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Kursoversikt 2020
9. januar 
«Traumer og akuttbehandling»
Foredragsholder:  
Athanasia Bletsa, UiB – endodontist og pedodontist
Tid: 19.00 – 22.00  

3. februar 
«Gerodonti»
Foredragsholder: Martin Schimmel
Tid: 19.00 – 22.00  

19. mars  
«Alignerbehandling og samarbeid med kjeveortoped» 
Foredragsholder: Axel Bergman – UiO
Tid: 19.00 – 22.00

24. april 
«Motiverende kurs – tittel kommer» 
Foredragsholder: Erica Grunnevoll
Tid: 18.00 – 20.00 
Påfølgende middag kl. 20.00 

Tid og dato kommer gjennom NTF sin annonsering 
«TSE M10 Periodonti»
September – november

13.–14 november
«Estetikk/protetikk»
Foredragsholder: Daniel Edelhoff
Fredag: (14.30)15.00 – 18.00
Lørdag: (09.30) 10.00 – 15.00
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Kjære kolleger
Året nærmer seg slutten, og vi kan se tilbake på et innholdsrikt år for Rogaland 
Tannlegeforening. Årets generalforsamling med påfølgende, så ut til være en suksess, så 
vi kommer nok til gjenta dette neste år. Enda gjenstår en stor ting for fem av oss, som 
skal representere RTF på Representantskapsmøtet i NTF i slutten av måneden. Møtet 
holdes ved Gardermoen. Det blir forhåpentlig noen travle, men interessante dager. 

De som var på landsmøtet fikk kanskje med seg et konsept som kalles TRINNVIS. Det er et system som 
lettfattelig hjelper oss med alle lover og regler som vi hater å bruke tid på - som HMS, GDPR og mye 
annet. Systemet brukes ellers i andre helsevirksomheter, men nå har Trinnvis og NTF inngått et samarbeid 
og fått det skreddersydd for oss. Ut november slipper du etableringskostnad. 
Jeg anbefaler dere å sjekke dette opp på www.trinnvis.no 
2020 byr også på mye spennende i kurs kanskje mer sosiale sammenkomster. Jeg gleder meg.

Jeg vil til slutt få takke våre tillitsvalgte som nå slutter i sine verv og spesielt vil jeg takke vår sekretær 
Ingunn Roalkvam og vår infosekretær Jo Sæther Mæhle for en fantastisk innsats for foreningen. Tusen 
takk!

Takk for i år!

Med kollegial hilsen  
Andreas Iversen

leder rtf

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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Septemberkurs 19.09.19, Radisson Blu Atlantic Hotel – Foredragsholder: Hauk Øyri

«Exodonti – fra et oralkirurgisk  
perspektiv»
Enda en kveld med godt faglig påfyll arrangert av 
Rogaland Tannlegeforening. Mange hadde samlet 
seg for å få input og økt kunnskap om ekstrak-
sjoner - da gjerne størst ønske om tips og triks 
angående ekstraksjon av visdomstenner. Vi fikk en 
innholdsrik kveld med mye god informasjon.

Exodonti - læren om tannekstraksjon
Tre viktige prinsipper en tannlege alltid må ha i 
tankene når en skal få ut en tann er: Luksasjon, 
separasjon og til slutt ekstraksjon. Det finnes ulike 
instrumenter som bidrar til å legge krefter på 
tannen på ulike måter. Blant annet «physics 
forceps» som går ut på luksasjonsprinsippet eller 
Powertome som brukes aksialt langs PDL-spalten 
for å utvide alveolen og da får tannen lettere ut. 
Det viktigste er å ha rett instrument ved ekstrak-
sjon. En rett hebel eller hybridluksator mellom 
2,5-2,7mm bred og en underkjeve premolar tang 
er alt en trenger for å trekke alle tenner som finnes 
i en persons munnhule. 

