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Kursoversikt 2019
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 tannlege”
Foredragsholder: Anne Hilde Bjøntegård og Torstein Bøhm
Sted: Radisson Blu Atlantic Hotel, Stavanger
Tid: 19.00 – 22.00

April: 25.04.19  
“Pasienten har fått sitt implantat - hva nå?” 
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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Ledig ass.tannlegevikariat på Bryne
Grunnet svangerskapspermisjon søkes vikar for vår 
ass.tannlege fra sommeren 2019. Varighet ca 1 år.  
Vi holder til på Bryne, med nær tilgang til off. 
kommunika sjon. Vi er to tannleger, to tannhelse
sekretærer og en tannpleier. Stor pasienttilgang. Vi er 
opptatt av kvalitet, service og hyggelig arbeidsmiljø.

Søker må ha norsk autorisasjon, og beherske norsk 
muntlig og skriftlig. Erfaring er ønskelig. Søknad med 
CV sendes til kristina@tannlegeheskje.no

376

370
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Kjære kolleger
Da var vi kommet godt inn i 2019. To kurs er avholdt. På vårt siste kurs i hygiene 
deltok hele 191 personer! Vi får håpe den gode oppslutningen fortsetter.

Jeg synes medlemmene i RTF er heldige som får anledning til å gå på gode lokale 
kurs. Det er mange tannleger i Norge som dessverre ikke har denne muligheten på 
grunn av avstand, økonomi og få medlemmer. Det er ellers veldig hyggelig at også privatpraktiserende 
tannlege blir invitert til å delta på en del av Tannhelse Rogaland sine kurs på TKVEST.

Vår kasserer Justina Haukelid var på tillitsvalgt kurs i Oslo i NTFs regi. Hun kom tilbake med god og 
oppdatert informasjon om den regnskapstekniske delen av å drive en lokalforening. Der ble det påpekt 
at NTF ikke synes det er god skikk å legge ut bilder og kasus på Facebook, selv om de er anonymisert. 
Så vennligst finn andre fora enn sosiale medier til dette.

Vi i styret er interessert i å nå flest mulig av våre medlemmer – både på kurs og i sosiale sammenhenger. 
Det ble derfor diskutert om vi skal prøve å få til en slags årsfest for medlemmene med støtte fra RTF. 
Tidligere år har vi hatt f. eks sommerfest med utflukter, men de siste gangene var det såpass lite 
deltakelse at sommermøtene opphørte. Jeg synes i grunnen det var synd det ble slik.

Fagnemnden er i god gang med å planlegge programmet for neste år – og det ser ut til at aprilkurset 
som kommer etter påske 2020 vil bli et nytt fredagskurs med påfølgende middag.

Fylkestannlege Helene Haver slutter nå i sin stilling etter mange år med flott ledelse og det arbeides for 
tiden med å ansette en ny fylkestannlege. 

Ellers har vel de fleste fått med seg at tannlegevakten er flyttet til Bjergsted Tannklinikk, 
Tastagaten 30/32 inngang A. Lørdag, søndag og helligdager 11:00 – 15:00.

Styret i RTF er åpne for forslag og kommentarer. Vi kan nås på vår epost eller, eller dere kan skrive til 
foreningens adresse: Rogaland Tannlegeforening c/o Justina Haukelid, Kongsgaten 44, 4005 Stavanger.

I disse dager har vi sendt ut regning på medlemskontigenten for 2019. Jeg håper alle er raske med å 
betale inn de 600 kronene det koster.

Med kollegial hilsen  
Andreas Iversen

leder rtf

Assistenttannlege søkes til vikariat
Grunnet svangerskapspermisjon søkes assistenttannlege i 40-60 % 
stilling fra august 2019 i ca 1 år. Klinikken ligger på Hommersåk og består 
av 2 tannleger og 3 tannhelsesekretærer. 
Henvendelse til tannlege Katrine Prestvold, 
e-post katrine.prestvold@gmail.com
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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
Fredag 29. mars kl. 11.30-15.00
De vanligste oral medisinske tilstandene – diagnostikk og behandling. 
Pål Barkvold, professor i oral kirurgi og oral medisin, UiO.

Kursprogrammet resten av året består av kurs innen emnene 
gerodontologi/epidemologi, protetikk og radiologi.

Kursene gir tellende timer i NTFs etterutdanningssystem.
Kursavgift 400 kr.
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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, måloppnåelse, 
organisasjonsutvikling og læring. Overgangen 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 oppgaver, oppfølging 
av fravær, konflikthåndtering 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 siviløkonom, ingeniør og har lederutdanning fra 
Forsvaret. I PwC jobber begge i hovedsak med endringsledelse, 
digitalisering og organisasjonsutvikling for både offentlig og privat 
virksomhet.

Kurset finner sted torsdag 28.03.19 ved Radisson BLU Atlantic hotell 
Stavanger. Kurset varer fra 19.00 til 22.00.

Målgruppe for kurset er tannleger og andre på klinikken med 
 ledelsesansvar.

Påmeldingsfrist tirsdag 19.03.19 kl 23.59.  
Påmelding skjer via deltager.no

A
n
n
e 

H
ild

e 
B
jø

n
te

g
å
rd

To
rs

te
in

 B
ø
h
m

Kurs i regi av RTF



6   Medlemsblad for Rogaland Tannlegeforening 2-2019

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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Per Henrik Stenstrøm har reist landet rundt for å holde 
kurs på arbeidsplasser og foreninger, og nå var det vår 
tur å bli opplyst om hvordan takle våre vanskelige 
kollegaer... 

For hva gjør vi når vi ikke kommer overens med våre 
medarbeidere? To av fem melder at de misliker 
kollegaene sine. Hvor mange ganger ønsker man ikke at 
de man jobber med skulle vært «mer som meg»?

