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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 tannleger»
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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Kjære kolleger
Da står påsken for døren og våren snart i full anmarsj. Det står bare et kurs 
igjen i vårsesjonen. 

Årsrapporten fra NTF har kommet og har en del interessant lesning. NTF har 
totalt 6508 medlemmer, 55 % menn og 45 % kvinner. Privattannleger utgjør 53%, offentlig 
ansatte tannleger 25% og 23% er ikke i arbeid.

RTF er den tredje største lokalforeningen for tiden – dvs. før evt sammenslåinger av 
foreninger   
pga. at vi får færre fylker. I rapporten står det at vi er 352 medlemmer, 57 % menn og 43 % 
kvinner. Fordeling i praksis er 64 % privat, 26 % offentlig og 10 % er ikke i arbeid.

Styret arbeider med flere saker for tiden: Nye regler for personvern – GDPR for tannlege-
virksomheter Informasjonspakken ligger tilgjengelig for innloggede medlemmer under Jus og 
arbeidsliv/GDPR.

NTF arbeider også med revidering av vedtektene. De skal vedtas på representantskaps-
møtet i november. Det ønskes innspill til endringene – innen 10. april. Dokumentene ligger 
under Organisasjon/Representantskap.

Styret i RTF kommer til å delta med to deltakere på Forum for Tillitsvalgte i Oslo 9 og 10. 
mai.

Jeg håper saken med Studentsamskipnaden i Stavanger snart blir avgjort, da NTFs juridiske 
avdeling nå har gitt oss førsteprioritet etter gjentatte purringer.

Av ting foreningen er bekymret for er portalen «Hva koster tannlegen?» Det er gang på gang 
vist at alt for få tannleger legger inn prisene sine og at prisene ikke vier seg å stemme. 
Tannlegene har et lovpålagt ansvar ifølge prisopplysningsforskriften for å legge inn sine 
oppdaterte priser hos www.hvakostertannlegen.no.

Dessverre har ikke dagens løsning gode nok ordninger og rutiner for å sikre at portalen 
holder høy kvalitet, noe også Forbrukerrådet selv innrømmer. Portalen er per i dag ikke 
egnet til å gi god pris informasjon til forbrukerne. Fokuseringen på «billigst» tar oppmerk-
somheten bort fra de faglige,  kvalitets- og pasientsikkerhetsmessige aspektene ved enhver 
tannbehandling. NTF prøver via Helsetilsynet og Forbrukerrådet å få til en bedre portal.

Da vil jeg ønske dere en alle en riktig god påske!

Med kollegial hilsen  
Andreas Iversen

leder rtf
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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.

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.

Onsdag 8. mai kl. 08.30-15.00
Fagseminar - Oral helse for innsatte i fengsel

Tirsdag 4. juni kl. 12.00-14.00
Eldre pasienter, tannhelsetjenestens store og kanskje største utfordring

Kursene gir tellende timer i NTFs etterutdanningssystem.
Kursavgift 400 kr.

I august begynte spesialist i endodonti 
Afif Tabbara. Han tar imot henvisninger 
på alle typer kasus innen endodonti.
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Solakrossen 14, 4050 Sola – Tlf 51 21 68 00 

post@solatann.nhn.no – www.solatann.no

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, implantat-
kirurgi 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 ansikts-
radiologi
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Odontologisk turisme
Medisinsk turisme har økt dramatisk de siste 10 
årene, og odontologisk turisme kommer på andre 
plass, etter kosmetisk kirurgi, over hva pasienter 
får utført. Trenden har blitt så populær at det i 
senere tid har oppstått en industri for å selge 
internasjonale helsetjenester. Vi har inntrykk av at 
disse byråene rekrutterer de fleste pasientene, 
men sannheten er at de står kun for 10% av 
rekrutteringen av odontologisk turisme. De 
resterende 90% av pasientene blir anbefalt 
klinikker i utlandet av venner eller via internettsøk. 
På verdensbasis er Thailand, Ungarn, India, 
Singapore og Malaysia de mest populære 
destinasjonene for å få utført tannbehandling.

Hva er trekkplasteret som får pasienter til å velge 
klinikker i utlandet? Noen klinikker lokker med 
kulturelle opplevelser og en rolig atmosfære under 
behandlingsforløpet. Studier viser i midlertid at 
den største grunnen er lave priser. En tredjedel 
oppgir også god kvalitet på arbeidet som grunn, 
mens et mindretall sier at ønske og muligheten til 
å kombinere tannbehandling og ferie eller 
unn gåelse av ventelister var avgjørende. De fleste 
som benytter seg av tannbehandling i utlandet 
utfører oftest større arbeid som kroner, broer og 
implantater. 94% av pasientene som har utført slik 
behandling rapporterer at de er tilfreds med 
resultatet. Risikoen for overbehandling på enkelte 
områder er dog alltid tilstede.

