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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
Vi lever i urolige tider. Etter to år med pandemi, nedstengninger og isolasjon, 
fikk vi endelig et håp om en ny tid med fred og fordragelighet og et liv med 
normale forhold i hverdagen. 

Så kom krigen. Det er totalt ufattelig trist og opprørende. Personlig har dette gått sterkt inn 
på meg, noe som sikkert gjelder de aller fleste. Hørte på radioen i dag at Creedence 
Clearwater Revival hadde planlagt en reunion-konsert i Kyiv 17. april i år. Den er visst nok 
enda ikke avlyst. Vi får bare inderlig håpe at situasjonen endrer seg slik at konserten kan 
avholdes! 

På hjemmefronten er vi godt i gang med kursene våre – to er avholdt, og det vil bli to til på 
denne siden av sommeren. Vi håper mange vil melde seg på. 

Det har vært litt trøbbel med at vi får endel returer på Bulletin, da det har vært en feil i 
adresse-systemene til NTF sentralt. Det er nå lovet å være fikset, så håper at alle mottar de 
kommende Bulletinene.

Onsdag 2. mars holdt NTF-Presidentens time på Zoom. Her kunne medlemmene stille 
spørsmål de lurte på til NTFs president Heming Olsen-Bergen. Jeg synes det var en 
hyggelig og nytting time. Dette zoom arrangementet er absolutt å anbefale. Det blir flere 
møter utover våren.

En annen ting jeg har lyst å ta opp er at regjeringen har bestemt at 21 og 22 åringer skal få 
dekket 50% av kostnadene ved tannbehandling. Dette er etter min og NTFs mening ikke det 
rette stedet å gi økt støtte til tannbehandling. Det er mange andre steder tilskuddet kunne 
behøves mer.

Her i Rogaland har den offentlige tannhelsetjenesten sagt at de vil ta denne behandlingen. 
Allikevel – 21 og 22 åringer som er behandlet de tre første månedene kan få refundert 50% 
av off. takst ved å fylle ut et refusjonsskjema og sende dette inn sammen med kvittering. 

Les mer på: 
www.tannhelserogaland.no/tannhelse/pasient/dine-rettigheter/21-og-22-aaringer/tannhelse-
tilbud-til-21-og-22-aaringer

Jeg ønsker dere alle får en fin vår og at det snart blir fred igjen i Europa.

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.

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 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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Er du vår nye tannlege?

Arkaden Tannhelse søker tannlege til vår  
moderne praksis i hjertet av Stavanger.  

Du vil være en del av vårt team av dyktige tannleger, 
spesialister og tannhelsesekretærer. Hos oss vil du 
få varierte arbeidsoppgaver, kunne påvirke din egen 
arbeidshverdag, og bli en del av et velfungerende 
team som trives på jobb og gjør hverandre gode.

Deler du vårt ønske om å kunne tilby pasientene  
en profesjonell behandling – og yte det lille ekstra 
for å gjøre opplevelsen til noe positivt? Da bør du 
snarest sende CV og søknad til: 
 
arkadentannhelse@gmail.com

Tannlege og eier  
Tor E. Kjørkleiv

Tannlege og eier 
Moe Rezai

Oralkirurg  
Espen Danielsen

Rotfyllingsspesialist   
Janette Galdal

Tannlege  
Karina Vatsvåg

Tannlege  
Sindre Aamås

Tannlege  
Martin Nilsen
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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.

Sett av datoen til kurs!
21.4.2022 kl. 12.00-15.00

Behandling av leppe-kjeve-ganespalte-pasienter

Marianne Lofstad, Spesialist i oral protetikk, LKG-team
ved Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet
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Andrea er en erfaren kjeveortoped og spesialist innen interdisiplinær 
behandling og behandlingsplanlegging. Han er utdannet master  
kjeveortoped i Ohio, USA, 1996 og master kjeveortoped i Napoli,  
Italia, 1999. 

