PRISER
Kursavgift:
Tannleger
Tannteknikere
Tannpleiere/tannhelsesekretærer
Tillegg ved påmelding etter 25. april

kr 1300,kr 1000,kr 700,kr 200,-

Hotellpriser pr. døgn med full pensjon:
Pr. person i dobbelt medium rom
Pr. person i dobbelt De Luxe rom
Pr. person i juniorsuite
Tillegg for enkeltrom
Seniorsuite for to personer

1 døgn

2 døgn

3 døgn

kr
kr
kr
kr
kr

kr
kr
kr
kr
kr

kr 900,kr 1025,kr 1235,kr 220,kr 2870,-

1130,1255,1465,220,3370,-

1010,1135,1345,220,3090,-

Tillegg for lunsj ankomstdag kr 160,Prisene inkluderer opphold med fullpensjon, det vil si middagsbuffet om kvelden og
frokost og lunsj neste dag. Kaffepauser samt aperitiff om fredagskvelden er også inkludert.
Barnepriser: (i samme rom som foreldre):
0 - 5 år
gratis, kr 200,- for ekstraseng
6 -10 år
kr 370,- pr døgn inkl. ekstraseng og pensjon
11-15 år
kr 500,- pr døgn inkl. ekstraseng og pensjon
For ikke-boende er prisene for dagmøtepakke (lunsj og kaffepauser) kr 250,- og
kr 375,- for middagsbuffet.
De som eventuelt ønsker å bo på Hotel Loenfjord får en rabatt på kr 100,- pr. person.

PÅMELDING TIL KURS
Hver deltaker fyller ut sin egen bankgiroblankett.
Sendes til:

Loenmøtet 2003, v/Per Norstein
Postboks 44, 6861 Leikanger
Bankgiro 3705.02.43738
E-post: per.norstein@tannlege-norstein.no
Husk å påføre navn på deltakere samt yrkestittel !!
Påmeldingsfrist: 25. april
Rombestilling:
Direkte til Hotel Alexandra
Tlf.: 57 87 50 50, faks: 57 87 50 51
E-post: alex@alexandra.no
Ref.: Loenmøtet

AKTIVITETER OG UTFLUKTER
Turforslag 1
Fottur til Skålatårnet som ligg 1848 m.o.h. (gratis).

Turforslag 2
Brevandring med brefører på Briksdalsbreen. Ca. 5 timer inkl reisetid til/fra
Briksdalsbreen. Utstyr er inkludert, men ta helst med egne fjellstøvler.
Husk turklær ! Barn over 10 år kan delta.
Pris kr 250,- pr. person + ev. tillegg for transport for de som ikke kjører selv.

Turforslag 3
Skitur til Lodalskåpa 2083 m.o.h.
For alle turer er det værforbehold.
Påmelding til hotellet ved ankomst, men senest dagen før turavgang.

Ellers anbefales:
Tur til Briksdalsbreen
Tur til Lodalen med Lovatnet og Kjenndalsbreen
Singerheimen og Singersamlinga i Olden
(William Henry Singer 1868 - 1943, "Stillhetens og stemningens maler")
Bedriftsbesøk på Ricco Vero eller Skogstad Sport i Olden
Alexandra Trim og Trivsel (aerobic/spinning/helsestudio)
Ta kontakt med resepsjonen !

Spørsmål om Loenmøtet 2003 kan rettes til
Bjørg Kaada, tlf. 57 82 25 90 (p), 57 72 14 20 (a)
E-post: bjoerg.kaada@c2i.net
eller
Kjell Thue, tlf 57 86 84 60 (j), 57 86 61 67 (p)
E-post: k2e@sensewave.com

Loenkomiteen 2003
Bjørg Kaada, Kjell Hove, Per Norstein, Kjell Thue,
Andreas Tomasgaard, Ole Øiestad.

DET ER 2 VIKTIGE GRUNNER TIL AT
DET HOLDES SÅ MANGE KURS PÅ
HOTEL ALEXANDRA
HOTELLET

Hotel Alexandra er et av
Norges mest komplette kursog konferansehotell, med
• 191 komfortable rom
(313 rom inkl.
Hotel Loenfjord)
• konferansemuligheter:
2-700 personer
• 3 separate, velutstyrte
møteavdelinger
• fleksible grupperoms
løsninger
• 2 restauranter, dans og
store salongarealer
• bankettsal
• svømmebasseng, sauna,
solarium, trimrom etc.