Hva er formålet med en ekstraksjon?
- Fjerne på grunn av infeksjon eller smerter
- Fjerne profylaktisk for å hindre karies eller  
 resorpsjon på andre nærliggende tenner
- Kjeveortopedisk ekstraksjon
- Preprotetisk fjerning i forbindelse med fast eller  
 avtakbar protetikk eller implantatbehandling

Ut i fra hva hensikten med å fjerne tannen er, må 
en vurdere hvordan den skal bli fjernet. Blant 
annet kan mer bein fjernes ved en profylaktisk 
ekstraksjon av en 8-er sammenlignet med fjerning 
av en tann/rotrest hvor et implantat senere vil 
installeres. 

Hvilke visdomstenner bør egentlig fjernes?
I 2003 kom SMM med en rapport om profylaktisk 
fjerning av visdomstenner. Denne brukes 
fremdeles som veiledning. For symptomfrie og de 
som ikke har kommunikasjon med munnhulen er 
det ikke klare indikasjoner for fjerning, men 
profylaktisk fjerning for å unngå karies og 
resorpsjon på 7-eren må alltid vurderes. Delvis 
frembrudte 8-ere som også har tegn til sykdom 
og i tillegg sannsynlig vil gi problemer i fremtiden 

vurderes ved 18-25 års alder. Disse har klar 
indikasjon, men det må også tas i betraktning om 
ekstraksjon gir stor fare for nerveskade osv. 

Ved funn av lokal sykdom (klinisk eller røntgen-
ologisk) og/eller symptomer ved en visdomstann 
er det indikasjon for fjerning. Andre tenner hvor en 
har slike funn prøver man andre behandlinger først 
- som for eksempel konserverende eller endo-
dontisk behandling. 

Tilheling etter ekstraksjon
I første fase dannes blodkoagelet. Dette erstattes 
av granulasjonsvev i løpet av 1 uke. De neste to 
ukene omformes granulasjonsvevet til 2/3 umodent 
benmatriks. Sakte men sikkert vil man se en tidlig 
beindannelse.

Når tilheling ikke går som normalt kan en oppleve 
at pasienten får alvoelitt… Dette skyldes kollaps 
av koagelet og en abnormal fibrinolyse og skjer i 
første delen av tilhelingen, før koagelet erstattes 
av granulasjonsvev. Vi ser som regel at det 
oppstår 3-4 dager etter en ekstraksjon. Normalt 
smertebilde for dette er strålinger i alle retninger 
fra operasjonsområdet. Smertestillende har ofte 
lite effekt i denne perioden. 

Kan man forebygge alveolitt? Det er gjort studier 
som viser at pasienter som fikk lagt inn en veke 
etter ekstraksjon hadde 5% forekomst av alveolitt 
sammenlignet med 23% på gruppen som ikke fikk 
lagt inn veke. En slik veke bør være 1 cm bred og 
3-4 cm lang, samt smurt inn med bl.a Terramycin 
Polymycin B, Aureomycin eller Tenna Cortril

Morbiditet ved fjerning av visdomstenner:
De fleste pasienter forbinder mye smerte og 
fravær med fjerning av visdomstenner. Før en 
ekstraksjon er det lurt å informere pasienten om 
vanlige postoperative komplikasjoner som i disse 
tilfeller kan være alveolitt, blødning, sensibilitets-
endring og problemer med spising og tygging.  
I en ung populasjon har det blitt dokumentert at 
det i snitt blir brukt smertestillende i 3,8 dager 
etter visdomstannekstraksjon. I disse tilfeller ble 
det ved ekstraksjonstidspunktet lagt nedi en veke. 
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Pasienter med profylaktisk fjerning hadde ofte 
mindre smerter enn de som hadde patologi eller 
smerter før fjerning. Det finnes allikevel individuelle 
faktorer som kan spille inn på smerteforløpet etter 
ekstraksjonen. Et eksempel som ble belyst var 
bruk av P-piller hos jenter. De har større risiko for 
smerter og alveolitt. Sykefravær er minimalt, som 
regel operasjonsdagen og muligens dagen etter. 
Her finnes det individuelle faktorer som spiller inn. 
Blant annet vil røykere ofte ha flere fraværsdager 
muligens pga redusert tilheling. 