I tillegg til fast apperatur bruker Andrea aligners. Andrea har de siste  
20 årene reist verden rundt som foredrags- og kursholder for Invisalign  
– usynlig tannregulering. Nå har han slått seg ned i nye toppmoderne 
lokaler på Klepp, hvor han assisteres av tannhelsesekretærene  
Cecilie Fløysvik og June Marie Idland.

Vi i Sorrisi ser frem til et godt samarbeid  
med henvisende tannleger. 

Velkommen  
til Sorrisi

Kjeveortoped Andrea Bazzucchi tar imot  
henvisninger fra både voksne pasienter og barn. 

Henvisinger sendes til:  
Sorrisi, Kjøpmannsbrotet 5, 4352 Kleppe
eller på epost: post@sorrisi.no

sorrisi.no
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På kurset vil vi presentere ulike slimhinnelidelser samt forandringer i kjevene som vi anser at tannleger bør 
kjenne til. Kurset vektlegger kliniske og histologiske funn og presentasjonen tar utgangspunkt i lokalisasjon.
For hvert område av slimhinne eller kjeve som presenteres, vil de vanligste diagnosene bli omtalt. Dette til 
hjelp for tannlegen i det diagnostiske arbeidet.

KURSHOLDERE:
Gry Karina Kjølle, ferdigutdannet tannlege 1994 og godkjent spesialist i oral kirurgi og 
oral medisin fra UiO 2013.
Har siden 2013 jobbet i privatpraksis ved SpesTorg Tannhelse på Hamar og medeier i 
Oralkirurgene Kjølle & Ninkov. Deltidsstilling ved Avdeling for oral kirurgi og oral 
medisin, UiO. 
Har lang erfaring med henvisninger av oralmedisinske tilstander, men har også 
bredden i de andre fagområder av yrket. Kan vise til tverrfaglig samarbeid rundt 
artikler, casereports og foredrag innen implantologi, oralmedisin, neurosensorisk 
dysfunksjon ved oralkirurgiske inngrep og implantologi. 
  
Tine M Søland er tannlege fra Universitetet i Bergen (1993), har spesialkompetanse i 
oral patologi fra Universitetet i Oslo (UiO) siden 2010 og er i dag førsteamanuensis 
ved Institutt for oral biologi ved Det odontologiske fakultet, UiO (2012). Søland har 
deltatt i biopsitjenesten siden 2010 og er ansatt i bistilling som oralpatolog ved 

Avdeling for patologi, Rikshospitalet, Oslo Universitetssykehus (2014).
I 2008 disputerte hun for graden Ph.D. Forskningen hennes er i hovedsak på munnhulekreft, men som oral 
patolog har hun også fokus på andre sykdommer og hun har vært forfatter/medforfatter av ulike kasus-
presentasjoner i Tidende. Søland deltar i fellesprosjektet PROCCA (Protons contra cancer), et Life-Science 
prosjekt ledet av Fysisk institutt (Prof. Malinen), UiO. Hun deltar også i NOROC, The Norwegian oral cancer 
study (Universitetssykehuset Nord-Norge/Norges Arktiske universitet v/Prof. Uhlin-Hansen) og i et 
EURASIA-prosjekt (Prof. Costea, UiB) hvor det er etablert et samarbeid innen forskning og utdanning i oral 
patologi og oral kreft mellom Norge, Moldova, Armenia og Hviterussland. Søland er prosjektleder for et 
forskningsprosjekt om forekomst av odontogene svulster i Norden hvor oralpatologer fra de nordiske 
landene deltar.  

