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Velkommen

Velkommen til
det 30. Midt-Norgemøtet 
i Trondheim 23.–24. april 2020
på Clarion Hotel & Congress Trondheim
Brattørkaia 1, 7010 Trondheim – Tlf. +47 73 92 55 00 

Styret STTF:
Leder Anne Kristine Solheim, nestleder Patrik Simon Cetrelli, kasserer Tore Andre Ohm, 
sekretær Ingrid Christoffersen, styremedlemmer Eivind Skaar, Odd Bjørn J. Lutnæs,  
Tine N. Rønne. UTV-representant Line J Sund. Vara til styret Guri Landsem Mjøen, Ingrid 
Hareide Venås. Vara til UTV Steffen Ngwenya Haugen. Informasjonssekretær Siri Ljøkjel, 
vara informasjonssekretær 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 nærmer vi oss igjen vårens 
vakreste eventyr, Midt-Norge-
møtet!
 Og også i år har vi jubi-
leum! Det er 30. gang Midt-
Norgemøtet arrangeres, og vi 

har aldri vært større. Årets fagprogram er det 
største, med flere kurs å velge i enn noensinne. 
Vi benytter oss av både lokale, nasjonale og 
internasjonale foredragsholdere, både innenfor 
odontologien og utenfor. 
 En av foredragsholderne jeg gleder meg 
spesielt til i år er Henrik Syse. Det er ikke 
ofte man får høre en foreleser som både er 
professor i filosofi, søndagsskolelærer, stats-
ministersønn og medlem av Nobelkomiteen, 
men det får vi altså anledning til nå. De som 
har hørt han forelese, glemmer det nok aldri. 
 Syse deler dagen med Pellegrino Riccardi, 
som vil snakke om hvordan man kan få La 
Dolce Vita, altså det gode liv, i hverdagen på 
jobb. Vi har vel alle noe vi tenker kunne gjort 
hverdagen bedre, og jeg vet vi alle vil ha noe å 
hente på dette foredraget. Begge disse kursene 
egner seg godt for hele tannhelseteamet!
 Fjorårets suksesskurs med kirurg-panel blir 
videreført i en litt over annen form. Denne 
gangen med periotenner som fokus, sett fra 
både periodontistens, protetikerens og kjeve-
ortopedens ståsted. Både Lutnæs, Haseid og 
Kristensen er erfarne foredragsholdere som 
holder kurs både for allmenntannleger og 
spesialister i og utenfor Norge. 
 Svenske Michael Braian kommer fredagen 
for å snakke om vår tids protetikk. Han er 
både tannlege og tanntekniker. Han kommer 
til å snakke om fordeler og ulemper med den 
digitale tidsalderen vi er i, hva kan det brukes 
til og hva tradisjonelle metoder er bedre på. 

 Vi får og, for første gang, nederlandske 
gjester. 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. Vi vil se mer på årsaker, 
forebygging og selvsagt behandlingen av dette.
 For tannpleierne blir det i år kurs med oral-
kirurg Sigbjørn Løes. Løes er avdelingssjef  
for Kjevekirurgisk avdeling på Haukeland 
sykehus, men er også for mange kjent som 
en av forfatterne av den svært minneverdige 
fagartikkelen «Ansiktstraumatologi i littera-
turen – en analyse av tann- og kjeveskader 
i Pondus og Asterix», anbefales som lektyre 
mens man venter på Midt-Norgemøtet! Tema 
for kurset vårt er derimot ikke skader, men 
Pasientevaluering utifra helseskjemaet og 
vanlige og uvanlige endringer i munnslim-
hinnen. En fin oppfrisker som de fleste av oss 
trenger.
 Årets siste kurs 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 Norvik. 

Ellers blir det, som alltid, en heidundrende 
Midt-Norsk festaften! De siste årene har 
det vært lange ventelister for å få plass her, 
så være ute i god tid for å sikre deg en av 
de ettertraktede plassene. Sigrid kommer, 
Tusvik&Tønne kommer, og det kommer 
sikkert noen overraskelser også! Kommer du?
Vi ses i Trondheim i april, da? 