...OG OMGIVELSENE

Hotel Alexandra,
6789 Loen, Nordfjord
Tlf. 57 87 50 00.
Booking: 57 87 50 50.
Fax 57 87 50 51 • www.alexandra.no

Norges vakreste natur
virker avstressende og inspirerer til læring. Dessuten får du full uttelling
på den sosiale siden, for
her stikker ingen på by'n
om kvelden. Med perler
som Breheimen, Lovatnet,
Briksdalsbreen og Strynefjellet i nærmeste nabolaget, kan vi by på fritidsog opplevelsestilbud som
huskes lenge.
Ring vår salgsavdeling :
57 87 50 50, så
sender vi deg den store
kurs- og konferansebrosjyren.

– ditt kurshotell ved fjorden

TIL LOEN KAN
EN REISE MED:
– BIL

– EXPRESSBUSS.
– FLY
til Sandane
Lufthavn eller til
Vigra Lufthavn, Ålesund.
Hotellet har
henteservice på
flyplassene.

Grafisk produksjon: EKO-TRYKK A.S – Tlf. 57 82 28 84

(6 timer fra Oslo,
4,5 timer fra
Bergen).

LOENMØTET - EIT STEG VIDARE

FREDAG 23. MAI OG
LØRDAG 24. MAI

2003

Sogn og Fjordane tannlegeforening og Sunnmøre tannlegeforening har gleden av å invitere hele tannhelseteamet til det 29. Loenmøtet på Hotel Alexandra i Loen.
Dette tradisjonsrike kurset arrangeres på et av landets beste hoteller i hjertet av den
sagnomsuste Nordfjord-naturen. Et ideelt møtested for jubileum, kulltreff og lignende.
Ta kontakt med gamle kullkamerater og avtal et hyggelig kulltreff i fantastiske omgivelser. Hotellet er et flott utgangspunkt for turer og naturopplevelser og er dessuten
svært barnevennlig, så ta gjerne med hele familien til en hyggelig opplevelse.
Velkommen til Loenmøtet 2003 !!

KURS 1
Endorevolusjon – biologi og terapi
Kursgiver: Tannlege, spesialist i endodonti Gilberto Debelian, Oslo.
Ny biologisk informasjon og teknologisk utvikling har revolusjonert endodontisk
behandling de senere årene. Denne utviklingen har bidratt til forbedring av kliniske
resultater. Foredraget kommer til å gi strategier for endodontisk behandling basert på
ny biologisk kunnskap om endodontisk sykdom. Foredraget kommer til å vise et
panorama av instrumenter og teknikker for konvensjonell og kirurgisk endodontisk
behandling.
Kursplan:
* Endodontisk biologi
* Strategier for endodontisk behandling av vital og nekrotisk pulpa, samt revisjonsbehandling
* Nye endodontiske instrumenter
* Teknikker og prosedyrer for konvensjonell og kirurgisk endodonti
Målgruppe: Tannleger
Gilberto Debelian var ferdig utdannet tannlege i fødelandet Brasil
i 1987. Etterpå gikk ferden til University of Pennsylvania, der han
tok sin spesialistutdanning i endodonti og kom i kontakt med
professor Leif Tronstad som fikk Debelian til Norge i 1991. Ved
Universitetet i Oslo tok han sin doktorgrad i 1997. I Norge har
han hele tiden undervist ved Universitetet i Oslo, men
dette året har han permisjon og jobber i praksis - når han ikke er
på reise i forbindelse med kurs i inn - eller utland.

KURS 2
Tannhelsesekretæren et aktivum for tannklinikken
*
*
*
*
*
*
*

Service, det lille ekstra
Kommunikasjon med deg selv
Hvem er det som snakker gjennom meg?
Kommunikasjonsteori
Verbal/ ikkeverbal kommunikasjon
Klientene våre fra 3 til 100 år
NTF´s etiske regler, konflikter mellom pliktetikk,
konsekvensetikk, regeletikk og samvittighet
* Konfliktløsning

Kursholder: Tannlege og lektor Knut Vindal
Målgruppe: Tannhelsesekretærer

Knut Vindal tok odontologisk embetseksamen ved Universitetet i Oslo i 1974, studerte pedagogikk 1989-90 og arbeider i halv stilling som distriktstannlege i Trondheim. I tillegg er han
lektor ved Brundalen videregående skole, tannhelsesekretærutdanningen. Knut Vindal er
kjent for sine maxikurs for tannhelsesekretærer.

