FORSLAG TIL AKTIVITETER
OG UTFLUKTER

Kursavgift:
Tannleger/tannteknikere kr 1500,-. Tannpleiere/tannhelsesekretærer kr 1000,Tillegg ved påmelding etter 5. mai kr 200,-

Turforslag 1

Hotellpriser pr. døgn med fullpensjon

Turforslag 2

1 døgn
1515,1690,1900,240,4240,-

2 døgn
1245,1420,1630,240,3690,-

3 døgn
1085,1260,1470,240,3340,-

Pr person i dobbelt medium rom
kr
kr
kr
Pr person i dobbelt De Luxe rom
kr
kr
kr
Pr person i junior suite
kr
kr
kr
Tillegg for enkeltrom
kr
kr
kr
Senior suite for to personar
kr
kr
kr
Tillegg for lunsj ankomstdag kr 195,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.

Barnepriser (i samme rom som foreldre)
0 - 5 år gratis, kr 200,- pr døgn for ekstraseng
6 - 10 år kr 400,- pr døgn inkl ekstraseng og pensjon
11 - 15 år kr 500,- pr døgn inkl ekstraseng og pensjon

Ikke-boende deltakere
Dagmøtepakke inkl lunsj og kaffipauser
kr 320,Middagsbuffet
kr 425,Grillparty på fredag
kr 455,De som eventuelt ønsker å bo på Hotel Loenfjord får en rabatt på kr 100,- pr person.
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

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

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 2. juni. For alle turer er det værforbehold.

Turforslag 4
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: paamelding@loenmoetet.no
eller sendes til: Loenmøtet v/ Per Norstein, postboks 303, 6852 Sogndal.

Påmeldingsfrist: 5. 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 2006 kan rettes til:
Bjørg Kaada, tlf. 57 82 25 90 (p), 57 72 14 20 (a) E-post: bjoerg.kaada@c2i.net
eller: bjorg.etterlid.kaada@sf-f.kommune.no
eller Kjell Thue, tlf 57 86 84 60 (a) E-post: kjell.thue@enivest.net

Loenkomiteen 2006
Bjørg Kaada, Kjell Hove, Per Norstein, Kjell Thue, Andreas Tomasgaard, Turid
Tranvåg

– 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

PRISER

FREDAG 9. JUNI OG
LØRDAG 10. JUNI
HOTEL ALEXANDRA, LOEN

2006
www.loenmoetet.no

MØTEPROGRAM
Fredag 9. juni
Kl 09.30 – 10.00
Kl 10.00
Kl 10.15 – 11.00

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 19.00
Kl 19.30

Registrering.
Åpning av Loenmøtet 2006. Ved president i Den norske
tannlegeforening Gunnar Lyngstad.
KURS 1: Estetikk, etikk og funksjon ved behandling med
kompositt. Ved Overtandlæge Ulla Pallesen.
KURS 2: Periodontittbehandling = teamwork. Ved tannlege Eirik Aasland Salvesen.
Pause/dentalutstilling. Kaffe med rundstykker.
Kursene fortsetter.
Pause/dentalutstilling.
Kurs.
Lunsj.
Kurs.
Pause/dentalutstilling.
Kurs.
Pause/dentalutstilling. Kaffe med frukt.
KURS 3: Mat og vin i Toscana. Ved tannlege Per Norstein.
Aperitiff og underholdning i Alex Dancing.
Grillparty i Alexandra`s hage.

Lørdag 10. 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: Siste nytt i klinisk endodonti.
Ved dr. odont. Gilberto Debelian.
Pause/dentalutstilling.
Kurset fortsetter.
Pause/dentalutstilling. Kaffe. Utsjekking av rom.
Kurs.
Pause/dentalutstilling.
Kurs.
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: andreas@tannlegekontoret.no

LOENMØTET
2006

I år arrangerer vi Loenmøtet for 32. gang. Som tidligere avholdes kurset på Hotel Alexandra
i Loen – sannsynligvis det beste kurshotellet på Vestlandet. Hotellets nye basseng- og SPAanlegg er blitt meget populært og er ofte oppbestilt lang tid i forveien! Loenmøtet gir god
mulighet for kombinasjon av faglig og sosialt samvær i de vakreste omgivelser. Så sett av
disse datoene og ta med hele tannhelseteamet til noen hyggelige dager på HOTEL ALEXANDRA.
Velkommen til Loenmøtet 2006 !

KURS 1

KURS 2

ESTETIKK, ETIKK OG FUNKSJON
VED BEHANDLING MED KOMPOSITT

For tannhelsesekretærer og tannpleiere.

