
2019  ·  129  ·  #164

tidendetidende    Nytt fra NTFs etterutdanning

Velkommen til  
NTFs utenlandskurs 2019  

på Madeira!
Tannlegens hverdagsvalg – kompositt eller protetikk?  

Tann for tann – kasus for kasus

Kursholderne er Christine Jonsgar og Torgils Lægreid.



2019  ·  129  ·  #1 65

NTFs utenlandskurs arrangeres i år i Funchal på blomsterøya 
Madeira. Få faglig påfyll fra to av Norges flinkeste klinikere og 
forelesere, i en hyggelig atmosfære med trivelige kolleger!

Kurset starter onsdag 29. mai klokka ni, og slutter lørdag 
1. juni med lunsj.

Golfstrømmen sørger for at øya har et herlig klima året rundt, 
en unik blomsterprakt og en frodig og fargerik vegetasjon. I 
fjellandskapet like ved Funchal skal vi gå fottur langs de flere 
hundre år gamle vanningskanalene, og samtidig oppleve den 
vekslende naturen; fruktplantasjer, små landsbyer med halmtak, 
bratte fjellpass og øde heier og frodig skog. 

Funchal er en spesielt sjarmerende by med smale smug, hus 
fra kolonitiden og små torg. I den gamle bydelen finner du også 
noen av Funchals beste restauranter, og vi har bestilt bord på 
flere av dem.

Om hotellet
Vi skal bo på 4-stjerners hotellet Quintinha Sao Joao – som 
ligger i en hage – og som har utsikt over sentrum av Funchal. 
Hotellet ligger 2 km fra Funchal Cathedral, og vi har reservert 
hele hotellet til NTFs kursdeltagere og eventuelle ledsagere. Ho-
tellet har 2 barer, trimrom, SPA, hot tub, innendørs og utendørs 
basseng og gratis WiFi.  

Om kurset

Målet med kurset er å oppdatere kunnskap og teknikker innen 
behandlingsvalg og utføring av tannrestaureringer; både direk-
te og indirekte restaureringer. Det blir fokus på viktige faktorer 
ved undersøkelse og behandlingsplanlegging, samt diskusjon 
av gode verktøy for å komme frem til riktige materialvalg. Man-
ge ulike «pasienter» vil dukke opp i løpet av kurset med ulike 
problemstillinger, og kursgiverne vil raust dele sine praktiske 
tips med oss for å gjøre hverdagen enklere, morsommere og 
mer rasjonell. 

Kursgivere er tannlege Christine Jonsgar, Spesialist i prote-
tikk, og tannlege Torgils Lægreid, førsteamanuensis ved Seksjon 
for kariologi ved UiB.

Sosialt program
Første kvelden samles kurskollegaer, ledsagere, kursgivere 
og guider til aperitiff på balkongen før vi spiser vi middag i 
Funchal sentrum (gåavstand). Påfølgende dager kan vi friste 
med Funchal City Tour med vinsmaking, tur til Monte & Eira 
Do  Serrado (gondolbane til toppen og slede ned igjen!), samt 
måltider på en knippe av Funchals beste restauranter.  Det 
vil selvfølgelig også legges inn pauser og tid for å oppdage 
Funchal på egen hånd. 

Funchal. Foto: iStock.
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Praktisk informasjon

Målgruppe

Allmenntannlegen

Tid
Onsdag 29. mai 2019, kl 09:00 – lørdag 2. juni 2019, kl 13:00

Priser
Kursavgift kr 14.000
I kursavgiften er alle frokoster, utflukter, felles middager samt 
lunsj og kaffepauser knyttet til kursprogrammet inkludert.
Ledsageravgift: Kr 7.500
I ledsageravgiften er alle frokoster, utflukter og felles middager 
inkludert. Lunsj og kaffepauser knyttet til kursprogrammet er 
ikke inkludert.
Oppholdsutgifter: 
Dobbeltrom kr 5 000 pr person / Enkeltrom kr 7 000 pr person 

Overnatting i kursperioden tirsdag 28. mai til lørdag 1. juni
Dersom dere ønsker å utvide oppholdet på Madeira, venn-

ligst kontakt luiscamacho@upgrade-dmc.com
NB! Det er ikke anledning til å velge et annet hotell i kurs-

perioden.

Påmelding

www.tannlegeforeningen.no / Kurs og utdanning
Påmeldingsfrist: 1. februar 2019
Nærmere opplysninger: Kontakt Ann Kristin Engh Solem på 
e-post: akes@tannlegeforeningen.no 

Reise
Hver enkelt kursdeltaker må bestille flybilletter selv. Flyreisen er 
ikke inkludert i prisen.
Flyforslag: 
Til:  Mandag 27. mai: Oslo kl. 12.45–Madeira kl. 19.15  
 (Flyselskap TAP)
 Tirsdag 28. mai: Oslo kl. 07.45-–Madeira kl. 18.15  
 (Flyselskap BA)
Fra: Lørdag 1. juni: Madeira kl. 14.15–Oslo kl. 23.10  
 (Flyselskap Lufthansa)
 Søndag 2. juni: Madeira kl. 10.00–Oslo kl. 18.25  
 (Flyselskap TAP)
 Søndag 2. juni: Madeira kl. 12.00–Oslo kl. 22.50  
 (Flyselskap BA)

Hotellet ligger i en stor hage i Funchal, med utsikt over byen.




