
ROGALAND
TANNLEGEFORENING
Medlemsblad for Rogaland Tannlegeforening 1-2019

Kurs referat
Side 8

Leder
Side 3



2   Medlemsblad for Rogaland Tannlegeforening 1 -2019

Kursoversikt 2019
Januar: 25.01.19 
«Hvordan takle primadonnaer   
og  andre vanskelige kolleger»
Foredragsholder: Per Henrik Stenstrøm
Sted: Radisson Blu Atlantic Hotel, Stavanger
Tid: 18.00 – 20.00 (kurs) 20.00 – 01.30 (middag) 

Februar: 21.02.19 
«Hygiene på klinikken»
Foredragsholder: Ørjan Olsvik
Sted: Radisson Blu Atlantic Hotel, Stavanger
Tid: 19.00 – 22.00

Mars: 28.03.19 
«Personalledelse for tannleger»
Foredragsholder: Anne Hilde Bjøntegård og Torstein Bøhm
Sted: Radisson Blu Atlantic Hotel, Stavanger
Tid: 19.00 – 22.00

April: 25.04.19  
«Håndtering av peri-implantitt» 
Foredragsholder: Odd Carsten Koldsland
Sted: Radisson Blu Atlantic Hotel, Stavanger
Tid: 19.00 – 22.00

September: 19.09.19 
«Kirurgi» (tittel kommer) 
Foredragsholder: Hauk Øyri
Sted: Radisson Blu Atlantic Hotel, Stavanger
Tid: 19.00 – 22.00

November: 15.11.19 – 16.11.19 
«Novemberkurset 2019:  
En gjennomgang av dentale materialer av NIOM» (tittel kommer)
Foredragsholder: 3 stk representanter fra NIOM
Sted: Radisson Blu Atlantic Hotel, Stavanger
15.11.19 Tid: 14.30 – 18.00 
16.11.19 Tid: 10.00 – 15.00
Vedrørende novemberkurset vil det  komme mer info når det nærmer seg
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Priser for annonser: 
1/1 side kr. 3.000,-
126 x 185 mm 

1/2 side kr. 1.500,-
126 x 91 mm 

1/4 side kr. 750,-
126 x 44 mm 

Assistenttannlege søkes til vikariat i travel og 
trivelig praksis i Stavanger. Varighet ca. 1 år fra 
april 2019. Klinikken har moderne utstyr og et 
godt faglig miljø, med 6 allmenntannleger og 2 
endodontister. 

Søker må ha norsk autorisasjon og beherske 
norsk skriftlig og muntlig. Vi legger vekt på god 
kvalitet, god service og godt humør. Tannlege 
med erfaring er ønskelig.
 
Søknad med CV sendes snarest til:  
tennerogtrivsel@hotmail.com

Stavanger
Assistenttannlege søkes til vikariat i travel og 
trivelig praksis i Stavanger. Varighet ca 1 år fra 
april 2019. Klinikken har moderne utstyr og et 
godt faglig miljø, med 6 allmenntannleger og 
2 endodontister. 

Søker må ha norsk autorisasjon og beherske 
norsk skriftlig og muntlig. Vi legger vekt på god 
kvalitet, god service og godt humør. 
Tannlege med erfaring er ønskelig. 
Søknad med CV sendes snarest til 
tennerogtrivsel@hotmail.com
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Kjære kolleger
Det er med stor glede og spenning at jeg tar fatt på ledervervet i RTF. Etter nesten 20 år –  
er det svært hyggelig å komme tilbake. Tusen takk for tilliten! Først vil jeg takke det tidligere styret for en 
veldig flott jobb og engasjement i året som gikk. Jeg er glad så mange fortsetter videre i det nye styret. 

