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Velkommen

Velkommen til
det 30. Midt-Norgemøtet 
i Trondheim 24.–25. mars 2022
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 Siri Ljøkjel (leder LNU). UTV-representant Line Johansen Sund. Vara styret 
Tine Nergård Rønne. Vara styret Guri Landsem Mjøen. Infosekretær Ingrid Beversmark. 
Vara infosekretær Friederike Wünsche.

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

Kjære venner og kolleger,
da er det ENDELIG på tide 
å in   vi  tere til vårens vakreste 
eventyr, Midt-Norgemøtet!

Etter snart to år med pan -
demi og få muligheter til faglig 
og sosialt samvær, håper 

jeg dere, som meg, er veldig klare for å møte 
oss igjen i Trondheim. Dette blir det 30. Midt-
Norgemøtet, og vi håper dere vil komme å feire 
med oss.
 
Årets fagprogram er blant de aller største vi har 
hatt, med flere kurs å velge mellom enn noen-
sinne. Vi benytter oss av både lokale, nasjo-
nale og internasjonale foredragsholdere, både 
innenfor odontologien og utenfor. 
 En av foredragsholderne jeg gleder meg 
spesielt til er Henrik Syse. Det er ikke ofte man 
får høre en foreleser som både er professor i filo-
sofi, søndagsskolelærer, statsministersønn og 
medlem av Nobelkomiteen, men det får vi altså 
muligheten til nå. De som han hørt han forelese, 
vet at det er en opplevelse man aldri glemmer.
 Syse deler dagen med Pellegrino Riccardi, 
som skal snakke om hvordan man kan få La 
Dolce Vita, altså det gode liv, i hverdagen og på 
jobb. Vi har vel alle noe vi tenker kunne gjort 
hverdagene bedre, og jeg vet vi alle vil ha noe å 
hente på dette foredraget. Begge disse kursene 
egner seg svært godt for hele tannhelseteamet.

Sist gang vi kunne arrangere MNM, i 2019, 
hadde vi stor suksess med kirurgi-panelet, og 
dette blir videreført i 2022, i en litt annen form. 
Denne gangen med periotenner som fokus, sett 
både fra periodontistens, kjeveortopedens og 
protetikerens ståsted. Lutnæs, Børsum og Dahl 
Kristensen er alle erfarne foredragsholdere som 
holder kurs både for allmenntannleger og spesi-
alister, i og utenfor Norge. 
 Vi får òg, for første gang, nederlandsk besøk. 
Niek Opdam og Hanneke Huijs-Visser skal 

snakke om behandling av tannsett med sterk 
slitasje, noe som blir mer og mer vanlig også 
blant de yngre pasientene. Vi vil se mer på 
årsaker, forebygging og selvsagt behandlingen 
av dette.
 For tannpleiere blir det kurs med oralkirurg 
Sigbjørn Løes. Løes har i mange år vært avde-
lingssjef  for Kjevekirurgisk avdeling på Hauke-
land sykehus, og er nå også professor ved UiT, 
Norges arktiske universitet. Han er nok også 
for mange kjent som en av forfatterne av den 
svært minneverdige fagartikkelen «Ansiktstrau-
matologi i litteraturen – en analyse av tann- og 
kjeveskader i Pondus og Asterix», som jeg sterkt 
kan anbefale som lektyre mens man venter på 
å høre han live på Midt-Norgemøtet! (Du finner 
artikkelen i Tidende på nett). Tema for dette 
kurset er derimot ikke skader, men pasient-
evaluering ut fra helseskjemaet og vanlige og 
uvanlige endringer i munnslimhinnen. En fin 
oppfrisker som nok de fleste av oss sikkert kan 
nyte godt av.
 Det siste kurset på planen er også godt egnet 
for hele teamet, og har fokus på hvordan vi kan 
skape den best mulige opplevelsen for pasi-
entene våre. Her kan jeg gi dere et lite hint: 
Mye handler om kommunikasjon! Hvordan 
vi kommuniserer godt og skaper de gode og 
trygge rammene rundt de vi får i stolen, skal vi 
lære mer om av Gard Erik Sandbakken og Frank 
Nordvik.

