
KURSINVITASJON

Kirurgi for hele teamet

i Stavanger  16. september 

Tannleger, Sigbjørn Løes: 
Del 1: Pasientevaluering i tannlegepraksis. Hvilke punkter i helseskjemaet bør vi være spesielt oppmerksomme på? 
Selv enkle prosedyrer medføre risiko for alvorlige komplikasjoner, og pasienter kan ha sykdommer som kan føre til 
akutte og kjedelige utslag i stolen. Hvordan kan vi forutse og forebygge slike hendelser, og hvordan kan vi håndtere 
dem hvis de skulle oppstå?
Del 2: Vanlige og uvanlige forandringer i munnhulen. Munnhulen kan fremvise et utrolig spekter av lesjoner, 
fargeforandringer, hevelser osv. Diagnostikk kan være en betydelig utfordring, og hvordan kan vi best mulig gjette 
oss til hva som trenger oppfølging eller hva som er farlig?

Sekretærer, Bodil Kristina Lund: Smittevern – høyaktuelt og superviktig!
Infeksjonssykdommer og ulike typer smitte vil uten tvil bli en fremtidig utfordring. Medisinske fremskritt gjør at 
mottakelige, immunsupprimerte pasientpopulasjoner øker. Nye smitter kommer f.eks covid-19 og gamle kommer 
tilbake med nye egenskaper. Nye infeksiøse trusler kommer når bakterier fra miljøet rundt oss utvikler
antibiotikaresistens. Disse bakteriene overlever på tørre flater, og  er motstandsdyktig mot desinfeksjon. En svært 
viktig del av kampen mot antibiotikaresistens er å unngå spredning av smitte i helsetjenesten, også på
tannklinikken, god hygiene er kanskje viktigere enn noen gang. Kurset handler om ulike typer smitte, hvordan disse 
spres og hvordan vi beskytter våre pasienter og oss selv. 

Tid og sted: onsdag 16. september  kl 15.00 – 18.-30 
Clarion hotel Stavanger, Arne Retterdagsgate 14.

Pris: 1150,-. 
Prisen inkluderer enkel middag og kaffe. 

Påmelding: frist 1.9. Fyll ut påmeldingsskjema     på 
www.plandent.no eller send en e-post til 
kurs@plandent.no,  med klinikk, navn  på deltaker 
med  medlemsnummer NTF og eventuelle allergier. 
Skriv kirurgi i emnefeltet. 

Bindende påmelding, kursavgiften refunderes ikke 
ved avbestilling etter fristens utløp, men plassen kan 
overdras til en annen ved samme klinikk. 
Innen påmeldingsfristen tar vi forbehold om 
gjennomføring ved manglende deltakere. 

Tannlegekurset er godkjent med 3 
timer  i NTFs etterutdanningsprogram 

Bodil Kristina Lund, professor i oral kirurgi og oral 

medisin og instituttleder ved UiB Institutt for klinisk 
odontologi. Har forsket i mange år på 
antibiotikabruk, smittevern og infeksjoner, og sittet 
i flere utvalg og arbeidsgrupper som har arbeidet 
med denne tematikken.

Sigbjørn Løes, har doktorgrad i molekylær 
utviklingsbiologi, førsteamanuensis ved Det 
medisinske fakultet, UiB. avdelingssjef ved 
Kjevekirurgisk avdeling, Haukeland universitets-
sjukehus. 


