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20. januar, torsdag:  
«Det du trenger vite om langvarig smerte»
 • kl. 18.30 – 21.30 

 • Kursholder: Pascal Löhr

17. februar, torsdag:  
«Gir tverrfaglig behandling bedre estetikk, 
bedre funksjon og flere fornøyde pasienter?»
 • kl. 18.30 – 21.30

 • Kursholder: Axel Bergman

17. mars torsdag:  
«Slimhinnelidelser – diagnostikk, behandling 
og oppfølgning»
 • kl. 18.30 – 21.30 

 • Kursholder: Tine Søland & Karina Kjølle

29. april, fredagskurs:  
«Kunsten å ta gode valg – et lite skråblikk 
på antikkens gamle menn og gamle 
 sannheter»
 • kl. 18.00 – 20.00 

 • Kursholder: Erica Grunnevoll

September, partallsår – TSE 

25. og 26. november, novemberkurs: 
«Protetikk – estetikk»
 • Fredag: (14.30) 15.00 – 19.00 

 • Lørdag: (08.30) 09.00 – 13.00

 • Foredragsholder: Daniel Edelhoff
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Kjære kolleger
Påsken nærmer seg og de fleste av oss ser sikkert fram mot noen deilige 
feriedager enten hjemme, på fjellet, ved sjøen eller kanskje i utlandet.
I den forbindelse er det viktig at våre pasienter fremdeles kan få akutthjelp. 
Fylkestannlegesjefen har bedt oss om å si at dere selv har ansvar for å avtale 
med andre kolleger hvor pasientene deres kan henvende seg ved fravær fra praksis. Den 
offentlige tannhelsetjenesten kan ikke automatisk være akuttmottak for dere.
Husk også paragraf 16 i NTFs etiske regler forbindelse med akuttbehandling av andre 
tannlegers pasienter. Paragraf 16 om akutthjelp hjelp sier: Dersom en pasient tar kontakt 
med en tannlege for akuttbehandling, skal tannlegen kun behandle det aktuelle problem. 
Etter utført akuttbehandling skal pasienten motta epikrise eller journalutskrift. Dette til 
orientering.

NTF utfører i disse dager en spørreundersøkelse i forbindelse med etterutdanning. For å få 
et best mulig resultat av undersøkelse er det viktig at flest mulig av dere deltar. Link til 
undersøkelsen ble nylig lagt ut på Rogaland Tannlegeforenings Facebook sider. Ellers er 
linken her: https://nettskjema.no/a/dennorsketannlegeforening#/page/1

Ellers gleder jeg meg til neste kurs 29. april.
«Kunsten å ta gode valg – et lite skråblikk på antikkens gamle menn og gamle sannheter» 
med Erica Grunnevoll. Hun er sitat: En foredragsholder som begeistrer og trollbinder sitt 
publikum. Dette er et fredagskurs og RTF byr på middag etc etter kurset.

Med dette vil jeg ønske dere alle God Påske!!

Med kollegial hilsen  
Andreas Iversen

leder rtf
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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.

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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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. 

 

 
 

 
 

Tannklinikk i Kvinesdal 
Veletablert Tannklinikk i Kvinesdal  søker samarbeidspartner,  

leietannlege, midlertidig eller fast, evt. kjøper
Klinikken har en godt innarbeidet pasientportefølje, moderne utstyr og orden på HMS-rutinene. 

Klinikken har tilknyttet leie-tannpleier. Betingelsene er konkurransedyktige.  
Vi er åpne for fleksible ordninger.

Ved interesse ta kontakt med styreleder Bernt Atle Enger på tlf. 906 66 405  
eller e-post baenger@pro-revisjon.no
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Vi er her for deg og 
dine pasienter!

orisdental.no

Vi utfører spesialistbehandling på henviste pasienter både på 
Madla og i Hinna Park. Du er velkommen til å være med under 
behandlingen, og til å hospitere hos oss. For mer informasjon 
ta gjerne kontakt med Eirik Aasland Salvesen på tlf. 909 42 298 
eller e-post 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 og Mindaugas Brukas
Endodonti: Dyveke Haagensen Knudsen og Katalin Jani
Kjeveortopedi: Annlaug Stensland, Kasper Dahl Kristensen og Martin Stage
Multidisiplinær odontologi: Mona Gast

Narkosebehandling
Vi kan utføre alle typer tannbehandling i narkose. For mer informasjon 
ta gjerne kontakt med klinikksjef Inger-Johanne Nyland på tlf. 907 46 737 
eller e-post inger-johanne@orisdental.no.

Henvisningen kan enten sendes til Oris Dental Spesialistene, Pb. 633 Madla, 
4090 Hafrsfjord eller til eirik@orisdental.no. Unntak: Henvisninger til Martin Stage 
sendes til Oris Dental Martin Stage, Madlakrossen 25, 4042 Hafrfsjord eller til 
martin.stage@orisdental.no

i
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Hils på vår nye spesialist!