Ellers blir det, som alltid, en heidundrende 
Midt-Norsk festaften! De siste årene har det 
vært lange ventelister for å få plass her, så vær 
ute i god tid for å sikre deg en av plassene. 
Dagny kommer! Trøndelags egen John Brungot 
kommer! Kommer du??

Vi ses i Trondheim i mars, da?

Anne Kristine (Tine) Solheim
leder, STTF
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Dentalutstilling

Plassering av utstillere på kart til Midt-Norgemøtet 2022

Stand Utstiller

1 Best Dental Trading

2 Danske Bank

3 Opus Dental

4 Dental Direct

5 Dental Direct

6 Dental Sør AS

7 Dental Sør AS

8 EMS Dental Norge

9 Lic Scadenta AS

10 Lic Scadenta AS

11 Technomedics AS

12 Technomedics AS

13 Voco Gmbh

14 Sunstar Sverige Ab

15 Unident AS

16 Unident AS

17 Plandent AS

18 Straumann AS

19 Straumann AS

20 Plandent AS

21 Plandent AS

22 Colgate

23 Jacobsen Dental AS

24 Jacobsen Dental AS

25 Alfa Dental Norge

26 Alfa Dental Norge

27 Ergo Optikk AS

28 Tonne Dental AS

29 Novus Dental AS

Stand Utstiller

30 Saga Regnskap Hønefoss AS

31 Dentalspar AS

32 Proteket

33 Nobel Biocare Norge AS

34 Kulzer Nordic Ab

35 Dürr Dental

36 Azets

37 Glaxosmithkline

38 Oris Dental

39 Os Tannteknikk AS

40 Coltene 

41 Dentsply Sirona

42 3M Norge

43 Artinorway AS

44 Zendium

45 Dentalvarehuset AS

46 Oral B Protector & Gamble

47 Medic Vision AS

48 Medic Vision AS

49 Med In AS

50 Tannhelsesekretærenes Forbund

51 TkMidt 

52 Boneprox / GC Nordic Ab

53 Align Technology AS

54 Tepe Nordic Ab

55 Colosseumklinikken AS

56 Colosseumklinikken AS

57 Tannhelse Uten Grenser



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



Påmelding

Påmelding skjer elektronisk 
www.deltager.no/event/mnm2022 eller link på tannlegeforeningen.no

Priser: 
Deltakelse en kursdag: kr 2600,-. Deltakelse to kursdager: kr 4400,-.
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: 
www.deltager.no/event/mnm2022styret

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

Festaften torsdag 24. mars på Clarion Hotel Trondheim: 
Kuvertpris kr 1095,-. Drikke bestilles individuelt. 
Bonger kan kjøpes på hotellet under kursdagen.

Påmeldingsfrist 10. mars 2021

NB!
Fram til 1. mars 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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KURS 1: Odd Bjørn Lutnæs
Cosmos 2 Morten Borsum
  Kasper Dahl Kristensen
 
Målgruppe: Tannleger

Kursbeskrivelse: En periodontal rehabiliteringsrapsodi  
– en dag i rehabiliteringens tegn

 • Har du noen gang lurt på om du skal bevare   
 eller trekke en periodontalt svekket tann?  
• Hvordan bør periodontal status være før du   
 begynner rehabiliteringen? 

 • Har du lurt på hva som er en god nok pilar,   
 hvordan bør man preparere denne? 

 • Hvilke materialer man bør benytte ved  
 forskjellige typer protetikk? 

 • Er det best å lage én stor bro eller flere små? 
 • Tann eller implantat? 
 • Går det an å gjøre kjeveortopedi på perio-   

 dontalt svekkede tenner? 
 • Om en tann er tapt, hva kan kjeveortopeden   

 hjelpe oss med? 
 • Hvordan hjelper vi pasienten med å ta vare på  

 erstatningene videre?

