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K U R S  I U T L A N D E T

Utenlandskurset 2011 arrangeres på Sicilia

Fra tann til implantat – fra asken til ilden?

Hva vet vi om tenner og implantat i dag? En reise 
gjennom den orale rehabiliteringens verden. Vi vil 
i løpet av kurset gå igjennom ulike rehabiliterings-
muligheter med fokus på dagens praksis. Tanntap 
erstattes i større og større grad ved hjelp av 
implantatbåret protetikk. Hvor bra er egentlig 
denne behandlingen? Hva sier vitenskapen? Har de 
gode gamle metodene fremdeles sin plass 
i rehabiliteringen?

Kurset vil gjennomgå hvordan en planlegger 
både store og små rehabiliteringer både på tenner 
og implantater.

Stikkord for kurset:
* historikk
* forskjeller og likheter ved tannrot 

og implantat i det orale miljøet
* protetisk diagnostikk
* behandlingsplanlegging
* protetiske prinsipper
* nye innovasjoner, cad-cam, 

custom design
* protetiske alternativer – hva har 

overflaten å si?
* bein, beinkvalitet, nytt bein, kuns-

tig bein
* ny røntgenteknologi (CBCT)
* computerguidet kirurgi
* preprotetisk kirurgi
* preprotetisk kjeveortopedi
* krav for å drive kirurgi 

i allmennpraksis
* utstyr
* kirurgiske prinsipper
* suturering
* antibiotika or not?
* ortognati
* prognose og oppfølging
* tekniske og biologiske komplika-

sjoner

Kurset arrangeres som en kombinasjon 
av forelesinger og gruppearbeider.

Sicilia er en autonom region i Italia, og 
Middelhavets største øy. Klimaet er 
typisk middelhavsklima med varme, 
tørre somre og milde og noe fuktigere 
vintre. Sicilia kaller seg Solens øy, og 
Sicilianerne har da også flere soldager 
enn de fleste av sine landsmenn. De har 
til og med langt på vei selvstyre, selv 
om de nå ligger under Italia. Men 
dagens Italia har bare eksistert siden 
1861. Etna-vulkanen ligger på Sicilia, 
og er Europas høyeste vulkan med sine 
3.279 m.o.h.

Syrakusa ble helt siden før Jesus fødsel 
definert som den greske verdens 
vakreste by av Marcus Tullius Cicero. 
Fra denne tiden finnes fortsatt en del 
bygninger i Syrakusa, selv om det 
meste man ser i dag, naturligvis, har 
blitt noe modernisert.

Øyas historiske skikkelse er martyren 
Lucia av Siracusa; skytshelgen for bøn-
der, angrende prostituerte, glassmes-
tere, kusker, syersker, salmakere, skred-
dere, vevere, knivsmeder, skrivere, 

notarer, vaktmestere og dørvoktere; 
i England forfattere, advokater, tjene-
rinner og dørselgere; for synet; for 
blinde, syke barn, mot øyensykdom-
mer, legemlig og sjelelig blindhet, blød-
ninger, halsinfeksjoner og dysenteri.

Grand Hotel Ortigia er et firestjerners 
hotell i gamlebyen i Siracusa, med 
gangavstand til sentrum og 50 meter 
fra båthavnen og hotellets private 
strand, Punta del Pero.

Kursgivere
Bjørn K. Brevik er tannlege og lege, 
spesialist i kjevekirurgi, Trondheim
Eva Børstad er tannlege, spesialist i oral 
protetikk, Trondheim

Målgruppe
Tannleger

Kursplan
Forelesninger og gruppearbeider

Siracusa, Sicilia. Foto: Fotolia.



DEN NORSKE TANNLEGEFORENINGS TIDENDE 2010; 120 NR 12 857

Tid
Avreise onsdag 1. juni 2011
Hjemreise søndag 5. juni 2011

Antall timer
20 timer

Kursavgift
Kr 9 000

Ledsageravgift
Kr 3 000

Oppholdsutgifter
Kr 12 000/13 000

Påmelding
Påmeldingsfrist er 20. januar 2011

Nærmere opplysninger
Ta kontakt med Ann Kristin Engh 
Solem på e-post ann.kristin.solem@
tannlegeforeningen.no

Guide og reisearrangør: Li Axare.

Kurset og programmet
Onsdag 1. juni
Avreise Oslo kl 6.50 med Brüssels Air-
lines. Vi bytter fly i Brüssel og lander 
i Catania, på den Sicilianske østkyst, 
kl 13.15. Etter en rask, men godt met-
tende italiensk lunsj, kjører vi en halv-
times busstur til den vakre barokkbyen 
Syracusa, og Grand Hotel Siracusa. Ho-
tellet ligger nede ved havet i byens an-
tikke sentrum. Kursintroduksjon på et-
termiddagen.

Torsdag 2. juni
Kurs, med kaffepause og lunsj.
Kort tid etter kursslutt møtes vi for en 
samlet vandring i Siracusas sentrum. Vi 
tar en aperitif på det vakre torget foran 
katedralen, før vi gå og spiser en deilig 
middag på restauranten Don Camillo.

Fredag 3. juni
Kurs, med kaffepause og lunsj.
Tidlig ettermiddag møtes vi for å reise 
samlet på en guidet tur i Siracusas 
arkeologiske område. Middagen spiser 
vi på en liten bondegård på landet, litt 
utenfor byen.

Lørdag 4. juni
Vi drar fra Siracusa på morgenen for 
å reise nordover på øya. I nærheten 
finnes en av Europas største vulkaner – 
et faktum som ikke får overses.

Vi reiser opp på La Signora Etna, så 
langt som man kan komme med buss 
og fortsetter oppdagelsesferd til fots.

Like før lunsj er vi tilbake i bussen 
som tar oss til den fantastiske vinpro-
dusenten: Barone di Villagrande. En 
produsent som lar sine vinstokker 
vokse ved Etnas fot, noe som gjør at 
vinene har en lett smak av lava. Gode 
og mette reiser vi tilbake til hotellet, og 
det blir litt fritid før avskjedsmiddagen 
hos Ristorante Oinos.

Søndag 5. juni
Tidlig frokost og busstur til Catanias 
flyplass. Flyet letter klokken 10.05 og 
klokken 16.25 er vi hjemme i Oslo.

Det kan bli mulighet til å forlenge opp-
holdet for dem som ønsker det.

Hver enkelt kursdeltaker må bestille 
flybilletter selv. Flyreisen er ikke inklu-
dert i prisen.

Vi tar forbehold om endringer i kurs-
plan og reisetider.

Siracusa, Sicilia. Foto: Fotolia.

Siracusa, Sicilia. Foto: Fotolia.


