
DENTALUTSTILLING • KURS • MIDT-NORSK FESTAFTEN

20.–21. april 2023
Clarion Hotel Trondheim



2 3

Velkommen Velkommen

Velkommen til
det 31. Midt-Norgemøtet 
i Trondheim 20.–21. april 2023
på Clarion Hotel Trondheim
Brattørkaia 1, 7010 Trondheim – Tlf. +47 73 92 55 00 

Styret STTF:
Leder Anne Kristine Solheim, nestleder Mari Brenne Dreier, kasserer Tore Andre Ohm, 
sekretær Ingrid Christoffersen, styremedlem Patrik Cetrelli, styremedlem Eivind Skaar, 
styremedlem – leder LNU Siri Ljøkjel, UTV. Varamedlem Guri Landsem Mjøen,
varamedlem Tine Rønne Nergård, varamedlem UTV Steffen N. Haugen

Styret i kursnemnda: 
Leder Kai Åge Årseth, Ivar Fagerholt, Silje Thorvaldsen, Knut Gätzschmann,  
Ingunn Omestad Solberg og Per Christian Tronesvold.

Kjære venner og kolleger,
det er en stor ære for meg å, nok 
en gang, kunne invitere dere 
alle til vårens vakreste eventyr 
i Trondheim, Midt-Norgemøtet!

For oss i STTF er dette årets 
høydepunkt, og jeg vet at det er 

det for mange av dere der ute også. Vi syns det er 
umåtelig stas at mange av dere velger å ta med 
hele klinikken på kurs og fest med oss, og er stolte 
av å kunne presentere programmet for dere.

Tradisjonen tro blir det kurs for både tannhelse-
sekretærer, tannpleiere og tannleger, og selvsagt 
også kurs for hele teamet samlet. I år er det kun 
odontologiske kurs, med dyktige tannleger både 
fra lokalmiljøet og andre land, og selvsagt tann-
leger fra andre deler av Norge.

Fra Trøndelag kommer kjeveortoped Kristoffer 
Aavatsmark for å oppdatere tannpleierne innen 
kjeveortopedi. De vil også få en forelesning med 
tannlege Torgils Lægreid, en kjent foredragsholder 
for de fleste i landet. Han kommer til å gå gjennom 
de fleste skader på tennes hardvev, fra karies, via 
slitasjeskader til mineraliseringsforstyrrelser. 

For tannhelsesekretærene blir det også varierte 
tema. Svenske Michael Braian foreleser om 
for  skjellen mellom konvensjonelle avtrykk og 
digitale scanninger, noe som de fleste jobber mer 
og mer med. Det blir også et kurs i endodonti 
for tannhelse sekretærer med andre generasjons 
endodontist, Dyveke Knudsen. Hun er en karis-
matisk og veldig faglig dyktig foreleser jeg tror vi 
kommer til å se mye av i årene som kommer.

For tannlegene blir det to kurs. Den utrolig dyktige 
protetikeren Finlay Sutton kommer fra Storbri-
tannia for å ha et to-dagers masterclass innen 
avtagbar protetikk. Sutton driver en privat praksis 
sammen med en tanntekniker, og jobber uteluk-
kende med avtagbar protetikk. Om du ikke har sett 
videoen hans på Midt-Norgemøtets facebookside, 
anbefaler jeg deg å gå inn og sjekke den med en 
gang! I tillegg blir det et dagskurs med Michael 

Braian, som også foreleser for tannhelsesekre-
tærene.  Temaet er det samme, Konvensjonelle 
vs digitale avtrykk, men her gås det litt dypere i 
materien, og han vil også snakke om muligheter 
med 3D-printing innen odontologien.

For hele teamet har vi også to kurs på fredagen. 
Det ene er med selveste dekan og professor ved 
UiO, Tiril Willumsen. Hun har et brennende 
engasjement for pasientene, og skal forelese om 
hvordan man best kan ivareta pasientene midt i 
en travel klinisk hverdag. Odontologisk psykologi 
er viktig for alle i teamet, helt fra pasienten tar 
kontakt pr mail eller telefon, når de blir hentet inn 
fra venterommet, under behandling og hvordan 
de følges helt til de drar fra klinikken. Jeg tror de 
fleste vil få noen gode tips og råd her!

