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Kursoversikt 2021
21. januar, torsdag DIGITALT

«Søvnapne» 
Kursholder: Ulrik L. Opsahl

18. februar, torsdag UTSATT til 2022

«Gir tverrfaglig behandling bedre  
estetikk, bedre funksjon og flere  
fornøyde pasienter?»
Kursholder: Axel Bergman

18. mars torsdag UTSATT til 2022 

«Slimhinnelidelser – diagnostikk,  
behandling og oppfølgning»
Kursholder: Tine Søland & Karina Kjølle

23. april, fredagskurs UTSATT til 2022

«Kunsten å ta gode valg – et lite  
skråblikk på antikkens gamle menn  
og gamle sannheter»
Kursholder: Erica Grunnevoll

16. september, torsdag

«Smertehåndtering / håndtering av 
dentaleutfordringer med farmaka»
Kursholder: Lasse A Skoglund

19.-20. november: Novemberkurs

«Digitale fristelser og andre 
 duppeditter»
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Kjære kolleger
Nå er det en god stund siden vi ga ut bulletin. Jeg håper at alle nå endelig er 
ferdig vaksinerte. Ellers ser det det ut til å bli bedre tider slik at vi endelig kan 
avholde kurs igjen.

Jeg gleder meg til 16. september – Lasse Skoglund skal snakke om smertehåndtering og 
dentale utfordringer med farmaka. Det blir vårt første ordentlig møte på 20 måneder! Det har 
vært stor påmelding til kurset så jeg håper at vi ikke må stenge for nye påmeldinger.

Vårt store novemberkurs 19 og 20 november er i rute. «Digitale fristelser og andre 
 duppedingser.» Her blir det røntgeninnslag, chairside digital, kjeveortopedi, protetikk, digitale 
løsninger for kirurgi m.m. Det blir forhåpentligvis mange utstillere. Baren vil være åpen og det 
blir festmiddag på fredag. Kurset holdes på Atlantic som vanlig.

2 og 3 september skal jeg og vår UTV representant, Esther Boenheim, delta på Forum for 
tillitsvalgte i Oslo. Jeg tror det kan bli interessant. Saker som skal opp til diskusjon er bl.a:

• Stortingsvalget 2021: Blir tannhelse den neste store velferdsreformen? 
 - Tannhelsepolitikk som valgkamptema: Hva sier partiene?
 - Om utkast til policydokument om NTFs syn på fremtidens tannhelsetjeneste. 

• Nødvendig tannhelsehjelp kontra kosmetisk behandling
 - «Kosmetisk behandling i allmennmedisin og odontologi» – et felles initiativ fra NTF og  
  Norsk Forening for Allmennmedisin/NFA.
 - Utkast til policydokument om NTFs syn på forholdet mellom kosmetisk behandling og  
  nødvendig helsehjelp.

• Saker fra lokal- og spesialistforeningene 

• Erfaringer fra pandemien
 - Om smittevernregler og -utstyr, kompensasjonsordninger, vaksinering og  
  kommunikasjon.

OBS! OBS! 22. oktober vil vi avholde vår generalforsamling med gratis middag som 
for 2 år siden. Vi kommer tilbake med mer info, men er det noen som kunne tenke 
seg å være med som tillitsvalgt så ta gjerne kontakt med valgkomiteen eller en i 
styret. Det er veldig lærerikt og kjekt!

Med kollegial hilsen  
Andreas Iversen

leder rtf
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Totalbehandling i tverrfaglig team
Spesialist i oral protetikk, Hannu Larsen
Spesialist i oral kirurgi, Cecilie Gudveig Gjengedal

Løkkeveien 51 post@tannlegenelarsenogboe.no
4008 Stavanger www.tannlegenelarsenogboe.no

Vi tar imot henvisninger innenfor dentoalveolær kirurgi, oral protetikk og TMD.

Vi tar også imot henvisninger for fremstilling av
snorkeskinner i samarbeid med fastlege/ØNH lege

Assistenttannlege søkes til 90% stilling vikariat i 
travel og trivelig praksis i Stavanger. Varighet ca. 
1 år fra medio desember 2021. Klinikken har 
moderne utstyr og et godt faglig miljø, med 6 
allmenn tannleger og 2 endodontister. 

Søker må ha norsk autorisasjon og beherske 
norsk skriftlig og muntlig. Vi legger vekt på god 
kvalitet, god service og godt humør. Tannlege 
med erfaring er ønskelig.
 
Søknad med CV sendes snarest til:  
tennerogtrivsel@lyse.net

Stavanger
Assistenttannlege søkes til vikariat i travel og 
trivelig praksis i Stavanger. Varighet ca 1 år fra 
april 2019. Klinikken har moderne utstyr og et 
godt faglig miljø, med 6 allmenntannleger og 
2 endodontister. 

Søker må ha norsk autorisasjon og beherske 
norsk skriftlig og muntlig. Vi legger vekt på god 
kvalitet, god service og godt humør. 
Tannlege med erfaring er ønskelig. 
Søknad med CV sendes snarest til 
tennerogtrivsel@hotmail.com
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Trenger du hjelp med endo? 
Vi har økt kapasitet og mottar henvisninger 
innen alle typer av  endodontisk behandling. 