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 17.03.2022 Kl. 18.30 – 21.30, Radisson Blu Atlantic Hotel Stavanger

«Slimhinnelidelser – kliniske og 
 histologiske funn, diagnostisering»
Foredragsholder: Gry Karina Kjølle og Tine M. Søland
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QR-kode for privat 
påmelding

https://www.
deltager.no/event/
pamelding_pri-
vat_sektor-_slim-
hinnelidelser__kli-
niske_og_histolo-
giske_funn_diag-
nostise-
ring_17032022

QR-kode for 
offentlig 
påmelding

https://www.
deltager.no/event/
pamelding_offent-
lig_sektor-_slim-
hinnelidelser_kli-
niske_og_histolo-
giske_funn_diag-
nostise-
ring_17032022
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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, 

Referat Januarkurs 20.01.22. Foredragsholder: Pascal Löhr.

Dette trenger man å vite om  
smerte

Grunnet en feil i adresse-systemene hos NTF sentralt, er det flere som ikke mottok forrige 
Bulletin. Vi velger dermed å legge ved referatet fra januarkurset også i denne utgaven.
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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. 

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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Interceptiv behandling
- Plassmangel ved høylabile tenner kan behandles ved tidlig henvisning for så å utføre  
 serieekstraksjon. I noen tilfeller kan dette oppheve behovet for fast apparatur.
- Ektopisk erupsjon av 1. molar kan enkelt behandles ved å feste en enkel seksjon og tippe  
 molaren bakover slik at melke 5-eren kan persistere lengst mulig. 
- Smal overkjeve, bilateralt kryssbitt uten tvangsføring, kan oppheves ved å «sprenge»  
 midtganesuturen vha. plate slik at fast apparatur inngås. 
- Agenesi av premolarer, hvor det er ønskelig å lukke luker, kan behandling effektiviseres  
 ved å utføre hemiseksjon av melkemolaren. Dette fører til naturlig mesialvandring av  
 posteriore tenner i tillegg til å beholde beinstruktur. Den hemiseksjonerte tannen behøver  
 ikke rotfylles, men kan bli stående åpen, eller applisere kalasept i kanalen under aseptiske  
 forhold. For maksimal effekt bør behandling utføres før 7-ere er brutt frem. 
- Tidlige henvisninger til kjeveortoped for bittfeil som ikke faller inn under HELFO-refusjon  
 kan spare både HELFO for utgifter, i tillegg til å spare pasienten for omfattende    
 behandling. Det er bedre å henvise en gang for mye enn en gang for lite. 

Clear aligner
- Bittfeilen korrigeres på gipsmodell, skinner fremstilles på disse. 
- De som designer logaritmene for å fremstille skinnene har ingen kunnskap om de  
 biologiske prosessene som skal/må skje. Dette er viktig å huske på ved bestilling av  
 skinner. Del gjerne opp behandlingssekvensene slik at det ikke blir for stor forflytning på  
 kort tid. 
- Fungerer mest nøyaktig ved lukelukking. Større rotasjoner og ekstrusjoner er utfordrende. 
- Viktig å bruke riktig attachment for å få ønsket tannforflytning. 
- Behandling med clear aligner krever erfaring. Det sees noe mer klagesaker ved slike  
 behandlinger. Det er derfor viktig å sette seg inn i pasientens rettigheter og bedømme  
 egen kompetanse med tanke på hva en spesialist skal/bør gjøre og hva du kan gjøre selv.  
 Per dags dato er det ikke HELFO-refusjon for aligner-behandling, men dette er under  
 vurdering og vil trolig komme.

Kjeveortopedisk rehabilitering av pasienter med periodontitt
- Etter periodontal behandling opplever flere pasienter tap av enkelttenner og lange kliniske  
 kroner. Dette ønsker flere å gjøre noe med, og disse pasientene kan ofte hjelpes godt. 
- Det er viktig at periodontiet er friskt, uten aktiv sykdom. Periodontal behandling bør være  
 ferdig utført 6-9 måneder før oppstart av kjeveortopedisk behandling. Det anbefales god  
 kommunikasjon mellom kjeveortoped og behandlende tannlege/periodontist. 
- Ved forflytning av tenner for å lukke luker benyttes det ofte forankringsskruer for å få en  
 motkraft. 