Det andre kurset for hele teamet er innen klinisk 
fotografi, med dentalfotoentusiast og tannlege 
Christoffer Bjelland. Det er nyttig og mer 
og mer viktig å ta kliniske fotos som en del av 
behandlingen og dokumentasjon, og det er svært 
nyttig at alle i teamet kan ta gode bilder. 

Det blir jo selvsagt også Midt-Norsk festaften, 
med både god mat, godt i glasset og magisk 
underholdning. Jeg kan garantere god stemning 
og en kveld du ikke vil glemme med det første! 
Det har de siste årene vært fullt på festen, så det er 
lurt å være tidlig ute her. Vi vil, som alltid, operere 
med venteliste her for de som er for sent ute, men 
vi prøver så godt vi kan å få plass til flest mulig. 

Jeg vil også anbefale alle som kan, å bo på 
hotellet hvor alt skjer. Det er en spesiell stemning 
der fra start til slutt, møte gamle kjente til frokost 
og slippe å vandre ut i svært vekslende trøndersk 
vårvær for å komme i seng etter festen. 

Jeg gleder meg utrolig mye til å se dere her i 
Trondheim og til å få ønske dere velkommen 
torsdag 20. april klokken 9 i storsalen!

Vi ses snart!?

Anne Kristine (Tine) Solheim
leder, STTF



54

DentalutstillingMøtested

Inngang til konferansesaler

Clarion Hotel Trondheim Plassering av utstillere på kart til Midt-Norgemøtet 2023

Stand Utstiller
1 Best Dental Trading Curasept Norge

2 Danske Bank

3 Opus Systemer As

4 Voco Gmbh

5 Ems Nordic As

6 Plandent Norge

7 Plandent Norge

8 Tannlab As

9 Jacobsen Dental As

10 Jacobsen Dental As

11 Dentsply Ih As

12 Dental Direct As

13 Straumann As

14 Straumann As

15 Technomedics Norge As

16 Technomedics Norge As

17 Lic Scadenta As

18 Lic Scadenta As

19 Dental Sør As

20 Dental Sør As

21 Ergo Optikk As

22 Proteket As

23 Nobel Biocaree Norge As

24 3M Norge As, Oral Care Div

25 Colgate Norge

26 Unident As

27 Unident As

28 Novus Dental

29 Novus Dental

30 Zilke

Stand Utstiller
31 Artinorway Dentalforum As

32 Dentalspar As

33 Unilever Norge As

34 Ivoclar Vivadent Ab

35 Dentalcall – Call Systems Norge As

36 Alfa Dental Norge As

37 Sunstar Gum

38 Coltene/Whaledent Vertribes-
service Und Maarketing Gmbh

39 Saga Regnskap Hønefoss As

40 Os Tannteknikk As

41 Tannhelsesekretærenes Forbund

42 Dürr Dental Se

43 Collectio As

44 Medicvision/Zeiss As

45 Haleon

46 Oral-B V/Contrast

47 Oris Dental Holding As

48 Leger uten grenser

49 Colosseum Tannlege

50 Tonne Dental As

51 Garnes Data As

52 Tepe Nordic Ab

53 Health Workers As

54 Azets Insight As

55 Nsk Nordic

56 Medic It As

57 Trinnvis As

58 Kuraray Noritake

59 TK Midt
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Påmelding

Påmelding skjer elektronisk 
https://www.deltager.no/register/#/MNM23 

eller link på tannlegeforeningen.no

Priser: 
Deltakelse en kursdag: kr 2700,-. Deltakelse to kursdager: kr 4800,-.
For tannleger som ikke er medlem av NTF, kommer et tillegg på kr 1000 pr. kursdag.
Studenter og videreutdanningskandidater betaler kun for dagpakke kr 695 pr. dag.
Pensjonister/ikke yrkesaktive tannleger betaler ikke kursavgift, men betaler for lunsj 
kr 300 pr. kursdag. 

Studenter, videreutdanningskandidater, styret i STTF, æresmedlemmer, pen sjo nister  
og tannleger som ikke er medlemmer av NTF, melder seg på via: 
https://www.deltager.no/register/#/MNM23styret

Dagpakke inkluderer: 
• Innholdsrik lunsj m/kaffe & te 
• Fri kaffe- & tebuffet hele dagen 
• Frukt, grønt og kake i buffet på formiddag og ettermiddag

Festaften torsdag 20. april på Clarion Hotel Trondheim: 
Kuvertpris kr 1095,-. Drikke bestilles individuelt. 
Bonger kan kjøpes på hotellet under kursdagen.

