PRISER
Kursavgift:
Tannleger
Tannteknikere
Tannpleiere/tannhelsesekretærer
Tillegg ved påmelding etter 3. mai

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

Hotellpriser pr. døgn med fullpensjon:
Pr person i dobbelt medium rom
Pr person i dobbelt De Luxe rom
Pr person i junior suite
Tillegg for enkeltrom
Senior suite for to personer
Tillegg for lunsj ankomstdag kr 175,-

1 døgn
kr 1460,kr 1585,kr 1795,kr 220,kr 4030,-

2 døgn
kr 1190,kr 1315,kr 1525,kr 220,kr 3450,-

3 døgn
kr 1030,kr 1155,kr 1365,kr 220,kr 3130,-

Prisene inkluderer opphold med fullpensjon, det vil si middagsbuffet om kvelden samt
frokost og lunsj neste dag. Fredag kveld er det inkludert grillparty ute i stedet for
middagsbuffét. 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 270,- og
kr 385,- for buffet (ev. torsdag eller lørdag), for grillparty på fredag kr 410,-.
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 2004, 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: 3. mai
Rombestilling:
Direkte til Hotel Alexandra
Tlf.: 57 87 50 50, faks: 57 87 50 51
E-post: alex@alexandra.no
Ref.: Loenmøtet

FORSLAG TIL 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 300,- pr. person + ev. tillegg for transport for de som ikke kjører selv.
Kontakt hotellet v/resepsjonen, senest dagen før turens avgang.

Turforslag 3
Skitur til Lodalskåpa 2083 m.o.h. Dagstur (ca 12 timer) med fører. Kontakt hotellet
for nærmere informasjon og priser, senest 9. juni.
Obs! Loenkomiteen arrangerer IKKE disse turene. Ta kontakt med hotellet v/resepsjonen for nærmere avtale. For alle turer er det værforbehold.

Ellers anbefales:
ALEXANDRA – SPA tilbyr 30 ulike behandlinger, 3 ulike saunaer, kuldebasseng og
terapibasseng.
Tur til Briksdalsbreen.
Tur til Lodalen med Lovatnet og Kjenndalsbreen.
Singerheimen og Singersamlinga i Olden.
(William Henry Singer 1868 - 1943, "Stillhetens og stemningens maler").
Handletur til Ricco Vero Man og Skogstad Sport i Olden samt Ricco Vero Woman i Stryn.
Ta kontakt med resepsjonen !

Spørsmål om Loenmøtet 2004 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: kjell.thue@adsl.no

Loenkomiteen 2004
Bjørg Kaada, Kjell Hove, Harald Lundgren, Per Norstein, Kjell Thue,
Andreas Tomasgaard.

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 92 90

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

FREDAG 11. JUNI OG
LØRDAG 12. JUNI
HOTEL ALEXANDRA, LOEN

2004

Sogn og Fjordane tannlegeforening og Sunnmøre
tannlegeforening har gleden av å invitere hele
tannhelseteamet til det 30. Loenmøtet.

Årene går så fort, og "Loenmøtet" er allerede blitt 30 år. Hele tiden har
målsettingen for Loenkomiteen vært å gi tannlegene og de andre i tannhelseteamet faglig oppdatering med de beste kurs og kursgivere. Vi tror at vi har
lykkes med det i år også, og ønsker hele tannhelseteamet velkommen til noen
dager i Loen der det faglige kan kombineres med sosialt samvær omkranset av
Norges flotteste natur.

KURS 1
"Alla dessa burkar och tuber"
– et kurs om dentale fyllingsmaterialer.
Kursgiver: Dr. odont. Thomas Jacobsen, Lidkøping, Sverige.
Med et stadig økende antall fyllingsmaterialer på markedet er det vanskelig å holde
seg oppdatert. Det er ikke bare produktene som forandres, men også forskningen
bidrar hele tiden med ny viten om materialenes egenskaper og hvordan de skal håndteres.
• Hvordan skal jeg behandle komposittene for å få best mulig resultat?
• Hva gjør jeg for å få til gode kontaktpunkt?
• Finnes det en adhesiv som er "best"?
• Har valget av produkt noen betydning?
• Kan vi redusere risikoen for mislykkede/dårlige fyllinger?
Kjenner vi ikke materialenes egenskaper, kan vi heller ikke utnytte deres fordeler.
Kurset vil derfor gi en teoretisk oversikt over ulike materialtyper
og deres egenskaper, men også hele veien gi kliniske tips og råd.
Thomas Jacobsen tok tannlegeeksamen ved Odontologiska
fakulteten, Karolinska Institutet 1981. Etter dette har han
arbeidet klinisk ved Folktandvården i Lidköping og samtidig
forsket ved Dept. of Dental Biomaterials, University of Florida,
USA, samt ved avd. för Oral Biokemi, Tandläkarhögskolan i
Göteborg, der han også har disputert på emnet "Dentinbindning".

KURS 2
Tannhelsesekretæren –
Tannklinikkens ytre skanse. Tannlegens forlengede arm.
Kursgiver: Tannlege og lektor Knut Vindal
AKUTTPASIENTEN – hvor akutt er det? Kan han hjelpes over telefon, må han snakke
med tannlegen? Må han få komme på kontoret nå - eller kan han vente? Når han
kommer på tannlegekontoret, hva må finnes fram? Hva må tannhelsesekretæren vite?
• Om tannskader.
• Perikoronitter.
• Pulpitter.
• Abscesser.
• Postoperative komplikasjoner.
Hva journal og helseskjema forteller – ikke minst farmakologien.
Legemidler på tannlegekontoret: administrasjon, dosering, virkning og bivirkninger.
Knut Vindal har odontologisk embetseksamen fra Universitetet i
Oslo i 1974, studerte pedagogikk i 1989-90 og arbeider i halv
stilling som tannlege i Trondheim. I tillegg er han lektor ved
Brundalen videregående skole, tannhelsesekretærutdanninga.
Han er velkjent for sine maxikurs for tannhelsesekretærer.

