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

13. februar 
«Gerodonti – No teeth, no money;  
what to do in the elderly patient»
Foredragsholder: Martin Schimmel
Tid: 19.00 – 22.00 

19. mars  
«Gir tverrfaglig behandling bedre estetikk,  
bedre funksjon og flere fornøyde pasienter?» 
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
Godt Nytt År! Nå er vi vel i gang med 2020. Vi har allerede avholdt et kurs om traumer, og 
mange flere spennende kurs kommer. Jeg vil spesielt påpeke TSE kurset i periodonti som 
kommer i høst. Vær tidlig ute når påmelding kommer da det ofte blir fullt. Vi får også 
spennende og veldig dyktige forelesere på novemberkurset vårt om estetikk og protetikk.

Et nytt år gir nye utfordringer og muligheter og styret i RTF håper vi kan bidra til at medlemmene får et så godt 
utbytte som mulig av sitt medlemskap i RTF.  Ta gjerne kontakt med en av oss i styret om du har behov for 
hjelp, eller ønsker å gi innspill til vårt arbeid i foreningen.

Ellers vi jeg minne om at vi har fått nytt Gult hefte med litt endrede takster og noen endringer ellers. NTF 
sentralt holder enda på med forhandlinger om direkteoppgjørsavtalen med HELFO. Tannlegeforeningens 
hjemmesider har fått ny layout. Jeg synes det ser ba ut – gå inn å se selv.
 
Vi ønsker våre to nye medlemmer i styret Ida Therese Evensen som ny sekretær, og Thea Grass Alvestad som 
ny leder for inforsekretariatet, hjertelig velkommen. Håper de vil trives.

Med kollegial hilsen 
Andreas Iversen

leder rtf

VIKTIG INFO TIL MEDLEMMENE: Kontingent skal sendes ut som e-faktura fra og 
med i år. Alle må godkjenne den i banken. De som ikke betaler kontingent til sin 
lokalforening, kan etter nye vedtekter fra NTF, strykes fra medlemskapet i NTF.

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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Referat fra januarkurs 09.01.20, Radisson Blu Atlantic Hotel – Foredragsholder: Nancy Bletsa

«Når tannskader skjer... 
En reise i dental traumatologi»
Tips til litteratur om eller hjelpemidler ved 
dental traumer er bøker skrevet av Jens Ove 
Andreasen, samt hans nettside  
www.dentaltraumaguide.com

Dentale traumer kan være veldig alvorlige.  
I tillegg til skader på tenner kan det 
 fore komme omfatt ende skader i ansiktet.   
Hos barn omfatter 1/5 av alle skader tenner. 
Det estimeres at 1/3 av alle barn har hatt en 
eller flere skader på primære tenner. Blant 
den unge befolkningen har 1/4 opplevd 
dentale traumer. Skader skjer oftere hos 
gutter enn jenter og hyppigst hos barn i alder 
1-3 år og 8-10 år. Overkjevens incisiver er 
mest utsatt i både det primære og 
 permanente tannsettet. Periodontale skader 
dominerer i det primære tannsettet pga. 
mykere kjevebein, mens i det permanente 
tannsettet er distribusjonen mellom hardvevs- 
og periodontale skader omtrent lik. Faktorer 
som har betydning for dentale traumer kan 
være orale, miljø-, atferds- og sykdoms-
relaterte. Stort horisontalt overbitt, manglende 
leppelukking, piercinger, fritidsaktiviteter som 
hesteridning, sykdom som ADHD eller 
epilepsi er noen eksempler.

Når traumepasienten kommer
Kartlegg situasjonen når pasienten ringer.  
Hva har skjedd og når skjedde skade. Be om 
alder på  barnet, skadeomfanget; blødning, 
fakturer, utslåtte tenner, omfatter det primære 
eller permanente tenner. Dersom det er 
registrert hodeskader må det alltid vurderes 
om pasienten først må få legehjelp før tenner 
behandles. Er pasienten ikke ved bevissthet 
eller responderer ikke må de sendes direkte til 
sykehuset. 

