
ROGALAND
TANNLEGEFORENING
Medlemsblad for Rogaland Tannlegeforening 8-2019

Referat
Side 4

Leder
Side 3



2   Medlemsblad for Rogaland Tannlegeforening 8-2019

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

13. 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
Vel overstått jul. Da var 2019 over og vi starter over med blanke ark. Siden sist har vi  
(6 personer) vært på NTFs representantskapsmøte. Det var flere saker som var oppe, 
men den største var endringer av NTFs vedtekter. Det som kanskje får mest å si for oss 
er endringene i reglene for obligatorisk etterutdannelse.

Det nye er at perioden på oppsamling av poeng er to år og at vi i denne perioden må ha 40 poeng. Det er 
jo mye mindre enn tidligere, men det er kun kun kurs som er i regi av eller godkjent av NTF som teller med. 
Opptjener du flere poeng, kan inntil 20 av disse overføres til neste toårsperiode.

De som ble valgt inn i sentrale verv er: Ralf Husebø (hovedstyret) Morten Klepp (leder for etikkrådet) Rolf 
Terje Alvær (leder av kontrollkomiteen) Bernt Vidar Vagle (medlem av kontrollkomiteen) og Atle Hagli 
(medlem av valgkomiteen).

Tannlegeforeningen sliter med å få gehør hos HELFO. De er enda i dialog, men forholdene er ikke helt som 
vi ønsker de skal være. Jeg kommer tilbake med mer info på nyåret. 

Da gjenstår det bare å få lov å takke for året som gikk og ønske alle et riktig GODT NYTT 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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Novemberkurs 15.11.19 – 16.11.19, Radisson Blu Atlantic Hotel

Foredragsholder: Jon E. Dahl, Frode Staxrud, Hilde M. Kopperud

«Materialvalg – NIOM»
Bonding-systemer
v/Frode Staxrud

Hvorfor bruker vi bonding?
For å kunne lime sammen to vidt forskjellige 
materialer – dentin/emalje og plast/tannmateriale 
– trenger vi et medium som binder til begge 
materialene. Bondingen må ha både hydrofile og 
hydrofobe egenskaper. Bruk av bonding muliggjør 
bruk av adhesive teknikker slik at vi kan gjøre 
minimal invasiv behandling. 

Virkning:
- Ets: 
 o Brukes for å demineralisere både emaljen  
  og dentin. Emaljens overflate får økt ruhet  
  slik at overflatearealet blir større. Dentinets  
  tubuli øker litt i diameter, samtidig som  
  overflatespenningen øker slik at primeren  
  flyter bedre utover. Etsen fjerner også  
  smear-layer og rengjør overflaten. Vi må  
  allikevel være forsiktig å ikke over-etse da  
  dette kan føre til at for stor del av  
  kollagenfibrene eksponeres og kollapser. 
- Primer: 
 o Inneholder en hydrofil og en hydrofob del  
  og danner hybridlaget som er bindeleddet  
  mellom tann og fylling. Primer er flytende  
  og inneholder løsemiddel slik at den ikke  
  reagerer med seg selv med en gang. De  
  vanligste løsemidlene er vann eller etanol. 
- Adhesiv: 
 o Er selve limet som binder kompositten til  
  tannen via den hydrofobe delen av  
  primeren i hybridlaget.

Hvordan få et godt resultat?
- Husk at ingen systemer er helt like! Noen  
 bondinger er ikke kompatible med  
 dualherdende resiner. Les bruksanvisningen.
- Under bruk er det viktig å ha full kontroll på  
 blod, saliva og gingivalvæske. Skjer det noen  
 form for kontaminering eller feil må du gå et  
 steg tilbake og utføre det på nytt.
- Peroksid og hemostatiske midler vil hemme  
 herding av bondingen og bør ikke være i  
 kontakt med områder hvor bonding skal  
 appliseres. 

- Gni gjerne bondingen godt inn i overflaten.  
 Bruk god tid på dette, deretter blås vekk  
 overskudd. Løsemidlene trenger tid til å  
 fordampe. Når du har luftblåst nok skal laget  
 med bonding være så tynt at du ikke ser  
 bevegelse i den.
- Etter bondingen er herdet må kompositt eller  
 det ønskede materialet appliseres umiddelbart.
- Lysherd så tett til materialet som mulig, samt i  
 en vinkel som ikke gir skygger. 
 
