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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

«TSE modul 8 – spesielle faglige  
utfordringer»
14. – 15. sept og 26. – 27. okt 

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
Sommeren nærmer seg, og dette er siste bulletin før ferien.
Dessverre måtte vi avlyse siste møte. Det er jo alltid trist, men vi er 
 optimistiske og håper på større oppslutning i høst.

Først ut er modul 8 i TSE om blant annet utviklingsforstyrrelser.
Oppstart er allerede 14. september, så pass på påmeldingsfristen 12. august! Se ellers i 
bulletinen om kurset.

Etterutdanning og oppfrisking av kunnskaper er viktig for å opprettholde et høyt nivå for oss 
tannleger. Husk at NTF har flere gratis nettkurs. To av disse er obligatoriske for å fullføre 
toårs-kravet til etterutdanning. Disse er kursene er: «Folketrygdens stønadsordning» og 
«Smittevern». Pass på å ta disse før nyttår.

I oktober skal vi endelig avholde en skikkelig generalforsamling med etterfølgende middag 
sponset av RTF. En del av en generalforsamling er jo å avholde valg. Vet du om noen som 
passer, eller kan du tenke deg selv å være med i styret eller noen av nemdene, så er det 
viktig at vi får innspill fra dere. Ta i så fall kontakt med noen i styret eller i valgkomiteen. 

For meg står et punkt igjen før sommeren. I begynnelsen av juni skal jeg delta på det årlige 
forum for tillitsvalgte i Oslo. Det er alltid hyggelig å treffe andre kolleger og tillitsvalgte fra 
rundt omkring i landet.

Så står det bare igjen å ønske dere en fantastisk sommer!

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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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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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. 
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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 og Lorenz Knie
Protetikk: Inken Reichhelm, Lene Cathrin Johansen og Torbjørn
Leif Hansen (kun TMD)
Radiologi: Mats Säll

Vi ønsker spesialist i periodonti Lorenz Knie velkommen! Lorenz har 
tatt spesialistudanning ved UiB og tar i mot henvisninger både fra 
offentlig og privat sektor. 

Lurer du på noe? Ta kontakt på telefon 51 50 68 10, pr e-post eller
se www.tannhelserogaland.no/tkrog.

Sett av datoer til kurs!
20.9.22 kl. 12.00-15.00
OPG – tolkning og alt du burde vite om
Grete Blindheim, spesialist i kjeve- og ansiktsradiologi

20.10.22 kl. 12.00-15.15
Sammenheng mellom oral helse og generell helse
Heming Olsen-Bergem, spesialist i oral kirurgi og oral medisin
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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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TSE modul 8 omhandler en gruppe faglige utfordringer som de fleste tannleger står overfor i 
sin praksis. Eksempelvis behandling av utviklingsforstyrrelser av typen MIH, amelogenesis og 
dentinogenesis imperfecta, forandringer i munnslimhinnen, forskjellige medisinske diagnoser 
og atferdsproblemer i tannbehandlingssituasjoner som påvirker behandlingsvalget. Kurset gir 
råd ved behandling av både voksne og barn.

Modulen fokuserer på hvordan tannleger kan identifisere og diagnostisere slike tilstander og 
sikre et hensiktsmessig behandlingsopplegg. Det blir lagt vekt på å komme riktig ut med 
tilnærming og behandling slik at man ikke gjør vondt verre. Mange av disse pasientene 
krever langvarig behandling og oppfølging, noen ganger i samarbeid med andre medisinske 
miljø. Det er lett å velge feil behandlingsplan og feil type kommunikasjon, og det skaper flere 
problemer enn det løser.

Pasientkommunikasjon er et nøkkelbegrep i kurset. Det vil bli gitt råd og veiledning om 
tilnærming og behandling av pasienter med behandlingsvegring. Bruk av sedasjon og 
behandling i generell anestesi vil bli gjennomgått.

Det vil også bli lagt vekt på muligheter for trygderefusjon under aktuelle innslagspunkter. 
Gruppeoppgaver vil bli gitt underveis.

Gruppen av kursgivere er sammensatt av tannleger som arbeider ved Det odontologiske 
fakultet i Oslo og på TAKO-senteret.

Sentrale emner:
• Oversikt over kliniske utviklingsforstyrrelser og forandringer i tannsett og slimhinner
• Kliniske tiltak og tilnærminger
• Tverrfaglig tilnærming
• Pasientkommunikasjon med spesielt fokus på engstelige og traumatiserte pasienter
• Sedasjon og generell anestesi - når og hvordan
• Oppfølging

KURS 14.09.2022 – 27.10.2022 Radisson Blu Atlantic Hotel Stavanger

«TSE modul 8  
– Spesielle faglige  utfordringer»
Foredragsholder: Hilde Nordgarden avdelingssjef tako-senteret, Anne Rønneberg 
avdelingstannlege uio, Anne Skaare professor i pedodonti uio, og Tiril Willumsen professor i 
atferdsfag uio
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Målgruppe:  
Tannleger 

Sted og tid:  
Stavanger, Radisson Blu Atlantic

Første samling: onsdag 14. og torsdag 15. september 2022
Andre samling: onsdag 26. og torsdag 27. oktober 2022

Påmeldingsfrist:  
12. august 2022

Kurskontakt Rogaland:
For spørsmål, send mail til: fagnemnd@gmail.com

Kursavgift
Kr. 13.000

Merk nytt: Avgift for lunsj og pausebevertning er inkludert i kursavgiften.

Avmelding:
Les mer om avmeldingsrutiner på nettsiden, under «Kurs og utdanning»

Tannleger som ikke er medlem av NTF vil bli avkrevd en forhøyet kursavgift på 
kr. 17.000 for deltakelse, dersom det er plass på kurset.

Forutsetningen for godkjent TSE-kurs er tilstedeværelse på samlinger og aktiv deltakelse i 
gruppearbeid. Gruppene følges opp av de fagansvarlige i hele kursperioden, dessuten av 
lokal kursleder og NTFs sekretariat.
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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. 5-2022 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