Anne Kristine (Tine) Solheim, Leder STTF
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Dentalutstilling

Plassering av utstillere på kart til Midt-Norgemøtet 2020

Stand Utstiller

1 Tannleger Uten Grenser

2 Elysee Dental As

3 Unilever  Zendium

4 Best Dental Trading

5 Danske Bank

6 Opus Dental

7 Dentinor

8 Med In As

9 Unident As

10 Dental Sør As

11 Dental Sør As

12 Lic Scadenta As

13 Lic Scadenta As

14 Technomedics As

15 Technomedics As

16 Voco  Gmbh

17 Sunstar Sverige Ab

18 Oris Dental As

19 Dental-Direct As

20 Dental-Direct As

21 Art In Dent As

22 Proteket

23 Straumann As

24 Plandent As

25 Ids Dental

26 Jacobsen Dental As

27 Jacobsen Dental As

28 Alfa Dental Norge

29 Alfa Dental Norge

Stand Utstiller

30 Ergo Optikk As

31 Tonne Dental As

32 Novus Dental As

33 Saga Regnskap Hønefoss As

34 Dentalspar As

35 Plandent As

36 Nobel Biocare Norge As

37 Trinnvis As

38 W&H Nordic Ab

39 Carl Zeiss As

40 Glaxo Smith Kline

41 Trimb Norway As

42 Os Tannteknikk As

43 Coltene

44 Dentsply Sirona

45 3M Norge

46 Artinorway As

47 Pluss-Økonomi As

48 Dentalvarehuset As

49 Sportvision As

50 Oral-B Procter & Gamble

51 Svea Finans

52 Elite Dental As

53 Tannhelsesekretærenes Forbund

54 Tepe Nordic Ab

55 Kulzer Nordic Ab

56 Tudu As

57 Colosseumklinikken As

58 Tannlegeregnskap As



Proteket 
– det komplette  

kompetanse- 
senteret

www.proteket.no
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Påmelding

Påmelding skjer elektronisk 
www.deltager.no/mnm2020 eller link på tannlegeforeningen.no

Priser: 
Deltakelse 1 kursdag: kr 2500,-. Deltakelse 2 kursdager: kr 4350,-.
For tannleger som ikke er medlem av NTF, kommer et tillegg på kr 500 pr. kursdag.
Studenter og videreutdanningskandidater betaler kun for dagpakke kr 675 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: 
deltager.no/mnm2020styret

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

Festaften torsdag 23. april på Clarion Hotel & Congress Trondheim: 
Kuvertpris kr 995,-. Drikke bestilles individuelt. 
Bonger kan kjøpes på hotellet under kursdagen.

Påmeldingsfrist 10. april 2020

NB!
Fram til 1. april 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

7
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KURS 1: Odd Bjørn Lutnæs
Cosmos 2 Carl Fredrik Haseid
  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 23. april
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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 23. april
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KURS 3:  Sigbjørn Løes
Andromeda Avdelingssjef  på Kjevekirurgisk avdeling,  

Haukeland universitetssjukehus og førsteaman. 
ved Univ. i Bergen. 

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 23. april



11

Fredag 24. april

KURS 4:  Michael Braian
Cosmos 1 Tandläkare, tandtekniker och disputerad 

privatpraktiker med fullt digitaliserad 
tand läkarmottagning. Michael har både 
teoretiska och praktiska kunskaper i hela 
det digitala flödet.

Målgruppe: Tannleger

Kursbeskrivelse:    Vår tids protetik 
 • Våra konventionella avtryck fungerar hur bra som helst, vi har ju blivit  

 experter på att lösa allt från komplicerade till enkla fall med metoden.  
 Varför skulle man ens överväga att överge en fullt fungerande metodik.  
 Kursen kommer belysa för och nackdelar med både den konventionella  
 tekniken och den digitala. Finns det något tillfälle där den digitala tekniken  
 är överlägen? 

 • En introduktion och översyn av vad som är möjligt idag med digitala  
 tekniker inom tandvården med fokus på intraoral scanning, labbscanning,  
 fördelar och nackdelar.