Kompositter og herding
v/Hilde M. Kopperud

Kompositter:
- I kompositter finner vi som regel to hoved - 
 komponenter: Monomerer (resin) og fyllstoff.  
 Monomerene reagerer når initiator påføres og  
 danner da polymerkjeder. Store monomerer har  
 færre bindingspunkter som fører til mindre  
 krymping ved polymerisering. Fyllstoffet bidrar  
 til materialets egenskaper som tykkhet.  
 Fyllstoffet krymper ikke, men tar plass i  
 materialet slik at krympingen blir mindre, og  
 egenskapene kan påvirkes. 
- Materialene er under stadig utvikling. Vi har i  
 dag også fiberforsterket kompositt hvor  
 fyllstoffet er fibre. Fibrene er korte og ligger på  
 kryss og tvers og forhindrer utvikling av  
 frakturer dersom dette oppstår. Denne typen  
 kompositt må dekkes med vanlig kompositt da  
 det er uheldig om fibrene blafrer fritt i det  
 øverste, eksponerte laget. 
- Videre utvikling viser at det er mulig å lage  
 kompositt hvor det er minimal eller ingen  
 lekkasje av restmonomerer i ettertid. Ormocer  
 er et slikt materiale. Her er monomerene  
 bundet til en silisiumoksidkjerne. Det diskuteres  
 om det mulig er noe dårligere stabilitet i fuktig  
 miljø sammenlignet med vanlig kompositt. 

Hva er lysets rolle:
- Herdelyset tilfører energi til materialet som  
 inneholder en eller flere initiatorer som skal  
 starte polymeriseringsreaksjonen
- Energien til lyset er avhengig av bølgelengden 
 og fargen til lyset. 470nm, blått lys, er f.eks.  
 best for å spalte initiatoren kamferkinon. Noen  
 materialer inneholder andre initiatorer i tillegg. 
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Disse trenger annen energi og farge på lyset. I 
dag finnes det herdelamper som har mono-, 
dual- eller polypeak som tilfører henholdsvis en, to 
eller flere bølgelengder/farge på lyset og dermed 
kan virke på flere ulike initiatorer i kompositten. 
Dersom kompositten inneholder flere initiatorer 
som reagerer på ulik bølgelengde er det viktig å 
bruke en herdelampe med dual- eller polypeak for 
å få nok reaksjon. Herding er en kjemisk prosess 
som tar tid. Herdes det for lite vil det være økt 
andel restmonomerer, lekkasje vil forekomme og 
fyllingen er utett. Hold herdelampen så nær 
kompositten som mulig. Holdes den mer enn 
2mm unna vil det ha stor betydning for herdingen. 
Kusper kan føre til skygger og at lyset ikke når helt 
ned. Flere kaviteter krever dermed herding i ulike 
vinkler. Materialer som er mørkere og mer opake 
krever lenger herdetid enn lyse translusente 
materialer. 
 
Materialrelaterte allergier og bivirkninger
v/Jon E. Dahl

Bivirkninger av dentale materialer:
- Lokale slimhinneforandringer: Pasienten  
 opplever hvitlige, rødlige og/eller atrofiske  
 endringer og sårdannelser. Ved slike reaksjoner  
 er det enten vi som observerer det eller  
 pasienten som merker ubehag. 
- Generelle helseplager kan også forekomme  
 ved bruk av dentale materialer. Disse kan enten  
 være allergisk betinget eller oppstå på grunn av  
 andre effekter

Rapporteringssystemet:
- Ved allergisk reaksjon eller mistanke om  
 reaksjon skal tannlegen sende inn melding til  
 bivirkningsgruppen og registrere reaksjonen i  
 bivirkningsregisteret. Vi kan henvise til  
 dermatolog/hudlege for å få tatt tester.  
 Bivirkningsgruppen kan kontaktes for å få hjelp  
 til hvilken hudlege vi skal henvise til. Ved  
 dødsfall eller nær død (sjeldent for oss  
 tannleger) skal det meldes direkte til produsent  
 eller leverandør dersom vi vet hvilket materiale  
 det gjelder.
- Bivirkning av blekemiddel skal meldes inn via  
 NTFs nettside til den europeiske tannlege - 
 forening da dette ikke er et legemiddel, men  
 kosmetikk. 
- HELFO gir stønad ved allergiske reaksjoner  
 etter innslagspunkt 11. Det må dokumenteres  
 at materialet er utløsende årsak. Derfor vil  
 kliniske foto før og etter skift av materialet være 

lurt som dokumentasjon. Tenk over hvilket 
materiale du bytter til ut i fra hvilket materiale 
pasienten reagerer på. Fjernreaksjoner der vi 
mistenker dentale materiale som årsak må 
pasienten utredes av en hudlege og må meldes 
inn til bivirkningsgruppen. Husk at en god 
anamnese før omfattende arbeid.

