
Kom igang med implantatkirurgi 

Stavanger, 14.-15. sept. 2017

Kurset gir en detaljert gjennomgang av planlegging, gjennomføring og opfølging 
av implantatbehandling. Kursdeltakere vil lære kasusseleksjon, behandlingsplan-
legging og kirurgiske prosedyrer. Kurset inneholder hands-on trening og kurs- 
holder utfører flere implantatoperasjoner under kursets gang. Protetiske valg og 
rutiner for oppfølging vil også gjennomgås grundig. 

Parallelt program for tannhelsesekretærer. Se neste side.

Læringsmål
- Biologiske forutsetninger for osseointegrasjon
- Anatomiske holdepunkter for implantatplanlegging
- Klinisk kasusseleksjon; indikasjoner og kontraindikasjoner
- Pasientkommunikasjon
- Røntgenvurderinger og bruk av ulike røntgenteknikker for implantatplan-   
  legging
- Kjennskap til kirurgiske teknikker til implantatbehandling
- Implantatprotetiske muligheter
- Retningslinjer for vedlikehold av implantater
- Praksis gjennom hands-on-øvelser og diskusjon av kliniske kasus
- Gå gjennom underbyggende vitenskapelig litteratur og klinisk dokumentasjon
- Lære hvordan en kan innlemme implantatbehandling i sin praksis
- Trygghet for kliniske prosedyrer gjennom live-operasjoner utført av kursholder
  

Informasjon om kurset

Dato: 14.-15. sept. 2017

Sted: TSMG, Stavanger

NTF 
kursteller

11 timer

Pris:
Tannleger 12.500 NOK 
Teampris 15.000 NOK
(1 tannlege & 1 sekretær) 

Påmelding
Påmeldinger kan gjøres per e-post: 
nordicsupport@nobelbiocare.com eller  
direkte på nobelbiocare.com/education

Nobel Biocare i samarbeid  
med TSMG Akademiet

GMT 48900 NO1610 © Nobel Biocare Norge AS, 2016. Alle rettigheter reservert.

Kursholdere

Eirik Aasland Salvesen
Spesialist i periodonti. 
Partner ved TSMG Madlagården i Stavanger. Avdelingsleder for TSMG Spesialistene og TSMG Akademiet. Salvesen har siden 
2004 samarbeidet med Nobel Biocare som foreleser og i mentorprogrammet. Han har i tillegg jobbet som klinisk konsulent for 
Nobel Biocare Norden siden 2008. 

LI

VE SURGERY HANDS-ON



Parallelt program for tannhelsesekretærer

Stavanger, 14.-15. september 2017

Kurset fremhever tannhelsesekretærens rolle under prosedyrene ved implantat-
behandling og verdien av effektiv og god pasientkommunikasjon. Deltagerne vil 
lære hvordan en gjør klart for implantatkirurgi, om oppdekkingsprosedyrer og 
hvordan en tar seg av pasienten både pre- og postoperativt. Tannhelse-              
sekretærene vil også lære hvordan en bruker og ivaretar de kirurgiske kompo-
nentene fra Nobel Biocare. Praktiske hands-on øvelser er en integrert del av 
dette kurset og vil hjelpe deltagerne med å oppnå en større forståelse for de 
konseptene kurset fremhever.

Læringsmål
- Forstå viktigheten av tannhelsesekretærens rolle i tannhelseteamet
- Gå gjennom konseptene og fordelene ved implantatbehandling
- Oppnå trygghet i og evne til å assistere tannlegen og arbeide som et team
- Lære om hvordan en kommuniserer med pasienten fra begynnelsen til  
  slutten av behandlingen
- Gjennomgang av instrumentene og utstyret en trenger ved hver behandling
- Lære hvordan en skaper et sterilt miljø, instrumenter og utstyr før, under og  
  etter behandling
- Praksis ved hands-on-øvelser og diskusjon av kliniske kasus
- Hvordan en effektivt administrerer utstyret fra Nobel Biocare og hvilke bestill 
  ingsprosedyrer som finnes
  

Informasjon om kurset

Dato: 14.-15. sept. 2017

Sted: TSMG, Stavanger

Pris:
Teampris 15.000 NOK
(1 tannlege & 1 sekretær)

Påmelding
Påmeldinger kan gjøres per e-post: 
nordicsupport@nobelbiocare.com eller  
direkte på nobelbiocare.com/education

Nobel Biocare i samarbeid  
med TSMG Akademiet

GMT 48900 NO1610 © Nobel Biocare Norge AS, 2016. Alle rettigheter reservert.

Kursholdere

Astrid Eielsen
Autorisert Tannhelsesekretær. Arbeidet med implantatbehandling siden 1986. Gjennomgått de  opprinnelige Brånemarkkursene 
for sekretærer. Jobbet med kirurgisk assistanse for oralkirurg Bjarte Grung, oralkirurg Knut Tornes og periodontist Eirik Aasland 
Salvesen. Kursholder for sekretærer ved implantatkurs på TSMG Akademiet siden 2006.
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