Invitasjon

til
Tannlegeforeningens
Systematiske Etterutdanning
i
Endodonti og traumatologi
30.-31. august og
9.-10. november

2006

TSE er Den norske tannlegeforenings storsatsing på etterutdanningsfronten, med fem
fagmoduler. Tilbudet er fleksibelt og baserer seg i stor grad på fjernundervisning (FUV) og
bruk av moderne informasjonsteknologi. Problembasert læring (PBL) er valgt som pedagogisk
metode fordi den krever både individuell læring og stimulerer til samarbeid.
Hver modul i TSE er bygget opp med to tradisjonelle samlinger (ved start og avslutning) og en
lokal gruppesamling med læringsperioder i mellom. På de vanlige samlingene er det
forelesninger, demonstrasjoner og diskusjoner. På gruppesamlingen og i læringsperiodene er
det kunnskapsformidling ved hjelp av IT og FUV. Deltakerne skal arbeide i basisgrupper på 68 personer. Gruppene bør fortrinnsvis være lokalt basert slik at deltakerne kan møtes mellom
samlingene, men de kan også helt eller delvis arbeide via nett og telefon. Hver gruppe kan
gjerne bestå av offentlige og privatpraktiserende tannleger.
I undervisningen benyttes et bredt spekter av pedagogiske elementer, bl.a.
plenumsforelesninger, videoinnspilte forelesninger (CD-ROM), forelesninger på TSEs nettsted
(tekst, bilder), bruk av diskusjonsforum og chat på nettet og PBL-arbeid i basisgrupper.
Gruppenes arbeid følges i hele kursperioden opp av de fagansvarlige, den lokale kursledelsen
og NTFs sekretariat. Det er ikke lagt opp til eksamen på slutten av kurset.
Det forutsettes at deltakerne har tilgang til PC/Mac med Internett og e-post, CD-ROM og
mulighet for avspilling av lyd og video. Minstekrav til maskin- og programvaren er:
• PC med Windows 95/98/2000/NT eller tilsvarende Mac
• 300 mHz Pentium II prosessor
• 32 X CD-ROM
• Skjermkort som kan vise tusener av farger i minimum 800 x 600 oppløsning
• 32 MB ram
• Lydkort og høytalere
• PowerPoint for nedlasting av forelesninger fra nettstedet er en fordel, men forelesningene
vil også bli lagt ut i pdf-format
• Word for å skrive/lese dokumenter som produseres av gruppen
• Om din PC er nyere enn fra ca. 1999, vil den som regel være god nok.
Ta kontakt med din dataleverandør hvis du er usikker på om din maskin fyller kravene.

TSE Modul 2: Endodonti & Traumatologi
Endodonti
Fagansvarlige
Professor Markus Haapasalo og instruktørtannlege Unni Endal, spes. utdannet i endodonti,
begge fra universitetet i Oslo
Kursinnhold
I løpet av TSE modul 2 skal vi gjennomgå bl. a. følgende temaer:
• etiologi og patogenese ved pulpitt og apikal periodontitt
• klinisk og røntgenologisk undersøkelse
• diagnose og de viktigste differensialdiagnosene, behandlingsplan
• akuttbehandling
• rotkanalmorfologi og de viktigste variasjoner i de forskjellige tenner
• endodontiske materialer og deres korrekte bruk
• instrumentenes oppbygning og riktig bruk av disse, ved både manuell og maskinell preparering
• persisterende infeksjoners etiologi og behandlingsmuligheter
• indikasjoner for og utføring av revisjonsbehandlinger
• komplikasjoner ved endodontisk behandling
• etiologien ved forskjellige langsgående tann- /rotfrakturer
• kunne diagnostisere intern og cervikal rotresorpsjon og ha kunnskap om behandlingsalternativer
• ha kunnskap om indikasjoner og prinsipper ved endodontisk kirurgi

Traumatologi
Fagansvarlige
Professor Ingeborg Jacobsen og universitetslektor Anne-Lise Maseng Aas, begge fra Universitetet i
Oslo
Kursinnhold
Hovedvekten legges på traumer i det permanente tannsettet, men skader i det primære tannsettet vil også
bli berørt.
I løpet av kurset vil vi i fellesskap diskutere blant annet følgende spørsmål:
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Hvor mange norske barn og ungdommer utsettes årlig for tannskader?
Hvordan bør den kliniske og røntgenologiske undersøkelsen utføres?
Hvorfor er det nødvendig å benytte en traumejournal?
Er sedasjon aktuelt ved traumebehandling?
Ved blottlagt pulpa på en permanent incisiv: teksjon eller partiell pulpotomi?
Når er fiksering nødvendig? Og hvor lenge?
Er det vanskelig å reponere lukserte tenner? Og i tilfelle hvorfor?
Hva er korrekt behandling ved intrusjon?
En utslått permanent incisiv bør replanteres. Hvorfor?
Hvor ofte sees utviklingsforstyrrelser som følge av traume mot primære tenner?
Hvor ofte og hvor lenge skal vi kontrollere?
Hvilke komplikasjoner er sannsynlige?
Kan rotresorpsjoner stanses?
Hvordan utføres endodontisk behandling av rotåpne tenner?
Hvilke økonomiske rettigheter har traumepasienten?