Påmeldingsfrist 10. april 2023

NB! Fram til 1. april vil det kun være mulig å melde seg på festaften dersom du  
har meldt deg på ett eller flere kurs.

Du finner oss også på Facebook ved å søke på www.facebook.com/MidtNorgemotet
Spørsmål angående påmelding og fagprogram rettes til Kai Åge Årseth: 
kaiage1972@gmail.com
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Bli med  
på laget!

Vi kan tilby trygghet ved 
å være en del av et sterkt 
fagmiljø med en robust ad-
ministrasjon, og engasjerte 
lagspillere som vil bidra til 
å videreutvikle potensialet i 
din klinikk.

Vi har et mål om å 
være bransjeledende på alt 
fra pasientkommunikasjon 
til arbeidsmiljø. Hos oss 
er det med andre ord ikke 
bare teknisk behandling 
som står i fokus, her står 
det mellommenneskelige 
minst like høyt i kurs.

For å kunne tilby våre  
pasienter trygg og opp- 
datert behandling satser vi 
tungt på fag. Med vårt eget 
Oris Academy ønsker vi  
å dele faglig entusiasme, og 
sørge for kompetanse- 
heving i alle ledd av tann-
helseteamet.

Hauk Øyri
Director, Oris Academy
+47 936 31 009
hauk@orisdental.no

Eirik Aasland Salvesen
CEO, Oris Dental
+47 909 42 298
eirik@orisdental.no

orisdental.no

Utvikle din 
klinikk?

Vi ser etter gode 
lagspillere!

Kurs for hele 
teamet

MNM_Annonse_A5sta�ende_V1.indd   1MNM_Annonse_A5sta�ende_V1.indd   1 12.12.2022   14:16:3212.12.2022   14:16:32
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KURS 1: Finlay Sutton
Cosmos 3 

Målgruppe: Tannleger

Kursbeskrivelse: Learning Outcomes
1. Learn how to maximise complete denture 

retention and stability
2. Have improved ability to make dentures look 

like beautiful natural teeth
3. Learn a reliable technique to record the jaw 

relations accurately using gothic arch tracing
4. Have improved patient outcomes with patients through enhanced 

clinical techniques and patient management
Pause

5. To see the construction methods and function of  partial dentures 
which work like removable bridges, protecting the periodontium of  
compromised abutment teeth

6. To appreciate that well designed and well-made removable dentures 
are a valid alternative to implant supported restorations

7. Making superb impressions resulting in accurately fitting cobalt chro-
mium frameworks

8. To learn a system of  partial denture design which anticipates future 
abutment failure allowing artificial tooth additions onto cobalt chro-
mium minor connectors of  the denture at a later date

9. To see cases where implant/attachments can help with retention and 
avoiding unsightly clasps

07.30–08.30  Registrering/dentalutstilling

08.30–09.00  ÅPNING

09.00–10.00  Kurs
10.00–10.30  Pause/dentalutstilling
10.30–11.30  Kurs

11.30–12.30  Lunsj/dentalutstilling

12.30–13.30  Kurs
13.30–14.00  Pause/dentalutstilling

14.00–15.00  Kurs

KURS 2: Michael Braian
Del 1 Cosmos 2  

Målgruppe: Tannhelsesekretærer

Kursbeskrivelse: Skillnaden mellan konventionella och  
digitala avtryck. 

 • Vad ska man tänka på när man skannar? 
 • Finns det några fördelar för tandsköterskor 
  och tandhygienister?
 • Framställningstekniker som fräsning och 
  3D-printning 
 • Vad kan man framställa med en 3D printer? 
 • Vad ska man tänka på när det gäller arbets- 

 miljö, hygien och toxicitet
  

KURS 2: Dyveke Knudsen
Del 2 Cosmos 2 

Målgruppe: Tannhelsesekretærer

Kursbeskrivelse: Endo – nyttige tips og triks! 
 • Gode rutiner gir lave skuldre og arbeidsglede. 
 • Hvordan organisere effektiv arbeidsflyt? 
 • Hvem gjør hva? 
 • Rett behandling av utstyr og materialer.
 • Endo er gøy!

