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HENNINGSVÆRKURSET 2022 
24.-25.november 

 
«Periodontitt og dentale implantater» 

En oralkirurg og periodontist bekjennelse  
 

 
 
Program: 
Torsdag 24.november: ”Førjulseventyret i Henningsvær” 

   kl 20 Velkomstmiddag på Bryggehotellet 
Rolig vinbar og ”blikjentpånytt-kveld” 

     
Fredag 25.november: kl 0900 Oppvåkning og utstilling m/kaffe  
    Kl 1000 KURS del 1  

Kl 1230 LUNCH og utstilling 
Kl 1330 Oppmøte kurslokale 
Kl 1335 KURS del 2  
Kl 1600 Oppsummering med spørsmålsrunde 
Butikker åpen i «Værret» 
Kl 1815 Bobler i Lofoten, vorspiel på hotellsuiten 
Kl 1900  Festmiddag m/underholdning  

                                           Henningsvær Musikkforening      
                                          JUBELKONSERT med spontane solistinnslag 
 



Nordland Tannlegeforening i samarbeid med Lofoten & Vesterålen Tannlegeselskap 
 

Lørdag 26. november: Kl 1000 -1200 Utsjekk   
                                   Klar for avreise 
 
Kursholderne: Oralkirurg Gudveig Cecilie Gjerde Gjengedal 
periodontist Dagmar Fosså Bunæs  
 
Tannlege og spesialist i oral kirurgi Cecilie har vært hos oss flere ganger og det 
er ikke uten grunn at vi spør henne igjen!  
Hun har satt utallige implantater, fjernet utallige visdomstenner og operert 
henviste pasienter utallige ganger på Tanntorget i Svolvær siden 2007! 
Hun tok PhD på bygging av nytt ben posteriort i underkjeven med egne 
stamceller 
Jobber til daglig som førsteamanuensis ved Institutt for klinisk odontologi ved 
Universitetet i Bergen 
 
Dagmar, er også en kjent fordragsholder for mange! 
Utdannet tannlege og periodontist fra Universitetet i Bergen og i sin PhD 
undersøkte hun hvordan og hvorfor røyking påvirker periodontal behandling. 
Arbeider i dag som førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen og som 
periodontist i privatpraksis.  
 
 
VI GLEDER OSS! 
 
Kursprogram:   

 
Periodontitt og dentale implantater. En oral kirurgs og periodontists bekjennelser. 

 
Periodontisten: «Vet du at implantater faktisk ikke behandler periodontitt, og 
at det er mye større sjanse for at det blir komplikasjoner på 
periodontittpasienter? 
Oral kirurgen: «Nå er det jo sånn at det faktisk er periodontittpasienten som 
mister tenner og trenger implantater. Og komplikasjoner er mitt spesialfelt. Så 
jeg kan ta pasienten herfra.» 
Periodontisten: «Herfra, da mener du til implantatet er skrudd inn og at jeg får 
i fanget den livslange vedlikeholdsbehandlingen?» 
Oral kirurgen: «Det er ditt eget valg. Men den var uansett under beltestedet 
for jeg fjerner suturene selv.»   
Flere diskusjoner om periodontitt og implantater vil følge. Det garanteres 
kunnskap og glimt i øyet.  
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PRISER:  
Kursavgift:    
kr.  800,- (Sekretær/tannpleier) 
    
kr. 1250,- (Tannleger)  
 
+ 245 kr for dagpakke kurs  
 
Overnatting torsdag-fredag 
enkeltrom 1195,- 
dobbeltrom 1595,- 
 
Overnatting torsdag-lørdag 
enkeltrom 2295,- 
dobbeltrom 3495,- 
inkluderer overnatting m/frokost, lunsj fredag, 4-retters 
festmiddag, samt kaffe/godt 
Dagpakke i forbindelse med kurs: 245nok i tillegg. 
 
Dagpakke ikke overnatting: kurs med lunsj 545,- pr.pers, 
festmiddag 695,- pr. pers (i tillegg til kursavgift) 
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Påmelding og betaling til hotellet: post@henningsvaer.no 
Tlf Henningsvær Bryggehotell: 76074750 
 
MERK: 
Påmelding og all betaling av kurset skjer på hotellet. 
OBS! Booke rom og mat ved bestilling av kursplass 

 
PÅMELDINGFRIST: INNEN MANDAG 14.november 2022 
 
 

 

 
 
 
 
  
 

 VEL MØTT! 
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