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* Hvordan utføres endodontisk 
behandling av rotåpne tenner?

* Hvilke økonomiske rettigheter har 
traumepasienten?

I perioden mellom samlingene skal del-
takerne arbeide med til sammen fire 
PBL-oppgaver, to fra hvert fagtema.

Det forutsettes at deltakerne har til-
gang til Internett. Krav til teknisk utstyr 
er beskrevet på siden med generell 
informasjon.

Målgruppe
Tannleger

Antall deltakere
Maks. 48

Sted og tid
Nordmøre og Romsdal
Første samling 1. og 2. september 2005
Andre samling 31. oktober og 
01. november 2005

Rogaland
Første samling 24. og 25. august 2005 
Andre samling 26. og 27. oktober 2005

Påmelding til
Nordmøre og Romsdal 
Sturla Sky
E-post: sturs@online.no
– for øvrig informasjon, ta kontakt med 
kursleder Ole Sigurd Vines på 
e-post: oles.visnes@iventelo.net

Rogaland
Bente Karin Jensen
E-post: bkjensen@broadpark.no

Kursavgift
Kr 7 000
Avgift for lunsj o.a. fastsettes lokalt og 
kommer i tillegg til kursavgiften.

Påmelding
Nærmere informasjon om påmelding 
sendes ut lokalt.

Avmelding
For nærmere opplysninger om avmel-
dingsrutiner, se siden med generell in-
formasjon.

TSE Modul 3: Kariologi

– «fra 0 til 100 på 90 dager»

Fagansvarlige
Professorene Ivar Espelid og Anne 
Bjørg Tveit. Begge fra Universitetet 
i Oslo

Kursinnhold
Kursprogrammet vil omfatte aktuelle 
problemstillinger og belyse nye trender 
innen kariesbehandling for barn og 
voksne. Eksempler på spørsmål som vil 
bli tatt opp: Finnes det nye kariesdiag-
nostiske metoder som gjør røntgenbil-
det og sonden overflødig? Hvordan 
skal vi forholde oss til høyere sukker-
forbruk, brusdrikking, ugunstige spise-
vaner, spiseforstyrrelser og erosjoner? 
Behandler vi karies med ozon, fluor el-
ler bor? Hva betyr de nye retningslinje-
ne om bruk av tannrestaureringsmate-
rialer i den daglige praksis? 

Trendene innen moderne kariologi er 
å få «profylaksen» på fote igjen, lage 
minimale prepareringer, hvite fyllinger 
og ta kosmetisk tannbehandling på alvor. 
Kan dette forenes med «evidence based» 
odontologi, et aktuelt begrep i tiden?
* Ny kariesepidemiologi
* Kariesprediksjon
* Mikrobiologi og plakk
* Kariesetiologi og –utvikling
* Diagnostikk (klinisk, med røntgen, 

kjemikalier, lys, datateknikk med 
mer)

* Forebygging – inkl. nye tanker om 
forebygging av initiale lesjoner

* Fluor i dagens profylakse
* Salivas rolle
* Fissurforsegling
* Kavitetspreparering – fra små lesjo-

ner til nesten kroner
* Materialvalg og –behandling
* Bleking – intern og ekstern

* Tannslitasje – etiologi, forebygging 
og behandling

* Kariesbehandling på pasienter med 
tannbehandlingsskrekk

* Arbeidsmiljøproblematikk knyttet til 
kariesterapi: yrkeshygiene, pasien-
ter med bivirkningsprobematikk

* Dentale biomaterialer brukt i karies-
terapien: toksiologi, bruksområder, 
holdbarhet, økonomi, nye produkter.

Målgruppe
Tannleger

Antall deltakere
Maks. 48

Sted og tid
Oppland
Første samling 7. og 8. september 2005
Andre samling 17. og 18. november 2005

Påmelding til
Anne T. Mathiesen
Postboks 1136
2605 Lillehammer
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Kursavgift
Kr 7 000
Avgift for lunsj o.a. fastsettes lokalt og 
kommer i tillegg til kursavgiften.

Påmelding
Nærmere informasjon om påmelding 
sendes ut lokalt.

Avmelding
For nærmere opplysninger om avmel-
dingsrutiner, se siden om generell in-
formasjon.

TSE Modul 4: Periodonti
– en oppdatering til dagens viten

Til tross for bedring av tannhelsen 
i Norge er det fremdeles et stort perio-
dontalt behandlingsbehov i den voksne 
befolkning. Endringer i trygderefu-
sjonsordninger har videre aktualisert 
behovet for å være á jour innen faget.

Fagansvarlige
Førsteamanuensene Anne Isine Bolstad, 
Knut N. Leknes og Endre N. Vasstrand, 
professor emeritus Knut A. Selvig og spe-
sialtannlege Ivar Hoff, alle fra Universite-
tet i Bergen. Spesialist i periodonti Kari-
Mette Andersen, Tannhelsetjenestens 
kompetansesenter i Nord-Norge.

Kursinnhold
TSE-modulen i periodonti tar sikte på 
å gi deltagerne oppdatert kunnskap om 
de periodontale sykdommers epidemio-
logi, etiologi og patogenese. Videre 
gjennomgåes praktisk diagnostikk, be-
handlingsplanlegging og en systema-
tisk periodontal behandling som man 
mener allmennpraktikeren bør beher-
ske. Moderne teknikker, muligheter og 
begrensninger for regenerasjonsbe-
handling vil bli belyst. Det vil bli lagt 
vekt på vedlikeholdsbehandling og 
hvordan man best kan opprettholde et 
godt behandlingsresultat over tid. Tryg-
derefusjonsordninger og andre pasient-
rettigheter blir også grundig belyst.

Kurset vil blant annet ta opp følgende 
temaer:
* Forekomst og behandlingsbehov
* Etiologi og patogenese
* Diagnostikk
* Klinisk, røntgenologisk og 

mikrobielt
* Hvordan finne risikopasienter
* Terapiplanlegging
* Pasientrettigheter
* Periodontal behandling
* Akutte periodontale tilstander
* Vedlikeholdsbehandling
* Oral rehabilitering
* Vedlikehold av implantater og 

behandling av periimplantitt
* Periodontal sykdom og generell helse

Målgruppe
Tannleger

Antall deltakere
Maks. 48

Sted og tid
Sør Trøndelag
Første samling 5. og 6. september 2005
Andre samling 7. og 8. november 2005

Romerike
Første samling 19. og 20. september
Andre samling 21. og 22. november

Påmelding til
Sør Trøndelag
Kai Åge Årseth
E-post: kaiage@online.no
tlf: 91 13 88 36

For øvrig informasjon, ta kontakt med 
kursleder Liv Lyssandtræ
E-post: oppdtan@online.no

Romerike
Espen Solberg. E-post: 
espen.solberg@ullensaker.online.no

Kursavgift
Kr 7 000
Avgift for lunsj o.a. fastsettes lokalt og 
kommer i tillegg til kursavgiften.

Påmelding
Nærmere informasjon om påmelding 
sendes ut lokalt.

Avmelding
For nærmere opplysninger om avmel-
dingsrutiner, se siden med generell in-
formasjon.




