Hotel Alexandra, Loen

Invitasjon til

Vårmøtet 2018
13.-14.April 2018

PÅMELDINGSFRIST 18. mars

Sogn og Fjordane Tannlegeforening

Program
Fredag 13.april
Kurs 1 Kristin M. Kolltveit

Protetisk rehabilitering av pasienter med marginal
periodontitt og oppfølging av implantatpasienter
i almennpraksis
9:00
09:30
10:15
10:30
11:15
11:30
12:15

-10:15
-10:30
-11:15
-11:30
–12:15
-13:15

Frammøte
Kurs (1)
Pause, dentalutstilling
Kurs fortsetter
Pause, dentalutstilling
Kurs fortsetter
Lunsj

Kurs 2 Geir Sverre Braut

Trygg helseteneste – kva må til?
13:15 -14:00
14:00 -14:15
14:15 -15:00
15:00 -15:15
15:15—16:00

Kurs (2)
Pause, dentalutstilling, kaffe
Kurs fortsetter
Pause, dentalutstilling, kaffe
Kurs fortsetter

16:15-16:45
16:45 –17:30

Årsmøte UTV (med valg)
Årsmøte tannlegeforeningen

19.30

Felles middag og hyggelig samvær

Program
Fredag 13.april
Parallelkurs 3 Bo Veiersted
Ergonomi
9:00
09:45 -10:45
10:45 -11:15
11:15 -12:15
12:15 -13:15
13:15 -14:00
14:00 -14:15
14:15 -15:00
15:00 -15:15
15:15—16:00

Frammøte
Kurs
Pause, dentalutstilling
Kurs fortsetter
Lunsj
Kurs fortsetter
Pause, dentalutstilling, kaffe
Kurs fortsetter
Pause, dentalutstilling, kaffe
Kurs fortsetter

16:15-16:45
16:45 –17:30

Årsmøte UTV (med valg)
Årsmøte tannlegeforeningen

:
19.30

Felles middag og hyggelig samvær

Laurdag 14.april
Kurs 4 Petter Wilberg
.Kreftpasienten—

Er vi som tannhelsepersonell rustet for fremtiden?»
09:30
10:15
10:45
11.30
12.00
12:45

-

10.15
10:45
11.30
12.00
12:45

Kurs
Pause
Kurs fortsetter
Kaffipause, utstilling, utsjekking
Kurs fortsetter
Lunsj, heimreise

KURSFORLESERE
Marginal periodontitt
Kristin M Kolltveit, Dr.odont, spesialist i periodonti.
Jobber i privatpraksis Hønefoss
Hvilke vurderinger gjør man når en pasient med marginal periodontitt får behov for protetisk rehabilitering? Hva velger man? Fast protetikk, avtagbar protetikk eller implantater? Foredraget vil gjennomgå ulike kasus med ulike løsninger. Når en pasient har fått satt inn implantater og skal følges opp i praksis,
hva gjør man da? Hva menes med støttebehandling – og hvordan utfører man
denne? Hva gjør man når det blir tegn til inflammasjon rundt en eller flere fiksturer?

Trygg helseteneste – kva må til?
Geir Sverre Braut, lege
lege, spesialist i samfunnsmedisin, seniorrådgjevar ved Stavanger universitetssjukehus og professor ved Universitetet i
Stavanger (sikkerhetsfag) og Høgskulen på Vestlandet
(helsefag) .
Trygg helseteneste – kva må til? Lovkravet om forsvarleg tenesteyting- Fagleg ansvar og styringssystem -Vurdering av risiko ved klinisk arbeid -Informasjon til pasient og pårørande—
Pasientens medverknad- Oppfølging av avvik, manglar og svikt -Klagesaker og tilsyn

Ergonomi
Bo Veiersted, seniorforsker, Statens arbeidsmiljøinstitutt, Oslo
Cand. med. 1983 fra Københavns universitet og har hatt kliniske stillinger i Danmark frem til jeg begynte på Stami i 1986. Dr.med. 1995 på prosjekt som undersøkte repetitivt og statisk arbeid hos sjokoladepakkersker på Freia. Spesialist i
arbeidsmedisin 1996. Er leder for gruppe som jobber med arbeidsrelatertemuskel- og skjelettplager, hvorunder inngår smerteforskning. Jeg har selv hatt
spesielt fokus på nakke- og skulderplager, men har også studert ryggplager, vibrasjonskader og strømulykker.

Kreftpasienten—Er vi som tannhelsepersonell rustet for
fremtiden?»
Petter Wilberg; ph.d og spesialist i oral kirurgi og oral medisin
Cand. odont. UIO, Doktorgrad i oral kirurgi og oral medisin, UiO, 2016 ,spesialist i oral kirurgi og oral medisin, UiO 2017, spesielle interessefelt: Oral morbiditet hos kreftpasienter. I
foredragene vil jeg ta for meg paradokset at bedre kreftbehandling har ført
til et økende antall kreftoverlevere i Norge, men at nye behandlingsregimer og økt overlevelse også innebærer lengre behandlingstid og flere behandlingssykluser med kjemoterapi. I mange tilfeller fører dette til økt risiko for uønskede bivirkninger på kort og lang sikt, blant annet i munnhulen.
Disse må vi være beredt til å takle. Er vi det?

PRISINFORMASJON
KURSAVGIFT

tannleger, tannpleier, tannhelsesekretær kr 2500,-*
påmelding etter fristen kr 2900,Kursavgift betales via deltager.no:
https://www.deltager.no/vaarmotet2018

OVERNATTING OG MAT
For garantert rom gjelder påmeldingsfristen
Overnatting/dagpakke bestilles via vedliggende skjema som
sendes til ingensukker@gmail.com
Prisar
BUENDE DELTAKARER

torsdag-fredag

fredag-laurdag

Enkelt medium rom
Ledsager saman med enkel deltakar
Tillegg pr person for De Luxe rom

kr 1530,kr 830,kr 200,-

kr
kr
kr

To retters servert lunsj fredag
Lunsj laurdag

kr300,kr300,-

1865,1165,200,-

Prisane inkluderer opphald med middagsbuffet om kvelden og frukost neste dag.

IKKE BUENDE DELTAKARER: Dersom det er nokon deltakarar som ikkje
skal overnatte gjeld desse prisane:
Dagmøtepakke inkludert bruk av møterom, dagens lunsj, 2 kaffipauser
kr
510,- pr dag
Alexandra Bad & Spa
Buande gjester har fri inngang i Alexandra Bad med innan- og utandørs svømmebasseng, boblebad
inne og ute, vannsklie og barnebasseng med meir.
Inngang for buande gjester (18-års grense) i vår Spa avdeling er kr 210,- pr dag i midtveke
(måndag-torsdag) og kr 310,- pr dag i helgane (fredag-søndag). Dette inkluderer fri bruk av stort
terapibasseng, kaldvatnbasseng, saunaavdeling, opplevingsdusjar, avslapningsområde og delvis
overbygd solterrasse med boblebad. Bestiller du spa behandling for meir enn kr 600,- er det fri
inngang same dag.

Har du spørsmål?
Kontakt oss via e-post: ingensukker@gmail.com
eller post: Renate Friedrich, 6958 Sørbøvåg
mob. 41551455

HUSK påmeldingsfrist 18.mars

