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Vi skriver snart 2020 og Vestlandsmøtet har et rundt jubileum: det er inne i sitt 80. år!

Vi gjentar suksessen fra i fjor med å kjøre parallelle halvdagskurs. Det nye av året er 

at det ene halvdagskurset er et hands-on-kurs, for første gang på Vestlandsmøtet.  

Dette kurset er et praktisk kurs på animalske kjever med vekt på forskjellige kirurgiske 

lappteknikker, herunder også lukking av alveoler og sinusperforasjoner og lapper for 

bløtvevsutvidelse. 

Våre alles kjære komposittkamerater, Tom Paulseth, Torgils Lægreid og Arne Lund gir 

oss en oppdatering på det nyeste innen de problem vi støter på i vår kliniske hverdag: 

hvilke behandlingsvalg skal vi gjøre, hva gjør vi ved dyp karies og perforasjon? Er 

ekstraksjon fremdeles en akseptabel behandling?

Hvilken fremtid møter våre nyutdannede tannleger? Og hva skal vi alle leve av 

når kariesaktiviteten avtar og det tetter seg til med tannleger i både små og store 

byer? Det reklameres med svært billige og tidvis gratis konsultasjoner for å lokke 

til seg pasienter. Hvordan skal tannlegene få balanse i regnskapet med slike tilbud? 

Blir man fristet til å strekke behandlingsindikasjonen? There ain’t no such thing as 

a free lunch! Slike tilstander er definitivt ikke levedyktig over tid. Det blir debatt på 

fredagen kl 14.45: Utdannes det for mange tannleger

For sekretærene er også kirurgi ett av temaene: Frode Øye skal fortelle oss hva vi 

trenger for kirurgiske prosedyrer på klinikken. I andre del er det Pär Johansson som 

forhåpentligvis skal gi oss en forklaring på hvorfor han kaller seg «normalstörd». 

Noen av Pers visdomsord er at man ikke skal krangle så mye, og at man skal le av 

sine egne tabber. Jeg har noe å lære av han!

Regjeringen har nok en gang vist sin labre interesse for tannhelsefeltet. I forslag til 

statbudsjettet kuttes det med 90 millioner! 50 millioner kuttes på kjeveortopedi i 

gruppen for «klart behov», og det bare en måned før arbeidsgruppen som Høie satt 

ned kommer med sitt forslag til prioriteringer. Her har Høie og HOD allerede bestemt 

Kjære kollega
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seg, og nok en gang viser de sin arroganse for fagmiljøet. Og tradisjon tro kuttes 

også HELFO-takstene generelt ved at de ikke oppjusteres for den generelle pris-

veksten – en realnedgang. Et kutt som dessverre har havnet utenfor medias søkelys 

er de sju millionene som forsvinner fra spesialistutdanningen. Spesialistutdanning 

er svært viktig for å gi en kvalitet også på grunnutdanningen og universitetene lider 

allerede i dag av underfinansiering. Universitetene tappes for kompetanse til, ja... 

kompetansesenterene. At de bevilger 17 millioner til TOO-tilbudet og HELFOs arbeid 

med kontroller kan ikke engang betegnes som et plaster på såret.

Langt bedre stemning blir det på Festeaften. Som i fjor blir det på Hotel Norge. 

Fjorårets arrangement ble svært godt mottatt, både med tanke på underholdning, mat 

og de flotte omgivelsene på nye Hotell Norge. Vi satser på at enda flere finner veien 

dit i år. Konferansier i år er Hans Morten Hansen, stand-up komiker kjent for mange 

som rollefiguren Gullestad i NRK-suksessen «Side om side». En av mine absolutte 

favoritter. En komiker som tar mange av oss på kornet i det hverdagslige. Har dere 

ikke hørt han før, så anbefaler jeg et søk på Youtube som en oppvarming til festen.

Takk til alle tillitsvalgte som jobber og står på for BTF og Vestlandsmøtet. Vi gleder 

oss til å ta deg imot.

Vi sees i januar!

Eirik Torjuul Halvorsen

Formann Bergen Tannlegeforening
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Kurs

Torsdag 16. januar

I år vil det være tre parallelle halvdagskurs.
Halvdagskurs 16. januar kl. 09.30-12.30 - 13.30-16.30

Kursene holdes formiddag og ettermiddag.  
Det er mulig å få med seg to forskjellige kurs i løpet av dagen. 

Kurs 1 
09.30-12.30 - 13.30-16.30                                                                                                                         

Giorgio Pagni
Understanding periodontal regeneration 

Periodontist med videreutdanning fra 
University of Michigan.