07.30–08.30  Registrering/dentalutstilling

08.30–09.00  ÅPNING

09.00-09.30  Pause/dentalutstilling

09.30–10.30  Kurs (Michael Braian)
10.30–11.00  Pause/dentalutstilling
11.00–12.00  Kurs (Michael Braian)

12.00–12.30  Pause/dentalutstilling
12.30–13.30  Kurs (Dyveke Knudsen)

13.30–14.30  Lunsj/dentalutstilling

14.30–15.30  Kurs (Dyveke Knudsen)

Torsdag 20. aprilTorsdag 20. april

Se utvidet kursbeskrivelse 
på side 23
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KURS 3:  Torgils Lægreid
Del 1 Livingroom 
Målgruppe: Tannpleiere

Kursbeskrivelse: Karies, tannslitasje og mineraliserings-
forstyrringer: diagnostikk, forebygging og 
behandling

 Sykdommer og forandringer i tennenes hardvev 
utgjør en stor del av den kliniske hverdagen vår, 
og god kunnskap rundt diagnostikk og behandling av disse er følgelig viktig. 
Den minimalinvasive tankegangen som er ønskelig i odontologi krever en 
tidlig og korrekt diagnostikk slik at forebyggende tiltak kan settes tidlig inn. 
For slik diagnostikk finnes det mange tilgjengelige metoder og hjelpemidler, 
noen bedre enn andre. Foredragsholderen vil ta for seg diagnostikk av 
karies, tannslitasje, og mineraliseringsforstyrrelser som for eksempel dental 
fluorose, samt klassifisering og forebygging/behandling av disse. Fore-
draget vil også ha med mange kliniske eksempler. 

KURS 3: Kristoffer Aavatsmark
Del 2 Livingroom 

Målgruppe: Tannpleiere

Kursbeskrivelse: • Hva henvises tidlig til kjeveortoped
 • Retinerte tenner
 • Følger av manglende tenner i tannrekker
 • Gingivalretraksjoner

07.30–08.30  Registrering/dentalutstilling

08.30–09.00  ÅPNING

09.00–09.30  Pause/dentalutstilling

09.30–10.30  Kurs (Torgils Lægreid)
10.30–11.00  Pause/dentalutstilling
11.00–12.00  Kurs (Torgils Lægreid)

12.00–12.30  Pause/dentalutstilling

12.30–13.30  Kurs (Kristoffer Aavatsmark)

13.30–14.30  Lunsj/dentalutstilling

14.30–15.30  Kurs (Kristoffer Aavatsmark)

Torsdag 20. april

KURS 4: Michael Braian
Cosmos 1  

Målgruppe: Tannleger

Kursbeskrivelse: Del 1 (60 min)
 • Skillnaden mellan konventionella och digitala
  avtryck
 • Vad har vi för fördelar med digitala avtryck? 
 • Vad har vi för nackdelar med intra oral scanning?

 Del 2 (60 min) 
 • Vad ska man tänka på när man skannar enklare tandstödda fall? 
 • Vad ska man tänka på när man skannar avancerade tandstödda fall? 
 • Vad ska man tänka på när man skannar enklare implantatstödda fall? 

 Del 3 (60 min) 
 • What you see is what you get! Hur hanterar vi subgingivala prepara-
  tioner och blödning
 • Hur fungerar «digital smile design»? Är det bara coolt? 
 • Hur fungerar digital tandvård för avtagbara konstruktioner som proteser
  och partialproteser

 Del 4 (60 min) 
 • Vad finns det för 3D printrar på marknaden och vad är den största 
  skillnaden mellan olika tekniker? 
 • Vad kan man framställa med en 3D printer och vad bör man tänka på? 
 • Hur ser framtiden ut inom digital tandvård? 

08.30–09.30  Registrering/dentalutstilling

09.30–10.30  Kurs 
10.30–11.00  Pause/dentalutstilling
11.00–12.00  Kurs 

12.00–12.30  Pause/dentalutstilling

12.30–13.30  Kurs 

13.30–14.30  Lunsj/dentalutstilling

14.30–15.30  Kurs

Fredag 21. april
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KURS 5: Finlay Sutton
Cosmos 3 