 I løpet av dagen tar vi sikte på å besvare alle 
disse spørsmålene

07.30–08.30  Registrering/dentalutstilling

08.30–09.00  ÅPNING

09.00–09.30  Pause/dentalutstilling
09.30–11.00  Kurs
11.00–11.30  Pause/dentalutstilling
11.30–13.00  Kurs

13.00–14.00  Lunsj/dentalutstilling

14.00–15.15  Kurs

Torsdag 24. mars
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KURS 2: Henrik Syse 
Del 1 Cosmos 3  Filosof, forfatter, foredragsholder og forsker, med 

en Master of  Arts-grad i politisk filosofi fra Boston 
College og en doktorgrad i etikk fra UiO.

Målgruppe: Tannhelsesekretærer/hele tannhelseteamet

Kursbeskrivelse: «Etikk i forandringens tid»
 Hvordan makter vi å ta vare på sterke etiske verdier 

når så mye er i forandring hele tiden? Filosof  
Henrik Syse skal filosofere rundt hvordan vi kan 
bevisstgjøre oss og virkeliggjøre etikken i en hektisk hverdag, og ikke minst 
hvordan vi som tannhelsesekretærer kan finne rommene for etisk refleksjon.

KURS 2: Pellegrino Riccardi
Del 2 Cosmos 3 Endringsagent og en av Norges fremste eksperter på kultur og kommunikasjon.

Målgruppe: Tannhelsesekretærer/hele tannhelseteamet

Kursbeskrivelse: Hvordan skape LA DOLCE VITA på en 
arbeidsplass i konstant endring

 How does today’s fast-moving, ever-changing 
and continuously disrupted workplace affect 
people’s minds (and hearts) and their ability to 
perform to their best ability?

 What can you as an individual do to contribute 
to a better and more productive workplace?

07.30–08.30  Registrering/dentalutstilling

08.30–09.00  ÅPNING

09.05–10.00  Kurs (Syse)
10.00–10.30  Pause/dentalutstilling
10.30–11.30  Kurs (Syse)

11.30–12.30  Lunsj/dentalutstilling

12.30–13.30  Kurs (Pellegrino)
13.30–14.00  Pause/dentalutstilling
14.00–15.00  Kurs (Pellegrino)

Torsdag 24. mars
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KURS 3:  Sigbjørn Løes
Rockheim Avdelingssjef  på Kjevekirurgisk avdeling, 
Konsertsalen Haukeland universitetssjukehus og professor 
 UiT – Norges arktiske universitet.

Målgruppe: Tannpleiere

Kursbeskrivelse: Del 1: Pasientevaluering 
 Hvilke punkter i helseskjemaet bør tannpleiere 

være spesielt oppmerksomme på? Selv enkle 
prosedyrer kan av og til medføre risiko for alvor-
lige komplikasjoner, og pasienter kan ha sykdommer som kan føre til 
akutte og kjedelige utslag i stolen. Hvordan kan vi forutse og forebygge 
slike hendelser, og hvordan kan vi håndtere dem hvis de skulle oppstå?

 Del 2: Vanlige og uvanlige forandringer i munnhulen 
 Munnhulen kan fremvise et utrolig spekter av lesjoner, fargeforandringer, 

hevelser osv. Diagnostikk kan være en betydelig utfordring, og hvordan 
kan vi best mulig gjette oss til hva som trenger oppfølging eller hva som 
er farlig?