Særdeles merittert foredragsholder 
knyttet til Universitetet i Milano.

Periodontister og kirurger med øye for 

estetikk har årets mulighet.

Det er også et kurs for allmennpraktikeren 
som strekker seg litt lengre.

Fantastiske resultater med ryddige kliniske 
teknikker, godt forankret i vitenskapen.

Målgruppe: Tannleger

Ikke medlem i NTF:

Ett kurs: kr 3000,- 

To kurs: kr 5000,-

Tannhelsesekretærer  
og tannpleiere

Kurs 4: kr 1800,-

Medlem i NTF:

Kurs 1: kr 1600,-

Kurs 2: kr 2000,-

Kurs 3: kr 1600,-

Kurs 1 og 3: kr 3000,- inkl. lunsj

Kurs 1 og 2: kr 3500,- inkl. lunsj

Kurs 2 og 3: kr 3500,- inkl. lunsj

Ønskes kun ett kurs, kan en kjøpe lunsj utenom. (kr 300,-)

Påmelding innen 2. januar. Begrenset antall plasser.

Kursavgift:
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Kurs 2  
09.30-12.30 – 13.30-16.30

Heming Olsen Bergem
Workshop på grisehoder: 
Grisemetoden – kirurgiske lapper  
og teknikker

Kurset: Kurset er et praktisk kurs på ani-
malske kjever med vekt på forskjellige 

kirurgiske lappteknikker, herunder også 
lukking av alveoler og sinusperforasjoner 
og lapper for bløtvevsutvidelser.

Kurset er ment for tannleger med litt 
 erfaring innen vanlig dentoalveolær kirurg

Målgruppe: Tannleger

Kurs 4 (fredag)
09.30- 12.00 – 13.00-15.00

Del 1 – Kirurgiske prosedyrer i  
 klinikken – hva trenger vi?» Frode Øye

Del 2 – I huvudet på en normalstörd 
Pär Johannsson

Målgruppe:  
tannhelsesekretærer  
og tannpleiere

Kurs 3
09.30- 12.30 – 13.30-16.30

Behandlingsvalg
Komposittkameratene 

Tom Paulseth, Torgils Lægreid  
og Arne Lund

Behandlingsvalg i ulike kasus.  
Direkte eller indirekte løsninger.

Dyp karies og perf. Fylling eller endo? 
Og hva fyller vi evt. med.

Er ex. fremdeles en akseptabel og 
riktig behandling? 

Målgruppe: Tannleger
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Åpning av Vestlandsmøtet

09.30–10.00 Åpning  
 – kunstnerisk innslag, Jon Kvinnsland 
 – Formann BTF / Presidentens tale

10.00–10.45 Åpningsforedrag
 Bjørn Hoffmann
 Oral moral: Tannlegen i  spenningen mellom det sanne,  
 det skjønne og det gode

10.45–11.15 Giorgio Pagni
 Periobehandling med vektlegging på estetikk

11.15–11.45 Kaffepause og utstilling

11.45-12.30 Giorgio Pagni
 The role of soft tissues around dental implants

12.30-13.30 Lunsj 

13.30-14.15 Heming Olsen-Bergem

 Det blir flere pasienter med stadig flere medisiner. Hvordan skal du forholde  
 deg til disse medisinene og hvilke medisiner kan og bør du bruke i praksis?

14.15–14.45 Kaffepause og utstilling

14.45–16.30 Utdannes det for mange tannleger?  

 Blir vi for mange nå? – Debatt

 Camilla Hansen Steinum – President i den norske tannlegeforening

 Carl Christian Blich – Tannlege

 Jostein Grytten – Professor i samfunnsodontologi

 Per Lüdemann – Helsedirektoratet

 Morten Rykke – Professor ved Det Odontologisk fakultet - Universitetet i Oslo

 Trond Inge Berge - Professor ved Institutt for klinisk odontologi - Universitetet i Bergen

 Morten Danmo - Tannlege - Stord

16.30 Møteplassen
 Uformell sammenkomst ved baren i messen.  
 Drikke og snacks til hyggelige priser.

FREDAG 17. JANUAR

Program

Vestlandsmøtet 2020
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10.00–10.45 Kirurgiske prosedyrer 

 Oralkirurg Frode Øye 

 Foredraget vil ta for seg hyppigst utførte prosedyrer som ekstraksjon,   

 visdomstannkirurgi, rotspissamputasjon, biopsier, bløtvevskirurgi og  

 implantatkirurgi. Det gjennomgås kirurgiske kasus med bilder og film.  