Når pasienten kommer inn rengjøres 
traume området for blod og smuss. Dette gir 
økt oversikt for undersøkelsen og god 
mulighet for å stille rette diagnoser. Ta gjerne 
bilder for å bruke til vurdering og kontroller. 
Kartlegg skadeomfanget vha. røntgenbilder 
og kliniske undersøkelser. Deretter er 
hovedmålet å få pasienten smertefri og å 
forebygge allmenne komplikasjoner.  Kontroller 
bittet for å se etter større frakturer, kjenn etter 
fremmedlegemer dersom bittsår i leppe og 
dekk over dentintubuli for å hindre 
 bakterietilgang.  Utfør behandlingen effektivt, 
profesjonelt og skånsomt. For å klare dette 
må utstyret være klart. En traumekassett med 
undersøkelses instrumenter, kirurgisk utstyr 
dersom behov for sutur, fiksering, saltvann, 
sterile diamanter og sterile bomullspellets kan 
være tilstrekkelig.

Fyll ut traumeskjema i journalen så nøye som 
mulig. Noter alle diagnosene slik at prognose-
vurderingen blir korrekt. Dersom tannen har 
tidligere hatt traume vil prognosen til tannen 
reduseres pga. akkumuler ende skader. 

Det er viktig å huske at orale skader og 
tann traumer kan også oppstå som følge av 
vold eller mishandling. Ved slike skader ser en 
ofte skader på bløtvev hvor opphavet ikke har 
en logisk forklaring. Vær obs på dette og 
husk at vi har plikt til å melde fra om dette. 
Samspillet mellom barn og foresatt er ofte 
unormalt, og barnet sier ofte lite. Skader bak 
ørene, «fingerblåmerker» på kinn, skader på 
myke plasser på kroppen er ofte tegn på 
overgrep. 
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Hardvevsskader
Infraksjon
- Ingen substanstap. Normalt ingen  
 behandling, men i noen tilfeller forsegles de  
 med resin. Infraksjoner kan mulig gi tilgang  
 for bakterier og dermed senkomplikasjoner. 

Emaljefraktur
- Minimalt substanstap. Som regel slipes  
 kanten til dersom den er kvass, ellers kan  
 et lite lag kompositt dekke over. Som ved  
 infraksjon kan bakterier få tilgang og gi  
 senkomplikasjoner.

Emalje-dentin fraktur uten  
pulpainvolvering
- Frakturen gir blottlagte dentinkanaler. Unge  
 permanente tenner har store kanaler som  
 gir lett tilgang for bakterier og fare for   
 inflammasjon. Dekk til dentin så fort som  
 mulig – enten med komposittdekke,  
 kompositt -oppbygging eller påliming av  
 tannfragment. Dersom tannfragmentet  
 brukes bør det ha ligget fuktig for å hindre  
 fargeforskjell. Pulpanært område dekkes  
 over med kalasept eller biokeram. 

Emalje-dentin fraktur med  
pulpainvolvering
- For best mulig prognose bør det utføres  
 en partiell pulpotomi. Jobb sterilt med  
 kofferdam. Det fjernes et par millimeter av  
 pulpa for å gi plass til overkappingsmiddel  
 som dekker friskt pulpavev. Blødning  
 stopper av seg selv dersom du er i friskt  
 pulpavev. Dekk til med kalasept, biodentin  
 eller MTA (obs: misfarger), legg så et  
 lag med glassionomersement før du  
 bygger opp frakturområdet. Målet er en  
 vital tann. 

Krone-rot fraktur uten pulpainvolvering
- Den vanligste frakturlinje går fra tannens  
 labiale side til palatinale flate hvor  
 frakturen oftest er subgingival. Løst  
 fragment fjernes.  

 Vurder om området kan tørrlegges og  
 fragmentet limes på igjen. Dersom det  
 ikke er mulig dekkes det til eller bygges  
 opp for å dekke over dentintubuli. 

Krone-rot faktur med pulpainvolvering
- Som ved komplisert kronefraktur utføres  
 pulpotomi i håp om å bevare vitalitet. Ved  
 pulpainvolvering er ofte frakturen mer   
 dyptgående og kroneforlenging eller  
 kjeve ortopedisk ekstrusjon må vurderes  
 for å kunne bygge opp tannen og få en  
 tett forsegling. Dette utføres ofte ikke som  
 førstehjelp. I noen tilfeller er det ikke mulig  
 å beholde vitalitet eller bygge opp tannen  
 og tannen må ekstraheres. 

Rotfraktur 
- Disse skadene forekommer oftest i  
 tannens midtre 1/3. Tannens koronale  
 fragment har ofte en tilleggsskade som  
 subluksasjon eller ekstrusjon. Det  
 koronale fragmentet må reponeres og  
 fikseres. Røntgen tas for å kontrollere  
 fullstendig reponering. Tannens prognose  
 er bedre jo lenger apikalt frakturen ligger. 
- Dersom det koronale fragmentet blir  
 nekrotisk er det viktig å huske at kun den  
 koronale delen skal endobehandles. 

