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Oppland Tannlegeforening

Vinterseminar 2007

ppland Tannlegeforening gjentar 
suksessen fra i fjor og arrangerer 

vinterseminar på Kvitfjell. Her får vi en 
faglig oppdatering sammen med hyg-
gelig samvær og skiaktiviteter. Vi har 
også denne gang protetikk som fag-
tema og vi håper tannleger og tanntek-
nikere vil finne seminaret interessant 
å delta på. Tidspunktet er lørdag 24. fe-
bruar og søndag 25. februar. Selvsagt er 
det mulig å reise opp fredag, noe man-
ge av oss gjorde i fjor og vi avslutter et-
ter lunsj søndag.

Sportslige aktiviteter
Gudbrandsgard hotell ligger ved midt-
stasjonen inntil Kvitfjell Alpinanlegg. 
Skianlegget er gjort familievennlig, slik 
at alle kan finne traseer etter egne fer-
digheter. Maskinpreparerte tur- og 
langrennsløyper starter fra hotellet.

Sosiale aktiviteter
Hotellet har en lun og spesiell atmosfæ-
re i naturskjønne omgivelser. Lørdag 
vil det være en felles festmiddag.

Opphold – døgnpris
Per person i enkeltværelse kr 1 950
Per person i dobbeltværelse kr 1 750
I prisen inngår full pensjon og kaffe 
i pausene for kursdeltakerne
Utgiftene gjøres opp direkte med hotellet.

Påmelding
Vi har reservert et visst antall rom, det 
er derfor viktig å holde fristen. Skulle 
det melde seg for få deltakere, må vi 
forbeholde oss retten til å avlyse.

Kursets tittel
Avtakbar protetikk – har vi glemt alt 
sammen?

Kursplan
– Når og hvorfor veler vi fast prote-

tikk?

– Når og hvorfor velger vi avtakbar 
protetikk?

– Diagnosen – vårt viktigste verktøy
– Helproteser – når er dette et rett 

valg?
– Avtakbar protetikk
– Aldersrelatert protetikk/geriatri
– Kombinasjonsprotetikk – mer kunst 

enn vitenskap
– Retensjonselementer – hvilke – 

hvorfor
– Ulike kombinasjonsprotetiske kon-

struksjoner
– Når implantater er retensjonsele-

menter
– Hva går galt

Kursgiver
Spesialutdanning i protetikk, Roar 
Gomnæs
Spesialutdanning i protetikk, Univer-
sitetslektor Knut-Erik Jacobsen

Målgruppe
Tannleger og tannteknikere

Tid
Lørdag 24. februar 2007 kl. 1400–1800 
og søndag 25. februar kl. 0930–1230

Sted
Gudbrandsgard Hotell, Kvitfjell, Ringe-
bu

Kursavgift
Kr 1600

Påmeldingsfrist
Innen 10. desember til Øyvind Saur 
eller Stig Morten Nereng. 
Tlf. 61 15 97 00.

Utsikt fra Gudbrandsgard hotel.
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