 • En genomgång av hur maskinerna fungerar, vad man bör tänka på vid  
 användning av 3D-printers och fräsar. 

 • Materiallära med fokus på monolitiska keramiska konstruktioner och varför  
 dessa lämpar sig väl till det digitala flödet. 

 • Hur fungerar tekniken, vilka fördelar finns jämfört med fräsning och den  
 traditionella gjutningen. Vad kan vi använda tekniken till i den kliniska  
 vardagen? Kliniska bilder och filmer vid användning av digitala tekniker för  
 tand- implantat- stödda konstruktioner.

 • Patientfall där man får följa patienterna från start till slut. Här kommer  
 del tagarna få se de digitala teknikerna användas i olika kliniska situationer,  
 där man tydligt kan se användarvänlighet, fördelar och nackdelar. 

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 
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KURS 5: 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 24. april
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KURS 6: 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.
 

Fortsettelse neste side

Fredag 24. april
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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 24. april
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Clarion Hotel & Congress Trondheim
Brattørkaia 1, 7010 Trondheim – Tlf. +47 73 92 55 00 

Vi i Sør-Trøndelag Tannlegeforening ønsker 
dere velkommen til Midt-Norgemøtet 2020. 

Referansekode for bestilling for ordinære gjester: 1121GR006715
og bruk gjerne følgende mail adresse: groups.cl.trondheim@choice.no

Frist for bestilling av våre prebookede hotellrom er 1. mars. 
Da må vi fristille alle våre rom.

Hotellpriser: 
Enkeltrom, pr. rom pr. døgn: kr 1375,-. 
Dobbeltrom, pr. rom pr. døgn: kr 1577,-.

Andre hoteller: 
Scandic Nidelven (nærmeste alternative hotell) tlf. 73 56 80 00
Clarion Collection Hotel Grand Olav tlf  73 80 80 80
Clarion Collection Bakeriet tlf. 73 99 10 00
Hotel Royal Garden tlf. 02525

Overnatting



Festaften
Clarion Hotel & Congress     Trondheim

Torsdag 23. april kl. 19.30

Tør du gå glipp av  
dental bransjens beste fest?

Tusvik
&

Tønne

Meny
APERIT IF

*
FORRETT

Posjert laks  
fra Frøya

 
*

HOVEDRETT

Langtidsbakt kalv
fra Rørostraktene



Hvor 
handler
du? 
Kjøp varene på rett sted!
Du får alltid størst utvalg til best pris 
på dentalspar.no

DentalSpar-annonse-A5.indd   1DentalSpar-annonse-A5.indd   1 11.12.2019   16:4111.12.2019   16:41



Løsninger for bedre, sikrere 
og raskere tannbehandling 

Hos Dentsply Sirona er vi fokusert på å bidra til at tannlegen 
kan tilby bedre, tryggere og raskere tannbehandling.  
I samarbeide med fagmiljøet jobber vi for å flytte grenser 
gjennom vitenskapelig forskning og innovasjon.
Gjennom kompetanseheving og support bidrar vi til øket 
forutsigbarhet og positiv utnyttelse av våre innovasjoner.   
Alt vi gjør handler om å hjelpe deg som tannlege til å levere 
best mulig tannbehandling, til fordel for dine pasienter  
i dag og i mange år fremover.

www.dentsplysirona.com 

info.no@dentsplysirona.com 

Clinical procedures
Preventive
Restorative
Orthodontics
Endodontics
Implants 

Lab 

Platform technologies
CAD/CAM
Imaging systems
Treatment centers
Instruments

DS Midt-Norgemøtet ad 148x20mm NO.indd   1 2019-12-18   13:39:41

goodbye braces.
hello

A Straumann Group Brand
visit us at clearcorrect.no

Clear.
Simple.
Friendly.

A Straumann Group Brand
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tudu.no

Personvern og  
HMS gjort enkelt!