07.30–08.30  Registrering/dentalutstilling

08.30–09.00  ÅPNING

09.05–10.00  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

Torsdag 24. mars
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KURS 4: Niek Opdam, PhD, DDS

Cosmos 2  Hanneke Huijs-Visser, 
DDS

 
Målgruppe:  Tannleger

Kursbeskrivelse: Management of  severe tooth 
wear: From diagnosis to 
restorative  treatment

 Severe tooth wear is considered an increasing problem in dentistry. 
Among adolescents, in one-third of  the population dental wear is 
observed, and it is assumed that nutrition plays an important role.  In this 
course diagnosis, appearance and etiology of  tooth wear as well as diffe-
rent treatment options from monitoring to full rehabilitation in increased 
vertical dimension will be thoroughly discussed. Especially restoration 
with direct techniques using the DSO technique and the more futuristic 
CADCAM full digital rehabilitations will be presented.

 
 Main topics of  the course:
 • Diagnostic tools to diagnose (severe) tooth wear. Take note of  the  

 appearance of  the wear!

 • Finding the underlying etiology: is it really the use of  soda? 

 • When is a restorative treatment indicated or could ‘counseling and  
 monitoring’ be an option? 

 • Presentation of  different restorative approaches

 • Advantages and disadvantages of  different treatment options

08.30–09.30 Registrering/dentalutstilling  

09.30–11.00  Kurs
11.00–11.30  Pause/dentalutstilling
11.30–13.00  Kurs

13.00–14.00  Lunsj/dentalutstilling

14.00–14.45  Kurs
14.45–15.15  Pause/dentalutstilling
15.15–16.00  Kurs 

Fredag 25. mars
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KURS 5: Gard Erik Sandbakken
Cosmos 3  Frank Norvik

Målgruppe:  Tannhelsesekretærer/ 
hele tannhelseteamet

Kursbeskrivelse: Den fornøyde pasienten
 «Vi skal skape den best 

mulige opplevelsen» 
 

Del 1:

• Intro til utfordringene vi står overfor i daglig arbeid.

• Arbeidsprosessen – kritiske prestasjonpunkter.

• Aktørene – hvem er deltagere i denne helheten av tannhelse.
 Fortelling: Sanne historier fra opplevelser hos tannlegen – tidsbilder.

• Hva er det som kjennetegner situasjonen tannhelsepersonell og pasient  
 står overfor? Hvordan preger situasjonen pasienten?

Del 2:

• Rolleforståelse – profesjonalitet.

• Basis kommunikasjonskompetanse.

• Enkel basispsykologi – frykt, kontroll, uro, ubehag.
 Innspill: «Hva gjør folk glad?» 
 Eksempler fra hotell- og restaurant bransjen. 

• Hvordan kan jeg bli bedre – gjøre ting annerledes slik at pasienten blir  
 tryggere og mer fornøyd med helheten i opplevelsen av å komme til et  
 tannlegekontor?
 
Del 3:

• Foredrag: Menneskelige atferdsforskjeller – en uunnværlig kunnskap  
 for å forstå seg selv og andre.

• Andre forskjeller mennesker i mellom: kulturforskjeller mellom  
 landsdelene – alle mennesker har forskjellige psykologisk historie.

• Verdens beste metode for å finne ut av hva folk tror, mener og føler.
 

Fredag 25. mars
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Del 4:

• Om kompetanse, bevisstgjøring og læring – foredrag.

• Hva kan vi gjøre bedre? Noen enkle konkrete oppgaver som   
 beskriver arbeidshverdagen. 

08.30-09.00 Registrering/dentalutstilling

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

11.30-12.30  Lunsj/dentalutstilling

12.30-14.00  Kurs
14.00-14.30  Pause/dentalutstilling
14.30-15.30  Kurs

Fredag 25. mars
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Clarion Hotel Trondheim
Brattørkaia 1, 7010 Trondheim
Tlf. +47 73 92 55 00 

Overnatting

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 (nærmeste alternative hotell) tlf. 73 56 80 00
Ved Scandic Nidelven kan man booke rom fra 24.–25. mars med bookingkode 
BSOE240322, ta kontakt per tlf.: 73 56 80 00 eller e-post: nidelven@scandichotels.com
Fristen for å bestille med vår bookingkode er 24. februar.
Man kan også bestille via www.scandichotels.no.

