Invitasjon til
Vårmøtet 2016

11.-12.mars 2016
Nordfjord Hotell
Nordfjordeid
Sogn og Fjordane Tannlegeforening

Program
Fredag 11.mars
Unni Endal
Endodonti
9:30
Frammøte
10:00 -10:45
Kurs «Endodonti» (1)
Anatomi med innsikt i hvordan du lokaliserer kanaler i oblitererte tenner
10:45 -11:15
Pause, dentalutstilling
11:15 -12:00
Kurs fortsetter (2)
Diagnostiske utfordringer og vriene tenner (eller pasienter)
12:00 -13:00
Lunsj
13:00 –13:45
Kurs fortsetter (3)
Når du ikke ser lyset i enden av tunnellen, hva da?
(=komplikasjoner)
13:45 -14.15
Pause
14.15 -15.00
Kurs fortsetter (4)
Hvorfor sprekker tenner og er det noen som har skylden?
15:00 -15:30
Pause, dentalutstilling, kaffe
15:30 -16:15
Kurs (5)
Akuttpasienten - korrekt behandling ved forskjellige
diagnoser (herunder revisjon diskuteres)

16:30 -17:30

Årsmøte tannlegeforeningen

19.30

Middag og hyggelig samvær

Program
Laurdag 12.mars
Eline Juel Bjørlevik
Diabetes
09:15 - 10.00

Kurs «Diabetes» (1)

10:00 - 10:30

Pause

10:30 - 11.15

Kurs fortsetter (2)

11.15 - 11.45

Kaffipause, utstilling, utsjekking

11.45 - 12:30

Kurs fortsetter (3)

I foredraget presenteres forekomst og omfang av sykdommen diabetes, følgetilstander i tenner og munnhule, forebygging av disse, behandling og oppfølging i tannhelsetjenesten.
Det vil også bli lagt vekt på samarbeid mellom tannhelsetjenesten, primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten,
samt presentasjon av kasuistikker og erfaringer i møte med
pasienter med diabetes. Diabetes og munnhelse påvirker
hverandre gjensidig og tannhelsepersonell må som behandlere ta hensyn til de effektene diabetes kan ha på munnhelse
og generell helse.
12:45 -

Lunsj, heimreise

KURSFORLESERE
Endodonti
Ved Unni Endal
Unicersitetslektor og spesialist i endodonti
Utdannet tannlege ved Universitetet i Oslo 1985.
Hun er spesialutdannet i endodonti og jobber som
universitetslektor ved avdelingen for endodonti i
Oslo ved siden av privat tannlegepraksis hvor kun endodonti praktiseres.
Hun er ansvarlig for utviklingen og gjennomføringen
av endodontidelen av TSE(tannlegeforeningens systematiske etterutdanning) sammen med prof. Markus Haapasalo, som har eksistert
fra 2002. Hennes kurser i inn og utland er kjent for å være artige
og innholdsrike med mye klinisk relevant stoff .
Hun er medforatter av multimedieprogrammet “Visual Endodontics
Curriculum”, som gir deg mer enn 2500 bilder og mulighet for å gå
gjennom en rekke kasus og se step by step hvordan behandlingen er
utført av dyktige endodontister fra hele verden, pluss mye mer.

Diabetes
Ved Eline Juel Bjørkevik
Utdannet tannpleier i 1992, jobbet i den offentlige tannhelsetjenesten samt ved Tannpleierutdanningen, Odontologisk fakultet i
Oslo. Er siden 2008 ansatt i Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF som prosjektkoordinator.
Samarbeider tett med Barne- og ungdomsseksjonen og Lærings- og mestringssenteret ved Drammen og Ringerike
sykehus samt bidragsyter i DiaHelsetiltaket i Drammen kommune.
Har klinisk oppfølging av pasienter med type 1 diabetes ved Barneavdelingen og undervisning for alle med nyoppdaget type 2 diabetes
ved Lærings- og mestringssentrene. Erfaringer viser at det er behov for økt kunnskap blant helse- og tannhelsepersonell om forebygging av orale følgetilstander, samt at få pasienter vet om sammenhengen diabetes og oral helse, og mange opplever komplikasjoner i
munnhulen i forbindelse med høyt blodsukker.

PRISINFORMASJON
Kursavgift kr 1900,-*
(Lik for alle personellkategoriar)
*Tillegg for tannleger som ikke er medlem i NTF kr 200,-

Kursavgift betales til Sogn & Fj. Tannlegeforening
v/Jon Jørgen Tisthamar, Hundvebakke 7A, 6809 Førde
Bankkonto 3710.15.54563

OVERNATTING OG MAT
Enkeltrom/Dobbeltrom inkl. helpensjon (3retters middag eller buffet, overnatting m/frokost og lunch, bruk av møterom
og fri tilgang til internett, dagpakke kr 415 per dag
Overnatting/dagpakke betales direkte til hotellet.
Boende gjest:
kr 1315.– per døgn plus dagpakke dag2 kr 415
Ikke boende gjest:
dagpakke inkl lunch kr 415 p. pers./p. dag, middag kr 380

PÅMELDING

Bruk helst vedlagte skjema som du sender til:

E-post: ingensukker@gmail.com
Eller post: Renate Friedrich, 6958 Sørbøvåg
Telefon Hyllestad tannklinikk 57788622
mob. 41551455

Påmeldingsfrist
21. februar