Målgruppe: Tannleger

Kursbeskrivelse: Learning Outcomes:
1. Learn how to use attachments such as  

Locators® in the best way.
2. Learn how to make dentures fit the implants 

and the supporting soft tissues properly.
3. Learn methods for optimising the aesthetics of  implant supported 

dentures.
4. Have improved understanding of  metal reinforcement to strengthen 

the dentures.
Pause

5. Making immediate dentures as stable, comfortable and secure as 
possible

6. Correct preparation of  the models
7. Taking superb impressions even with mobile teeth and bridges.
8. Planning cases carefully to achieve optimum aesthetics and function 

of  immediate dentures
9. Know the best time to reline or remake the dentures
10. Have happier patients with improved outcomes
11. Better communication with your dental technician

Se utvidet kursbeskrivelse på side 23–25

08.30–09.30  Registrering/dentalutstilling

09.30–10.30  Kurs 
10.30–11.00  Pause/dentalutstilling
11.00–12.00  Kurs 

12.00–12.30  Pause/dentalutstilling

12.30–13.30  Kurs 

13.30–14.30  Lunsj/dentalutstilling

14.30–15.30  Kurs

Fredag 21. april

KURS 6: Tiril Willumsen
Del 1 Cosmos 2  

Målgruppe:  Hele tannhelseteamet

Kursbeskrivelse: Odontologisk psykologi – midt i en travel 
klinikkhverdag

  Hva er odontologisk psykologi? Og hvordan 
bruke ferdigheter innen dette  i møte med  
pasienter.

 
 Fokus blir på enkle praktiske tips som kan brukes i en travel hverdag. 

• God kommunikasjon og  samarbeide mellom tannlege, tannhelse-
sekretær og tannpleier er en evig læringsarena- så vi snakker litt om 
hvordan vi kan gjøre hverandre bedre- uten å bruke mye tid.

• En traumebevisst holdning blant alle på klinikken kan hjelpe oss 
bedre å se hva pasienter kan slite med

• Forebyggelse, tidlig intervensjon og behandling av tannbehandlings-
angst er en viktigdel av primær tannhelsetjeneste. Hvert eneste 
besøk på tannklinikken gir mulighet for å øke eller minke angsten.   

08.30–09.00  Registrering/dentalutstilling

09.00–10.00  Kurs (Tiril Willumsen)
10.00–10.30  Pause/dentalutstilling
10.30–11.30  Kurs (Tiril Willumsen)

11.30–12.30  Lunsj/dentalutstilling

12.30–13.30  Kurs (Christoffer Bjelland)
13.30–14.00  Pause/dentalutstilling

14.00–15.00  Kurs (Christoffer Bjelland)

Fredag 21. april
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Fredag 21. april

KURS 6: Christoffer Bjelland
Del 2 Cosmos 2  

Målgruppe:  Hele tannhelseteamet

Kursbeskrivelse:  Klinisk fotografering – mer enn bare  
dokumentasjon

 • Har du et kamera som står og støver ned?
 • Er du usikker på hvilke innstillinger du bør   

 velge?
 • Tar du kun bilder fordi HELFO sier at du må   

 gjøre det?
 
 Dette kurset er for deg som ønsker å bli bedre på klinisk fotografering, 

enten du er helt nybegynner, eller om du har tatt en del bilder fra før. 

 Her vil du lære alt du trenger for å lykkes med klinisk fotografering. 
 Det blir gjennomgang av utstyr, innstillinger og teknikker som skal til 
 for å heve kvaliteten på bildene og forhåpentligvis øke gleden ved klinisk 

fotografering. Kurset passer både for deg som ønsker å ta bilder for 
dokumentasjon, og for deg som ønsker å nå ut til et bredere publikum 
gjennom publisering og markedsføring. Målet er å endre klinisk foto-
grafering fra noe man føler man må gjøre, til noe man ønsker å gjøre. 
Let’s make klinisk fotografering great again.

08.30–09.00  Registrering/dentalutstilling

09.00–10.00  Kurs (Tiril Willumsen)
10.00–10.30  Pause/dentalutstilling
10.30–11.30  Kurs (Tiril Willumsen)

11.30–12.30  Lunsj/dentalutstilling

12.30–13.30  Kurs (Christoffer Bjelland)
13.30–14.00  Pause/dentalutstilling

14.00–15.00  Kurs (Christoffer Bjelland)

Kunnskapsrik behøve
r

ikke bety kjedelig

novusdental.no  22427200



Festaften
Clarion Hotel Trondheim

Torsdag 20. april kl. 19.30

Tør du gå glipp av
dental bransjens beste fest?