 Det vil bli lagt vekt på kirurgisk teknikk og praktisk utførelse slik at  

 allmennpraktikeren kan få tips og inspirasjon til gjennomføring av 

  kirurgiske inngrep i hverdagen.

10.45–11.15 Kaffepause og utstilling

11.15–12.00 «Er kvaliteten på behandling med tannimplantater bra nok?» 

 Stein Atle Lie, Bjørn Kubon, Inken Reichelm

12.00–12.30 Lars Björkman
 Hvilke typer reaksjoner kan forekomme ved bruk  
 av dental biomaterialer i dag?
 Noen eksempler fra Bivirkningsgruppen

12.30–13.00 Kaffepause og utstilling

13.00–14.15 Komposittkameratene 

 Tom Paulseth, Torgils Lægreid og Arne Lund 

 Vi strekker indikasjonene for direkte restaureringer. Hvor går grensene?

14.15 Avsluttende lunsj

LØRDAG 18. JANUAR  
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Meny festaften
Aperitiff

Ayala Brut Majeur

Forrett
Jordskokksuppe med røkt torsk, syltet løk, ørretrogn og pepperkarse

Vin: Bourgogne Chardonnay

Hovedrett
Reinsdyr flatbiff med søtpotetpuré, krydderkokt rødkål og madeirasjy

Vin: Fontanafredda Silver Barbera

Dessert
Limeganache med pistasj, timian og hvit sjokolade

Vin: Anselmann Eiswein 

Pris: 1290,- per pers.  
Avgangskull 18/19: 990,- per person

Kleskode: Festantrekk

Konferansier

Hans Morten Hansen
Stavangers store sønn, Hans Morten Hansen, har livnært 

seg som komiker i en mannsalder og er en av landets 

mest rutinerte og bejublede standupkomikere. Han har 

satt opp fem soloforestillinger (blant annet ”Is this it?”, 

”50 Shades of Hansen”, og ”Game of Hansen”), og i 2018 

kronet han karrieren med to jubileumsforestillinger i DNB 

Arena foran ti tusen elleville fans.

Han har mottatt Komiprisen for Beste Standup to ganger, og i 2010 satte han også 

 verdensrekord i lengste standup show da han holdt det gående i 38 timer og 14 minutt er 

på Latter på Aker Brygge.

Til tross for en lang standupkarrier kjenner nok de fleste Hans Morten Hansen som  

 karakteren Gullestad fra den populære NRK-serien «Side om side». Har du ikke opplevd han 

på scenen er det på høy tid å se en av landets morsomste menn i sitt naturlige element.

Vi gleder oss til å ha han med oss på banketten til Vestlandsmøtet 2020!
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Introduksjon av kursholdere

Kurs 1
Giorgio Pagni
Understanding periodontal regeneration
Periodontist med videreutdanning fra University of Michigan.
Særdeles merittert foredragsholder knyttet til Universitetet i Milano.
Periodontister og kirurger med øye for estetikk har årets mulighet.
Det er også et kurs for allmennpraktikeren som strekker seg litt lengre.
Fantastiske resultater med ryddige kliniske teknikker, godt forankret 
i vitenskapen.

Kurs 2
Heming Olsen-Bergem
cand odont 1997, UIO
Spes oral kirurgi og oral medisin 2005, UIO
PhD 2015

Jobber som 1. amanuensis ved UIO, spesialtannlege ved Sykehuset  
i Drammen, VVHF, og som orlogskaptein i Forsvarets Sanitet

Torgils Lægreid
Cand.odont. UiB 1997
PhD UiB 2011
Deltid tannlege i privat praksis siste 20 år
Førsteamanuensis kariologi UiB

Arne Lund
Cand.odont. UiB 1991, 
Privatpraktiserende og instruktørtannlege UiB.

Tom Paulseth
Cand.odont. UiB 1993,  
privatpraksis i Bergen siden 1993
Privatpraktiserende og instruktørtannlege UiB.

Kurs 3

Introduksjon av kursholdere
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Kurs 4
Pär Johansson 
Pär Johansson er initiativtaker og leder for Glada Hudik-teatern 
i Sverige, en teatergruppe der utviklingshemmede og normalhemmede 
skuespillere opptrer side om side. Pär snakker blant annet om: 

Bjørn Hofmann  
Dr.philos., sivilingeniør og professor ved Institutt for helsevitenskap, 
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) Gjøvik og Senter 
for medisinsk etikk, Universitetet i Oslo

Introduksjon av kursholdere

Introduksjon av foredragsholdere

• Når er man egentlig normal 
og hvem bestemmer hva som 
er normalt?