Hva med oss da?
Vi tannleger er mer utsatt for allergiske reaksjoner 
enn pasienten da vi håndterer uherdet materiale 
daglig. Først og fremst er uherdet bonding og GIS 
mest allergent da det inneholder store mengder 
HEMA. Hovedregelen er å ikke ta på uherdet 
materiale. 

Bivirkninger ved legeringer:
Den mest brukte uedle legering er CoCr. Kobolt 
ligger høyt på listen over allergener. Flere dentale 
materialer inneholder også nikkel og palladium 
Disse to er kjent for kryssallergi. Ofte vil nikkel-
allergikere få en reaksjon og palladium brukes i 
legering ved krone. 

Amalgamproblematikk:
- Reaksjoner på amalgam forekommer oftest  
 som lokale lichenoide reaksjoner i slimhinne  
 som er i kontakt med fyllingen. Skifting av  
 fylling gir ofte tilheling. 
- Andre reaksjoner som er rapportert er mer  
 diffuse som fattigue, smerter i muskler,  
 depresjon osv. Slike reaksjoner kan knyttes til  
 flere andre lidelser og problemer enn amalgam.  
 Det er viktig å ta pasienter som opplever disse  
 symptomene på alvor. Utred pasienten  
 medisinsk og odontologisk. Skifting av fylling  
 kan forsøkes, men forskning viser at generelle  
 plager ikke alltid reduseres. 

Minimal invasive teknikker og materialvalg
v/Frode Staxrud

Minimal invasive dentistry
Det er viktig å ha kunnskap om patologiske 
prosesser i munnen, både forekomst, utvikling og 
forebyggelse. Tannlegen må selv vurdere hvilke 
lesjoner som må behandles operativt eller ikke. 
Risikovurdering av hver pasient utføres for å 
vurdere hvilken behandling er mest ønskelig.  
Vi må se på karieserfaring, kariesaktivitet, saliva, 
kosthold, renhold, og fluorprogram. Som tannlege 
kan vi påvirke saliva, kosthold, renhold og 
fluorbruk, og må fokusere på dette når vi 
behandler kariesaktiviteten hos pasienten. 
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Hvitlige dekalsinasjoner hvor vi har en intakt 
overflate skal ikke borres. Her må det fokuseres 
på å modifisere bakteriefloraen ved å fjerne 
biofilm, instruere og motivere til godt renhold, og 
tilføre fluor. Da har lesjonen mulighet for å 
remineralisere og stagnere. Operativ intervensjon 
benyttes når vi ikke klarer å komme til biofilmen 
for å fjerne den eller dersom lesjonen er 
 skjemmende estetisk. Vi må da fjerne nødvendig 
tannsubstans for å komme til lesjonen og fjerne 
infisert vev.

Ulike minimal invasive behandlinger:
- Fluorider: brukes som forebyggelse og  
 non-operativ behandling av karies. Tiden vi har  
 fluoren på overflaten, hvor ofte det tilføres og  
 PH i fluorløsningen påvirker hvor mye fluor  
 kommer inn i krystallskjelettet og  
 remineraliserer tannen. Tinnfluorid er det  
 vanligste fluormiddelet. VI har også sølv - 
 diamidfluorid (SDF). SDF har antibakteriell  
 effekt, men gir mørke misfarginger hvor det er  
 brukt på grunn av at sølvet danner sølvnitrat.  
 Det må vurderes hva som er viktigst – det  
 estetiske eller å stanse lesjoner f.eks på røtter  
 til sykehuspasienter. Fluorpensling utføres på  
 individuell vurdering. En pasient med høy  
 kariesaktivitet og lite saliva må gjerne inn 3  
 ganger i året for pensling. Ved intakt overflate,  
 men liten skygge i dentin på røntgen skal det  
 helst ikke borres. Rengjør overflate og pensle  
 med fluor. Målet er kariesbehandling uten  
 fylling. 
- Infiltrasjon: Kan brukes på subsurface lesjoner  
 som vi ofte ser etter kjeveortopedisk  
 behandling hos ungdommer. Vask overflaten  
 med pimpstein, ets med saltsyre og deretter  
 appliseres icon resininfiltrasjon. Behandlingen  
 kan også brukes på fluorose, MIH og  
 amelogenesis imperfekta.
- Mikroabrasjon utføres som regel ved dental  
 fluorose eller MIH. Tenner isoleres med  
 kofferdam, rengjøres og deretter behandles  
 med 18%saltsyre blandet med pimpstein. Gni  
 det mot overflaten i 5-10 sekunder og skyll  
 godt. Det ytterste laget av emalje med dårlig  
 maturasjon vil bli borte. Emaljen vil som følge  
 av behandlingen bli noe tynnere og bleking kan  
 bli nødvendig for å motvirke guling av tenner. 