Vi legger vekt på:
- 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.

Ole H. Nag
Spesialist i endodonti

Haakon Gramstad Skeie 
Tannlege, spesialistkandidat i 
endodonti ved Universitetet i 
Bergen. 

Jobber hos oss hver fredag.

Ole Iden
Spesialist i endodonti

Jobber hos oss hver mandag 
fra 08.45 –19.00. Er ellers 
tilknyttet TK-Vest i Bergen.

Ps: Henvisende tannleger er velkommen til å hospitere ved klinikken. 

Sølvberggt. 16, 4006 Stavanger Tlf. 51 89 50 80 / 51 89 60 88 post@otann.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 snorkeskinne. 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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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

Har du tid og lyst til å hjelpe?
Tannhelse Rogaland søker etter tannbehandlerteam TOO. 
Tannbehandlerteam skal rehabilitere TOO-pasienter oralt 
etter at de er ferdig i tverrfaglig angstbehandler team. 

Tannhelse Rogaland søker etter tannleger offentlig og 
privat som er interesserte i å få henvist en eller flere 
pasienter i året. Nødvendig opplæring vil bli gitt. Høres det 
interessant ut? Ta kontakt med leder Ingvild Dommersnes, 
ingvild.dommersnes@throg.no.

I august ønsket vi velkommen tilbake til Ingrid Gramstad 
Skeie nå som godkjent spesialist i kjeveortopedi.

Mer om oss?
www.tannhelserogaland.no/tkrog/ 
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Om kurset
Formålet med kurset er at tannleger skal få innblikk odontologisk 
relevant farmakologi: smertehåndtering, interaksjoner, bivirkninger, 
bisfosfonater og kategorisering av pasienter. Hvilke pasienten kan 
behandles i praksis og hvilke prosedyrer bør man følge.

Kurset er lagt opp som forelesning med presentasjon av ulike tema og 
gjennomgang av kasuistikker.

Om kursholderen 
Lasse Ansgar Skoglund
Fagleder Seksjon for odontologisk farmakologi og farmakoterapi, Institutt for Klinisk 
odontologi, Det odontologiske fakultet, UiO.
Spesialist i oral kirurgi og oral medisin, Det odontologiske fakultet, UiO, 2003.

Målgruppe 
Tannleger og tannpleiere.

Påmelding 
Påmelding skjer via deltager.no. Smittevernsrestriksjoner begrenser antall til 90 deltagere. 
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 16.09.2021 Kl. 18.30 – 21.30, Radisson Blu Atlantic Hotel

«Litt om hva vi lurer på i hverdagen om legemidler vi møter 
i en tannlegepraksis»
Foredragsholder: Lasse Ansgar Skoglund
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orisdental.no

Ina utfører behandling 
innen protetikk ved  
Oris Dental Madlagården.

Henvisningen kan sendes til Oris Dental Spesialistene, 
Pb. 633 Madla, 4090 Hafrsfjord eller til eirik@orisdental.no

Protetikk: Torbjørn Leif Hansen og Ina C. Knivsberg
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 og Kasper Dahl Kristensen
Multidisiplinær odontologi: Mona Gast

Narkosebehandling
Vi kan utføre alle typer tannbehandling i narkose.  
Ta gjerne kontakt med vår klinikksjef Inger-Johanne Nyland på  
+47 90 74 67 37 eller inger-johanne@orisdental.no for mer informasjon.

Vi ønsker spesialist i  
protetikk Ina C. Knivsberg  
velkommen  
til oss!

i
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Spesialist i oralkirurgi og 
oralmedisin Mats Hellman

Mats Hellman har sin spesialistpraksis hos Colosseum Tannlege Solakrossen 
(Sola Tannlegesenter). Han har lang og bred erfaring med alle typer 
oralkirurgiske inngrep, implantatkirurgi og oralmedisinsk behandling.

Øvrige spesialister ved senteret:
Erland Eggum- spesialist i oral protetikk
Morten Klepp- spesialist i periodonti

Solakrossen 14, 4050 Sola 
Tlf. 51 21 68 00 
solatann@colosseum.no
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STYRET RTF

Ny deadline for Bulletin nr. 4-2021 er 23. september 2021

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
Hans Kristian Ognedal
mobil: 909 65 429
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.
Roshi Frafjord
mobil: 413 92 717
e-post:  
roshi@oris-stavanger.no

Klagenemnda
Leder, Hamid Hosseini 
Tlf: 51 89 50 80
e-post: 
mailseyed1344@gmail.com

Kollegahjelp
Knut Mauland 
mobil: 908 70 899
e-post: knutmauland@hotmail.com

Mona Gast
e-post: mona@oris-stavanger.no 
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Tilgjengelighet er 
viktig for oss, derfor 
står Hans Kjetil og 
Trygve alltid  på 
for å gjøre sitt 
ytterste for hele 
fylkets tannleger.

Hans Kjetil Hiim
Tekniker
Tlf.: 906 156 82 
hans.kjetil@dentalnet.no

Trygve Lea
Selger Rogaland
Tlf.: 908 43 858 
trygve@dentalnet.no