Visdomstannkirurgi «The Hauk Øyri way»
Både før bedøvelsen settes og mens bedøvelsen 
virker gis preoperativ informasjon. Det informeres 
om prosedyren, forventede normale følger og 
relevante komplikasjoner som f.eks. alveolitt, 
sensibilitetsendring grunnet nær relasjon til nervus 
alveolaris inferior, skade på nabotann, hypersensi-
bilitet, sinusperforasjo. Bruk av røntgenbilde er 
veldig hjelpsomt for å beskrive og forklare.

Preoperative medikamenter gis: lokalbedøvelse -  
i underkjeven settes ledningsanestesi med 
 Xylocain2%Adrenalin, samt Septocain infiltra-
sjonsanestesi. Smertestillende: 600mg ibux, 1gr 
paracet. Noen pasienter får steroider i form av 
Dexametason, 8mg preoperativt og evt 4mg 
postoperativt, dersom tannen er dyptliggende og 
mye bein skal fjerne. Pasienten skyller så med 
Corsodyl i 1 minutt for å forebygge alveolitt og 
infeksjon.

Oppdekking og utstyr: alt skal være sterilt og 
være klart når pasienten kommer inn til 
 operasjonssalen. Godt utstyr, innsyn, lys og 
lupebriller er nødvendig for å kunne gjøre jobben 
bra og effektivt. Husk: etter tannen er ute må det 
skylles med nok saltvann for å få vekk debris, 
men ikke skyll for mye da dette kan skylle bort de 
initielle faktorene vi trenger i koagulasjonska-
skaden og hemostasen. Rundt 20-25 ml er 
tilstrekkelig. Legg veke nedi alveolen etter 
suturering.

Postoperativt: La veken ligge i ca. 7 dager. 
Pasienten fjerner den enten selv, eller så kan 
pasienten få en kontrolltime for fjerning av veke og 
suturer. Hevelsen etter inngrepet vil som regel 
være på topp etter 2-3 dager, med individuelle 
forskjeller. Dersom Dexametason er gitt pasienten 
pre- og postoperativt kan den gi en forsinkelse av 
hevelsen et par dager. For å begrense hevelse og 
postoperative smerter anbefales ispose, 

smertestillende i form av Ibux og Paralgin Forte, 
kompresjon vha tupfere, samt forsiktig skylling 
med Corsodyl 2 ganger daglig i 5 dager. 

Utvalgte kasuistikker:
Ekstraksjon av kariøs 28
Utfør vurdering av rotanatomi, sinusbegrensning, 
størrelse på tuberkomplekset og bentegninger 
preoperativt.

Løsne interdental papilla med skalpell for å få 
bedre gingivale forhold distalt på 27 postoperativt. 
Tannen lukseres og hebles ut. Utfør sårtoilette og 
dersom mulig kan distalflaten på 27 scales for 
bedre tilheling og hygieneforhold. Kontroller for 
sinusperforasjon med Valsalvasmanøver. Sett en 
sutur for å få tette og fine gingivale forhold distalt 
for 27. 

Ekstirpasjon vertikal 48
Vurder tannens rotanatomi, avstand til canalis 
mandibularis, pasientens alder (yngre pasienter 
har noe mer ettergivelig bein) preoperativt.

Legg opp en bukkal lapp 47-48 med hjelpesnitt ut 
mot ramus (linea obliqua externa). Periostlappen 
løsnes og bein fjernes bukkalt. Tannen hebles ut. 
Utfør sårtoilette, jevn ut beinkanter og skyll med 
fysiologisk saltvann. Suturer godt og legg en veke 
i alveolen for å forhindre alveolitt. 