Erland Eggum
Oral protetikk

Morten Klepp
Periodonti

Mats Hellman
Oral kirurgi og oral medisin

Afif Tabbara
Endodonti

Vi ønsker tannlege og spesialist i endodonti Afif Tabbara 
velkommen til oss i Colosseum Tannlege Solakrossen. Han tar 

imot henvisninger til rotfylling og rotfyllings-
relaterte kasus.  

Trenger du å henvise en pasient? Ta kontakt med oss på 
telefon 51 21 68 00 eller e-post 

solakrossen@colosseum.no

Våre spesialister
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De fleste av oss innser at livet langt fra er svart hvitt. Livet består av 
dilemma og valg. Vi tar alle store valg og små valg. Hva påvirkes vi av 
og hvordan kan vi ta de beste valgene?
Antikkens filosofer var opptatt av dyder og godhet. Dyd betyr å duge 
eller være god til. En dugende leder og en dugende medarbeider 
bidrar til å utvikle seg selv og andre og viser seg tilliten verdig ved 
gode valg.

OM KURSHOLDER:
Erica Grunnevoll er en ettertraktet foreleser, inspirator, kursleder, fasilitator, prosessleder og 
coach. Hun har utviklet anerkjente konsepter innenfor kommunikasjon og teamarbeid, 
endringsledelse, den nødvendige samtale og konflikthåndtering.

Erica er kjent for å få frem dybde og kløkt på en hverdagslig og jordnær måte. Erica skaper 
gjenkjennelse, hun levendegjør. Erica bringer, så vel gammel som ung, medarbeider som 
leder, praktiker som teoretiker, inn i det levende liv. Det gjør hun på sin enkle måte ved hjelp 
av lun humor og dyp refleksjon. Hun har embetseksamen i teologi (Cand. Theol) fra 
 Universitet i Oslo og arbeidet i flere år som prest i den norske kirke. Hun var verdens første 
kvinnelige prest i FN-styrkene og har erfaring som prest fra fengsel, forsvaret, FN-styrkene 
og oljeplattformer. I flere år har hun vært tilknyttet Universitetet i Agder som timelærer og 
sensor. Hun har videreutdanning innenfor kommunikasjon, coaching og samtaleterapi. Erica 
er partner i CoachTeam – House of Leadership.

Målgruppe 
Tannleger og tannpleiere.

Påmelding 
Påmelding skjer via deltager.no. Der vil man finne kurset under Rogaland tannlegeforening. 
Det vil ikke være mulig med påmelding etter påmeldingsfristen. Avmelding vil bli belastet 
med et overføringsgebyr. Avmelding etter påmeldingsfrist refunderes ikke. Det er heller ikke 
mulig å få delta på kurset ved uanmeldt oppmøte «i døren» på kursdag. 

KURS 29.04.2022 Kl. 18.00 – 20.00, Radisson Blu Atlantic Hotel Stavanger

«Kunsten å ta gode valg; – et lite 
 skråblikk på antikkens gamle menn og 
gamle sannheter»
Foredragsholder: Erica Grunnevoll
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QR-kode 
for offentlig 
påmelding

QR-kode 
for privat 
påmelding
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Forrett: Varmrøkt laks, eggekrem, trøffelvinaigrette, syltet agurk 
 
Hovedrett: Ytrefilet av storfe, peppersaus, sauterte grønnsaker i sesong, klassisk 
potetpurè 
 
Dessert: Hvit sjokolade panna cotta, bringebærsorbet 
 
Pris: 635,- 
 
Hele gruppen må ha samme meny. 
 
****** 
 
 
Aperitiff: Champagne 225, - / G&T 135, - / Husets musserende 119,- 

Forrett: Seifried Old Coach Road Unoaked Chardonnay 675/139 

Hovedrett: Premium Red: Rivarey Rioja 674/136 

Hovedrett: Husets vin rød 535/110 
 
Dessert: Royal Tokaji Aszu Blu Label 5 Puttyonos 135 
 

MIDDAG APRILKURS
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Forrett: Varmrøkt laks, eggekrem, trøffelvinaigrette, syltet agurk 
 
Hovedrett: Ytrefilet av storfe, peppersaus, sauterte grønnsaker i sesong, klassisk 
potetpurè 
 
Dessert: Hvit sjokolade panna cotta, bringebærsorbet 
 
Pris: 635,- 
 
Hele gruppen må ha samme meny. 
 