• Alt er mulig 

• Å tenke positivt og å være 
lykkelig er ikke det samme 

• Persontyper 

• En leder må tro på det de gjør, 
da tror de ansatte også. 

• Gi mennesker rette 
forutsetninger og de vil «fly» av 
seg selv.

• Bli sett og bekreftet for 
den man er, veldig viktig for 
motivasjon og mestring. 

• Mangfold og samarbeid 
mellom ulike grupper beriker 
alles tilværelse.

Frode Øye 
Utdannet tannlege ved Universitet i Bergen 1996. Godkjent spesialist i 
oral kirurgi og oral medisin fra Universitetet i Oslo i 2003.

Privat spesialistpraksis oralkirurgi siden 2003. 

Startet Kirurgiklinikken i Oslo i 2011.
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Inken Reichhelm   
Inken Reichhelm er spesialist i oral protetikk. Siden 2009 
arbeider hun fulltid som spesialist ved Tannhelsetjenestens 
kompetansesenter  
– Rogaland (80% klinikk, 20% forskning).

Hun er utdannet tannlege fra Kiel, Tyskland (2002) og flyttet 
til Stavanger, Norge i 2003. Fra 2006- 2009 tok hun spesialist-
utdanning i protetikk og bittfunksjon ved UiO, Oslo.

Lars Björkman  
Lars Björkman er leder for Bivirkningsgruppen for odontologiske 
 biomaterialer, har en professor II stilling ved Institutt for klinisk 
odontologi ved Det medisinske fakultet i Bergen og er dosent i 
odontologisk toksikologi ved Karolinska Institutet. Han har tann-
legeeksamen fra Stockholm (1983) og har arbeidet både innen 
offentlig og privat praksis. Han har doktorgrad i miljømedisin fra 
Karolinska Institutet i Stockholm og har vært engasjert som gjes-
teforsker ved NIOM og hatt forskeroppehold ved National Institute 
of Environmental Health Sciences (NIEHS) i North Carolina, USA. 
Forskningen har vært fokusert kring miljømedisinske aspekter på 
eksponering for spore lementer samt bivirkninger fra tannmaterialer. 

introduksjon av foredragsholdere
Fortsettelse på

Stein Atle Lie   
Professor i medisinsk statistikk ved IKO og tilknyttet nasjonalt 
register for leddproteser

Bjørn Kubon, 
Tannlege, spesialist i oral kirurgi og oral medisin, leder for Bergen 
Tannhelsesenter (tidl. OK-klinikken), jobber også på Haukeland 
sykehus, kjevekirurgisk avdeling.
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Generell  
informasjon

Påmelding: Påmelding gjøres via påmeldingslink – vi ser helst at påmeldingene går via 
nettsiden/påmeldingsskjema. 

Priser Deltakeravgifter før 10.12 etter 10.12

 Ordinært medlem, tannlege kr 2600 kr 3600
 Ikke medlem, tannlege kr 3600 kr 4600
 Tanntekniker/tannpleier kr 2600 kr 3600
 Ulønnet spesialistkandidat/PhD-kandidat kr 1400 kr 1900
 Pensjonist gratis
 Tannlegestudent medlem NTF-S gratis
 Tannlegestudent ikke medlem kr 300 kr 500

Kurs: Se på side 8.

Utstillingen: Gratis begge dagene

Lunsj: Kr. 300,- fredag og 300,- lørdag. Forhåndspåmelding begge dager
 Meny fredag: Lunsjbuffet
 Meny lørdag: Lunsjbuffet
 OBS: Lunsjen vil bli servert i eget område og det vil være sitteplasser tilgjengelig

Festaften: Bergen Tannlegeforening ønsker å invitere deg, med følge, til vår Festaften fredag 
17. Januar 2020 på Hotel Norge by Scandic.

 Det serveres en aldeles nydelig treretters middag med aperitif og vin.
 Kveldens konferansier er Hans Morten Hansen, komiker og skuespiller, som nok 

de fleste vil kjenne igjen som Gullestad i «Side om side» som har gått over flere 
sesonger på NRK. Etter middag spiller The Bruuds opp til dans!

 Pris: 1290,- per pers. Avgangskull 18/19: 990,- per pers
 Kleskode: Festantrekk

Overnatting: Bestilling av overnatting gjøres via påmeldingslinken.

Spørsmål: For spørsmål vedrørende påmelding, kontakt Bergen Kongress og Kultur v/Salome 
Keenleyside. Telefon 55 55 36 55, fax 55 55 36 56 eller post@kongress.no 

 For spørsmål vedrørende faglig innhold, kontakt leder av fagkomiteen Siv Kvinnsland