Profylaktisk fjerning av mesiovertert 48 
Indikasjon for fjerning av tann vurderes ut fra 
kariesrisiko og resorpsjonsfare på 47. Preoperativt 
undersøkes tannens rotanatomi og antall røtter 
(her to), samt relasjon til canalis mandibularis (her 
nær relasjon).

Legg opp bukkal lapp fra mesialt 47-48 med 
hjelpesnitt ut mot ramus. Fjern bukkalt bein til 
furkasjonen. Bruk gjerne et fissurbor for å lage en 
liten grop mellom bein og tannen (ditch) og spalt 
deretter tannen i to - mellom røttene. Distale del 
hebles ut først, deretter mesiale krone-rot- 
fragment.Utfør sårtoilette, jevn ut skarpe 
beinkanter, suturer og legg i veke. 

Extrirpasjon av distovertert 38
Preoperativ vurdering av rotens form, antall røtter, 
tannens posisjon (med tanke på om den stanger 
mot bein distalt) og relasjon til canalis mandibula-
ris. Når en 8-er er distovertert og har kort avstand 
til ramus gir dette et erupsjonshinder og da også 
mindre arbeidsplass ved ekstraksjon.
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Legg opp bukkal lapp fra 37-38 med hjelpesnitt 
mot ramus. Løsne periostlappen. For å få tilgang 
og mulighet til å få tannen ut må noe mer bein 
fjernes distalt. Kronen bør skråspaltes med noe 
gjenværende emalje mesialt for å kunne ha noe å 
heble mot. Dersom tannen har to røtter kan det 
være fordelaktig å spalte disse og heble de ut 
separat. Utfør sårtoilette, jevn ut skarpe 
 beinkanter, suturer og legg i veke.

Hva om ikke hele tannen er ute?
Dersom du får inn en pasient hvor deler av tannen 
sitter igjen, må det vurderes om du i det hele tatt 
har gode nok arbeidsmuligheter. En forutsetning 
er at pasienten har god nok gapeevne, samt ikke 
for mye hevelse. Trismus og hevelse setter ofte 
inn etter 48 timer - forsøk derfor å få pasienten inn 
enten før dette eller etter 6-10 dager. Deretter er 
det jobben som gjenstår. HUSK: godt innsyn og 
gode  instrumenter. Oftest er for lite oversikt og 
innsyn årsaken til gjenværende røtter/deler av 
tannen. Legg opp lapp, fjern bein, spalte røtter 
dersom dette ikke er gjort tilfredsstillende. Utfør 
sårtoilette og suturer godt igjen. 

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
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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

Kurs på Kompetansesenteret
Torsdag 5. desember kl. 12.00-15.00
Klinisk rettet kurs om keramer i odontologien – indikasjoner, egenskaper
og sementering.
Christian Schriwer, spesialist i oral protetikk, Ph.d

Torsdag 23. januar kl 12.00-15.00
Radiologi, CBCT
Mats Säll, spesialist i kjeve- og ansiktsradiologi

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

Endodonti: Elisabeth Samuelsen og Afif Tabbara
Kjeve- og ansiktsradiologi: Mats Säll
Kjeveortopedi: Linn Haugland
Oral kirurgi: Murwan Idris
Oral protetikk: Inken Reichhelm, Lena Johansen, Torbjørn Leif Hansen 
og Marika Hæreid (overtannlege)
Pedodonti: Andrzej Pawlowski
Tannpleier: Elise Pettersen og Ida Røneid
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Generalforsamling Rogaland 
 Tannlegeforening
25. oktober 2019, kl 19.00 Folkets Hus, Stavanger

RTFs leder Andreas Iversen innledet kvelden. 
Tilstede: 44 stk. 

1. Konstituering. Godkjenning av innkallelse 
og saksliste
Innkalling og saksliste ble sendt ut i bulletin og på 
mail, og ble godkjent uten innsigelser. 