Tusvik & Tønne

Meny
Kveite fra Hjelmeland

Kveite-«mosaikk» i kombinasjon med sukkertare fra 
Stokkøya, ristet fennikel, hvitt krabbekjøtt fra Hitra med 

ferskost og friske urter, hasselnøttvinagrette
Allergener: fisk, skalldyr, melk, nøtter, sulfit

Helstekt ytrefilet av storfe  
fra Trøndelag

Sprø rotchips og karse, dampet kål fra Frosta,  
stekt aromasopp, syltet delikatesseløk, oksesjy med  

ristede krydder og potetpuré med sprø løk
Allergener: melk, sulfit

Sitronterte «à la Brattøra»  
Ristede pistasjnøtter, sitron verbena og yoghurtsorbet,

sitronglace, krumble, sitrongress marengs
Allergener: egg, melk, nøtter, gluten
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Clarion Hotel Trondheim
Brattørkaia 1, 7010 Trondheim – Tlf. +47 73 92 55 00 

Andre hoteller: 
Clarion Collection Hotel Grand Olav tlf  73 80 80 80
Clarion Collection Bakeriet tlf. 73 99 10 00
Hotel Royal Garden tlf. 02525
Britannia tlf  73 80 08 00
Scandic Solsiden tlf. 21 61 46 00
Scandic Bakklandet tlf. 72 90 20 00
Scandic Nidelven tlf. 73 56 80 00 (nærmeste alternative hotell)

Bestilling av hotellromOvernatting

SCAN QR-KODEN eller gå inn på: https://www.nordicchoicehotels.no/
hotell/norge/trondheim/clarion-hotel-trondheim/

Velg dato for opphold og trykk på «Legg inn rabatt- eller 
bookingkoden din her». 
Bookingkoden for Midt-Norgemøtet 2023 er MNM2023

Vi i  Sør-Trøndelag Tannlegeforening ønsker dere  velkommen til  Midt-Norgemøtet 2023. 

40 %*

p å  a l l e  f o r b r u k s v a r e r
gyldig kun på 

Midt-Norgemøtet!

*Tilbudet gjelder på veil.priser og gjelder ikke småutstyr og digital anestesi.
Hotellrom kan tidligst bestilles fra 12. januar.

Fra 12. januar–1. februar er det kun mulig å booke minimum to netter.
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FRI FRAKT 
LAGER I NORGE
HØY SERVICEGRAD
DIREKTE TIL DEG

Tlf: 33 07 15 00
www.dental-direct.no

w

20. og 21. april 2023 
Clarion Hotel & Congress Brattøra
Trondheim

SER DEG DER!
Midt-Norgemøtet 2023

Kom innom standen vår:
• Informasjon om våre tannskinner, 

ClearCorrect
• Demoer av våre intraorale skannere 
• Virkelig gode tilbud 
• Introduksjon av våre produktnyheter 
• Face-to-face møter og diskusjoner 

ivoclar.com   Product Consultant Norge:

Making People Smile Anita Moen, mobil: 95 16 39 00

Digitale avtrykk
imponerende enkelt

VivaScan®

Den kompakte og 
intuitive intraorale 
skanneren til
tannlegekontoretNyhet!



Ta i bruk
bankavtalen

Tannlegeforeningen har på vegne av alle medlemmene forhandlet 
frem en god bankavtale, som sikrer deg et godt tilbud i årene 
fremover. Du får blant annet svært gode betingelser på lån og 
sparing, rabatt på kundeprogram og tilgang til eget VIP kundesenter.

Som kunde i Danske Bank får du personlig rådgivning tilpasset dine 
individuelle behov, planer og ambisjoner – nå og i fremtiden. Når og 
hvordan du ønsker å møte banken, er opp til deg.

Les mer på danskebank.no/tannlegeforeningen

Trygghet over tid
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Finlay Sutton
Finlay is a prosthodontist based in Garstang (North West England) 
limiting his clinical work to removable dentures. Together with his 
highly skilled dental technician (Rowan Garstang), working in the 
room next door, they provide superbly functioning and life-like 
dentures which profoundly improve their patients’ quality of  life.
 Finlay loves teaching dental professionals how to provide state 
of  the art dentures, aiming to ignite enthusiasm for removable 
prosthodontics.
 Finlay qualified in 1993 and spent 6 years in general practice, 
during this time he found providing dentistry unpredictable and 

very stressful. This led him to leave general practice and gain a further 7 years formal trai-
ning in prosthodontics and restorative dentistry at Manchester and Liverpool dental hospitals 
prior to establishing his specialist referral practice in 2007.
 Finlay concentrates his professional life within three areas of  removable prosthodontics, 
namely; 1. clinical provision for patients, 2. training/lecturing/mentorship for dental profes-
sionals, 3. research and development.
 Teaching website: https://www.finlaysutton.co.uk/
 Practice website: https://www.garstangdental.co.uk/