Referat Februarkurs 17.02.22. Radisson Blu Atlantic Hotel Stavanger. 
Foredragsholder: Axel Bergman.

«Tverrfaglig samarbeid sett med 
en kjeveortopeds øyne – fordeler 
og utfordringer»
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- Ved markant beintap på 5mm eller mer, vil ikke bløtvevet naturlig fylle ut papillen. Tenner  
 vil da oppleves som lange, typisk «periotenner». For å redusere «the black triangle»  
 utføres det ofte IPR, interproximal reduksjon, slik at kontaktpunktet flyttes noe nærmere  
 beinet og bløtvevet fyller bedre ut. 

Vekst relatert til implantatbehandling
- Ansiktets vekst er komplisert og sammensatt. For å behandle pasienter både med  
 kjeveortopedi og implantat er det viktig å vite hva normal retningsvekst er og å kunne  
 vurdere dette hos pasienten. 
- En follow-up-studie på 17-19 år på implantatposisjoner viste at 40% av pasientene  
 hadde implantat i infraposisjon. 
- Om mulig bør implantatinnsetting i maxillens front utsettes lengst mulig pga. kontinuerlig  
 erupsjon av tenner og fare for infraokklusjon som blir svært synlig. 
- Dersom et implantat er i infraokklusjon kan det forflyttes ved å utføre en segmental  
 osteotomi hvor benblokken, som inneholder implantatet, flyttes ned og fikseres, i tillegg til  
 evt. å feste implantatet til fast apparatur. 

Kjeveortopedisk ben- og bløtvevsregenerasjon
- Kjeveortopedisk tannforflytning er den mest forutsigbare måten å flytte bein og bløtvev  
 på. Krefter påført tenner gir strekk eller kompresjon i ligamentet som igjen fører til  
 generasjon eller resorpsjon av bein.
- Tenner med dårlig prognose, som f.eks. periotenner eller rotfylte tenner med store  
 frakturer, hvor det er ønskelig å bevare bein for fremtidig implantatinnsetting bør, om  
 mulig, kjeveortopedisk ekstruderes slik at bein og bløtvev følger med og gir gunstige  
 kliniske forhold. Dersom tannen ekstraheres tidlig, ser en ofte stort beintap og konkav  
 form av kjevekammen. Implantatbehandling kan da bli utfordrende, og guidet    
 benregenerasjon kan være nødvendig. Alternativ til guidet benregenerasjon kan    
 nabotannen parallell-forflyttes kjeveortopedisk inn i luken for å få gi naturlig     
 benregenerasjon, samt at bløtvevet vil få en mer estetisk form.
- Ved stor forflytning av tenner kan en få resorpsjon av rotens flate som mottar mye press.  
 Denne resorpsjonen stopper opp når krefter fjernes. 
- Horisontal forflytning og kjeveortopedisk ekstrusjon av tenner er en biologisk metode som  
 gir mer forutsigbarhet sammenlignet med kirurgisk behandling. 

Autotransplantasjon
- Dette er en behandling som kan være aktuell ved traume på unge pasienter hvor det er  
 tanntap i front. Den autotransplanterte tannen vil følge med veksten av kjevekammen,   
 i tillegg til at det opprettholdes en tilfredsstillende bløtvevsestetikk.
- Det er anbefalt å autotransplantere rotåpne tenner slik at det er størst sannsynlighet for  
 fortsatt rotutvikling og en obliterasjon av pulpa. Autotransplanterte tenner kan belastes  
 som en hvilken som helst annen tann. For å få ønsket form/fasong på tannen kan den  
 bygges opp i kompositt og på sikt få et laminat. 
- Det er også mulig å autotransplantere rotlukkede tenner. Da må endodontisk behandling  
 utføres i forkant av transplantasjonen eller innen 2 uker etterpå. 
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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
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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. 3-2022 er 1. april 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