Vi i Sør-Trøndelag Tannlegeforening
ønsker dere velkommen til Midt-Norgemøtet 2022. 
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Overnatting

OBS! Nye rutiner for bestilling av hotellrom
SCAN QR-KODEN eller gå inn på: 
https://www.nordicchoicehotels.no/transformation/?hotelId=7630

Velg dato for opphold og trykk; Har du en booking- eller rabattkode.
Rabattkoden for Midt-Norgemøtet 2022 er MNM2022

Fra 16. desember –5. januar er det  
kun mulig å booke minimum to netter.



Festaften
Clarion Hotel Trondheim

Torsdag 24. mars kl. 19.30

Tør du gå glipp av

dental bransjens beste fest?

Meny
APERIT IF

Prosecco
FORRETT

Kamskjell-«mosaikk»
Avrugamajones, gressløkolje,  

sprø selleri, rugchips
Allergen: bløtdyr, egg, rug, selleri, gluten, fisk

HOVEDRETT

Grillet kalv fra Rørostraktene
Bakt jordskokk og gulrot fra Viken 

Rødvinsjy med brunet smør og potetpuré
Allergen: melk

DESSERT 

Kaffe og 2 biter sjokolade  
fra Jentene på tunet



Dagny

John Brungot



Digital Solutions

TRIOS®
Intraoral 
Scanner
Rock your practice

Contact your local Straumann representative,
T +47 23 35 44 88, E info.no@straumann.com
or visit www.straumann.no

• A powder-free intraoral scanner with high  
accuracy 3D output and realistic colors

• With ‘AI Scan’ removing unwanted soft  
tissue for faster impression-taking

• Measuring the teeth shade and record the 
patients own jaw movement getting the best 
restorative result back from lab

• Enjoy the freedom of wireless scanning
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Contact your local Straumann representative,
T +47 23 35 44 88, E info.no@straumann.com
or visit www.straumann.no
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accuracy 3D output and realistic colors

• With ‘AI Scan’ removing unwanted soft  
tissue for faster impression-taking

• Measuring the teeth shade and record the 
patients own jaw movement getting the best 
restorative result back from lab

• Enjoy the freedom of wireless scanning

Oris Dental – av tannleger, 
for tannleger, med tannleger
Vi har som mål å være den foretrukne arbeidsplassen for 
tannhelsepersonell i hele Norden! 

For å kunne tilby våre pasienter den beste tilgjengelige behandling 
satser vi på fag foran alt! Oris Academy er vår stolthet og bidrar 
til kompetanseløft i alle ledd. Vi tør og si at vi er landets ledende 
tannlegekjede når det kommer til faglig utvikling! 

Vi satser på fag, vi deler og inspirerer hverandre og vi håper andre 
kolleger også finner inspirasjon gjennom våre kurstilbud. Se vårt 
kurstilbud for 2022 her: orisdental.no/academy

orisdental.no

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

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



De laveste prisene Det største utvalget Den beste kundeservicen Alltid punktlig

Du får alltid størst utvalg til best 
pris på dentalspar.no

Kjøp alle varene 
på rett sted!



De laveste prisene Det største utvalget Den beste kundeservicen Alltid punktlig

Du får alltid størst utvalg til best 
pris på dentalspar.no

Kjøp alle varene 
på rett sted!

tlf: 22427200
www.novusdental.no

IKKE SKJUL

DITT 
SMILET



Les mer om oss på www.artinorway.no, eller følg oss på /artinorway #artinorwaygruppen

Bli med i
trekningen av
tur til Kina

 Formidling og norskproduksjon av tannteknikk

Artinorway AS
Telefon: 22 87 19 80
postmaster@artinorway.no

Artinorway Trondheim AS
Telefon: 73 54 90 00
posttrondheim@artinorway.no

Besøk vår Facebook side, klikk på 
liker og send oss en melding med 
kodeord ArtiScan.