Materialvalg ved direkte operativ behandling er 
hovedsakelig kompositt, kompomer eller GIS. 
Kompomerer er gode for klasse 5 lesjoner pga 
emodul som tåler noe mer bøying. GIS legges 

helst der det ikke er direkte belastning. 

Ved større frakturer, hvorfor går vi ikke direkte på 
fremstilling av krone? Vi skal alltid tilstrebe minimal 
invasiv behandling og forsøke dette i første 
omgang. Undersøkelser viser at bare 2,3% av 
komposittfyllinger svikter hvert år. Vi har derfor 
god grunn til å stole på at en fylling vil være godt 
førstevalg. Realistiske mål for holdbarhet er 90% 
etter 5 år og 80% etter 10 år. Men for at det skal 
vare er det viktig med riktige kanter, anatomi og 
belastning. 

Stifting eller reparasjon av fyllinger gjøres som 
regel på grunn av sekundærkaries eller fraktur. 
Reparasjon sparer pasienten for tid og penger, 
samt reduserer fare for at vi skal påføre tannen 
skade. Kontraindikasjoner for reparasjon er flere 
mislykkede forsøk eller dersom fylling er 
 underminert av karies 
 
Kvalitet på tanntekniske arbeider
v/Jon E. Dahl, Frode Staxrud, Hilde M. Kopperud

Når vi ikke klarer å utføre non-operativ behandling 
eller behandling med kompositt tyr vi til teknikker 
fremstilte løsninger. Vi som tannlege skal være 
klare på hvilket materiale vi ønsker fra teknikker og 
kunne stole på at det er dette vi får og at det 
produseres optimalt. Men hva om det ikke alltid er 
slik? 

Materialsammensetning:
Undersøkelser NIOM har utført har vist at det i 
noen tilfeller blir levert produkter som inneholder 
annen materialsammensetning enn bestilt eller 
oppgitt av teknikker. Dette gjelder både norske og 
utenlandske tannteknikere. Hovedsakelig var de 
største variasjonene i uedle legeringer som CoCr. 
8% av norske kroner hadde høye verdier av nikkel 
og bly – som potensielt er allergener og giftige 
stoffer. Det er potensielt skadelig for pasienten og 
vi bør derfor være observante på hva vi bruker i 
pasientens munn for pasientens egen sikkerhet. 
Feil legering kan også gi metallet andre 
 egenskaper enn det vi forventer vi har å jobbe 
med – f.eks. økt sprøhet. Mengden av 
 metallegeringer viste seg å oftere være lavere på 
importkroner en norskproduserte. Dette fører til 
mer keram som er billigere for teknikker, men gi 
muligens svakere kroner som lettere får chipping.

Funksjonelle og estetiske egenskaper:
Undersøkelse av funksjonelle og estetiske 
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egenskapene ved fremstilling av krone på modell 
viste varierende både for norsk-produsert og 
import produkter. Som regel var de estetiske 
egenskapene tilfredsstillende. Derimot var 
kanttilpasning og kontaktpunkt skuffende. Det er 
viktig som tannlege å vurdere mottatt krone på 
modell for å vurdere om den er tilfredsstillende 
nok til å sementeres på pasient. Ved fremstilling 
av kroner bør kontaktpunktet forventes å være 
bedre enn ved direkte teknikk med kompositt. 
Kanttilpasning skal være akseptabel for gingiva – 
ikke for lange, korte eller tykke. Som tannlege skal 
du forvent tilfredsstillende estetikk (form og farge), 
ønsket okklusal utforming, perfekte kontaktpunkt 
og marginal tilpasning. Dersom du ikke får dette 
er det grunn til å sende arbeidet tilbake. 