Jeg var så heldig å få være med på lederkurs sentralt i RTF i slutten av november. Her ble flere aktuelle 
saker diskutert. Har vi behov for kjønnskvotering ved opptak til tannlegestudiene? Vår profesjon er enda 
ikke opp i over 90% kvinner slik som veterinærene, så det var ikke noen umiddelbar enighet om å foreslå dette. Det som 
derimot vakte interesse, er å ha opptaksprøver til studiene – det samme har leger og veterinærer vurdert, og det er mye brukt i 
utlandet.

Status for etterutdanning ble gjennomgått og vi i Rogaland ligger rundt gjennomsnittet og svært mange har gode muligheter får 
å oppnå målet: 150 timer etterutdannelse i løpet av en femårsperiode. Framtidens finansiering og form på tannhelsetjenesten 
ble også diskutert. 

Kampanjen «GJØR KLOKE VALG» ble presentert. Det er en kampanje mot overdiagnostikk og overbehandling. Den er et 
samarbeide mellom flere helseaktører, blant annet leger, fysioterapeuter og optikere og er den norske versjonen av den 
internasjonale kampanjen «Choosing Wisely» Pasientene oppfordres til å spørre: 

• Trenger jeg denne testen/prosedyren/behandlingen?
• Hva er risiko og bivirkninger?
• Finnes det alternativer?
• Hva skjer hvis jeg ikke gjør noe?

Det er også utarbeidet en liste over anbefalinger til tannleger.

Full oversikt over kampanjen finner du her: www.tannlegeforeningen.no/klokevalg

I slutten av januar hadde vi vårt første kurs av året. Det ble et morsomt og lærerikt kurs med nydelig middag etterpå.  
Middagen (sponset av RTF) satte en ekstra spiss på kurset og kan vi gjerne gjøre igjen!

Jeg ser med glede fram til det videre arbeidet i foreningen.

Med kollegial hilsen  
Andreas Iversen

leder rtf

VELKOMMEN TIL GENERAL FORSAMLING PTL 2019

Fredag 15. februar kl. 1900 på Matmagasinet

Aperitif
5 retter med vin

Kaffe og petit four

Pris kr. 800. Innbetaling er påmelding. Kontonummer 1206 28 35239
Påmeldingsfrist 8. februar.
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www.tannhelserogaland.no/
kompetansesenteret

Kompetansesenteret finner 
du i Torgveien 21 B
I 2016 åpnet vi dørene til et kompetansesenter på 1600 m2 og 
stort klinisk tverrfaglig miljø i tillegg til forskningsavdeling er nå 
godt etablert.

Vi er glade for å kunne bistå kolleger innen offentlig og privat 
virksomhet med vår kompetanse og erfaring innen odontologiske 
disipliner, både i form av rådgivning og behandling av pasienter.

I august begynte spesialist i endodonti Afif Tabbara. Han tar imot 
henvisninger på alle typer kasus innen endodonti.

Foto: Tom
 H

aga

Afif Tabbara
Spesialist i endodonti

Kurs på Kompetansesenteret
Torsdag 31. januar kl. 12.00-15.00
Tann- og rotfrakturer v/Afif Tabbara, spesialist i endodonti
Pulpaobliterasjon; når og hvordan skal man behandle det 
v/Calin Cristea, spesialist i endodonti

Torsdag 14. februar kl. 12.00-15.00
Ernæring har betydning for generell og oral helse – men hvorfor 
spiser vi som vi gjør? v/Elisabeth Lind Melbye, forsker, PhD

Kursene gir tellende timer i NTFs etterutdanningssystem.
Kursavgift 400 kr.
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Spesialist i oral kirurgi og oral medisin  
Mats Hellman
har nå sin spesialistpraksis hos Sola Tannlege
senter. Med lang og bred erfaring med alle typer 
oralkirurgiske inngrep, implantatkirurgi og oral
medisinsk behandling ønskes han velkommen til 
vårt spesialistteam.

Vi tar imot henvisninger.

