
 

 Kurs for hele teamet 
 i Tromsø og Bodø 

 
Fifty shades of white 

Hvordan finne frem i materialjungelen? 
• Hvordan velge det best egnede materialet til ulike indikasjoner? 
- zirkonia, keramer, porselen, kompositt, bulk, etc. 
• Preparering, bruksområder og begrensninger. 
• Valg av riktig sement og sementeringsmetodikk. 
 
«Estetikk on a budget» 
• Mange pasienter ønsker rimelige alternativer, og tannlegene  
   bør også kunne tilby disse pasientene gode løsninger. 
• Hvordan må jeg ta hensyn til både indikasjoner og økonomi  
   innen fyllinger og protetikk? 
• Alternativer til de som velger å reise utenlands eller ikke har  
   økonomi til anbefalt behandling. 
 
Kursholder: Tannlege JAN FRYDENSBERG THOMSEN en ettertraktet kursgiver nasjonalt og 
internasjonalt, han har holdt flere kurs for oss og får alltid gode tilbakemeldinger. Hans kurs gir matnyttig 
kunnskap som kan tas med og benyttes på klinikken allerede neste dag. Jobbet på Colosseumklinikken med 
fokus på bittrekonstruksjon og estetisk behandling med keramikk og kompositt. Underviser på Universitetet i 
København og er visepresident i Scandinavian Academy of Esthetic Dentistry. 
 
Kurset er godkjent med 3 timer i NTFS etterutdanningssystem.  
 
 

For tannhelsesekretærer og tannpleiere: 

Unngå smitteoverføring på flater, utstyr og hender 
• Med gode hygienerutiner på klinikken unngår du å smitte dine pasienter, 
   kolleger, deg selv og familien. 
• Håndhygiene, det viktigste enkelttiltaket for god hygiene. 
 
Kursholder: Linda Nilsen, tannhelsesekretær, kursholder og distriktsselger, Plandent AS 

 
Vedlikehold av utstyr på klinikken 
Vedlikehold av klinikkens utstyr og unit er viktig for å holde klinikken i gang.  
Få gode tips om hva du skal sjekke og oppgaver du kan utføre selv, daglig og ukentlig.  

Kursholder: Yngvar Pedersen, servicetekniker i Nordland, Plandent AS 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
Tromsø 
Tid og sted:  
Torsdag 24. september kl 15.00 – 19.00. 
Thon Hotel Tromsø, Grønnegata 50, 9008 Tromsø, tel 77 69 80 50.  
 
 
Bodø 
Tid og sted:  
Fredag 25. september kl 12.00 – 16.00.  
Thon Hotel Nordlys, Moloveien 14, 8003 Bodø, tel 75 53 19 00. 
 
 
 
 
Pris:  
Kr 1500,-  
Baguetter ved ankomst og frukt i pausen er inkludert. 

 
 

Påmelding: siste påmelding innen 7. september via vår hjemmeside www.plandent.no under  
kurs og aktiviteter.  
Du kan også benytte e-post til: kurs@plandent.no skriv Tromsø eller Bodø i emnefeltet,  
navn på klinikk og deltakernavn på de ulike kursene. 

Bindende påmelding, kursavgiften refunderes ikke ved avbestilling etter fristens utløp.  
Vi tar forbehold om gjennomføring av kurset innen påmeldingsfristen ved for få deltakere. 
 

 

 

  

 

 

       

Plandent AS | Postboks 6082 Etterstad, 0601 Oslo | Østensjøveien 27 | Telefon (+47) 22 07 27 27 
Faks (+47) 22 07 27 97  www.plandent.no I www.plannet.no 

tel:+4777698050
http://www.plandent.no/
mailto:kurs@plandent.no

