Vårmøtet 2019
22.-23.Mars 2019

Thon Hotell
Jølster

Sogn og Fjordane Tannlegeforening

Program
Fredag
Fredag22.mars
19.oktober
2019
9:30

Frammøte
Frammøte
m/kaffe
Kaffi og
ogrundstykker
rundstykker

Sal 1
10:00 -10:15

Åpningstale

10:00 -10:10

Åpningstale

Kurs 1

Kurs 1
Kjeveortopedi hos voksne
Tannbehandlingsangst
utredning,
tilrettelegging
ogAxel
behandling
Tone Klepsland,
Annlaug
Stensland og
Bergman
Tiril Willumsen og Ann Catrin Høyvik
10:15
11:00
11:30
12:15
13:15
14.00
14:15
15.00
15:15

- 11:00
-11:30
-12:15
–13:15
-14.00
-14.15
-15:00
-15.15
-16:00

16:15 -16:30
Felles program
16:45 -17:30
19:00
19.30
19.30

Kurs 1
Pause, dentalutstilling
Kurs fortsetter
Lunsj
Kurs fortsetter
Pause, dentalutstilling
Kurs fortsetter
Pause, dentalutstilling
Kurs fortsetter
Møte UTV
Årsmøte Tannlegeforening
Aperitiff
Havets
Middag Festbord
og hyggelig samvær

Program
Fredag 22.mars 2019
Laurdag 20.oktober

Kurs 2 Parallelkurs
Kurs
2
Røntgen

frå bitewings
Oddbjørn
By til CBCT. Diagnostikk
etikk i tannhelseteamet
Hukommelse
v/ Ingibjørg Sara Benediktsdóttir
10:20
11:05
09:30
11:30
10:15
12:15
10:45
13:15
12:00
14.00
12:00
14:15
13:00
15.00
15:15

- 11:05
-11:30
- 10.15
-12:15
- 10:45
–13:15
- 11:30
-14.00
- 12:45
-14.15
- 12:45
-15:00
-15.15
-16:00

16:15KURS
-16:30
16:45 -17:30

og

Kurs 1
Pause, dentalutstilling
Kurs starter
Kurs fortsetter
Kaffipause, utstilling, utsjekking
Lunsj
Kurs fortsetter
Kurs fortsetter
Kaffipause, utstilling, utsjekking
Pause, dentalutstilling
Kurs fortsetter
Kurs fortsetter
Lunsj, heimreise
Pause, dentalutstilling
Kurs fortsetter
UTV
ogMøte
forelesere
Årsmøte Tannlegeforening

19.30

Middag og hyggelig samvær

Oddbjørn By

Laurdag 23.mars 2019

Kurs
3 avtaler, presentasjoner,
Du lærer å huske:
– språk,
Arbeidsglede og motivasjon
så du slipper å bruke manus, navn og mye mer
Trond Haukedal

v/

Oddbjørn By er forfatter av Memo-bøkene, kjent fra Norske Talenter 2018, Puls, Schrödingers Katt, Newton, Norge Rundt og flere. Han er tidligere verdensrekordholder i hukommelse, har holdt over 500 kurs
09:30 - 10.15
Kurs
og foredrdrag, kan memorere en kortstokk på 43 sekunder

10:15
10:45
11:30
12:00
12:45

-

10:45
11:30
12:00
12:45

Kaffipause, utstilling, utsjekking
Kurs fortsetter»
Kaffipause, utstilling, utsjekking
Førelesning holdar fram
Lunsj, heimreise

KURS og forelesere
Fredag Kurs 1:"Kjeveortopedi for voksne"
Fredag
Kurs 1
Tone Klepsland:
1981 Odontologisk embetseksamen UiB
1981-1986: Distriktstannlege Kirkenes og Stavanger
1986-1988: spesialistutdannelse i kjeveortopedi
Tannbehandlingsangst
Harutredning,
arbeidet som kjeveortoped
fra 1988.
tilrettelegging
og behandling
Privat praksis
i Rogaland fra og
1988-2017.
Tiril
Willumsen
Ann Catrin Høyvik
Fra2010 -2018 deltids stilling som Spesialtannlege ved kjeveortopedisk avd. UiB med undervisning av spesialistkandidatene i kjeveortopedi samt utredning av pasienter som trenger
ortognatisk kirurgi.
Begge
er ansatt
på det odontologiske
, Universitetet
i Oslo.
Er
fra Janforelere
2018 tilsatt
på kompetansesenteret
i Bergen fakultet
med daglig
virke på Leppe-kjeveAnn
Catrin Høyvik
arbeider
med
doktorgradprosjekt
omOK-klinikken
tannbehandlingsganespalteteamet.
I tillegg
arbeider
jeget
ved
Bergen tannhelsesenter
som kjeangst
hosi torturoverlevere.
veortoped
en deltids-stilling 6 Hun har 20 års erfaring som tannlege i offentlig og