Vårt team:

Erland Eggum
Spesialist i oral protetikk

Morten Klepp
Spesialist i periodonti

Liv Skartveit
Dr. Odont, Spesialist i 
kjeve- og ansiktsradiologi

Solakrossen 14, 4050 Sola – Tlf 51 21 68 00 – post@solatann.nhn.no – www.solatann.no

Totalbehandling i tverrfaglig team
Spesialist i oral protetikk, Hannu Larsen
Spesialist i oral kirurgi, Cecilie Gudveig Gjengedal

Løkkeveien 51 post@tannlegenelarsenogboe.no
4008 Stavanger www.tannlegenelarsenogboe.no

Vi tar imot henvisninger innenfor dentoalveolær kirurgi, oral protetikk og TMD.

Vi tar også imot henvisninger for fremstilling av
snorkeskinner i samarbeid med fastlege/ØNH lege
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• Hvordan bør man håndtere konflikter på   
 klinikken?
• Hvordan bør man arbeide med å forebygge,  
 følge opp og redusere  sykefravær?
• Hvordan regulere arbeidstiden til de ansatte?
• Hva er de vanligste utfordringene i lønns -  
 forhandlinger?

Ledelse er nødvendig for god styring, målopp - 
nå else, organisasjonsutvikling og læring. Overgang-
en fra fagperson til leder oppleves av mange som 
krevende. Som leder skal du skape resultater 
sammen med andre og du må derfor ha god 
forståelse for både egen og andres adferd. 

Kurset vil gi deg råd og tips om ledelse som er godt forankret i 
teori men også velprøvd i praksis. På kurset vil du lære om hvilke 
krav og forventninger som stilles til ledere, delegering av opp-
gaver, oppfølging av fravær, konflikt håndtering og tilrettelegging 
for kontinuerlig forbedring. 

Kursholdere er Anne Hilde Bjøntegård og Torstein Bøhm fra PwC 
Consulting. Anne Hilde er sykepleier med bred lederutdanning og 
flere års erfaring fra ledelse i sykehus, senest som klinikkdirektør i 
Helse Fonna. Torstein er sivil økonom, ingeniør og har leder-
utdanning fra Forsvaret. I PwC jobber begge med i hovedsak med 
endringsledelse, digitalisering og organisasjonsutvikling for både 
offentlig og privat virksomhet.
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Dato: 28.03.19 
Sted: Radisson Blu Atlantic Hotel, Stavanger
Tid: 19.00 – 22.00



Medlemsblad for Rogaland Tannlegeforening 1 -2019   7   

Professor Per Vult von Steyern.
Flere og flere kroner blir fremstilt i zirkonia. At de blir fine vet vi, men kan vi stole på at det virkelig holder?
•  Hvordan designer og dimensjonerer vi konstruksjonene for å få dem holdbare?  
•  Hva kan vi gjøre for å forbedre estetikken? 
•  Hva gjør vi med konstruksjonene før sementering og hvordan sementerer vi?
•  Materialprodusentene markedsfører sine merker og deres fortreffelighet. Kanskje bestiller vi dermed et 
   varemerke fremfor å bestille et produkt? 
•  Hvordan ser det protetiske behandlingspanoramaet ut i årene som kommer, og hvordan vil arbeidsflyten 
   i protetisk tannlegevirksomhet være?

For å besvare disse og en rekke andre spørsmål vedrørende keramer har vi fått Professor/Overtannlege 
Per Vult von Steyern til å forelese for oss. Sett av datoen eller meld deg på allerede nå.

Moderne keramer og nye kliniske muligheter.

Påmelding: 
Du melder deg på ved å betale inn 2300,- 
til kontonummer: 6001.05.17403. Send i tillegg e-post 
med fullt navn og medlemsnummer i NTF til: 
signe@colosseum.no. Påmeldingsfristen er 24.04.2019.