Praktisk

Bransjerettet       

Rimelig

Verdiskapende

Tudu gjør HMS-arbeidet enkelt og oversiktlig

400 02 533
info@tudu.no      www.tudu.no



Dental Direct AS introduserer en nyhet som effektivt 
reduserer problemer med kløe og irritasjon under daglig bruk 
av vernehansker. Det unike systemet PrestigeTM Nitrile Care 
består av kollodiale mikroenheter av noe så enkelt som havre – et 
naturmiddel som har blitt brukt i årtusen til bl.a. behandling av 
tørr og irritert hud. Systemet, kalt COATS TM , har blitt testet 
på laboratorier med veldig gode resultater. Les mer om de 
revolusjonerende nye beskyttelseshanskene på vår nettside 
www.dental-direct.no.

Colloidal Oatmeal System

®

Dental Direct AS, er en av de ledende leverandørene av forbruksvarer til dentalindustrien i Norge. Selskapet har sitt hjemsted på Skoppum, 
hvor vi er forhandler for hele Norge med forbruksvarer til dentalmarkedet, samt utvikler og står som produsent av PrestigeTM kvalitetsmerke. 
Dental Direct AS har sitt eget lager i Norge og har bransjens raskeste leveranser.

Prestige Nitrile Care™
Når komfort og sikkerhet 
går hånd i hånd

NYHET

Tverrmyra 16
3185 Skoppum
Telefon 33071500
www.dental-direct.no



Tannhelse Uten Grenser er en nøytral og 
uavhengig hjelpeorganisasjon som arbei-
der for å fremme oral helse i land der det 
finnes dårlig tannhelsetilbud. En gruppe 
frivillig tverrfaglig tannhelsepersonell re-
iser og hjelper dem som har størst behov 
for behandling.

Vi hjelper pasienter uavhengig av deres 
politiske, etniske og religiøse tilhørighet. De 
frivillige helsepersonellet  
utfører gratis behandling, profylaktisk arbeid 
og undervisning i oral helse og står for alle 
utgifter knyttet til prosjektet selv. 

Både tannleger, tannteknikere, tannpleiere, 
tannhelsesekretærer og service tekniker er 
med i prosjektet og organisasjonen. Hoved-
fokuset på våre prosjekter er å utføre pasient-
behandling som redder tenner fremfor å 
trekke de, samtidig som vi har et stort fokus på 
profylakse og opplæring i egenomsorg.

Mye har skjedd siden oppstarten i 2016. Vi 
har blant annet fått en større medlemsmasse 
og mer omtale, og dermed fått på plass flere 
sponsoravtaler og donasjoner. Dette gjør at 
vi nå kan videreutvikle organisasjonen og på 

Sammen kan vi gjøre en forskjell, 
en tann om gangen. 

Tannhelse Uten Grenser er en nøytral og uav
hengig hjelpeorganisasjon som arbeider for å 
fremme oral helse i land der det finnes dårlig 
tannhelsetilbud. En gruppe frivillig tverrfaglig 
tannhelsepersonell reiser og hjelper dem som 
har størst behov for behandling.

Vi hjelper pasienter uavhengig av deres 
politiske, etniske og religiøse tilhørighet. 
Det fri villige helsepersonellet utfører gratis 
behandling, profylaktisk arbeid og undervis
ning i oral helse og står for alle utgifter knyttet 
til prosjektet selv. 

Både tannleger, tannteknikere, tannpleiere, 
tannhelsesekretærer og servicetekniker er 
med i prosjektet og organisasjonen. Hoved
fokuset på våre prosjekter er å utføre pasi
entbehandling som redder tenner fremfor å 
trekke dem, samtidig som vi har stort fokus på 
profylakse og opplæring i egenomsorg.

Mye har skjedd siden oppstarten i 2016. Vi 
har blant annet fått en større medlemsmasse 
og mer omtale, og dermed fått på plass flere 
sponsoravtaler og donasjoner. Dette gjør at 
vi nå kan videreutvikle organisasjonen og på 
denne måten hjelpe flere.
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Odd Bjørn Lutnæs
Utdannet tannlege fra Universitetet i Oslo 2005, utdannet spesia-
list i periodonti ved Universitetet i Oslo i 2014. Jobber i privat-
praksis ved Oris Trondheim og Tannhelse Melhus. Han har siden 
2011 kun jobbet med periodontitt, peri-implantitt og implanto-
logi, 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.

