PRISER
Kursavgift:

FORSLAG TIL AKTIVITETER
OG UTFLUKTER

Tannleger kr 1300,- / Tannteknikere kr 1100,- / Tannpleiere/tannhelsesekr. kr 1000,Tillegg ved påmelding etter 2. mai kr 200,-

Turforslag 1

Hotellpriser pr. døgn med fullpensjon:

Turforslag 2

1 døgn
2 døgn
3 døgn
Pr person i dobbelt medium rom
kr 1485,kr 1215,kr 1055,Pr person i dobbelt De Luxe rom
kr 1660,kr 1390,kr 1230,Pr person i junior suite
kr 1870,kr 1600,kr 1440,Tillegg for enkeltrom
kr 220,kr 220,kr 220,Senior suite for to personer
kr 4180,kr 3630,kr 3280,Tillegg for lunsj ankomstdag
kr 180,Prisene inkluderer opphold med fullpensjon, det vil si middagsbuffét om kvelden samt
frokost og lunsj neste dag. Fredag kveld er det grillparty ute i stedet for middagsbuffét.
Kaffepauser samt aperitiff på fredag kveld er også inkludert.

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.

Fottur til Skålatårnet som ligg 1848 m.o.h.

Turforslag 3
Skitur til Lodalskåpa 2083 m.o.h. Dagstur (ca 12 timer) med fører. Kontakt hotellet
for nærmere informasjon og priser, senest 20. mai. For alle turer er det værforbehold.

Turforslag 4

R o m b e s t i l l i n g : Direkte til Hotel Alexandra,
Tlf.: 57 87 50 50, faks: 57 87 50 51, E-post: alex@alexandra.no

PÅMELDING TIL KURS

Tur til Astrup-tunet i Jølster. Nicolai Astrup er en av landets mest betydningsfulle malere.
Han bodde på sørsiden av Jølstravatnet der det nå er museum og utstilling. Turen i egen
bil tar knapt 1,5 timer fra Loen. Kontakt resepsjonen for åpningstider mm.
OBS ! Loenkomiteen arrangerer IKKE disse turene.
Ta kontakt med hotellet v/resepsjonen for nærmere avtale.

Ellers anbefales:
ALEXANDRA – SPA tilbyr 30 ulike behandlinger, 3 ulike saunaer, kuldebasseng og
terapibasseng. SPA-behandling bør bestilles på førehand, tlf. 57 87 50 83.
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 !

TIL LOEN KAN
EN REISE MED:
– BIL

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

Påmelding online via: www.loenmoetet.no
eller E-post: per.norstein@tannlege-norstein.no
eller sendes til: Loenmøtet v/ Per Norstein, postboks 303, 6852 Sogndal

Påmeldingsfrist: 2. mai
Betaling av kursavgift
Hver deltaker fyller ut sin egen bankgiroblankett.
Sendes Loenmøtet v/ Per Norstein, postboks 303, 6852 Sogndal.
Bankgirokonto: 3705.02.43738
Husk å påføre navn på deltakere samt yrkestittel !!

Spørsmål om Loenmøtet 2005 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 (a) E-post: kjell.thue@adsl.no

Loenkomiteen 2005
Bjørg Kaada, Kjell Hove, Harald Lundgren, Per Norstein, Kjell Thue, Andreas
Tomasgaard.

– 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

Barnepriser (i samme rom som foreldre) :
0 - 5 år
gratis, kr 200,- pr døgn for ekstraseng
6 - 10 år
kr 380,- pr døgn inkl ekstraseng og pensjon
11 - 15 år
kr 500,- pr døgn inkl ekstraseng og pensjon
Ikke-boende deltakere.
Dagmøtepakke inkl. lunsj og kaffepauserkr 300,Middagsbuffét (ev torsdag eller lørdag) kr 390,Grillparty på fredag
kr 425,De som eventuelt ønsker å bo på Hotel Loenfjord får en rabatt på kr 100,- pr person.

FREDAG 27. MAI OG
LØRDAG 28. MAI
HOTEL ALEXANDRA, LOEN

2005
www.loenmoetet.no

I år er det 31. gang det tradisjonsrike Loenmøtet
arrangeres. Som tidligere avholdes kurset på Hotel
Alexandra i Loen - et av landets mest velrenommerte
kurshoteller. Hotellet fikk i fjor ferdig sitt nye basseng og SPA-anlegg, kanskje et av landets beste……

MØTEPROGRAM
Fredag 27. mai
Kl 09.30 – 10.00 Registrering.
Kl 10.00

Åpning av Loenmøtet 2005.

Kl 10.05 – 10.45

KURS 1. Kursholder Overtannlege i protetikk Sven

Loenmøtet er en perfekt kombinasjon av det faglige og
det sosiale. Gode kurs og dentalutstilling om dagen og
hyggelig sosialt samvær om kvelden. Hotellet er dessuten et ideelt utgangspunkt for turer i den vakre
Nordfjord-naturen.

Så sett av disse datoene og ta med hele tannhelseteamet til noen hyggelige dager på HOTEL ALEXANDRA.
Velkommen til Loenmøtet 2005 !