SOLAMØTET 2019
FREDAG 24. MAI - SOLA STRAND HOTEL 08:30-15:00

www.solamotet.no

Professor og spesialist i oral protetikk. Leder for Avdelingen for 
Materialvitenskap og teknologi, Odontologiske fakultetet i  Malmö. 
Per Vult von Steyern er en anerkjent foreleser i inn- og utland som 
mange norske tannleger har hatt gleden av å høre.  Han har forsket 
på keramer i en årrekke og publisert et stort antall artikler.
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Foredraget begynte med at Arne Lund innførte 
oss i kavitetspreparering og grunnleggende 
prinsipper som gjelder i kompositthverdagen.

Viktige momenter ved  
k avitetspreparering:
- Kavitetsprepareringen skal være så  
 sparsom som mulig; ikke nødvendig  
 med hvilken som helst mekanisk  
 retensjonspreparering
- Avrundete avslutninger av   
 prepareringene og prismeorientering;
- Bevaring av naturlige crista med  
 understøttet emalje
- Gingivale randinstrumenter og diamant  
 scalerspisser- Sonicflex (KaVo) fungerer  
 bra for avrunding av kaviteten
- Bevaring av nabotenner (studier viser at  
 i mer enn 60% av tilfellene forårsaker  
 prepareringen av en approksimal  
 preparering skade av nabotannens  
 emalje) Fender Wedge

Tom Paulseth fortsatte med å belyse de viktigste 
rutiner innen fuktighetskontroll og bruk av 
forskjellige matriseteknikker. Bruk av kofferdam 
varierte blant foredrags holderne.

Kofferdam er det beste middelet for isolasjon. 
Komplisert appliseringsteknikk gjør den ikke så 
populær i hverdagsbruk. Tom Paulseth demon-
strerte følgende protokol for kofferdam påsetting:

- Stikke hull på duken med hulltangen –  
 bruk annet største hull for molarer og en  
 eller to mindre for premolarer
- Fest klammer med vinger i hullet
- Monter ramme
- Ta hele komplekset på plass i munnen
- Bruk gul strikk for å presse ned duk
- Inverter kofferdam i gingival lommen,  
 bruk av tanntråd ikke nødvendig ved  
 god invertering

Matriser:
- Nystrøm matriseholdere – standar ved II  
 klasse fyllinger; før ble det brukt rette  
 matrisebånd som ga et kontaktpunkt  
 høyt over ekvator området. I dag er  
 anbefalt bruk av prekonturerte 
 matriser for mer naturlig utforming av  
 approksimale kontakter
- Forskjellige seksjonsmatriser er veldig  
 godt egnet også, trekiler er mye lettere  
 å applisere hvis de er fuktige – en dråpe  
 vann på trekilen er et god tips før vi   
 starter appliseringen
- Tips ved bruk av vanlig matrisering  
 – ringen appliseres mellom kilen og  
 matrisebånd ved brede kasser
- Garrison, ny type ringer har tre   
 forskjellige typer – oransje for vanlige  
 små og mellomstore kaviteter, blå for  
 tenner med tipping eller vinkling, grønn  
 for brede kasser
- V-klasse matriser anbefales for   
 diastema lukking også
- Matrisekomplekset skal være stabil,  
 formgivende, matrisebånd skal ligge  
 passivt (stram inntil, og ikke stram for  
 mye)

Adhesjon:
Dagens adhesive systemer:
- Skyllesystemer- syreets, primer og  
 bonding (2 og 3 komponent)
- Anbefales separat etsing av emalje i  
 20-30 sec. først
- Dentin skal etses veldig forsiktig, 5-10  
 sec. maks (studier viser fare for postop.  
 sensitivitet er større ved lengre etsing)
-  Selvetsende bondingsystemer (ets,  
 primer og bonding i en applisering)

Selvetsende systemer kom veldig dårlig ut i 
begynnelsen (2005-2014 diagram)
- Krever selektiv etsing av emaljen før  
 applisering

Kurs 23.11.18 – 24.11.18 Radisson Blu Atlantic Hotel, Stavanger

«Restorativ hverdagsodontologi: en reise 
blant klinikerens utallige utfordringer»
Foredragsholder: Torgils Lægreid, Tom Paulseth, Arne Lund
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- Operatørsensitive
- Fare for overetsing
- Lengre uttørking av primer
- Riktig indikasjon er kritisk
To og tre komponent 4-7 generasjons adhesiver 
kommer best i mål.