Synopsis day 1, part 1: Complete dentures – The 7 secrets to great function and aesthetics
I will present the clinical steps used to maximise the stability and retention of  complete 
dentures. I will demonstrate how I achieve prosthodontic privacy by restoring the oral archi-
tecture giving patients natural aesthetics. I will cover impression making, prescribing the arti-
ficial tooth positions using dentate photographs and how to accurately record centric relation 
using gothic arch tracing. This lecture will also be of  benefit to implant dentists for optimising 
tooth positions prior to fixture placement.

Synopsis day 1, part 2: Removable partial dentures (including implant retained RPDs)  
– The 7 secrets to great function, aesthetics and managing the failing dentition
I will present a Scandinavian technique used to make partial dentures function like “removable 
bridges”. This system allows for future tooth additions onto cobalt chromium minor connec-
tors in the event of  support teeth failure. This is based on splinting mobile teeth protecting 
the periodontium from occlusal forces. I will show the steps to achieve predictable results 
including cases having had failed dental implants. I will show some cases where attachments 
on natural teeth and dental implants are useful in avoiding clasps and improving retention.

Synopsis day 2, part 1: Implant supported overdentures – protocols to ensure success
I will share the techniques I use to achieve predictable results with implant supported 
complete and partial dentures. This will be a distillation of  25 years experience showing 

Kursgivere
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solutions to the mistakes I have made with implant supported over-dentures. I will present 
the steps involved in planning, implant positioning, attachments, impression making, occlusal 
registration, tooth positioning and internal strengthening of  the prostheses.

Synopsis day 2, part 2: Immediate denture Masterclass
Immediate dentures are some of  the most difficult and least well tolerated dentures that we 
give our patients. I will share with you the techniques and methods Rowan Garstang (my 
dental technician) and I use to achieve predictable results with immediate dentures. I will 
show how I make superb impressions – even with mobile teeth in the way. The process from 
diagnosis, treatment planning and treatment provision will be shown in detail with lots of  
clinical cases. The day will be full of  tips, techniques and practical advice which can be imple-
mented straight away into practice.

Michael Braian 
Michael examinerades som tandläkare, tandtekniker på tandvårds-
högskolan i Malmö. Efter 10 år av forskning inom digital tandvård 
försvarade Michael sin avhandling «digital Dentistry» 2018. Idag 
är Michael ST i oral protetik med anknytning till Jönköping. Sedan 
8 år har Michael jobbat helt digitalt på sin privatmottagning Baltzar 
Tandvård där han har varit både tandläkare och tandtekniker på 
alla sina kliniska fall. Kombinationen av ett stort intresse för digital 
tandvård och protetik både i teori och praktik har gett Michael 
en ingående förståelse. Michael har också startat «the organisa-
tion for Swedish Computer Aided Digital Dentistry» (SWECADD). 
Vilket är en skandinavisk organisation som utbildar och forskar 
inom digital tandvård.

Dyveke H. Knudsen
Utdanning;
• Odontologi embetsstudiet UiO 2000–2005
• Spesialistutdanning endodonti  UiO 2014–2017

Jobb:
• Tenner & Trivsel 
• Oris Dental Madla 
• UiO Avdeling for endodonti (instruktør)

Bli med på konkurranse og vinn en 
iPad!

Kom innom oss 
og hør om:
• Usynlig tanntegulering fra AirSmile
• Skannere fra 3Shape
• Protetikken vi kan lage modellfritt

Da er du med i trekningen av en iPad!

Kontakt oss i dag på ola@artinotway.no eller telefon: 94 13 58 92 /artinorway #artinorwaygruppen

Kampanje!

Finansier din skanner med protetikk:
Vi tilbyr Trios skanner for inntil kr 0,- pr mnd.

Kom innom vår stand for mere informasjon.