Carl Fredrik Haseid
Ferdig tannlege fra Bergen i 1997, to første år 40% offentlig og 
60% privat. Etablerte 1999 privat praksis med kollega og bygde 
gradvis opp Grønnegata tannlegesenter i Tromsø hvor vi har 
gleden av å kunne samarbeide med kjeveortopeder, oralkirurg, 
tidvis periodontist samt almenntannleger.  Har arbeidet ett år 
som sykehustannlege i 40 % stilling. Begynte med implantat-
protetikk både kirurgisk og protetisk i 2005.  Spesialistutdanning 
i oral protetikk i  Oslo i perioden 2011–2014. Etter spesialist-
utdanningen  arbeidet jeg 2 år deltid som instruktørtannlege ved 
tannlegeutdanningen i Tromsø ved siden av arbeid i egen privat 
praksis. Arbeider nå kun klinisk ved Grønnegata tannlegesenter, 
Oris dental, Tromsø. 

Kursgivere
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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 førsteaman. ved Univ. i Bergen. 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. 

Michael Braian 
Michael har dedikerat hela sitt vuxna liv till tandvårdens prote-
tiska mysterium, 1999 började han sin tandtekniska utbildning 
på Malmö Universitet, sedan dess har Michael examinerats som 
tandtekniker, tandläkare och 2018 försvarade han sin avhand-
ling inom digital tandvård. Michaels fokus de senaste 10 åren 
har varit helt och hållet på digitala möjligheter inom tandvården. 
2014 bestämde han sig för att förverkliga en långt gående dröm, 
en privat mottagning där Michael är både tandläkare och tand-
tekniker från start till slut på alla patientfall. Michael har vunnit 
flera priser för sin pedagogiska skicklighet. 
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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. 



Hvor 
handler
du? 
Kjøp varene på rett sted!
Du får alltid størst utvalg til best pris 
på dentalspar.no
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Kontakt din dentalleverandør eller W&H Nordic AB, t: 32853380, 
office@whnordic.no,  www.wh.com               : whnordic

 >  Dokumentasjon
 >  Stort og tydelig display
 >  Kraftig motor 
 >  Tilvalg: LED lys - Trådløs fotpedal - W&H Osstell ISQ stabilitetskontroll

Implantmed 
Fantastisk har blitt enda mere fantastisk! 
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Trenger du 
hjelp med dine 
pasienter? Send en mail til 

eirik@orisdental.no

Har du 
spørsmål?

Oris Dental har spesialister i protetikk, periodonti, oral kirurgi, endodonti 
og kjeveortopedi. Ta kontakt med oss om du ønsker å diskutere kliniske 
problemstillinger eller behandlingsplaner.

Oris Dental – av tannleger – for tannleger – med tannleger

orisdental.no



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 og få velkomstgave! 

40% 

LIC
SCADENTA

På alt fra  

Top Dent
Skriv TopDent 

i kommentarfeltet på din bestilling!

Gjelder kun under 

Midt-N
orgemøtet, 

23. og 24. april.
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Formidling og norskproduksjon av tannteknikk

Ønsker du å høre mer om mulighetene og et 
godt tilbud på skanner, kan du kontakte oss på:

Anve Toverud
E-post: anve@dentalforum.no
Mobil 92 41 62 31

Kristian Elton
E-post: kristian@dentalforum.no
Mobil 91 69 45 16

Kim Robøle
E-post: kim@artinorway.no
Mobil 917 41 555

FFiinnaannssiieerr  ddiinn  sskkaannnneerr  mmeedd  kkjjøøpp  aavv  pprrootteettiikkkk  
ffrraa  AArrttiinnoorrwwaayy  GGrruuppppeenn
VVii  lleevveerreerr  nnoorrsskk  oogg  uutteennllaannddsspprroodduusseerrtt  mmooddeellllffrriiee  mmoonnoolliittttiisskkee  
zziirrkkoonniiaa  kkrroonneerr  ffrraa  kkrr..  999900,,--  pprr..  lleedddd

990,-
PR  L EDD

Har du, eller 
vurderer du kjøp av 
intraoral skanner?