privat praksis, og har en bachelorgrad med psykologi som hovedemne.
Tiril Willumsen har bakgrunn fra privat praksis, er professor i atferdsfag og har
Annlaug
Stensland
jobbet med
kommunikasjon, tannbehandlingsangst, traumeutsatte pasienter
Ferdig
utdannet
tannlege
i Bergen
i 1980.
Ferdig
med kjeveortopedisk
videreutdannelse
og tannbehandling.
Hun
veileder
flere
stipendiater
bant annet
Ann Catrin ogi er
Bergen 1984.Etter ferdig utdannelse reiste jeg til Stavanger. Her har jeg drevet kjeveortopeen
av redaktørene på boka Odontologisk psykologi som kom ut i fjor.
disk privatpraksis på full tid . Først jobbet jeg i en kjeveortopedisk praksis sammen med en

Kurs 2

annen kjeveortoped. I 2010 fusjonerte jeg med et stort tannlegesenter i Stavanger
Jeg har i ca.12 år totalt vært aktiv i styre i NKF. Nå sitter jeg i NKFs etterutdanningsutvalg
som arrangerer kurs for våre medlemmer.

Røntgen
frå bitewings til CBCT. Diagnostikk og
etikk i tannhelseteamet
Axel
Bergman røntgenbilder, OPG, CBCT,
Intraorale
MRI, når ting går galt...

Axel Bergman tok sin tannlegeutdannelse på det odontologiske fakultet ved Universitetet i
v/
Ingibjørg Sara Benediktsdóttir
Göteborg og ble uteksaminert i 2000.
I 2006 ble var han ferdig med videreutdannelse i kjeveortopedi ved det Odontologiske Fakultet, Universitetet i Oslo og siden 2006 har han vært deltids ansatt ved klinikk for spesialCand.Odont:
i Island
Røntgenavbehandling vedUniversitetet
Universitetet i Oslo.
Han1993.
er fastPhD.:
medlem
i fakultetets tverrfaglige gruppe,
delingen
Tandlægeskolen,
Universitetet
i
Århus,
Danmark
Spesialist
i kjekalt eksperttjenesten som har ansvar for behandlingsplanlegging og2003.
behandling
av kompliveansiktsradiologi:
i Bergen 2018. Islandsk, norsk og dansk
serteog
kasus
som henvises tilUniversitetet
Universitetet i Oslo.
Han har fra 2006-2014 drevet
privat
i Oslo,
men harLystgassautorisasjon
siden 2014 flyttet til Arendal
og
tannlegeautorisasjon.
Flere
kurspraksis
i inn og
utlandet.
i Island
etablert
en ny
spesialistpraksis.
Hans favoritt
er skeletal
forankring
og tverrfaglig
og
Norge.
Sitter
i styret til NFKAR
(norskområder
forening
for kjeveog ansiktsradiolobehandling og har de siste årene holdt en rekke kurs og foredrag rundt disse temaene.
ger).

Drev privat praksis på Island. Instruktørtannlege ved Universitetet i Island og
overtannlege Seksjon for kjeve- og ansiktsradiologi ved UIB. Tidligere klinikkleier ved Førde tannklinikk. Tannlege ved narkosebehandling på FSS og privat
praktiserende kjeve- og ansiktsradiolog.

KURS og forelesere
Fredag Kurs 1:"Kjeveortopedi for voksne"
Lørdag 23.mars 2019
Kurs 3
Tone Klepsland:
Arbeidsglede og motivasjon
1981 Odontologisk embetseksamen UiB
1981-1986: Distriktstannlege Kirkenes og Stavanger
V/Trond Haukedal