Alveolarfraktur
- Tegn på alveolarfraktur er en mobil blokk  
 av bein og tann som beveger seg i ett.  
 Dette reponeres og fikseres. Endodontisk  
 behandling må ofte utføres i ettertid. 

Periodontale skader 
Konkusjon
- Tannen har ikke økt mobilitet, men er  
 perkusjonsøm. Ingen blødning fra gingiva.  
 Tannen kan gå i nekrose, spesielt dersom  
 det at akkumuleringsskader. Ingen  
 behandling utføres. 
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Periodontale skader 
KONKUSJON SUBLUKSASJON EKSTRUSIV 
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LATERAL 
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INTRUSJON EKSARTIKULASJON 

 
  

  

 
 

Hardvevsskader 
INFRAKSJON EMALJEFRAKTUR EMALJE-DENTIN 

FRAKTUR 
EMALJE-DENTIN-
PULPA FRAKTUR 

  
  

 

KRONE-ROT 
FRAKTUR UTEN 
PULPAINVOLVERING 

KRONE-ROT 
FRAKTUR MED 
PULPAINVOLVERING 

ROTFRAKTUR ALVEOLARFRAKTUR 

   
 

 

ILLUSTRASJONER som vist i forelesning, hentet fra https://dentaltraumaguide.org/injury-
groups/permanent-teeth/, hentet 14.01.2020  
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Subluksasjon
- Økt mobilitet i tannen – enten horisontal  
 eller horisontal og vertikal. Ingen endring i  
 tannens stilling. Blødning fra gingiva  
 forekommer. Det vurderes om mobiliteten  
 er så stor at fiksering er nødvendig.

Ekstrusjon
- Tannen er forskjøvet delvis ut av alveolen.  
 Tannen reponeres (røntgenbilde tas som  
 kontroll) og fikseres i 2 uker. Husk å ta  
 pasienten inn til traumekontroller for å  
 oppdage eventuelle senskader som  
 resorpsjoner. 

Lateral luksasjon
- Som regel er tannkronen displassert  
 palatinalt og roten bukkalt. Vi ser ofte  
 fraktur av bukkal beinlamell med roten kilt  
 fast. Tannen og beinfragmentet reponeres  
 ved å legge press bukkalt og nedover.  
 Røntgen tas for å kontrollere reponering.  
 Kontroller bittet. Apikale del av tann kan få  
 alvorlige skader og tannen kan gå i  
 nekrose. Følg traumekontroller for å  
 oppdage eventuelle behov for endo - 
 behandling. 

Intrusjon
- Tannen er forskjøvet inn i alveolen. Ved  
 perkusjon fås en metallisk lyd. Dette er en  
 av de mer alvorlige skadene. Behandling  
 av slike traumer er enten å vente på  
 spontan erupsjon, eller reponere tannen  
 kirurgisk eller  kjeveortopedisk. Hva en  
 velge avhenger av hvor mange millimeter  
 tannen har blitt intrudert og om tannen er  
 rotåpen eller rotlukket. 
 o Spontan re-erupsjon: kan variere i tid  
  fra 3 til 12 måneder. Rotåpne tenner  
  har betydelig bedre prognose. 
 o Kirurgisk eller kjeveortopedisk  
  reponering anbefales dersom en  
  rotåpen tann er blitt intrudert 7mm eller  
  mer, eller en rotlukket tann er intrudert  
  mer enn 3mm. Rotlukkede tenner må  
  som regel alltid endobehandles i  
  ettertid. 
- Senskader som ankylose/erstatnings - 
 resorpsjon er vanlig. I tillegg kan det  
 forekomme infeksjonsrelatert ekstern  
 rotresorpsjon som krever endobehandling  
 så snart det oppdages. Det er derfor viktig  
 med jevne kontroller!