Flere av klinikkene nordmenn reiser til i utlandet er 
norske satellittklinikker. Dette medfører at de kan 
gi HELFO-refusjon for arbeidet. I henhold til EØS 
direktivet er det fri flyt av helsetjenester mellom EU 
og EØS land, som Norge. Dette betyr at pasienter 
i prinsippet kan ta den behandlingen de ønsker 
hvor de ønsker. Klinikker i utlandet som er del av 
dette kan derfor kreve at Norge refunderer de som 
utfører arbeidet med det samme beløpet som det 
hadde kostet i Norge. Når en norsk klinikk i 
utlandet utfører arbeidet kan klinikken i Norge 
kreve refusjonskrav etter fastsatte norske regler 
og honorar, mens arbeidet utføres rimeligere på 
den utenlandske klinikken. Dette fører til en økt 
inntjening for klinikken i Norge og lavere pris for 
pasienten. 

Hvilke problemer skaper medisinsk og 
odontologisk turisme?
Vi kan i ettertid av tannbehandling i utlandet se 
økonomiske, etiske, legale og medisinske 
problemer. De fleste problemene rammer oftest 
den enkelte pasienten, men det kan forekomme 
ringvirkninger som påvirker andre pasienter i 
hjemlandet. Blant annet gjennom import av 
smittsomme og muligens ubehandlbare 
 sykdommer. 

Resistente bakterier, og spesielt multiresistente 
bakterier blir en større og større trussel. 
Forekomst en av MRSA til Norge har skutt i været 
siden 2011. Smitten innad i Norge har vært veldig 
stabil, mens smitte fra både kjente og ukjente land 
har økt drastisk. 

Det har nå også blitt oppdaget bakterier som er 
resistente mot Carbapenem – «vår siste gode 
antibiotika». Dette er en alvorlig utvikling og kan gi 
store trusler i fremtiden om det sprer seg, på 
grunn av få eller ingen behandlingsmuligheter.  
Den mest urovekkende utviklingen er oppdagelse 
av bakterier hvor så og si INGEN antibiotika virker 
på. En slik bakterier er ESBL-Karba. Forekomsten 
av denne bakterien blir overvåket systematisk i 
Norge. Dødeligheten er svært høy. Blant de 
rapporterte tilfellene i Norge har nesten alle 
pasientene i forkant fått behandling i utlandet. 

Bakteriers resistensutvikling skjer stadig fortere 
sammenlignet med tiden før krigen da penicillin 
var et nytt «vidundermiddel». Snart er vi tom for 
alternativ og har ingen muligheter til å behandle 
farlige sykdommer. Antibiotikaresistens er en 
belastning for samfunnet. En ufarlig bakterie som 
er resistent kan gi resistensen videre til en farlig 
bakterie. Det er ved dette tidspunktet det blir 
farlig, for nå vil ikke antibiotikaen fungere når den 
trengs. Fortsetter utvikling kan barn under 1 år få 
fatale følger dersom de får infeksjoner med slike 
bakterier. 

I Norge er antibiotikaresistens fortsatt et begren-
set problem, men faren for økt resistens er tilstede 
på grunn av reisevaner og økt helseturisme. 
Spredningen skjer med økende hastighet, og flere 
land i Øst-Europa, blant annet Ungarn, har svært 

Februarkurs 21.02.19, Radisson Blu Atlantic Hotel, Stavanger

«Odontologisk turisme – ansvar og konsekvenser»
Foredragsholder: Ørjan Olsvik
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Kurs i regi av RTF: Pasienten har fått sitt implantat – hva nå? 
Radisson BLU Atlantic Hotell Stavanger – torsdag 25. april 19.00-22.00 

Om kurset
Tannleger og tannpleiere bør være forberedt på at en stadig større andel 
av pasientene våre har ett eller flere implantater i munnen. Pasienter som 
er inne til jevnlig recall forventer at vi er i stand til å undersøke og 
vurdere alle deres tenner – både de som har en naturlig rot og de som 
er festet til et implantat. Det er hele tannhelseteamets oppgave å 
overvåke hele pasientens munn, vi kan ikke utelate tannimplantatene ved 
undersøkelse og dekke oss bak at «implantater er  spesialistarbeid» 
– men hva i all verden skal vi gjøre?