2. Årsmelding fra 2018-2019
Rogaland Tannlegeforening har 351 medlemmer 
per 19.09.2019. Det er siden 01.09.2018 meldt 
inn 18 medlemmer og meldt ut 19 medlemmer. To 
medlemmer har gått bort. Styret har avholdt syv 
styremøter og det er utgitt syv bulletiner. Listen 
over tillitsvalgte i 2019 ble gjennomgått. 

3. Behandling av regnskap
Gjennomgang av regnskap ved kasserer Justina 
Haukelid. Det er god økonomi i foreningen. 
Årsresultat for 2018 var 38.874 kr. Egenkapital var 
pr 31.12.18 1.629.294 kr og gjeld 37.304. 
Kontingenten blir uforandret i 2020. 

4. Rapporter fra RTF
UTV
UTV-representant Anna Esther Boenheim 
informerer om nytt fra UTV. Ny konstituert 
overtannlege Nord-Jæren og Ryfylke: Christine 
Utkilen. Ny daglig leder Tannhelse Rogaland: 
Pernille Lysaker (fra desember). Det har vært 
mange møter i forbindelse med ny stimulerings-
avtale. I tillegg har UTV- representanter deltatt på 
tariffkonferanse, forum for tillitsvalgte, IA-samling, 
KS-kurs og lønnspolitisk forum.

Fagnemnd
Leder Haakon Skeie informerer om avholdte kurs 
og videre plan. 

Høst 2018
November: «Restorativ hverdagsodontologi; en 
reise blant klinikerens utallige utfordringer»  
v/ Torgils Lægreid, Tom Paulseth og Arne Lund.

Vår 2019
Januar: Slik takler du primadonnaer og andre 
vanskelige kolleger v) Per Henrik Stenstrøm.  

Fredagskurs med middag etterpå. 
Februar: Hygiene på klinikken v/ Ørjan Olsvik
Mars: Personalledelse for tannleger v/ Anne Hilde 
Bjøntegård og Torstein Bøhm
April: Håndtering av periimplantitt v/ Odd Carsten 
Koldsland

Høst 2019
September: Exodonti v/ Hauk Øyri

Kursplan 2019-2020
• Novemberkurs 2019 – Materialevalg med NIOM
• Januar – Tanntraumer og akuttbehandling
• Februar – Gerodonti
• Mars – Kjeveortopedi og allmenntannleger
• April – Fredagskurs – «Feel good» – påfølgende  
 middag
• September – TSE M10 – periodonti
• Novemberkurs 2020 – Protetikk og estetikk

Detaljert oversikt kommer i medlemsbladet – følg 
med!

I tillegg kom det en oppfordring om å gi tilbake-
melding og komme med ønsker til fagnemnden 
(fagnemnd@gmail.com). 

Kollegahjelpordningen
Ingen saker de siste to årene.

Klagemenden
Behandlet to saker i år. Én fikk ikke medhold, én 
fikk delvis tilbakebetalt honorar. 
Ca 10-15 henvendelser på mail/tlf. 

5. Ralf Husebø orienterer om aktuelle saker 
fra NTF sentralt
Det fortelles om arbeidet med å revidere NTFs 
vedtekter, policydokumenter og arbeidsprogram, 
og det blir orientert om presidentvervet - Camilla 
går inn i sin siste periode. Det er meningen at den 
som nå velges som visepresident skal overta som 
president ved neste periode. 

Det blir også orientert om nytt regelverk ifbm. 
kurs. Fra 1.1.2021 trer det i kraft endring som 
medfører at færre kurs vil gi tellende timer i NTFs 
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etterutdanningssystem. Samtidig kuttes kravet til 
antall timer. Det vil nå bli 2-års perioder med krav 
om 40 timer i perioden. 

Angående representantskapsmøtet ble det 
informert om at RTF kan sende medlemmer som 
ønsker det til representantskapsmøtet. Hvis det 
ikke er ledig plass (med stemmerett) så kan man 
likevel få dra som observatør. RTF oppmuntrer til 
dette, og man vil få dekket reise og opphold, samt 
kompensasjon for fravær fra praksis. 

