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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
Da er vi godt i gang med 2022. Foreningen har avholdt sitt første fysiske 
medlemskurs, og et til er rett rundt hjørnet. Endelig ser det ut til at vi kan leve 
normalt igjen – gå på vanlige kurs og ta en tur på byen og treffe gamle og 
nye venner.

Styret har avholdt et digitalt styremøte, samt at vi fikk møte presidenten, visepresidenten og 
generalsekretæren på Teams. Det var et trivelig og interessant møte, hvor blant annet 
presidenten sa at han ønsket en nærmere kontakt med oss medlemmer. Vi er jo heldige 
som har nær og god kontakt med visepresidenten slik at vi letter blir oppdatert. Det ble også 
diskutert litt om hvordan NTF sentralt arrangerer kurser både som vanlige kurs og digitale 
kurs i forhold til hvordan lokalforeningene gjør det. Vi ønsker jo fortsatt å lage kurs  – både 
små og større.

Så vil jeg bare ønske vel møt på kurs – vi har tre planlagte kurs før sommeren, og jeg er 
sikker på at de blir av vanlig type.

Med kollegial hilsen  
Andreas Iversen

leder rtf



4   Medlemsblad for Rogaland Tannlegeforening 1 -2022

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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Mange allmennpraktiserende tannleger og spesialister i forskjellige fagområder 
har innsett fordelene med tverrfaglig samarbeid med kjeveortoped for å løse mere 
eller mindre vanskelige problemstillinger på sine pasienter. 
Forelesningen vil ta for seg ulike situasjoner hvor kjeveortopeden kan bidra til 
bedre behandlingsresultater.
Preprotetisk kjeveortopedi ved «uryddig» tannstilling og mangel av en eller flere 
tenner vil bli diskutert, liksom metoder for vertikal og horisontal bendannelse før 
innsetting av implantater. 

Kjeveortopedisk rehabilitering av pasienter med periodontitt og rehabilitering etter komplekse traumer vil 
også belyses med kliniske eksempler. 

Behandling med ulike typer kjeveortopedisk apparatur kommer til å illustreres og fordeler og ulemper vil 
bli diskutert.

Om kursholderen 
Axel Bergman tok sin tannlege utdannelse på det odontologiske fakultet ved Universitetet i Göteborg og 
ble uteksaminert i 2000. 

I 2006 ble var han ferdig med videreutdannelse i kjeveortopedi ved det Odontologiske Fakultet, 
Universitetet i Oslo og siden 2006 har han vært deltids ansatt ved klinikk for spesialbehandling ved 
Universitetet i Oslo. Han er fast medlem i fakultetets tverrfaglige gruppe, kalt ekspert-tjenesten som har 
ansvar for behandlings planlegging og behandling av kompliserte kasus som henvises til Universitetet i 
Oslo.
Han har fra 2006-2014 drevet privat praksis i Oslo, men har siden 2014 flyttet til Arendal og etablert en 
ny spesialistpraksis. Han har i tillegg hatt en deltidsstilling ved Tannhelsetjenstens Kompetansesenter 
Sør hvor han har vært med på å bygge opp en tverrfaglig spesialist gruppe. Hans favoritt områder er 
tverrfaglig behandling, orto/perio samt skeletal forankring og har i en årrekke holdt en rekke kurs og 
foredrag rundt disse temaene.

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 17.02.2022 Kl. 18.30 – 21.30, Radisson Blu Atlantic Hotel Stavanger

«Tverrfaglig samarbeid sett med en 
 kjeveortopeds øyne – fordeler og 
 utfordringer»
Foredragsholder: Axel Bergman
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QR-kode 
for offentlig 
påmelding

QR-kode 
for privat 
påmelding
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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.

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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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
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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Hva er egentlig smerte, og hvordan hadde du forklart det? 
Mange synes det er vanskelig å sette ord på hva smerte er. Noen beskriver det som stort 
ubehag, skarpt, verkende, en opplevelse som går ut over søvn, familie- og venneforhold, 
humør, seksualliv og gir krangler med NAV. Alt dette stemmer. På smerteklinikken beskriver 
ofte de med langvarige smerter spesielt de sosiale utfordringene smerter gir, men de 
glemmer å si at smerte er vondt. 

Smerte defineres som en ubehagelig sensorisk og emosjonell opplevelse assosiert med 
aktuell eller potensiell vevsskade. Det er altså et faresignal som beskytter oss mot skade og 
sykdom. 

Som helsearbeider må man huske at smerte alltid er en subjektiv opplevelse. En lege eller 
tannlege skal ikke «bestemme» hvor vondt pasienten har det da smerte kan oppleves svært 
ulikt fra person til person. Smerte måles ofte på en skala fra 1-10. Denne skalaen er ikke 
overførbar mellom pasienter da en persons smerte på 10 kan være en annens person 
smerte på 5. Man skal derfor respektere hva pasienten sier om sin smerte, for det er 
sannheten. 