Protesematerialer: Kvalitet i form av mengde 
restmonomer i protesematerialer. 
Allergier kan oppstå ved stor mengde restmono-
merer. Disse kan lekke ut av proteser, plater og 
snorkeskinner, men mengden lekkasje avhenger 
av materialtype som f.eks kokeakryl, termo-
plastisk, og kaldakryl. NIOM har undersøkt ulik 
lekkasje av restmonomer MMA fra protese-
materialer fra ulike laboratorier. Resultatene viste 
en sammenheng mellom materialets fremstil-
lingsmetode mtp temperatur/trykk og registrert 
lekkasje. Kokeakryl gir mindre MMA-rest-
monomerer enn kaldakryl, men selv mellom de 
ulike kaldakryllene er det variasjoner. Noen 
kaldakryl har større lekkasje enn ISO standarden 
som en tilstreber å ikke overstige. ISO standard er 
et ekstra kvalitetsstempel på materialet, men de 
MÅ ikke følge det. Det er det første døgnet 
lekkasjen av restmonomer er størst. Som en 
hovedregel kan det være lurt å la produktet ligge 
24 timer i vann for at flest monomerer lekker ut i 
vann enn i munnen. Pre-polymeriserte plater har 
mindre lekkasje da de er produsert med høyere 
trykk og temperatur. 

Husk at teknikker skal sende med samsvars-
erklæring som viser til at produktet de har laget er 
medisinsk teknisk utstyr. Dersom de ikke sender 
med dette er det tannlegens ansvar dersom noe 
går galt med arbeidet. 
 
Moderne plastmaterialer
v/Hilde M. Kopperud

Bulk-fill materialer:
- Er skapt for å kunne fylle hele kaviteten i ett  
 lag. Laget kan som regel ha en tykkelse på  

 4-5mm. Disse materialene er relativt like andre  
 kompositter, men inneholder ofte andre  
 initiatorer og fyllstoff som gir mer translusens  
 og dermed økt herdedybde. Noen bulk-fill  
 materialer krever topplag med vanlig kompositt  
 da de ikke er like slitesterke eller har ønsket  
 farge. 
- Det finnes også dual-cure bulk-fill som herdes  
 uansett dybde da det i bunnen av kaviteten  
 foregår kjemisk herding. Disse materialene kan  
 være fordelaktige i svært dype kaviteter eller  
 dersom kusper skygger for å herde i dypet. 
- Hva med polymeriseringskrympingen? Det er  
 store variasjoner mellom materialene. Forsøk  
 har vist at flytende materialer kontraherer mer  
 og har dermed større fare for dårligere  
 kanttilpasning. 

Hvor går utviklingen?
- Det lages stadig nye materialsammensetninger  
 samt utvikling av digitale teknikker. 
- Vi får stadig enklere fargevalg som kan lette  
 lagerkapasiteten til klinikken! Flere produsenter  
 kombinerer farger og markedsfører materialer  
 med kameleoneffekt. F.eks. er Omnichroma et  
 materiale som i prinsippet skal inneholde ALLE  
 fargene da den reflekterer og bryter lyset på en  
 spesiell måte. 
- Digitale teknikker som fresbar eller CAD/CAM  
 kompositt gir ingen restmonomerer og kan gi  
 svært estetiske arbeid. 
- Bioaktive materialer er i stadig vekst og  
 beskrives som materialer som har effekt på  
 levende organismer (celler eller vev). Aktiviteten  
 skal være en positiv tilleggseffekt til materialets  
 vanlige virkning. 
 
Dentale keramer
v/Jon E. Dahl

Dentale keramer deles inn i tre grupper:
- Porselen: Brukes hovedsakelig som dekk-  
 keram eller til laminater. Materialet har ikke  
 veldig høy styrke, men har god estetikk. Som  
 preparering kreves en grunn chamfer. Dersom  
 det er mulig å beholde noe emalje for å utføre  
 adhesiv sementering.
- Glasskeramer: brukes primært til single kroner  
 og mindre broer. Disse deles igjen inn i to  
 undergrupper; Leucit glasskeram – som er  
 omtrent som porselen, men forsterket med  
 leucitkrystaller som gir økt styrk, og  
 Litiumdisilikat keram – som er forsterket med  
 litiumdisilikat og dermed har en stor styrke. 
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Overflatehardheten er omtrent lik på begge 
undergruppene. 
- Oksidkeramer: er svært sterke keramer og  
 brukes til enkle kroner og større arbeid. Det  
 deles inn i aluminiumoksid og zirkonia, hvor  
 zirkonia er det mest brukte materialet nå.
 o Zirkonia: sintres under høy temperatur. Jo  
  høyere temperaturen er jo mer kubisk  
  struktur får krystallene. Når materialet  
  avkjøles går de tilbake til monoklin struktur  
  via en tetragonal fase. Det er ønskelig å  
  beholde krystallene i tetragonal fase og det  
  tilsettes derfor yttrium for å stabilisere  
  krystallene. Dersom det oppstår en sprekk i  
  kronen vil de tetragonale krystallene endre  
  form til monoklin fase som ekspanderer  
  noe og hemmer videre sprekkdannelse.  
  Zirkonia har hatt en stor utvikling siden det  
  først ble brukt som dentalt materiale. De  
  tidligere generasjonene var svært hvite og  
  lite estetiske. Utvikling har ført til økt  
  tilsetting av yttrium som gir mer translusens  
  og økt estetiske egenskaper. 