1986-1988: spesialistutdannelse i kjeveortopedi
Har arbeidet som kjeveortoped fra 1988.
Privat
praksis
i Rogaland fra 1988-2017.
Psykolog,
foredragsholder
og forfatter Trond Edvard Haukedal er 61 år. I
Fra2010 -2018 deltids stilling som Spesialtannlege ved kjeveortopedisk avd. UiB med undertillegg til 33 års erfaring som klinisk psykolog har han også 10 års lederervisning av spesialistkandidatene i kjeveortopedi samt utredning av pasienter som trenger
faring
somkirurgi.
senterleder i to kjøpesentre i Bergen og som annonsesjef i Berortognatisk
gens
Tidende.
Hanpå
har
i over 23 år reist iland
ogmed
strand
rundt
formidEr fra Jan
2018 tilsatt
kompetansesenteret
Bergen
daglig
virkefor
på å
Leppe-kjevele
”menneskekunnskap”,
og er jeg
kåret
bådetannhelsesenter
årets foredragsholder
og som kjeganespalteteamet.
I tillegg arbeider
vedtil
Bergen
OK-klinikken
veortoped
i en deltids-stilling
6
årets kursholder
i Norge. Han
fikk hedersprisen i 2011; den mest prestisje-

fylte prisen som gis til foredragsholdere i Norge. I 2009 skrev han
”Solstråleboken” som har solgt hele 37.000 eksemplarer og er Norges leAnnlaug
dende bokStensland
i positiv psykologi. I 2014 gav han ut «Boken om høysensitiviFerdig utdannet tannlege i Bergen i 1980. Ferdig med kjeveortopedisk videreutdannelse i
tet»
i Norge og i 2015 kom den ut i Danmark. Tronds varemerke er komBergen 1984.Etter ferdig utdannelse reiste jeg til Stavanger. Her har jeg drevet kjeveortopebinasjonen
av faglig
ogjobbet
en humoristisk
og konkretpraksis
fortellerstil
gjerdisk privatpraksis
på fulltyngde
tid . Først
jeg i en kjeveortopedisk
sammen
med en
ne
betegnet
som
«storytelling»,
kombinert
med
mengder
av
positiv
enerannen kjeveortoped. I 2010 fusjonerte jeg med et stort tannlegesenter i Stavanger
Jeg
gi. har i ca.12 år totalt vært aktiv i styre i NKF. Nå sitter jeg i NKFs etterutdanningsutvalg
som arrangerer kurs for våre medlemmer.

PRIS OG PÅMELDING

Axel Bergman

Kursavgift kr 2500,-* (Lik for alle personellkategoriar)

Axel Bergman tok sin tannlegeutdannelse på det odontologiske fakultet ved Universitetet i
Göteborg
ble uteksaminert
* Earlyogbird
frist tomi 2000.
8.mars, etterpå kommer 400 kr i tillegg
I 2006 ble var han ferdig med videreutdannelse i kjeveortopedi ved det Odontologiske Fakultet, Universitetet i Oslo og siden 2006
han vært
OBSharOBS
OBSdeltids ansatt ved klinikk for spesialbehandling ved Universitetet i Oslo. Han er fast medlem i fakultetets tverrfaglige gruppe,
kalt eksperttjenesten som har
ansvar for behandlingsplanlegging
Påmelding
til kurs kun via nett og behandling av kompliserte kasus som henvises til Universitetet i Oslo.
Han har fra 2006-2014 drevet privat
praksis i Oslo, men har siden 2014 flyttet til Arendal og
www.deltaker.no
etablert en ny spesialistpraksis. Hans favoritt områder er skeletal forankring og tverrfaglig
behandling og har de sistesøkeord
årene holdt er:
en rekke
kurs og foredrag rundt disse temaene.
vårmøtet2019

For kursspørsmål :
Kurskontakt Renate Friedrich 41551455
Hyllestad tannklinikk 57788622
e-mail: ingensukker@gmail.com

OVERNATTING OG MAT
Overnatting, dagmøtepakke og mat
bestilles og betales direkte til hotellet.
KONFERANSEPRISER FRA FREDAG TIL LØRDAG:
Heilpensjon dag 1:
kr 1495
Dagmøtepakkepris
kr 455
Prisene ved overnatting inkluderer opphold med lunsj,
middag fredag og frokost.
IKKE-BOENDE DELTAKERER
Dagmøtepakke per dag inkl. lunsj og kaffepauser kr 455.Middag fredag kveld
kr 395

Bestill selv overnatting denne gangen
innen 8.mars for garantert rom
Ta kontakt med hotellet med

referanse «tannlegeforeninga»
Tel 57727800 eller
e-mail:jolster.resepsjon@olavthon.no
Mer informasjon :
thonhotels.no/jolster
Aktiviteter m. a. :
bassenget: Ca 32 grader i luft og vatn, åpent 06.30 – 22.30
trimrom:Tredemøller, sykla, og moderne manualer og vekter,
åpent 06.30 – 22.3