Apex Grad av 
intrusjon

Reposisjon

Spontan Ortopedisk Kirurgisk

Åpen ≤7mm * *Hvis ikke 
forbedring etter 
noen uker

≥7mm * *

Lukket ≤3mm * *Hvis ikke 
forbedring etter 
2-4uker

*Hvis ikke 
forbedring etter 
2-4uker

3-7 * *

>7mm *
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Eksartikulasjon
- Tannen er totalt fjernet fra alveolen. Her er  
 det viktig å tenke fort! Skyll alveolen og  
 tannen med fysiologisk saltvann. Dersom  
 tannen har vært ute av alveolen lenge kan  
 den ligge 5 minutter i Doxycycline for å  
 hindre erstatningsresorpsjon. Replanter  
 tannen og ta kontrollrøntgen. Tannen  
 fikseres i 1-2 uker. Økt fiksering gir økt  
 fare for ankylose. Husk: melketenner  
 replanteres ikke. 
- Profylaktisk antibiotika brukes for å unngå  
 infeksjon. Ved rotlukkede tenner initieres  
 endobehandling etter 1 uke, mens  
 fiksering er på plass. Rotåpne tenner har  
 mulighet for revaskularisering og bør  
 observeres nøye!
- Komplikasjoner som nekrose,  
 rotresorpsjon eller erstatningsresorpsjon  
 er vanlig. 
- Prognosen er bedre jo kortere tid tannen  
 har vært ute, helst under 60 minutter. I  
 tillegg bedres prognosen dersom tannen  
 har ligget i melk, fysiologisk saltvann eller  
 saliva. Vanlig vann bør tannen IKKE ligge i. 

Fiksering av mobile tenner
Fikseringen monteres slik at den ikke 
reduserer hygieneforhold, samt er lett å 
fjerne uten å skade tenner eller vev.  
Materialer som brukes bør tillate noe 
fysiologisk mobilitet av tennene – her 
anbefales TTS (Titanium Trauma Splint).  
Ved fikseringsfjerning bør det ikke brukes 
roterende instrumenter for lenge da dette 
kan gi  vibrasjonsskader på den allerede 
traumeutsatte tannen. Avvent derfor gjerne 
med å fjerne alle kompositten. 

Tiden tenner krever fiksering avhenger av 
diagnosen. 
- 2 uker: benyttes ved subluksasjon med  
 vertikal mobilitet, ekstrusjon, og  
 eksartikulasjon der tannen kom på plass  
 før 60 minutter var gått. 
- 4 uker: benyttes ved rotfraktur lokalisert i  
 apikale eller midtre 1/3, lateral luksasjon,  
 eksartikulasjon der tannen var ute i mer  
 enn 60 minutter og alveolarfraktur. 
- Inntil 4 måneder: benyttes ved rotfraktur i  
 cervikale 1/3

Primære tenner
Ved traumer i primære tenner er det viktigste 
å kartlegge om tennene har kommet i 
kontakt med og ført til skade på permanente 
tannanlegg. Det tas et steilt oversiktsbilde 
for å friprojisere rotspissen for permanente 
tenner og gi en indikasjon på om det har gitt 
skade. Dersom roten ser kort ut er roten 
slått bukkalt og dermed vekk fra tann-
anlegget. Dersom roten et lenger indikerer 
det at tannen er slått innover og kan har gitt 
skade på permanent tannanlegg.

Kontroller
Avhengig av diagnosen utføres det kontroller 
etter 2 uker, 4 uker, 6-8 uker, 3 måneder, 6 
måneder, 1 år og deretter årlig i 5 år. Disse 
intervallene bør overholdes for å kunne 
oppdage senskader og initiere behandling til 
rett tid. På nettsiden Dental Trauma Guide er 
det en god oversikt over  anbefalte 
 intervallene for hver diagnose. 
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Om foredragsholder
Prof. Dr. med. dent. Martin Schimmel, MAS Oral Biol
Swiss Federal Specialist for Reconstructive Dentistry SSO

Martin Schimmel is professor for Gerodontology and Removable Prosthodontics 
at the Department of Reconstructive Dentistry and head of the Division of 
Gerodontology / School of Dental Medicine of the University of Bern (Switzerland). 
He obtained his undergraduate dental degree and Dr. med. dent. from the 

University of Mainz in Germany. The University of Geneva (Switzerland) awarded his postgraduate 
degrees Privat-Docent and MAS Oral Biol. He graduated as Swiss federal specialist SSO for 
 reconstructive dentistry and founded Orophys LLC as a spin-off from the University of Bern. Martin 
received several academic awards including the IADR Unilever Hatton award for clinical research, senior 
category. Martin serves as an associate editor for Gerodontology and is member of the editorial boards 
of Clinical Oral Implants Research, the Journal of Oral Rehabilitation and the International Journal of 
Prosthodontics. He is president of the IADR Geriatric Oral Research Group (IADR GORG), past 
president of the European College of Gerodontology (ECG) and president of the Swiss Society of 
Gerodontology and Special Care Dentistry (SSGS). His professional career comprises wide clinical 
experience in private practice, university settings and geriatric hospitals. His academic interests include 
Gerodontology, CAD / CAM in prosthodontics, oral function and gero-implantology. 