Scotchbond, Optibond FL er blandt de beste og 
velutprøvde.

Kompatibilitet adhesiv- kompositt
I utgangspunktet er alle metakrylat- baserte 
adhesive kompatible med metakrylat-baserte 
lysherdende  kompositter. Unntak: dual herdende 
kompositter må ha eget bonding system

Kontaminering:
- All biologisk kontaminering (blod, saliva,  
 gingival væske) vil svekke bindingen  
 mellom fyllingen og tannsubstans
- Maskin olje fra turbin og vinkelstykker,  
 lurt å kjøre uten bor i begynnelsen, for å  
 prøve å eliminere mest mulig

Ileggingsteknikk:
Konvensjonell tre lags teknikk i  approksimale 
kasser
- Trekant formede porsjoner bukkalt, P/L  
 og oklusalt
- Flytende konsistens: mindre fare for  
 porøsiteter
- Sonic Fil- andre generasjon bedre
- Bulk fil kompositter

Lysherding:
OBS!!! Høy intensitet (mer enn 1500 mW/cm2) 
lamper der det angis svært korte herdetider   
(1-5 sec.)
- Fare for ikke- tilstrekkelig herding ved så  
 korte  herdetider
- Følg produsentanbefalingene for  
 herdetider og materiell tykkelse
- Øk herdetid ved økning av avstand til  
 materialet og ved mørke og opake  
 farger

Problemer ved for lite herding: redusert 
bindestyrke, lekasje, postop. smerter, sec. 
kariesmisfarging, økt slitasje og frakturer.

Utfordringer ved II klasse fyllinger
- Dype og brede aproksimale kasser,  
 subgingivale prepareringer uten   
 gjenstående emalje

Rot karies
Bulk Fill kompositter er indisert ved dype 
vanskelige kasser. To hoved typer:
- Flowable bulk fill- kan legges i opp til 5  
 mm. tykkelse; som hovedregel, skal  
 alltid ha topp fylling med hybrid komp  
 pga for lite mekanisk styrke.
- Vanlig konsistens bulk fil- kan legges i  
 hele kaviteten.

Ref. (støtteark oversend på e-post)

Kombinasjonsfyllinger:
Sandwich teknikk: GIC fylling i gingival bunn av 
kaviteten opp til kontaktpunkt og vanlig 
kompositt på toppen.

Arne Lund meddelte sin erfaring ved laging av 
sandwich- en får god applisering i kavitetsbunn, 
ved å kondensere GIC med myk voks- man 
former en liten ball i størrelse med kaviteten og 
pakker den med teflon type; dette gir et mykt 
trykk og dermed veldig jevn og god applisering 
av fyllingsmaterialet

Fyllingreparasjoner:
Ved fylling/cusp/vegg frakturer: det er ikke 
nødvendig å fjerne resten; tette og kvalitets-
messig gode fyllingsrester bør beholdes og 
forsøkes reparert; hoved årsaken er at tannen 
svekkes alltid ved gjentatte boringer

Vi skal selvfølgelig vurdere det enkelte kasus om 
det er infraksjoner, og eventuell slitasje i tillegg til 
den frakturerte delen, før man bestemmer seg 
for reparasjon

- Amalgam fyllinger- ingen binding  
 mellom kompositt og amalgam, derfor  
 er det viktig med mekanisk retensjon i  
 amalgamet, det holder bra å lage  
 mekanisk retensjon i amalgam
- Kompositt fylling repareres med vanlig  
 etsing og bonding; et ekstra steg i  
 protokollen er silanisering av den  
 reparerte fyllingen; rekkefølgen er: ets,  
 silanisering, primer/bonding
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Reparasjoner av keram
Arne mente at det er nok med puss og polering 
av små frakturer, så snart ikke aproksimale 
kontakter er involvert og ingen metal synlig