Scholander, Sverige.
KURS 2. Kursholder Mari Blomkvist, Opus Systemer
Kl 10.45 – 11.15

Pause/dentalutstilling. Kaffe med rundstykker.

Kl 11.15 – 12.00

Kursene fortsetter.

Kl 12.00 – 12.15

Pause/dentalutstilling.

Kl 12.15 – 13.00

Kurs.

Kl 13.00 – 14.00

Lunsj.

Kl 14.00 – 14.45

Kurs.

Kl 14.45 – 15.00

Pause/dentalutstilling.

Kl 15.00 – 15.45

Kurs.

Kl 15.45 – 16.30

Pause/dentalutstilling. Kaffe med frukt.

Kl 16.30 – 17.30

KURS 1 fortsetter.

Kl 19.00

Aperitiff og underholdning i Alex Dancing.

Kl 19.30

Grillparty i Alexandra`s hage.

Lørdag 28. mai
Kl 09.00 – 09.45

KURS 3. Kursholder Spesialtannlege Harald Gjengedal,
Bergen.

Kl 09.45 – 10.00

Pause/dentalutstilling.

Kl 10.00 – 10.45

Kurset fortsetter.

Kl 10.45 – 11.30

Pause/dentalutstilling. Kaffe. Utsjekking av rom.

Kl 11.30 – 12.15

Kurs.

Kl 12.15 – 12.30

Pause/dentalutstilling.

Kl 12.30 – 13.15

Kurs.

Kl 13.15

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

KURS 1
PROTETIKK PÅ TENNER OG IMPLANTAT

KURS 2
NYE MULIGHETER MED OPUS
- bruk av Opus Dental for tannhelsesekretærer

KURS 3
REHABILITERING AV NEDSLITTE BITT

Kursgiver: Spesialtannlege i protetikk Harald Gjengedal, Bergen

Kursgiver: Overtannlege i protetik Sven Scholander
Kursgiver: Mari Blomkvist, Opus Systemer AS
I løpet av de siste årene er det blitt lansert mange nye materialer for krone/broprotetikk både på tenner og implantat. Implantatprodusentene selger fiksturer og
komponenter som aldri før. Men…. hva skjer?
Hvordan ser våre pasienter ut 10 år etter at de ble behandlet?
Finst det risiko for feilslag?
Holder løftene?
Har vi god nok dokumentasjon?
Hva gjør vi for å minske sjansen for komplikasjoner og mislykkede resultater med
protetisk behandling – både på implantat og tenner?
Under kurset vil disse emnene bli grundig belyst:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nytt på markedet – holder løftene?
Hva er en god prognose?
Årsaker til omgjøringar – hva kan vi gjøre?
Synspunkt på protetisk behandlingsplanlegging.
Adhesiv teknikk: a-b-c.
Materialvalg til krone/broprotetikk.
Preparering – frilegging – avtrykkstaking – provisorier.
"Soft tissue management"
Luker i fronten: alternativ, teknikk og prognose
Andre ting.

Sven Scholander er overtannlege i oral protetikk på Specialistkliniken för protetik i Kristianstad, Sverige. Han har publisert en
del vitenskaplige arbeider, men er framfor alt spesialist innenfor
emnet klinisk protetikk. I løpet av de siste årene har han skaffet
seg en alternativ karriere som tryllekunstner. Kanskje dukker det
opp en og annen kanin under forelesningene?

Opus Dental dataprogram er nå brukt i mange praksiser i hele Skandinavia.
Programmet er omfattende, og det kan ta tid å lære seg alle funksjonene.
Dette kurset vil lære deg å utnytte programmets muligheter bedre.
·
·
·
·
·

Nyheter i versjon 5.1
Arkivspørring/recall
Forhåndslagrede journaltekster
Føring av trygderefusjoner
SMS og e-post

Mari Blomkvist er utdannet tannpleier og har arbeidet både i
offentlig og privat praksis. Hun arbeider nå i Opus Systemer med
support, som kursholder og med interaktive kurs.

Mange unge har en livsstil som gjør at tannsubstans tæres bort og stadig flere eldre
beholder sine tenner langt opp i alderdommen. Dette medfører at behandlingsbehovet
for rehabilitering av slitte tannsett trolig vil øke dramatisk, fordi alle vil ha pene, funksjonelle tenner. Kurset vil gi en oversikt over diagnostikk, preprotetisk behandling,
terapivalg og prognose. En detaljert gjennomgang av behandlingsprosedyrer med
utgangspunkt i ferdigbehandlete pasienter fra praksis, vil bli presentert.
• Årsaker til tannslitasje
• Ulike behandllingsalternativ- må vi alltid behandle?
• Valg av materialer
• Kjeveortopedisk samarbeid
• Bittheving for å skaffe plass til nye restaureringer
• Hvordan oppnå en stabil okklusjon og en hensiktsmessig
artikulasjon

Harald Gjengedal har odontologisk embetseksamen fra Universitetet i Bergen i 1980 og har jobbet både både i offentlig og privat
praksis. Fra 1996 har han vært ansatt ved Det odontologiske
fakultet i Bergen ved Avdeling for protetikk og har sin spesialutdanning i protetikk fra samme sted.