6. Valg av styre og øvrige tillitsvalgte
Valgkomiteens innstilling ble godkjent. RTFs leder 
ble enstemmig valgt skriftlig, mens resten ble 
enstemmig valgt ved akklamasjon. UTV og PTL 
innstiller selv sine ledere. 

Følgende ble valgt som representanter og 
tillitsvalgte for RTF 2020:

STYRET
Leder Andreas Iversen
Nestleder Ivan Yanchev
Sekretær Ida Therese Evensen (ny)
Regnskap Justina Haukelid 
Infosekretariat Thea Grass Alvestad (ny)
UTV PTL og leder Fagnemnden konstituerer 
seg selv.
UTV-representant: Anna Esther Boenheim
Leder PTL: André Vistnes
Leder fagnemnd: Haakon Skeie

Infosekretariat:
Leder: Thea Grass Alvestad (ny)
Trine Aamås 

Referenter:
Toma Betancur (ny)
Ingrid Lundberg Tveit

Klagenemnd:
Leder: Åshild Kolbeinson 
Hamid Hosseini 
Anne-Lill Follegg
Atle Hagli (ny)
Magne Skomedal (ny)

Fagnemnd:
Leder: Haakon Skeie 
Kristin Tellenes (ny)
Marit Lothe (ny)
Andrzej Adam Pawlowski 
Ingrid Otnes 

Kollegahjelpere:
Knut Mauland 
Mona Gast

Arkivar:
Karoline Åsnes 

Valgkomite:
Jo Sæther Mæhle (ny)
Markas Irlinas
Nils Langhelle

Valg av representanter til NTFs  
representantskapsmøte
Andreas Iversen
Justina Haukelid
Ivan Yanchev
Christiane Howlid Dahle
Mark Fisher

Etter valget fikk de fremmøtte servert en 
tre-retters middag på Folkets Hus.
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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: Torbjørn Leif Hansen
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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KURS 
KJEVEORTOPEDI 
PÅ HVERDAGS PASIENTEN 
INTERDISIPLINÆR BEHANDLING 
MED ANDREA BAZZUCCHI 

Atlantic hotel
06.02.2020 kl 18.00-22.00
Lett servering
Pris: 950kr frist: 20.12.19 
Påmelding til 
post@waagets.no 

Andrea Bazzucchi er utdannet 
master i kjeveortopedi fra
Ohio, USA 1996, og Napoli 
1999.
Foreleser i Invisalign® de
siste 20 årene.

Innhold:
Pre restorative
How to manage severe 
dental abrasion on adults 
Bone housing, how to 
manage perio patients. 
Implant site development 

Henvisninger sendes til: Waage Tannlegesenter , Kjøpmannsbrotet 5 , 
4352 Kleppe | e-mail: post@waagets.no - Tlf: 51 421694 
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KJEVEORTOPED

ANDREA BAZZUCCHI

TAR I MOT HENVISNINGER  AV BÅDE VOKSNE PASIENTER OG BARN

Andrea har lang erfaring innen interdisiplin�r behandling og

behandlingsplanlegging. 

I tillegg til fast apparatur bruker Andrea aligners noe som gjør behandlingen

lettere for pasientene å gjennomføre.

 

Utdannet  master kjeveortoped  i Ohio, USA 1996 samt master kjeveortoped

Napoli 1999.

 

Foredragsholder og kursgiver i s.stemet Invisalign , de siste tjue årene.

 

Ser fram til givende samarbeid med henvisende tannleger. 

 

Andrea finner du på Waage Tannlegesenter på Klepp.

Henvisninger sendes til: Waage Tannlegesenter , Kjøpmannsbrotet 5 ,

4352 Kleppe.

Email: post@waagets.no  �  Tlf: 51 421694
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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.



Medlemsblad for Rogaland Tannlegeforening 7-2019   15   

STYRET RTF

Ny Deadline for Bulletin nr. 8-2019 er 15. desember 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.