1. plass  .............  Tur till Kina
2. plass  .............  Sonos høytaler
3. plass  .............  Stort påskeegg
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Odd Bjørn Lutnæs
Utdannet tannlege fra Universitetet i Oslo 2005, utdannet 
spe sialist i periodonti ved Universitetet i Oslo i 2014. Jobber i 
privatpraksis ved Oris Trondheim og Tannhelse Melhus. Han 
har siden 2011 kun jobbet med periodontitt, peri-implantitt og 
implantologi, og holder jevnlig kurs innenfor disse temaene.

Kasper Dahl Kristensen 
Utdannet tannlege, PhD og spesialist i kjeveortopedi fra Aarhus 
Universitet. Han bor nå i Stavanger med sin kone og to barn, 
og jobber i en stor praksis med mange interdisiplinære behand-
linger. Klinisk jobber han bare med kjeveortodonti – både på 
barn og voksne. Tiden i klinikken fylles mer og mer med digi-
talisering og aligners, og han er begeistret for mulighetene som 
ligger der. Grundig planlegging, diagnostikk og kommunikasjon 
med henvisere er verdier han setter høyt. Pasienter med større 
rehabiliteringsbehov krever og fortjener det.
 Utenom det kliniske er han fremdeles i kontakt med Aarhus 
Universitet hvor han fungerer som veileder, gjesteforsker og 
foreleser.

Morten Borsum
Eksamen Oslo86, spes prot 1999, instruktør/universitetslektor 
1994–2005. Privatpraksis fordelt på Jar og Moss

Kursgivere
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. . .o g  t i l b a k e  p å  k l i n i k k e n  k a n  d u  f å  m e r  k o n t ro l l  
m e d  v å r t  d i g i t a l e  o rd re s y s t e m  P ro t e ke t  O n l i n e  
K o m  p å  v å r  s t a n d ,  s å  v i s e r  v i  d e g !  

Les mer her

Registrer deg her

M e d  ø n s k e r  o m  e t  s t r å l e n d e
M i d t- N o rg e m ø t e . . .
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Kursgivere

Henrik Syse
Henrik Syse er filosof, forfatter, foredragsholder og forsker, med 
en Master of  Arts-grad i politisk filosofi fra Boston College og en 
doktorgrad i etikk fra Universitetet i Oslo. Han er seniorforsker 
ved PRIO (Institutt for fredsforskning) i 50 % stilling, professor 
2 ved Bjørknes Høyskole, foredrags- og kursholder, og nestleder 
i Den Norske Nobelkomité. Han har skrevet og redigert flere 
faglige og populærvitenskapelige bøker og artikler om etikk, reli-
gion, filosofi og krig. 

Pellegrino Riccardi 
Endringsagent, og en av Norges fremste eksperter på kultur og 
kommunikasjon. Med en grunnleggende forståelse for mennes-
kelige drivkrefter, snakker han om hvordan man best kan hånd-
tere usikkerhet og endring på arbeidsplassen. 
 Pellegrinos styrker ligger i å skape små endringer i atferd og 
tankesett hos mennesker, slik at de kan være den beste utgaven 
av seg selv, og få det beste ut av andre, spesielt under nye og 
utfordrende omstendigheter.

Sigbjørn Løes
Sigbjørn er avdelingssjef  på Kjevekirurgisk avdeling, Haukeland 
universitetssjukehus og professor ved UiT – Norges arktiske 
universitet. Han er leder for Norsk forening for oral kirurgi og 
oral medisin, og fag ansvarlig for Store norske leksikon innen 
kjevekirurgi. Sigbjørn er også visiting surgeon til sykehusene 
Yekatit og Alert i Etiopia. 

