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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 
«Exodonti i et oralkirurgisk perspektiv» 
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
Sommeren nærmer seg og de fleste av oss ser forhåpentligvis fram til litt ferie 
og gode dager. 

Siden sist har to i styret deltatt på forum for tillitsvalgte i Oslo. Det var et 
givende arrangement med mye informasjon og konstruktive diskusjon om bl.a framtidens 
rolle for tannleger.

• De nye forslagene til vedtektsendringer ble gjennomgått. De har vært ute på høring og det  
 var stor enighet om at det var gjort et godt arbeid med å fornye vedtektene.
• Tannlegeforeningen. – foreningens nettstad skal fornyes kraftig. Det blir også bedre for  
 lokalforeningene med egne sider.
• Mange ønsker mer offentlig finansiering, men det medfører at vi må gi slipp på noe til   
 gjengjeld. Det kan for eksempel tenkes at vi får maksimalpriser for hva vi kan belaste  
 pasientene i forbindelse med HELFO-refusjon.
• Det ble mye diskusjon om etikk. Særlig merket jeg meg diskusjonen om oss som helse- 
 personell – eller er vi kanskje selgere hvor etikken er byttet ut med butikk? Er de som går   
 til oss pasienter eller kunder? Det ble fra flere hold ytret bekymring over det økte fokuset   
 på profitt i bransjen.
• Kosmetisk behandling med botulin ble kritisert. Utenlandsbehandlinger og problemer det   
 kan medføre, ble også diskutert. Les mer om disse punktene Tannlegeforeningen –    
 Organisasjon – Hovedstyre – synspunkter.
• Nytt HMS -produkt skal bli tilgjengelig gjennom NTF og gjøre HMS mye lettere for oss.
• Minner om at TANK-kursene er obligatoriske for etterutdanningen. Kurs nr 8 om    
 materialer og bivirkninger er tilgjengelig nå.

Har du lyst å være med i styret i RTF? Se informasjon annet sted i bulletinen. Jeg vil bare si 
at ingen bør være redd for å ta kontakt – vi vil videreformidle interessen til valgkomiteen.

I forbindelse med årets generalforsamling i oktober ønsker styret å invitere til middag og 
underholdning i etterkant. Prisen kommer til å bli sterkt subsidiert fra RTF, og vi håper mange 
har lyst å komme!

Studentsamskipnaden i Stavanger og tannlegevalg for studentene er en sak som har pågått 
en tid. Vi har fått svar fra juristene i NTF om dette – og ser at vi ikke har noen lovlig måte å 
stoppe denne praksisen. Styret mener derfor at vi ikke kommer til å forfølge denne saken 
videre. Dessverre.

NTF har fordelsavtaler med flere firma om gunstige kjøp – f.eks Røde Kors hvor vi kan kjøpe 
hjertestartere og førstehjelpsutstyr til en gunstig pris – se NTF sidene – medlemsfordeler. 

Da gjenstår det å ønske alle en god ferie og håpe dere får en flott sommer!!

Med kollegial hilsen  
Andreas Iversen

leder rtf
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Neste foreningsår vil følgende verv i RTF bli ledig: 
sekretær, leder infosekretariat og leder fagnemnd.   
Alle tre vervene er med i styret og får være med på 
styremøtene. Dette er en gylden mulighet til å bli kjent 
med kjekke kolleger og bidra til det faglige og sosiale 
miljøet i lokalforeningen. På toppen av det hele får du 
kursene gratis og tidenes julebord! Det vil naturligvis 
bli gitt god opplæring og oppfølging til den som 
ønsker å ta et verv. Se beskrivelse av vervene under, 
og ta gjerne kontakt med RTFs sekretær på epost 
tannlege.ingunn@gmail.com eller med noen andre i 
styret, hvis du er interessert eller har noen spørsmål.

Sekretær
- Skrive referater fra styremøtene og   
 generalforsamlingen
- Lage årsmelding til generalforsamlingen ihht ferdig  
 mal
- Sende blomster til jubilerende medlemmer  
 (avtale med blomsterbutikk som ordner dette), 
 og til avtroppende styremedlemmer
- Kjøpe inn gaver til forelesere ved RTFs kurs
- Sende ut informasjon til medlemmene om kurs  
 o.l. per mail, samt svare på eller videresende  
 mail.

Leder for infosekretariatet
- Sende materiell til grafisk designer og trykkeri
- Kontakt med distribusjonsfirma for utsending, og  
 med NTF for digital distribusjon
- Kontakt med Nasjonalbiblioteket for opp bevaring  
 av trykksaker
- Kontakt med annonsører og andre som ønsker  
 å bruke Bulletinen, og med kursreferenter

Leder fagnemnd
- Man er med på å arrangere spennende kurs og  
 opprettholde kunnskapsnivået blant RTFs   
 medlemmer
- RTF arrangerer seks kurs i året, inkludert  
 Novemberkurset
- Fagnemnden planlegger ett kursår om gangen  
 (det neste året)
- Vervet innebærer kontakt med kursholdere og  
 kontakt med hotellet som stiller med lokaler

Ledige verv i Rogaland Tannlegeforening

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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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
Tirsdag 4. juni kl. 12.00-14.00
Eldre pasienter, tannhelsetjenestens store og kanskje største 
utfordring 
Lisa Bøge Christensen, tannlege og Ph.D og Børge Hede overtannlege 
og Ph.D. Universitetet i København.

Torsdag 12. september kl. 12.00-15.00
Antibiotikabruk. Klinisk rettet kurs. Hvilke grupper pasienter skal/skal 
ikke behandles med antibiotika?
Kjetil Reppen, universitetslektor og Hans Preus, professor

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.



6   Medlemsblad for Rogaland Tannlegeforening 4-2019

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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Om kurset
Foredraget vil blant annet omfatte indikasjon for fjerning av visdomstenner, 
kirurgisk teknikk ved fjerning av visdomstenner og andre tenner, samt håndtering 
av enkelte komplikasjoner.

Om kursholder
Hauk Øyri ble utdannet tannlege (cand. odont) ved Universitetet i Oslo i 2007. 
Han tok sin spesialist utdanning i oral kirurgi og oral medisin ved Universitetet i 
Oslo og Oslo Universitetssykehus i 2009-2014. Hauk jobber i dag 50% ved en 
privat kjeve- og ansiktskirurgisk klinikk i Oslo, og 50% som stipendiat ved avd. for 
oral kirurgi og oral medisin, UiO. Forskningsfeltet er morbiditet etter fjerning av 

visdoms tenner. Hauk har bred erfaring fra foredrags- og kursvirksomhet, både nasjonalt og 
 internasjonalt. 

Målgruppe
Tannleger.

Påmelding
Påmelding skjer via deltager.no. Det vil ikke være mulig med 
påmelding etter påmeldingsfristen.  Det er heller ikke mulig å   
få delta på kurset ved uanmeldt  oppmøte i «døren» på kursdag. 

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

Frist for påmelding er 11.09.19 kl. 23.59

Radisson BLU Atlantic Hotell Stavanger – torsdag 19. september 19.00–22.00 

Kurs i regi av RTF: «Exodonti i et oralkirurgisk perspektiv»

H
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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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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

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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STYRET RTF

Ny Deadline for Bulletin nr. 5-2019 er 20. august 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.


