Invitasjon til
Vårmøtet 2008
på
Skei Hotel
7. og 8. mars
Sogn og Fjordane
Tannlegeforening

Program
Fredag 7. mars
Kl. 12.00 Frammøte. Lunsj.
Kl. 13.00 «Fagleg forsvarleg verksemd»
ved Ass. Direktør Geir Sverre Braut.
Kl. 13.45 Kort pause (15 min).
Kl. 14.00 Kurset held fram.
Kl. 15.30 Pause med kaffi.
Kl. 16.00 Kurs. «Etikk i tannlegepraksis». Ved Tannlege
Rita Wilberg og Advokat Elisabeth Scarpello.
Kl. 16.45 Pause.
Kl. 17.00 Kurs fram til ca 17.45
Kl. 20.00 Aperitiff. Middag. Hyggeleg samvær.

Laurdag 8. mars
Kl. 07.30 Frukost.
Kl. 08.30 Kurs: «Digital pasientfotografering»
ved Tannlege Thorsten Edblad.
Kl. 09.15 Kort pause (15 min).
Kl. 09.30 Kurs.
Kl. 10.15 Kaffipause og utsjekking av rom.
Kl. 10.45 Kurset held fram.
Kl. 11.30 Oppdatering av min profil og min kursprofil på
NTFs heimeside.
Kl. 11.45 Kursavslutning. Lunsj. Heimreise.

Kurs 1
FAGLEG FORSVARLEG VERKSEMD
ved ass. direktør i Helsetilsynet Geir Sverre Braut.
Kravet om fagleg forsvarleg verksemd
- § 4 i helsepersonelloven
- rettslege standardar i odontologisk praksis
- forsvarleg verksemd, god praksis og profesjonalitet
- internkontroll
- ansvar for medarbeidarane sitt arbeid
- utfordringar i tida som kjem; samarbeid over landegrensene

Kurs 2
ETIKK I TANNLEGEPRAKSIS—vårt ansikt innad og utad
Ved Tannlege Rita Wilberg og Advokat Elisabeth Scarpello
Tannlegers yrkesetikk er en vesentlig del av det å opprettholde befolkningens tillit til
tannlegene. Endringer i vår praksis setter større krav til tannlegens opptreden. Vi tar
her for oss tankegangen bak det å ha et etisk regelverk og går gjennom regelverkets
formaliteter og viser noen eksempler.

Kurs 3
DIGITAL PASIENTFOTOGRAFERING PÅ KLINIKKEN
ved Thorsten Edblad
Digital fotografering er eit verdifullt verktøy for på ein enkel måte å dokumentere og
kommunisere om kliniske funn og problemstillingar.
Dei nye trygdereglane inneber at det er tannlegen som har ansvaret for at pasienten
får økonomisk støtte. NAV kan i etterkant kontrollere om regelverket er følgt. Dette
medfører store krav til dokumentasjonen.
Målsetjing: Å vise bruksområde og stimulere til auka bruk av digital bildedokumentasjon.
Å forklare og gje tips som forenklar bildehandteringa og aukar bildekvaliteten.
Målgruppe: Alle i tannhelseteamet som vil ta til og fotografere klinisk.
♦
Bruksområde i klinikken
♦
Trygda sine krav til dokumentasjon
♦
Teieplikt og bildehandtering
♦
Eksponering og bildekvalitet
♦
Speglar og munnvinkelhaldarar
♦
Bruk av fotospeglar
♦
Kva kjenneteiknar eit godt klinisk bilete
♦
Tips til betre kliniske bilete
♦
Å velje kamerautrustning
♦
Litt om datasikkerheit, datalagring oo biletoverføring

PRISINFORMASJON
Kursavgift kr 500,-

(Lik for alle personellkategoriar)
Tannlegar som ikkje er medlem i NTF kr 800,Innbetaling til Sogn & Fjordane Tannlegeforening
v/Anne Lene Sygna, Parkv. 17, 6856 Sogndal
Bankkonto 3710.15.54563

NB ! Kursavgifta skal betalast FØR kurset, ta med kvittering !

OVERNATTING OG MAT

Enkeltrom med fullpensjon kr 1.370,Inkluderer lunsj og middag fredag, frukost og lunsj laurdag
Det same i dobbeltrom kr 1.155,-

FOR IKKJE-BUANDE

Dagpakke (Lunsj, kaffipausar, møterom) pr. dag kr 330,Middag fredag kr 300,-

PÅMELDING

Bruk helst vedlagde skjema som du

faksar til 57 86 84 61
eller sender til
Kjell Thue, Sandane Tannklinikk,
Postboks 253, 6821 SANDANE
Telefon 57 86 84 60 (a)
E-post: kjell.thue@sfj.no

Påmeldingsfrist 20. februar
Påmelding/betaling etter fristen medfører eit gebyr på kr 100,-