Studier av zirkonia har vist at det ikke egner seg til  
korte kliniske kroner, pilarer i forskjellige retninger 
eller pilarer med ulik mobilitet pga stivhet i 
materialet. 

Diverse råd:
- Bruk keramer dersom det er indisert
- Unngå sterke kurvaturer approksimalt for å  
 forhindre fraktur. 
- Tilstreb adhesiv sementering. Tradisjonell  
 sinkfosfatsement eller glassionomersement kan  
 fremdeles brukes dersom motstandsform og  
 konvergensvinkel er optimal. 
- Glassionomersement TÅLER ikke mer fuktighet  
 enn adhesiv sement, men arbeidstiden er  
 kortere. Dersom fuktkontroll er vanskelig å få til  
 over lenger tid vil glassionomersement være  
 mer ønskelig enn adhesiv sement. 
- Sementen er det svakeste leddet. Tilstreb  
 derfor så tinn sementspalte som mulig. 

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 

TTaannnnhheellsseettjjeenneesstteennss  
kkoommppeettaannsseesseenntteerr  RRooggaallaanndd  

II  22001166  ååppnneett  vvii  ddøørreennee  ttiill  eett  kkoommppeettaannsseesseenntteerr  ppåå  11660000  mm22  oogg  
ssttoorrtt  kklliinniisskk  ttvveerrrrffaagglliigg  mmiilljjøø  ii  ttiilllleegggg  ttiill  ffoorrsskknniinnggssaavvddeelliinngg  eerr  nnåå  
ggooddtt  eettaabblleerrtt..  

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 

KKuurrss  ppåå  KKoommppeettaannsseesseenntteerreett  
Torsdag 23. januar kl. 12.00-15.00 
Radiologi, CBCT 
Mats Säll, spesialist i kjeve- og ansiktsradiologi 
 
Torsdag 13. februar kl. 12.00-15.00 
Dentale erosjoner – forebygging, forskning og gode råd 
Aida Gacic Mulic, NIOM, tannlege, PhD, seniorforsker 
 
Kursene gir tellende timer i NTFs etterutdanningssystem. 
Kursavgift 400 kr. 

 
Spesialist i endodonti Afif Tabbara tar 
imot henvisninger på alle typer kasus 
innen endodonti. 
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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.

Om kurset: Formålet med kurset er at tannleger skal få innblikk både i akutt 
behandling og oppfølging av tannskader, og øke kunnskapen om komplikasjoner 
som kan oppstå som konsekvens av tannskader. Videre, den tverrfaglige 
tilnærming av unge traumepasienter skal belyses. Kurset er lagt opp som 
forelesning med presentasjon av ulike tema og gjennomgang av kasuistikker

Om kursholder: Athanasia Bletsa, spesialist i endodonti og spesialist i 
 pedodonti/ Forsker, Tannhelsetjenestens kompentansesenter Vest-Hordaland 

(TkV) og Førsteamanuensis. Institutt for klinisk odontologi, Universitetet i Bergen.

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.

KURS 09.01.20 kl. 19.00 – 22.00 på Radisson Blu Atlantic Hotel. Foredragsholder: Athanasia Bletsa

Kurs i regi av RTF:  
«Hva nå? Når tannskaden skjer...  
En reise i dental traumatologi»

A
th

an
as

ia
 B

le
ts

a
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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
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STYRET RTF

Ny Deadline for Bulletin nr. 1-2020 er 12. januar 2020.

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 
Thea Alvestad
mobil: 478 34 031
e-post: 
thea_ga@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
Ida Evensen
mobil: 402 05 653 
e-post: 
ida.therese.evensen
@icloud.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.


