
KURSOVERSIKT 2021

DATO KURS BESKRIVELSE KL. KURSAVGIFT FORELESER

12. nov

HVORDAN LYKKES  
MED KOMPOSITTER 
I DEN ESTETISKE 
SONEN?

Heldagskurs med fokus på estetikk og holdbarhet!

Kurset egner seg for tannleger på alle nivåer som ønsker 
å bli flinkere innen estetikk på en forutsigbar måte med 
kompositter. Vi vil starte med enkle hands-on øvelser og 
ender med mer avanserte øvelser.

Maks. antall deltakere 20 pers.

0900–1700 kr 4.900,-
Tannlege  
Finn André  
Hammer

26. nov
FORELESNING  
MODERN  
KOMPOSITTEKNIK

Den främsta orsaken att man gör fyllningar idag är att gamla 
kompositfyllningar utvecklar sekundärkaries - vi har en 
epidemi av dåliga kompositfyllningar! 

Föreläsningen handlar om hur vi gått tillbaka till ritbordet för 
att lösa de svårigheter som kompositen har, men också för 
att tillvarata dess styrkor. Hur görs fyllningar som inte bara 
fungerar bättre och håller längre utan som dessutom känns 
bättre?

Maks. antall deltakere 30 pers.

0800–1700 kr 5.900,-
Tannlege
Johan Hagman

27. nov
HANDS ON  
MODERN  
KOMPOSITTEKNIK

Den främsta orsaken att man gör fyllningar idag är att gamla 
kompositfyllningar utvecklar sekundärkaries - vi har en 
epidemi av dåliga kompositfyllningar! 

Föreläsningen handlar om hur vi gått tillbaka till ritbordet för 
att lösa de svårigheter som kompositen har, men också för 
att tillvarata dess styrkor. Hur görs fyllningar som inte bara 
fungerar bättre och håller längre utan som dessutom känns 
bättre?

Maks. antall deltakere 15 pers.

0800–1700 kr 6.900,-
Tannlege
Johan Hagman

3. des

HVORDAN LYKKES  
MED KOMPOSITTER 
I DEN ESTETISKE 
SONEN?

Heldagskurs med fokus på estetikk og holdbarhet!

Kurset egner seg for tannleger på alle nivåer som ønsker 
å bli flinkere innen estetikk på en forutsigbar måte med 
kompositter. Vi vil starte med enkle hands-on øvelser og 
ender med mer avanserte øvelser.

Maks. antall deltakere 20 pers.

0900–1700 kr 4.900,-
Tannlege  
Finn André  
Hammer

Påmelding til telefon 22 76 01 40 eller e-post informasjon@norskorthoform.no 
Påmelding skjer fortløpende, og er bindende. Faktura blir tilsendt så fort vi har 
registrert din påmelding.

Alle kurs holdes i våre egne kurslokaler i Tvetenveien 158, Oslo 

Ta gjerne med deg luper om du bruker dette. Vi starter alle kurs med lett 
bevertning ca. ½ time før kursstart. Har du allergier så gi oss beskjed om dette. 

Velkommen til kurs

facebook.com/norskorthoform

instagram.com/norskorthoform/