I perioden mellom samlingene skal deltakerne arbeide med til sammen fire PBL-oppgaver, to fra hvert
fagtema.

Det forutsettes at deltakerne har tilgang til Internett.

Målgruppe
Tannleger
Kurset er primært lagt opp for tannleger, dersom tannpleiere vil vere med må de selv vurdere
om de tror de vil ha nytte av kurset.
Ved eventuell overtegning, har tannleger fortrinnsrett.
Antall deltakere
Maks 48
Tid og sted
1. samling: Førde Hotel, FØRDE. 30.-31. august kl. 10.00.
2. samling: Førde Hotel, FØRDE. 9.-10. november kl. 10.00.

Priser
Kursavgift kr. 7.000,(blir fakturert etter påmelding av NTF sentralt)

Hotellopphold:
Fullpensjon med overnatting i enkeltrom, frokost, 2 lunsjer og middag samt alle kaffepauser
for kr 1085,-.
Dagpakke: kr 315,- pr dag, inkluderer lunsj og alle kaffepauser. Middag om kvelden kr 225,Annet: Les nøye siste side om avmelding og vilkår for å få utdelt TSE-diplom.
Påmelding
Påmelding til TSE er bindende og skal gjøres senest innen 4 uker før kursstart. Medlemmer av de
respektive foreninger der et TSE kurs arrangeres, har fortrinnsrett til deltakelse. Tannleger som ikke er
medlem av NTF vil bli avkrevd en forhøyet kursavgift på kr. 10.000 for deltakelse, dersom det er plass
på kurset.
Avmelding
Ved avmelding vises det til de generelle reglene for avmelding til NTFs kurs. Avmelding vil, også for
TSE, faktureres med et gebyr. Før kursstart vil deltakerne få tilsendt nødvendig informasjon som gir
tilgang til kursopplegget på Internett. Ved avmelding etter tildeling av brukertilgang og passord til
Classfronter vil innbetalt kursavgift ikke returneres.
All kommunikasjon i forbindelse med kurset skal være skriftlig, gjerne via e-post.

Påmelding på vedlagte skjema

Påmeldingsfrist 20. juni

PÅMELDING TIL
TANNLEGEFORENINGENS SYSTEMATISKE
ETTERUTDANNING (TSE)

Navn...........................................................................
Adresse ......................................................................
Telefon/faks...............................................................
E-post.........................................................................

Overnatting:

enkeltrom # dobbeltrom #
røyk # ikke røyk #

Privat praksis #
Offentlig ansatt #
Annen betaler # ………………………………..
(skriv inn fullstendig adresse)

PÅMELDINGSFRIST 20. JUNI
Påmeldingen fakses til : 57 86 84 61
Eller send til:
Kjell Thue
Sandane Tannklikk
Postboks 253, 6822 Sandane
Telefon: 57 86 84 60
E-post: kjell.thue@enivest.net

Regler for på- og avmelding til TSE
Påmelding til TSE er bindende og skal gjøres senest innen 1. august. På grunn av ferie og
hotellbestilling, må den lokale fristen settes til 20. juni.
Ved avmelding vises det til de generelle reglene for avmelding til NTFs kurs. Avmelding
mellom 1. august og 15. august vil også for TSE, faktureres med et gebyr.
Ved avmelding etter tildeling av brukertilgang og passord til Classfronter ( ca 15. august) vil
innbetalt kursavgift ikke returneres.
Eventuell avmelding FØR 1. august skjer til Kjell Thue, E-post: kjell.thue@enivest.net
ETTER 1. august: til Hanne Larsson, se adr. neste avsnitt

Regler for utsendelse av TSE diplom
Den enkelte deltaker skal ha deltatt på alle samlingene og deltatt aktivt i forhold til alle PBL
oppgavene (2 eller 4 stk.) for at TSE diplom utstedes.
Menneskelige hensyn tas dersom sykdom eller andre tungveiende grunner er årsak til
uteblivelse eller manglende deltakelse.
Deltakelsen på samlinger og PBL oppgavene følges opp av lokal kursarrangør, i samarbeid med
gruppeleder, fagansvarlige og NTF.
Hanne Larsson, NTF
Tlf. 22 74 54 00
E-post: hanne.larsson@tannlegeforeningen.no

Deltakere fra den offentlige tannhelsetjenesten i Sogn og Fjordane
Arbeidsgiver vil dekke utgiftene for tannleger og tannpleiere fra den offentlige
tannhelsetjenesten som ønsker å delta.
Forutsetningen er at man deltar aktivt og fullfører kurset og får utstedt TSE diplom, jfr.
reglene ovenfor.
Med mindre man har tungtveiende grunner for frafall kan kursavgiften bli krevd
tilbakebetalt dersom den ikke blir refundert av kursarrangør, jfr. reglene ovenfor.
Viser også til tidligere praksis med oppfordring om samordning av transport til samlingene.
Med hilsen,
Erik Orten, fylkestannlege.