- Keram reparasjoner, jevne, glatte kanter  
 er kritisk viktige, anbefales prep av  
 retensjon i keramet

Slitte bitt
Generelle utvikling viser lite karies i befolkingen i 
dag. Det kostholdet som påvirker mye av det, at 
det er andre patologiske mekanismer som 
resulterer i tap av tannsubstans, nemlig 
tannslitasje.

Den klassiske tilnærmingen er å fjerne mer 
tannsubstans for å få feste for tannerstatningen- 
krone/inlegg/overlay.

I dag fokuserer vi på mer additiv tilnærming, altså 
å bygge opp det som mangler og fjerne minst 
mulig. Adhesive teknikker er bra egnet for denne 
type oppbygging av tenner.

Det er en fysiologisk kompensasjons prosess 
som foregår samtidig,  overerupsjon av tennene 
for å oppretteholde kontakten med antagoni-
stene.

Det viktigste problem er plassmangelen for 
erstatning av tapt tannsubstans, vi må skaffe 
plass

- En måte er å re-etablere okklusjon i en  
 maksimal retrograd posisjon av UK-  
 man kan vinne 1-1,5 mm økning av  
 OVD
- Kjeveortopedi
- Dahl prinsippet- apparatur eller   
 restaurering plassert i supraokklusjon i  
 fronttennene i overkjeven blir   
 kompensert med overerupsjon av  
 sidesegmentene for også re-etablering  
 av okklusjon i en ny høyde; det kan  
 samtidig forventes intrusjon av fronten  
 opptil 40%
- Før ble det brukt skinne av   
 kobolt-krom (Dahl skinne) i dag bruker  
 vi stort sett kompositt
- Tar 3-6 mm for re-etablering i nesten  
 100% av tilfellene  

– Man får en total økning av OVD med   
 2-3 mm

Anteriore fyllinger
Hvilke farger skal vi bruke ved estetisk kasus?
- Body fargene fungerer veldig bra i de  
 fleste tilfellene(nanohybrider pusses og  
 poleres utmerket)
- En trenger stort sett A emalje og dentin  
 farger + translucent
- B og D farger ofte unødvendig
- C farger i noen tilfelle for å matche med  
 gamle restaureringer

Når man skal bruke lag teknikk med et silikon 
indeks fra egen tann form eller wax-up: 
gjennomsiktig silikon index med Memosil 
2(Heraeus) gir mulighet for bra kontroll av 
mengden kompositt og lettere for lysherdings-
prosessen; en tar å gjøre det tann for tann og 
samtidig isolere side-tennene med teflon tape- 
dette hjelper med fjerning av overskuddet 
etterpå

Puss og polering:
- Grønn stein ble anbefalt som et godt  
 middel for å lage god tekstur av bukkale  
 overflate del og overganger;
- Hardmetall karbid bor;
- Grove og medium grove   
 pusseskiver (Soflex)
- Fine diamanter gul og rød fargekode for  
 konturering
- Gummi polerere for høyglans;
- Diamant pasta i kombinasjon med  
 børster- syntetiske eller geitehår;

Et bra alternativ for erstatning av  manglende 
tenner hos godt voksne pasienter er fiber 
forsterket bro:
- en bred kavitet i B-P/L retning gir bedre  
 motstand mot rotasjon
- en høy kavitet gir bedre støtte en lav
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Infeksjonssykdommer og ulike typer smitte, vil uten tvil bli en fremtidig 
utfordring. Medisinske fremskritt gjør at mottakelige, immunsuppri-
merte pasientgrupper øker. Bakterier endrer form og ulike typer av 
antibiotikaresistens oppstår og spres rundt i  samfunnet. 