Om kurset
The prevalence of edentulism is already a scarce condition in high-income households i (Slade et al. 
2014). It will be seen mostly in an older, economically deprived population. There is no doubt that this 
trend can be observed in most of the western world. What to do if the «average» edentulous patient is 
old, medically compromised, frail and poor? Should this vulnerable population be excluded from the 
benefits of implantology even if edentulous elders benefit the most of all patient groups from the 
treatment? Some countries provide funds for implant-prosthesis for the edentulous through the national 
health insurance system. Nevertheless, most governments ignore the evidence that the treatment, as 
suggested by the McGill consensus statement, is favourable in regard to biological, psychological and 
sociological aspects and shows a favourable cost-benefit ratio in the medium-term. Should implants be 
placed at all in elderly patients? What are the prerequisites and what are the specific considerations for 
the treatment? There are recent developments to simplify the procedures for providing complete 
removable prosthesis with CAD/CAM technology. They have the potential to drastically reduce 
chair-side time and laboratory costs. Also, with the advent of short and narrow diameter implants, 
minimally invasive surgical procedures become very popular in the treatment of elderly patients. Such 
treatments must always be part of on-going dental care approach, especially in frail elders.

Hvem: I would think dentists, hygienists and dental technicians, maybe also interesting for assistants.

Målgruppe: Tannleger, tannpleiere, tannteknikere

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 13.02.20 Kl. 19.00 – 22.00, Radisson Blu Atlantic Hotel 

Kurs i regi av RTF:  
«Gerodonti – No teeth, no money; what to do in the elderly 
patient?»
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www.tannhelserogaland.no/
kompetansesenteret

Tannhelsetjenestens 
kompetansesenter Rogaland
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 13. februar kl. 12.00-15.00
Dentale erosjoner – forebygging, forskning og gode råd
Aida Gacic Mulic, NIOM, tannlege, PhD, seniorforsker

Fredag 14. februar kl 12.00-14.00
Gerodontology and removable prosthodontics – what does the
research say about dental care for the elderly?
Martin Schimmel, University of Bern, professor i gerodontologi og protetikk

Fredag 13. mars kl. 0900-15.00
Dekontaminering av gjenbruksutstyr i tannhelsetjenesten
Avdeling for smittevern, Oslo Universitetssykehus

Kursavgift 400 kr.

Endodonti: 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 og Ciara Houlihan
Tannpleier: Elise Pettersen og Ida Røneid
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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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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

Solamøtet tannhelse 26. mai 2020

Periodontal prosthesis 2020. Kursgiver professor emeritus Niklaus P. Lang, Bern.
Vi er glad for å kunne ønske velkommen til 5-års jubileum for Solamøtet tannhelse på Sola 
Strand Hotell, med en av verdens ledende forelesere innen perio/protetikk.

Hold av tirsdag den 26. mai. Mer informasjon senere.
Morten Klepp og Erland Eggum



Medlemsblad for Rogaland Tannlegeforening 1 -2020   13   

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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Trenger du hjelp med endo?
Vi har økt kapasitet og mottar henvisninger 
innen alle typer av endodontisk behandling.

Vi tilstreber: 
- 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.
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STYRET RTF

Ny Deadline for Bulletin nr. 2-2020 er 16. februar 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 Grass 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: Thea Grass Alvestad, Kjøpmannsbrotet 5, 4352 Kleppe

Alt til praksisen
Kjøper du utstyr fra Dental 
Sør skal du være trygg på at 
det er høy kvalitet, og at du 
får råd av personer som vet 
hva de snakker om. 

Vi er en totalleverandør som 
gjør vårt ytterste for at du får 
den klinikken du drømmer 
om. 

Uniter fra Heka og KaVo, 
røntgenutstyr og belysning 
er bare noe av det du fi nner 
i vårt varesortiment!

Dental Sør AS | Postboks 901, 4509 Mandal | +47 38 27 88 88 | post@dentalnet.no
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