Om kursholder
Odd Carsten Har arbeidet med biologiske komplikasjoner ved implantat-
er siden 2006 og har publisert flere artikler i internasjonale tidsskrifter om 

emnet. Arbeider full tid ved Det odontologiske fakultet i Oslo og i tillegg 20 % i samarbeide 
med andre spesialister ved privatklinikk i Drammen. Odd Carsten jobber ved Avdeling for 
periodonti, IKO, Det odontologiske fakultet, UiO og privat praksis hos «Sydow & Mo AS, 
spesialist og allmenn praksis» i Drammen.

Målgruppe
Tannleger og tannpleiere.

Påmelding
Pris MNTF: 870,-
Pris Ikke - MNTF: 1070,-

Frist for påmelding er 
16.04.19. Påmelding skjer via 
deltager.no

høy rapportering av antibiotika resistente bakterier. 
Det er nødvendig med fortsatt aktiv innsats for å 
sikre at vi også i fremtiden kan gi effektiv 
anti bio tikabehandling til de som trenger det. 
Pasienter som oppsøker høyendemiske land for 
invasive helsetjenester setter både seg selv, 
norske helsearbeidere og andre pasienter i fare. 
Pr. dags dato har vi et kontrollregime hvor 
personer som har fått medisinsk behandling i land 
utenfor Norden må MRSA-testes, og evt saneres, 
før de kan få behandling ved norske sykehus. 
Men skal pasienten få undersøkelse eller 
behandling av sin norske tannlege kreves det ikke 
utredelse med tanke på MRSA-smitte. Friske 
voksne som er bærere av MRSA kan motta vanlig 
tannhelsebehandling, men pasienten bør opplyse 
om at han/hun har fått tannbehandling utenfor 
Norden. Odontologien bør være inkludert i kontroll 
av hjemkommende pasienter og helsearbeidere. 
Et kontrollsystem kan kanskje også føre til oppsikt 
rundt problemene og dermed redusere 
 pasientvandringen til utlandet. 

Hva med NPE og tannbehandling i utlandet?
Norsk pasientskadeerstatning gir ikke erstatning 
ved tannbehandlinger utførte i utlandet. 

Pasientskadeloven dekker kun utenlandske 
sykehus og leger, dersom det offentlige på̊ 
forhånd har inngått avtale med behandlingsstedet 
gjennom tilskudd eller avtale om kjøp av tjenester. 
Et eksempel vil være når pasienter sendes til 
behandling i utlandet som et resultat av venteliste-
garanti. Dette gjelder ikke norske tannklinikker 
som har etablert en satellittklinikk i utlandet hvor 
de sender eller rekrutterer pasienter. Dette er viktig 
at pasienter får utfyllende informasjon om før de 
velger behandlingssted. 

Hva kan vi forventa av fremtiden? 
Slik trenden er i dag må vi forvente en økning av 
tannturisme og dermed også antibiotikaresistens 
globalt. Tannturisme bør advares og helst 
stoppes. Dersom det fortsetter slik som i dag vil 
det bli en trussel mot fremtidig folkehelse. Vi som 
tannleger er nødt for å opplyse pasienter om 
konsekvenser av behandling i utlandet. I tillegg har 
vi et ansvar for å skrive ut antibiotika kun når det 
er klare indikasjoner tilstede. Opplys pasienten om 
hvordan det skal brukes og få opplysninger om 
pasientens tidligere antibiotika bruk. Vi må huske 
at fremtidens barn også trenger virksomme 
antibiotika. 
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Trenger du hjelp med 
endo eller implantater?

orisdental.no

Spesialistene Gro C. Knudsen og Dyveke Haagensen Knudsen 
utfører endodontisk behandling på henviste pasienter både ved 
Oris Dental Madla og Oris Dental Hinna Park. Trenger du hjelp med 
implantatbehandling vil spesialist i oral kirurgi og oral medisin Roshi 
Frafjord og spesialist i periodonti Eirik Aasland Salvesen kunne hjelpe 
deg med planlegging og implantatkirurgisk behandling.

Henvisningen kan sendes enten til Oris Dental Spesialistene, 
Pb. 633 Madla, 4090 Hafrsfjord eller til eirik@orisdental.no

Protetikk: Sverre Eldrup
Periodonti: Bjørn Abrahamsen og Eirik Aasland Salvesen
Oral kirurgi og oral medisin: Roshi Frafjord
Endodonti: Gro C. Knudsen og Dyveke Haagensen Knudsen
Kjeveortopedi: Annlaug Stensland, Eva Hasund og Kasper Dahl Kristensen
Klinisk odontologi: Mona Gast

Narkosebehandling
Vi kan utføre alle typer tannbehandling i narkose. Ta gjerne kontakt med 
klinikksjef Inger-Johanne Nyland på tlf. 90 74 67 37 eller e-post 
inger-johanne@orisdental.no for mer informasjon.
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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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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

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. 4-2019 er ??. 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.