. . .o g  t i l b a k e  p å  k l i n i k k e n  k a n  d u  f å  m e r  k o n t ro l l  
m e d  v å r t  d i g i t a l e  o rd re s y s t e m  P ro t e ke t  O n l i n e  
K o m  p å  v å r  s t a n d ,  s å  v i s e r  v i  d e g !  

Les mer her

Registrer deg her

M e d  ø n s k e r  o m  e t  s t r å l e n d e
M i d t- N o rg e m ø t e . . .



EFFICIENT HANDLING
LASTING BONE CARE
ENVIABLE ESTHETICS
SEAMLESS WORKFLOW INTEGRATION

DS PrimeTaper is a demonstration of science and art in
harmony. With immediate function and intuitive digital
workflows, these unique implants will complement and
enhance your expertise.

THE PERFECT UNION OF 
FORM AND FUNCTION

DS PRIMETAPER™

INTRODUCING

For further information contact your local  
Dentsply Sirona product specialist.

Dentsply Sirona, Karihaugveien 89, 1086 Oslo
Phone: 815 59 119, mail: info.no@dentsplysirona.com  

dentsplysirona.com/primetaper

DS PrimeTaper Ad 148x210.indd   1DS PrimeTaper Ad 148x210.indd   1 2021-11-26   16:06:482021-11-26   16:06:48
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Kursgivere

Drs. Hanneke Huijs-Visser
Hanneke Huijs-Visser graduated as a dentist in February 1999 
at Radboud University Nijmegen, the Netherlands. For several 
years she worked in general practices in the Netherlands. 
 Since 2002 she is assistant professor at the department 
Preventive and Restorative Dentistry at Radboud University 
Medical Centre Nijmegen, At the moment she is involved in 
student education, post-graduate courses for dentists and resto-
rative treatment of  patients with severe tooth wear and special 
problems like Amelogenesis Imperfecta. Her main dental inte-
rests are adhesive and reconstructive (esthetic) dentistry using 
direct composite resin restorations. Hanneke lectured on several 
occasions on adhesive dentistry in the Netherlands and Belgium.

Niek Opdam
Niek Opdam (1956) graduated as a dentist in 1980 at the Radboud 
University of  Nijmegen, the Netherlands. After his graduation he 
started working as a pediatric dentist and in 1982 he opened a 
general practice in Ulft, a small town in the Netherlands. In 1986 
there was a switch from pediatric dentistry towards a position 
at the Radboud university where he worked since then, first as 
assistant, later as associate professor.

Gard Erik Sandbakken 
Utdannet pedagog og cand philol. Rådgiver/utvikler og skjønn-
litterær forfatter (spenningsromaner). Oslogutt som bor på Røros 
med vilje. 

Frank Norvik
Bor på Røros, gründer, daglig leder i Røros Bryggeri, eier og 
driver av klesforretningene FROST på Røros. Frosting. 



ThsF er yrkesorganisasjonen for  

tannhelsesekretærer og assistenter.  

Vi passer på at du har det bra på jobben!

Velkommen til ThsFs stand på Midt-Norge-møtet 

– meld deg inn på standen og få velkomstgave. 

 

NB! Overraskelse og utlodning av nettbrett for alle 

ThsF-medlemmer som besøker oss på standen!



STØTT
VÅRT

ARBEID 

WWW.TANNHELSEUTENGRENSER.NO

Med våre prosjekter i Etiopia, Jamaica og Norge,
jobber vi sammen for bedre tannhelse. 

Vi trenger deg med på teamet. 



Kontakt din dentalleverandør eller W&H Nordic AB, t: 32853380, 

office@whnordic.no, wh.com      

THE GAME CHANGER
IN PIEZOSURGERY
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Tlf: 33 03 57 70  |  unident.no  |  info@unident.no

Skann meg!

Treff oss på  

Midt Norge-møtet

23.-25. mars! 



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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Dagny

John Brungot

Festaften MNM 2022 • torsdag 24. marsMNM 2022 • torsdag 24. mars

  En helaftens opplevelse du ikke kan gå glipp av!