Nye infeksiøse trusler vokser frem når bakterier fra miljøet rundt oss 
utvikler resistens mot antibiotika. En svært viktig del av kampen mot antibiotikaresistens 
er å unngå spredning av smitte i helsetjenesten, og da også i den enkelte tannklinikk. 
God hygiene i helsetjenesten er kanskje viktigere enn noen gang. Kurset handler om ulike 
typer smitte, hvordan disse spres og hvordan vi beskytter våre pasienter og oss selv. 

Om kursholderen 
Ørjan Olsvik er professor i medisinsk mikrobiologi, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT 
Norges arktiske universitet. Seksjonsjef Center for Infectious Diseases, Centers for 
Diseases Control and Prevention, Atlanta, GA, USA. 

Professor II, Veterinærmedisinsk mikrobiologi og genteknologi, Norges veterinærhøgs-
skole. Seniorrådgiver Forsvarets Sanitet. Post doc og gjesteprofessor Stanford  University, 
Division of Infectious Diseases & Geographic Medicine. 
Innvalgt til: Det Norske Videnskaps-akademi, American Academy of Microbiology, 
Infectious Disease Society of America 

Målgruppe 
Hele tannhelseteamet.

Påmelding 
Påmelding skjer via deltager.no. Arrangementet søkes opp på «Rogaland tannlege-
forening» eller via direktelink som sendes ut via e-post. Det er to ulike påmeldinger; en for 
privat sektor og en for offentlig ansatte. 

Husk å legge inn ditt NTF-medlemsnummer dersom du ønsker at kurstimene skal bli 
registrert! 

Avmelding etter påmeldingsfristen belastes fullt ut. 

Påmeldingsfrist: torsdag 12.02.19 kl. 23.59.

Kursavgift MNTF: 870,-  
Kursavgift ikke-MNTF: 1070,-

Kurs 21.02.19: KL. 19.00 – 22.00 på Radisson Blu Atlantic Hotel, Stavanger

«Hygiene på klinikken»
Foredragsholder: Ørjan Olsvik

Ø
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Protetikk: Sverre Eldrup

Periodonti: Bjørn Abrahamsen og Eirik Aasland  

Oral kirurgi: Roshi Frafjord

Endodonti: Gro C. Knudsen og Dyveke Haagensen Knudsen

Kjeveortopedi: Annlaug Stensland, Eva Hasund og Kasper Dahl Kristensen

Klinisk odontologi: Mona Gast

Henvisning kan sendes enten til Oris Dental Spesialistene, Pb. 633 Madla, 4090 Hafrsfjord, 

til Oris Dental Spesialistene, Pb. 130, 4065 Stavanger, eller til eirik@orisdental.no. 

TRENGER DU HJELP MED 
ENDO ELLER IMPLANTATER?

Spesialistene Gro C. Knudsen og Dyveke Haagensen Knudsen 

utfører behandling innen endodonti både ved ORIS Dental 

Madlagården og ved ORIS Dental Hinna Park. Trenger du hjelp 

med implantater vil spesialist i oralkirurgi og oralmedisin Roshi 

Frafjord og spesialist i periodonti Eirik Aasland Salvesen utføre 

implantatkirurgisk behandling.

Narkosebehandling

Vi kan utføre alle typer tannbehandling i narkose. 

Ta gjerne kontakt med klinikksjef Inger-Johanne 

Nyland på tlf. 907 46 737 eller e-post 

inger-johanne@orisdental.no for mer informasjon.

Les mer på: www.orisdental.no/stavanger



Medlemsblad for Rogaland Tannlegeforening 1 -2019   13   

Trenger du hjelp med endo?

Vi har økt kapasitet og mottar henvisninger innen alle typer av 
 endodontisk behandling. 

I tillegg til det rent tekniske tilstreber vi også:

- God service. Akuttpasienter prioriteres alltid.
- God informasjon til pasient når det gjelder   
 behandlingstid, pris og prognose. 
- God dialog med henvisende tannlege, vi er lette å nå pr.  
 telefon eller mail hvis det er nødvendig med en prat.