KURS 3
Karies – en risikofaktor for protetiske arbeider.
Kursgiver: Professor Kristina Arvidson Fyrberg, Bergen
For alle typer protetiske arbeider finnes en risiko for komplikasjoner under så vel
framstillingsfasen som etter at arbeidet er på plass i munnen. KARIES på pillartenner
er en av de store årsakene til destruktive skader. Det er derfor
naturlig at kariologisk utredning og kontroll inngår i oppfølgingsfasen etter ferdiggjøring av et arbeide.
Kristina Arvidson Fyrberg er Professor i protetikk ved
Universitetet i Bergen.
Hun fikk sin første universitetsgrad i 1969, ble Dr. odont. i 1981
og dosent i oral protetik i 1985. Hun har tidligere vært professor
i Ørebro og ved Karolinska institutet i Stockholm.

KURS 4
Valg av protetisk terapi.
En veiledning i en jungel av ulike behandlingsalternativ.
Kursgiver: Professor Kristina Arvidson Fyrberg, Bergen
Der tannsubstans og tenner er gått tapt, finnes det mange ulike alternativ til protetiske erstatninger. Valget kan stå mellom gull, porselen, kronebro-terapi, avtakbare partielle proteser, helproteser eller implantatretinert protetikk.
I det enkelte kasus kan det finnes mange brukbare løsninger. Ulike faktorer som
påvirker valget, kan være tannlegens erfaring, pasientens status samt samarbeidspartnere som tannpleiere og tannteknikere.
En viktig faktor når beslutning skal taes, er på forhånd å kunne bedømme prognosen
for ulike innsatte arbeider, og å forstå hva pasienten selv forventer av behandlingen.

KURS 5
Fjerning av visdomstenner.
Visdomstenner og "Radix fordømta".
Kirurgiske prinsipper og teknikker for å takle både enkle og mer kronglete visdomstenner og rotrester. Vi går helt inn i såret med videopresentasjoner fra en del kasus.

Rotspissamputasjoner.
Kirurgisk endodonti i dag.
I løpet av de siste 10 årene har rotspissamputasjoner utviklet seg fra å være en brukbar nødløsning til å være et meget godt behandlingsalternativ. Bakgrunnen for dette
er ny viten og nye teknikker. Vi skal se på de biologiske prosessene som foregår ved
apex, tennenes mikroanatomi og videre bruk av mikroskop, nye
prepareringsteknikker og nye fyllingsmaterialer.
Kursgiver: Oralkirurg Petter Lind, Oslo
Petter Lind ble utdannet ved Universitetet i Oslo i 1979. Han ble
spesialist i oral kirurgi og medisin i 1989, arbeidet ved det
Odontologiske fakultet fra 1980 – 90 og har vært privatpraktiserende oralkirurg fra 1990.

MØTEPROGRAM
Fredag 11. juni
Kl 09.00 – 09.30
Kl 09.30 – 10.00

Kl 10.00 – 10.45

Kl 10.45 – 11.15
Kl 11.15 – 12.00
Kl 12.00 – 12.15
Kl 12.15 – 13.00
Kl 13.00 – 14.00
Kl 14.00 – 14.45
Kl 14.45 – 15.00
Kl 15.00 – 15.45
Kl 15.45 – 16.30
Kl 16.30 – 17.30
Kl 19.00
Kl 19.30

Registrering.
Åpning av Loenmøtet 2004.
Aktuelt fra Tannlegeforeningen,
ved Informasjonssjef i NTF Morten Rolstad.
Kurs 1. Kursholder Tannlege Dr. odont. Thomas
Jacobsen, Sverige.
Kurs 2. Kursholder Tannlege og lektor Knut Vindal,
Trondheim.
Pause/dentalutstilling. Kaffe med rundstykker.
Kursene fortsetter.
Pause/dentalutstilling.
Kurs 1 og 2.
Lunsj.
Kurs 1 og 2.
Pause/dentalutstilling.
Kurs 1 og 2.
Pause/dentalutstilling. Kaffe med frukt.
Kurs 2 fortsetter.
Kurs 3. Kursholder Kristina Arvidson Fyrberg, Bergen.
Aperitiff og underholdning i Alex Dancing.
Grillparty i Alexandra`s hage.

Lørdag 12. juni
Kl 09.00 – 09.45
Kl 09.45 – 10.00
Kl 10.00 – 10.45
Kl 10.45 – 11.30
Kl 11.30 – 12.15
Kl 12.15 – 12.30
Kl 12.30 – 13.15
Kl 13.15

Kurs 4. Kursholder Kristina Arvidson Fyrberg, Bergen.
Pause/dentalutstilling.
Kurs 4 fortsetter.
Pause/dentalutstilling. Kaffe. Utsjekking av rom.
Kurs 5. Kursholder Oralkirurg Petter Lind, Oslo.
Pause/dentalutstilling.
Kurs 5 fortsetter.
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 på tlf.: 70 07 60 67 eller 906 87 274
E-post: resbu@c2i.net eller andreas@tannlegekontoret.no