Usynlig 
tannregulering
Fordeler med AirSmile 

• Prisgunstig
• Gratis online kurs
• Ingen restriksjoner 
• Er du allerede sertifi sert i usynlig 

tannregulering er du klar for AirSmile

Som autorisert 3Shape forhandler, blir 
vi mer enn gjerne din veileder og partner
ved anskaffelse av Trios skanner
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Torgils Lægreid
Førsteamanuensis ved Institutt for klinisk odontologi, UiB
Tannlege i privat praksis i Bergen

Kristoffer Aavatsmark
Cand. Odont UiB 2007
Spesialist i kjeveortopedi UiO 2012
Privat praksis Stjørdal 2012–

Tiril Willumsen
Dekan og professor i atferdsfag (odontologisk psykologi).
 Hun bygget opp og jobbet i privatpraksis i 10 år før hun startet 
sitt doktorgradsløp. I hennes avhandling sammenliknes tre ulike 
måter å behandle tannbehandlingsangst – alle tre utført av tann-
lege, uten psykologvurdering – og alle metoder hadde god effekt.
I hennes postdoktor periode startet hennes fokus på personer 
utsatt for seksuelle overgrep – her i Trøndelag.
 Dette temaet har fulgt henne videre og hun var blant annet 
fagleder for TOO de først årene da de utviklet kompetanse og 
organisering.
 I tillegg har hun jobbet mye med gerodontologi.
 Hun er veldig opptatt av den primære tannhelsetjenesten og at 
flest mulig bør få tannbehandling hos den tannlegen de kjenner 
og har tillit til. 

Christoffer Bjelland
• Privatpraktiserende tannlege i Bergen
• Utdannet ved UiB 2010
• Assistenttannlege 2010–2013
• Praksiseier 2013–nå
• Instruktørtannlege ved UiB, seksjon for endodonti 2014–nå
• Selvutnevnt dentalfotoentusiast

Våre ressurser er  dine ressurser

Vi  ses på stand 22! Der kan du v inne f lotte premier.

Hva v i  har å t i lby som ditt
samarbeidende tanntekniske 
laboratorium:

goMatic
- best i l l  d irekte fra din 3shape-skanner

Proteketlinjen
- vår paa tnerprodusea te tannteknikk

Proteket Online
- våa t  digitale ordresystem

Proteket er  Norges største tanntekniske fagmil jø med mer enn 
60 autorisea te tannteknikere.  Vi  har laboratorier  fra Alta i  nord 
t i l  Sandnes i  sør,  med spesielt  én t ing t i l  fe l les:  

Vi  går på jobb hver dag for å avlaste og støtte deg som 
tannlege,  s l ik  at  du får  best mul ig forutsetninger for å g jøre 
en god jobb.  Derfor s ier  v i  at  våre ressurser er  dine ressurser.

Les mer.
Skann QR-koden

Proteket AS - Os lo  - Tønsberg - Sandnes  - Stord - Bergen - Trondheim - Bodø - Alta - www.proteket .no



29Du får mye ig jen for å velge Norges ledende tannlegekjede

Bli en del av Colosseum Tannlege
Vi investerer i etterutdanning for våre ansatte og behandlere. 
Nå er vi på utkikk etter flere dyktige tannleger, tannpleiere og 

tannhelsesekretærere som vil være med på å videreutvikle Norges 
ledende leverandør av tannhelsetjenester. 

SKANN  
QR-kode

Treff oss på Midt-Norge møtet 20.-21. april

FOR THE ORAL HYGIENE HEROES.

Tlf: 92 21 40 63  |  www.nsk-nordic.com  |  info@nsk-nordic.comNSK Dental Nordic
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www.zilke.no • facebook.com/zilke.no

Bli serverfri 
med skybaserte

Smidig journal for tannleger

ThsF er yrkesorganisasjonen for  

tannhelsesekretærer og assistenter.  

Vi passer på at du har det bra på jobben!

Velkommen til ThsFs stand på Midt-Norgemøtet.

Meld deg inn på standen og bli med i trekning av et nettbrett!

 

 

Tlf: 33 03 57 70  |  unident.no  |  info@unident.no

SKANN MEG!

Treff oss på 

Midt Norge-møtet

20.-21. april! 



Velkommen til 3-retters middag med aperitif og fantastisk underholdning. 
Aperitif serveres kl. 19.30. Alt dette for kun kr 1095,-.
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Festaften MNM 2023 • torsdag 20. aprilMNM 2023 • torsdag 20. april

  En helaftens opplevelse du ikke kan gå glipp av!


