege Ann-Jeanette Mølster
Postboks 503 6901 FLORØ
E-post: ann-jeanette@online.no

Påmeldingsfrist 21. oktober
Påmelding/betaling etter fristen medfører eit
gebyr på kr 100,-