Adhesivteknikken har gjort noe av det umulige mulig innenfor restorativ
tannbehandling. Former og farver på tenner kan endres, slitte og frakturerte tenner
kan gjenoppbygges, man kan reparere fyllinger i stedet for å legge dem om, man kan
spare tannsubstans ved preparasjon for adhesiv teknikk.

PERIODONTITTBEHANDLING = TEAMWORK

Men hvordan går det?
Er våre behandlinger blitt bedre biologisk – og like/mer holdbare?
Er vi dyktige nok ved utførelsen av disse vanskelige teknikkene?
Hvor går grensene for hva vi kan gjøre?
Og hvordan gjør vi det på best mulig måte?
Formålet med kurset er - basert på mange års forskning og klinisk erfaring – å
videreformidle kunnskaper om de hvite fyllingsmaterialers holdbarhet, indikasjonsområder og håndtering.
Ved Overtandlæge Ulla Pallesen.
Afdeling for Tandsygdomslære og endodonti,
Tandlægeskolen, Københavns Universitet.

KURS 3
MAT OG VIN I TOSCANA
Ei uhøgtidleg lita reise i sentrale Toscana, med hovudvekt på vin.
Den maleriske naturen, med pinjetre, sypressar, olivenlundar og
vinrankar, har mykje å by på for frosne norske smaksløkar.
På ein liten time skal du kunne få nokre teoretiske smaksprøvar
frå denne regionen, presentert i ein bildemeny som er komponert
etter fleire turar i denne delen av Italia.
Ved tannlege Per Norstein.
Leikanger/Sogndal.

KURS 4
Hvordan velge sine slag og vinne krigen!
Grunnleggende gjennomgang av patogenese, diagnostikk og behandlingspanorama
for periodontale sykdommer.
* Patogenese.
* Diagnostikk/klasifikasjon.
* Nyere sykdomsforståelse.
* Periodontitt og systemiske lidelser.
* Behandlingspanorama.
* Periodontal plastikk-kirurgi.
Ved tannlege Eirik Aasland Salvesen.
Uteksaminert ved Odontologisk fakultet i Bergen 1999. Jobbet
som vpl. tannlege ved Setermoen Garnison 1999-2000. Privat
praksis som assistenttannlege ved Tannlegesenteret
Madlagården (Stavanger) 2000-04, partner samme sted f.o.m.
2005. Startet spesialistutdanning i periodonti ved Odontologisk
fakultet i Bergen i 2001. Jobber i dag med hovedfokus på periodonti og implantatbehandling. Har tidligere forelest ved NTpFs
fagkonferanse, NTFs landsmøte og januarkurs i tillegg til lokalforeningers kurs. Kursholder for Nobel Biocare og Straumann
innen implantologi.

SISTE NYTT I KLINISK ENDODONTI
Nye materialer, instrumenter og teknikker er på markedet og gjør resultatene i endodontisk behandling mer forutsigbare og pålitelige enn før. I tillegg blir behandlingen
mer effektiv. Denne presentasjonen vil ta for seg de siste nyvinningene innen endodonti ved hjelp av mange kliniske eksempler og videodemonstrasjoner.
Emner som vil bli diskutert:
• Bruk av mikroskop.
• Bruk av apex-lokator – kliniske tips for å unngå feil måleresultater.
• Bruk av NiTi instrumenter og instrumentteknikker.
• Nye rotfyllingsmaterialer og -teknikker.
• Kirurgisk endodontisk behandling.
Ved Dr. odont. og spes. i endodonti, Gilberto Debelian, Oslo.
Dr. Gilberto Debelian ble utdannet tannlege ved Universitetet i Sao Paolo, Brasil i
1987. Han ble ferdig med spesialutdannelsen i endodonti ved University of
Pennsylvania, USA i 1991. Fra 1991 til 2001 var han instruktør og assisterende professor ved videreutdannelsen i endodonti i Oslo. Han forsvarte sin doktorgrad ved
Universitetet i Oslo i 1997 med emnet: "Bacteremia and fungemia on patients undergoing endodontic therapy". Nå driver han en privat endodontiklinikk på Bekkestua
samtidig som han innehar en stilling som Associate Adjunct Professor at the department of endodontics, University of North Carolina, Chapel Hill, USA. Han har gitt ut
en lærebok i endodonti, er medforfatter i flere, og har skrevet en rekke vitenskapelige
artikler. Han er medlem i redaksjonskomiteen The Journal of Endodontics, leder av
Oslo endodontiske studieklubb og en travelt opptatt foreleser i inn- og utland.