Hva er en primadonna?
Ordet har italiensk opphav og omtaler en førstedame, en 
som hadde førsterett til hoved rollen i teateret eller 
operaen. I dag bruker vi begrepet om personer som blant 
annet er urimelige, egoistiske, forfengelige, tempe-
ramentsfulle og vanskelig å lede. Den største fellesnevn-
eren for alle primadonnaer er at de er flinke og vet det. 

Vi ble i løpet av kvelden introdusert for fem ulike 
arketypiske medarbeidere med ulike motivasjonsprofiler 
som vi normalt kan finne på alle arbeidsplasser:

1. Primadonnaen: betrakter arbeidet som et  
 kall. Formålet med arbeidet er å gjøre en  
 forskjell. Disse har ofte bestemt seg tidlig for  
 hva de skal bli og jobbe som. De er  
 vanskelige å jobbe med, høylytte og synes  
 alltid ting kunne vært bedre. De vet som  
 regel best selv, og har ikke behov for skryt  
 eller ros. Dersom de får bekreftelse for at det  
 de gjør er bra, svarer de som regel «Ja, jeg  
 vet det».

2. Pragmatikeren: betrakter arbeidet som et  
 arbeide. Formålet med arbeidet er å utføre  
 det på en god måte. Denne gruppen finner  
 man flest av i arbeidslivet. Jobben utføres i  
 100 % – ikke mer, ikke mindre. Tilleggs-  
 oppgaver utføres ikke, men denne gruppen  
 bidrar med den sosiale arbeidsgleden og tar  
 vare på kollegaer. 

For denne gruppen kan primadonnaen være en utfordring 
– de går lett i tottene på hverandre!

3. Den ekstroverte prestasjons-tripperen:  
 betrakter arbeidet som en konkurranse.  
 Formålet med arbeidet er å prestere i andres  
 øyne. Dette er med andre ord skrytepaven  
 på jobb. De elsker å bli sett og få belønning  
 for arbeidet. Det som kan organiseres som  
 en konkurranse blir en konkurranse mellom  
 medarbeidere. 

4. Den introverte prestasjons-tripperen:  
 betrakter arbeidet som en søken. Formålet  
 med arbeidet er å prestere for seg selv.  
 De trives ikke med tverrfaglig arbeide eller  
 samarbeid på tvers av avdelinger. Som regel  
 tar de ansvar for hele oppgaven dersom noe  
 skal utføres som gruppearbeid. 

5. Lønnsmottakeren: betrakter arbeidet som  
 en straff. Formålet med arbeidet er å  
 maksimere netto-utbytte. Denne   
 medarbeideren er den aktivt uengasjerte i  
 gruppen. De er misfornøyde og legger ikke  
 skjul på det. 

Så, hvordan skal vi håndtere og samarbeide med de ulike 
arketypene? Vær åpen for «annerledeshet». Forsøk å ha 
en åpen holdning til endring. 
 
Vi er ofte redd for det ukjente, og må utfordre oss selv til 
å være mer nysgjerrige, utforskende og legge til rette for 
forandringer. Arbeidsplassen bør være et sted man har 
lov til å vise og tåle å se talent. Ta opp problemet med 
den det gjelder – spesielt når du får kastet negative 
tilbake meldinger rett i fjeset. Vær en god kollega og legg 
vekt på godt medarbeiderskap. Godt medarbeiderskap 
fører til yrkesstolthet som igjen gir arbeidsglede og en 
trivelig arbeidsplass!

Januarkurs 25.01.19, Radisson Blu Atlantic Hotel, Stavanger

«Hvordan takle primadonnaer og andre vanskelige kolleger»
Foredragsholder: Per Henrik Stenstrøm

Ønsker å kjøpe tannlegekontor med pasientgrunnlag i Stavanger  
(eller nærområde). Mulighet for selger å fortsette i praksis. 

Deleierskap kan også diskuteres. 

Ta kontakt via e-post: tannogkjevekirurgi@yahoo.no 
eller ring 450 49 417. 



8   Medlemsblad for Rogaland Tannlegeforening 2-2019

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
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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

Sølvberggt. 16, 4006 Stavanger Tlf. 51 89 50 80 / 51 89 60 88 post@tannlegene-stavanger.no

CHRISTINE 
LØGE SKULAND
Allmenntannlege
Tar imot nye pasienter. Vi driver 
en moderne allmennpraksis  
midt i Stavanger sentrum med 
spesialister innen oral protetikk  
og rotfylling.

 
 

HAMID
HOSSEINI
Spesialist i oral protetikk  
Tar imot henvisning i både 
konvensjonell- og implantat-
protetikk, utredning og behandling 
av TMD, Behandling av søvnapne 
med snorke- skinne. Kort ventetid.

JAVAD
FIROOZKOOHI
Spesialist i endodonti
Tar imot henvisning i  
smerte utredning, endodontisk 
 behandling og rotresorpsjoner. 
Kort ventetid.

Besøk tannlegene i Østervåg – Midt i byen. Enkelt å parkere.
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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 spesialist-team.

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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STYRET RTF

Ny Deadline for Bulletin nr. 3-2019 er 15. mars 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

Trenger du
teknisk service?

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

ISO 9001:2015

SYSTEMSERTIFISERT  

Vårt serviceverksted i Stavanger er 
eksperter på roterende instrument, DAC 
og autoklav.  

Har du et instrument som ikke fungerer 
som det skal? 

Vi bruker kun originale reservedeler i 
reparasjonen for kvalitet og sikkerhet.

Vi er autorisert serviceverksted for 
roterende instrumenter og motorer fra 
KaVo og W&H.