KURS 3
Symptomgivende dentininfraksjoner

Kursgiver: Tannlege, spesialist i endodonti Atle Brynjulfsen, Bergen
Å diagnostisere ufullstendige dentin-infraksjoner kan være litt av en utfordring selv
for en rutinert tannlege. Tennene ser tilsynelatende friske ut, og røntgenundersøkelse
og vitalitetstest gir oss ingen hjelp. Formålet med foredraget er å henlede oppmerksomheten på symptomgivende dentin-infraksjoner med særlig vektlegging på diagnostikk, smerter og behandling. Dette kan hjelpe oss til å stille en
riktig diagnose tidlig og dermed starte med en effektiv behandling, slik at komplikasjoner kan unngås.
Atle Brynjulfsen ble ferdig utdannet tannlege i Oslo i 1975. Han
tok spesialutdanning i Bergen i 1986. Var ansatt ved UiB fra
1979 til 2001 som instruktørtannlege, senere som spesialtannlege i endodonti. Har holdt diverse kurs rundt om i landet, hovedsaklig innenfor temaet diagnostikk/smerteproblematikk.

KURS 4
Farmakologiens ti bud på to timer.
Dette er et kort kurs der de ti viktigste klinisk–praktiske berøringspunktene i
odontologisk farmakoterapi gjennomgåes. Man ønsker å kalibrere tannhelsepersonellets holdninger til mer korrekt bruk av legemidler samt å ta stilling til forholdsregler man må ta ved de viktigste farmakoterapirelaterte problemene i vanlig
klinisk praksis.
Kursholder: Professor Lasse Skoglund, Det odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo.
Lasse Skoglund var ferdig utdannet tannlege i 1977. Etter noen
år som tannlege i bl.a. Harstad, Odense og Lier , tok han til med
videreutdannelse i farmakologi. Han ble utnevnt til professor i
1996 ved Universitetet i Oslo. Han er også sekretær i EuroPain,
en europeisk forskningsorganisasjon.

KURS 5
Kursholder: Per Norstein

Vinkurs.

Ost og vin

Målgruppe: Alle kursdeltakere samt ledsagere
OBS! Maks deltakerantall ca 30
Pris kr 300,Per Norstein er til daglig tannlege på Leikanger i Sogn. Vin er
et av hans mange interessefelt.

MØTEPROGRAM
Fredag 23. mai
Kl 09.00 - 10.00
Kl 10.00

Kl 11.00 – 11.30
Kl 11.30 – 12.15
Kl 12.15 – 12.30
Kl 12.30 – 13.15
Kl 13.15 – 14.15
Kl 14.15 – 15.00
Kl 15.00 – 15.15
Kl 15.15 – 16.00
Kl 16.00 – 16.30
Kl 16.30 – 17.15
Kl 17.30 – 19.00
Kl 20.00
Kl 20.30

Registrering
Åpning av Loenmøtet 2003
Kurs 1. Kursholder Tannlege Gilberto Debelian, Oslo
Kurs 2. Kursholder Tannlege Knut Vindal, Trondheim
Pause/ dentalutstilling/ kaffe med rundstykker
Kursene fortsetter
Pause/dentalutstilling
Kurs 1 og 2
Lunsj
Kurs 1 og 2
Pause/dentalutstilling
Kursene fortsetter
Pause/ dentalutstilling/ kaffe med frukt
Kurs 1 og 2
Kurs 5. Vinkurs ved Per Norstein
Aperitif og underholdning
Hotel Alexandras buffet

Lørdag 24. mai
Kl 09.00 – 10.45
Kl 10.45 – 11.30
Kl 11.30 – 12.15
Kl 12.15 – 12.30
Kl 12.30 – 13.15

Kurs 3. Kursholder Tannlege Atle Brynjulfsen, Bergen
Pause/ dentalutstilling/ kaffe/ utsjekking av rom
Kurs 4. Kursholder Professor Lasse Skoglund, Oslo
Pause/ dentalutstilling
Kurs 4 fortsetter

Kl 13.30

Avslutning. Lunsj.

D E N TA L U T S T I L L I N G
Utstillingsansvarlige:
Andreas Tomasgaard og Kjell Hove
Kontakt: Andreas Tomasgaard tlf.: 70 07 60 67, mobil 906 87 274
E-post: resbu@c2i.net