****** 
 
 
Aperitiff: Champagne 225, - / G&T 135, - / Husets musserende 119,- 

Forrett: Seifried Old Coach Road Unoaked Chardonnay 675/139 

Hovedrett: Premium Red: Rivarey Rioja 674/136 

Hovedrett: Husets vin rød 535/110 
 
Dessert: Royal Tokaji Aszu Blu Label 5 Puttyonos 135 
 

Velkommen til middag for hele tannhelseteamet etter aprilkurset!
Vi håper på en hyggelig kveld sammen med kolleger på Hotell Atlantic!
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Lokalisasjon av slimhinneforandringer
Kinn
Leppe
Tungen/munngulv
Gingiva
Gane
Medikamentell terapi

MÅL:
1) Oversikt
2) Lokalisasjon
3) Farge-, form og konsistensavvik eller  
 som sår
4) Om forandringen er patologi eller  
 normalvariasjon

Orale manifestasjoner av systemisk 
sykdomteder 
Orale manifestasjoner av systematisk 
sykdom er tegn og symptomer av sykdom 
som forekommer andre steder i kroppen 
oppdaget i munnhulen og muntlige sekreter.
1) GI (Morbus Crohns, ulcerøs kolitt, cøliaki)
2) Hematologiske (anemier,leukemi, lymfom,  
 mangelsykdom, blødningsykdom)
3) Medikamentindusert (After, Lichenoide  
 forandr. mfl)
4) Inflammatorisk sykdm (Behcets syndrom)
5) Hud (Lichen, pemfigus, slimhinne - 
 pemfigoid, LE)
6) Revmatiske/Bindevev (LE, Sjøgrens)
7) Infeksiøse inflammasjoner (virus,   
 bakterier, sopp)

Referat marskurs. Foredragsholder: Tine Søland & Karina Kjølle.

Slimhinneforandringer diagnostisering og 
histologiske funn, lokalisasjon

Tunge
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Munngulv

Leppe
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Gane

Gingiva
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Snusforandringer
1) Det er sannsynlig at bruk av snus øker  
 risikoen for kreft i spiserøret og Bukspytt- 
 kjertelen.
2) Bruk av snus gir forandringer i slimhinnen  
 i munnhulen.
3) Det er usikkert om bruk av svensk snus  
 påvirker risikoen for kreft i munnhule, kan
 ikke utelukkes.
4) Det er sannsynlig at bruk av svensk snus  
 øker risiko for høyt blodtrykk og øker
 dødeligheten i etterforløpet av hjerte - 
 infarkt og hjerneslag.
5) Det er sannsynlig at høyt forbruk (> fire  
 bokser snus per uke) av svensk snus  
 blant menn gir stor økning i risikoen for  
 diabetes type 2 og for metabolsk  
 syndrom.

Terapi – orale slimhinnelidelser
1) Antimykotisk medikamenter
2) Lokale – eventuelt systemiske steroider
3) Immunmodulerende, DMARDS – ikke  
 biologisk og biologiske medikamenter.

Antimykotika
Basert på resistensbestemmelse
Mycostatin evt Nystimex mixtur (nystatin)
Zol-preparater (fluconazol, itraconazol, 
ketoconazol)
Ingen sensitivitet for zol-preparater
Benytte amfotericin B-preparat 
 (registreringsfritak)

Steroider
Lokale steroider
- Kenacort –T, 0.1% i orabase pasta
- Synalar
- Volon – A
- -Dermovat, orabase pasta
- Clobetasol dental gel o.o2%
- Systemiske steroider

Immunmodullerende medikamenter:
DMARDS, ikke-biologiske – Metotrexat, 
Imurel
DMARDS, biologiske – (TNF blokkere) – 
 Embrel, Remicade, Humira,
Benepali, Dapson, Mab Thera.
 

JAK – hemmere
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Tannhelsetjenestens 
kompetansesenter Rogaland

Spesialisttannklinikken har alle fagspesialiteter og 
tilbyr tverrfaglig behandling. Vi har god kapasitet og 
alle tannlegespesialistene tar imot nye pasienter. 
Henvis gjerne pasienter til våre tannlegespesialister!

Foto: Tom
 H

aga

Endodonti: Afif Tabbara og Elisabeth Samuelsen
Kjeveortopedi: Ingrid Gramstad Skeie og Linn Haugland
Oral kirurgi: Gregor Volz, Mindaugas Brukas og Murwan Idris 
Pedodonti: Andrzej Adam Pawlowski og Ciara Houlihan
Periodonti: Fahri Demirbas (kun prioriterte pasienter)
Protetikk: Inken Reichhelm, Lene Cathrin Johansen og Torbjørn
Leif Hansen (kun TMD)
Radiologi: Mats Säll

Lurer du på noe? Ta kontakt på telefon 51 50 68 10, 
pr e-post eller se www.tannhelserogaland.no/tkrog.
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STYRET RTF
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
Lisa Willassen
mobil: 452 50 122
e-post: 
lisac@lyse.net

UTV-repr.
Christiane Howlid Dale
mobil: 412 48 770
e-post: 
christiane.dale@lyse.net 

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 

Ny deadline for Bulletin nr. 4-2022 er 23. mai 2022

Vedrørende Bulletin og annonsering, 
vennligst bruk E-post adressen RTF-Bulletin@outlook.com



Avsender: Thea Grass Alvestad
Kjøpmannsbrotet 5, 4351 Kleppe
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Tilgjengelighet er 
viktig for oss, og 
Hans Kjetil er vår 
dyktige tekniker i 
Rogaland som 
hjelper deg med det 
du trenger når du 
trenger det.

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

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