Ps: Henvisende tannleger er velkommen til å hospitere ved klinikken. 
For endo-spørsmål eller ønsker om «tips og triks ;-)» er det bare å ringe 
oss eller sende en mail.

Ole Iden
Spesialist i endodonti

Jobber hos oss hver mandag fra 08.45 –19.00. Er ellers tilknyttet 
TK-Vest i Bergen.

Ole H. Nag
Spesialist i endodonti
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ØSTERVÅGTANNLEGENE
Tannlege Christine Løge Skuland // Allmenntannlege
Tar imot nye pasienter.

Tannlege Hamid Hosseini // Spesialist i oral protetikk
Tar imot henvisning i både konvensjonell- og implantat 
protetikk, utredning og behandling av TMD, Behandling av 
søvnapne med snorkeskinne. Kort ventetid.

Tannlege Javad Firoozkoohi // Spesialist i endodonti
Tar imot henvisning i smerteutredning , endodontisk behand-
ling og rotresorpsjoner. Kort ventetid.

Sølvberggt. 16, 4006 Stavanger // 51895080/51896088 // post@tannlegene-stavanger.no

Tannlegevakten i Stavanger 
flytter 2. februar 2019 til 
Bjergsted tannklinikk, 
Tastagata 30/32, inngang A.

Åpningstidene er som tidligere 
lørdag, søndag og helligdager
Kl. 11.00-15.00.

Tlf. 51 52 33 44

Foto: Tom
 H

aga

tannhelserogaland.no
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STYRET RTF

Ny Deadline for Bulletin nr. 2-2019 er 15. februar 2019.

Vedrørende Bulletin og annonsering, 
vennligst bruk E-post adressen RTF-Bulletin@outlook.com

Leder
Andreas Iversen 
mobil: 901 98 750 
e-post: 
andivers@lyse.net

Infosekretær 
Jo Sæther Mæhle
mobil: 922 31 976
e-post: 
jo_maehle@hotmail.com

Nestleder
Ivan Yanchev
mobil: 984 70 391
e-post: 
petyaiivan@gmail.com

Fagnemnda
Haakon Skeie
mobil: 481 96 892
e-post: 
fagnemnd@gmail.com 

Sekretær
Ingunn Roalkvam
mobil: 994 32 384 
e-post: 
tannlege.ingunn@gmail.com

UTV-repr.
Anna Esther Boenheim
tlf. jobb: 51 96 16 20
mobil: 414 87 639
e-post: 
esther.boenheim@throg.no

Kasserer
Justina Haukelid
tlf. jobb: 51 52 03 17
e-post: 
just.tann@gmail.com

Næringspolitisk repr.
André Vistnes 
mobil: 402 02 809 
e-post:  
vistnes.andre@gmail.com

Klagenemnda
Leder, Åshild Kolbeinson 
Tlf: 51 69 90 00
e-post: aashildk@lyse.net

Kollegahjelp
Knut Mauland 
mobil: 908 70 899
e-post: 
knutmauland@hotmail.com

Kirsten Øvestad
e-post: kirsten@ovestad.com



Avsender: Jo Sæther Mæhle, Solakrossen 14, 4050 Sola

Dental Sør AS | Postboks 901, 4509 Mandal | +47 38 27 88 88 | post@dentalnet.no

ISO 9001:2015

SYSTEMSERTIFISERT  

Hjelp oss å bli
grønnere
Vi ønsker å spare miljøet ved å sende 
mindre papir. Vi vil også gi deg 
skreddersydd informasjon og gode 
tilbud i våre nyhetsbrev.

Melder du deg på innen 20. desember er 
du med i trekningen av en iPhone X, 
Samsung Galaxy note 8 eller Samsung S9+.

Gå inn på dentalnet.no/aktuelt og meld 
deg på i dag.