Nervesystemets plastisitet vil si at nervesystemet har evnen til å tilpasse seg en spesifikk 
situasjon. Vi har flere ulike reseptorer som oppfatter blant annet stryk, trykk, varme, kulde, 
berøring osv. Normalt er ikke smertereseptorer og «berøringsreseptorer» koblet opp mot 
hverandre, men ved f.eks. nevropatisk smerte kan dette forekomme. Reseptorene kan bli 
«forstyrret». Da kan den letteste berøring oppleves svært smertefullt. Denne plastisiteten i 
nervesystemet kan både føre til negative endring, men også bedring hos en pasient dersom 
man finner det rette stimuli. 

Akutte smerter
Disse smertene er som regel forbigående og «meningsfulle». Dersom behandling startes 
innen rimelig tid er forbedringsmulighetene gode. Målet for behandlingen er å redusere 
smerter og mobilisere raskt med et tidsaspekt på timer til dager. Anbefalte medikamenter er 
blant annet Paracet, NSAIDs, steroider, smertepumper. Akutt smerte etter en operasjon  
forekommer og er vanlig. Varighet normalt 1 uke. Opp til 10% av pasientene opplever at de 
akutte smertene går over til å bli langvarig smerte. 

Langvarige smerter
Dersom smerter varer i mer enn 3-6 måneder regnes det som langvarige smerter. Nerve-
banene er som regel ute av kontroll og smertene er som regel «meningsløse». Det finnes ofte 
få brukbare medikamenter som igjen fører til at smertene kan gi problemer med stemning, 
søvn og livskvalitet. Smertefrihet er som regel et urealistisk mål hos pasienter med langvarig 
smerte. Behandling av disse pasientene beror seg veldig på pasientens egeninnsats – de 
må forstå at det er de som må gjøre jobben for å oppleve en forbedring. 

Referat Januarkurs 20.01.22. Foredragsholder: Pascal Löhr.

Dette trenger man å vite om  
smerte
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Norge ligger på toppen i Europa med andel pasienter med langvarige smerter. Det kan 
diskuteres om dette har sammenheng med forventing til smertefrihet. Målet for behandling 
av langvarig smerte er bedre funksjon, hvor tidsaspektet er år. Behandling må ofte utføres 
etter en biopsykososial modell, hvor det fokuseres på det biologiske, sosiale og psykologis-
ke. Ikke alle pasienter er åpne for den psykologiske delen, da de er bekymret for at de blir 
stemplet med en psykisk sykdom. Det er viktig å presisere at de ikke har en psykologisk 
diagnose, men at de må jobbe med psykologien for å håndtere smerten. Tripsykliske 
antidepressiva har blant annet innflytelse på smertedemping, og brukes for smertedemping, 
ikke antidepressive, hos disse pasientene.

I en perioperativ fase er opioider et godt valg av smertestillende, men det skal ikke brukes i 
lang tid etterpå. Pasienten trenger rikelig informasjon om hvordan å trappe ned bruken slik at 
det ikke utvikles toleranse eller abstinenser som ofte utarter seg som smerter. Toleranse-
utvikling kan være en fare ved langvarig bruk, og medikamentet vil ikke lenger ha noe 
fysio logisk funksjon. En operasjon gir i seg selv noe risiko for å utvikle langvarige smerter. 
Det skal derfor være klar indikasjon for at operasjonen er nødvendig. Reoperasjon ved 
smerte er ikke alltid løsningen da ny incisjon gir nytt smerteopphav. Dette er informasjon 
som er svært viktig å forklare pasienten da de ofte er av den oppfatning at operasjon vil fikse 
alt.

Ved langvarig smerte og behov for behandling på smerteklinikk ønskes det henvisning fra 
fastlegen. Første konsultasjon varer ca. 1,5t hvor det vurderes behov for psykolog, fysio-
terapeut og utprøving av ulike hjelpemidler. Et godt samarbeid med fastlegen er essensielt.  
I noen tilfeller er det behov for å involvere ektefeller og/eller barn for at de skal få en forstå-
else av hva «problemet» er. Stikkord for behandling er å forstå – forklare – formidle. 

Husk: Pain is whatever the person experiencing it says it is, existing whenever and 
wherever they say it does!
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Tannhelsetjenestens 
kompetansesenter Rogaland

Spesialisttannklinikken har alle fagspesialiteter og 
tilbyr tverrfaglig behandling. Alle tannlege-
spesialistene 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

Vi ønsker spesialist i oral kirurgi og oral medisin Gregor Volz 
velkommen. Oral kirurgisk team har kort ventetid. 

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. 2-2022 er 1. mars 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


