28.– 29. mars 2019
Clarion Hotel & Congress Trondheim

DENTALUTSTILLING • KURS • MIDT-NORSK FESTAFTEN

Velkommen
Velkommen til
det 29. Midt-Norgemøtet
i Trondheim 28.–29. mars 2019
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, styremedlem Eivind Skaar, styremedlem Odd Bjørn Lutnæs,
styremedlem Knut Roger Eidshaug, UTV-representant Tor Olav Sølberg, varamedlem
Julie Toft, varamedlem Tine Nergård Rønne, varamedlem UTV Line Johansen Sund,
informasjonssekretær Lise Hagen, vara informasjonssekretær Siri Ljøkjel.
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 gode kolleger
Da er det allerede et nytt år,
og vi gjør oss klare for det 29.
Midt-Norgemøtet. Som alltid
gleder vi oss veldig til å ta imot
hele tannhelseteamet, denne
gangen i mars, til både fag og fest. Det gleder oss
stort at vi sist hadde deltagere fra Lindesnes i sør,
til Svalbard i nord! Vi håper at programmet treffer
godt og trekker folk fra hele landet i år også.
Kursprogrammet burde ha noe for enhver smak.
Tif Qureshi kommer og holder både et heldagsforedrag og en workshop med begrenset
antall plasser. I foredraget torsdag snakker
han om Livstidspasienten, hvordan man kan
forhindre å måtte rehabilitere hele tannsettet ved
en fornuftig og enkel tilnærming til forebyggende
tannbehandling, vha. f.eks. Dahls prinsipp for
planlegging og utføring. Han vil også se på måter
man kan bruke digital teknologi på for å følge
opp, informere og forebygge dentale problemer
gjennom hele livet. Arbeidskurset han holder på
fredag går mer spesifikt inn på Dahls-prinsipp
og enkle kjeveortopediske restaureringer. Her er
det bare 18 plasser og førstemann til mølla som
gjelder! På fjorårets workshop ble plassene fylt i
løpet av en halvtime etter at påmeldingen åpnet,
så her er det bare å sitte klar.
Torsdag blir det også et kurs for hele tannhelseteamet, med tannlege og oralkirurgi
Cecilie Gjerde. Hun har vært en svært populær
foredragsholder i inn- og utland i mange år,
men har i det siste gjort seg spesielt bemerket
pga. sin forskning på stamceller og bygging av
kjeveben, noe hun vant Forsker Grand Prix for
i 2015. Hos oss skal hun snakke om Helseskjemaet, et nødvendig onde eller livredder? Viktig
og nyttig info, for alle som jobber med pasienter.
Torsdagen byr også på kurs for tannpleiere i
periodontitt, med to fremragende periodontister.
Odd Bjørn Lutnæs er lokal, jobber i Trondheim og Melhus, og er et svært aktivt medlem
i Sør-Trøndelag tannlegeforening. Han har fått
med seg Anders Verket, førsteamanuensis ved

avdeling for periodonti på Universitetet i Oslo.
Verket vant prisen for undervisning og forskning
på NTFs Landsmøte i 2017. Sammen skal de
snakke om hva som er godt nok i periodontal
behandling.
Vi har også et nytt og spennende konsept på
årets MNM. Vi har hentet inn fire svært dyktige
formidlere og kirurger, Bjørn K. Brevik,
Cecilie Gjerde, Heming Olsen-Bergem og
Frode Øye. Disse kommer med mange forskjellige kasus, som det blir diskusjoner rundt, masse
praktiske råd og tips, samt gjennomgang av
komplikasjoner og hva man gjør når det går galt.
Jeg tror dette blir veldig nyttig og interessant for
alle som gjør kirurgi jevnlig, men motiverende
for oss som er trenger en liten dytt for å våge oss
ut i kirurgiens verden.
Også i år blir det mulighet for å delta på et
litt annerledes kurs for hele tannhelseteamet på
fredagen. Første halvdel av dagen er med Pär
Johansson, med fokus på hva som er normalt,
å tenke positivt og personlighetstyper. Dette vil
gi en boost til å møte arbeidshverdagen på en
bedre måte. Siste halvdel av dagen er med Nina
Nakling, som skal holde kurset «Gap opp!» – et
skråblikk på arbeidsglede, fokus og sammenbitte
tenner.
Festaftenen i år blir like stjernespekket som
vanlig. Det blir, som alltid, aperitif og en fantastisk 3-retters meny, og et show som bør passe
de fleste. Kvelden vil ledes av trønderen Klaus
Sonstad (av mange mest kjent som sauebonden
Odin Jensenius), og Sondre Justad kommer
og gjør en konsert. Det kommer også et underholdningsnummer til, men dette er foreløpig
hemmelig ... Men jeg kan røpe såpass at det er
flere svært kjente navn, og ingen er trøndere!
Med det gjenstår det bare å ønske alle riktig
velkomne til Trondheim i mars! Hele STTF står
klare til å feire vårens ankomst med dere på
Midt-Norgemøtet 2019!
Ses snart,
Anne Kristine (Tine) Solheim
Leder STTF
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Møtested

Clarion Hotel & Congress Trondheim
Inngang til konferansesaler

Dentalutstilling
Plassering av utstillere på kart til Midt-Norgemøtet 2019
Stand Utstiller

Stand Utstiller

1

Jacobsen Dental

30

W&H Nordic

2

Jacobsen Dental

31

Fauske Tannteknikk/Best Dental Trading

3

Health Workers

32

IDS Dental

4

Alfa Dental Norge

33

Tannlegeregnskap

5

3M Oral Care

34

Proteket

6

Voco

35

Dentalvarehuset

7

Dentalforum

36

Dentalvarehuset

8

Colgate

37

Zirkonzahn

9

Oral-B Procter&Gamble

38

Dental-Direct

10

Colosseumklinikken

39

Dental-Direct

11

Unilever Norge – Zendium

40

Ivoclar Vivadent

12

Dentalspar

41

Danske Bank

13

Os Tannteknikk

42

Ergo Optikk

14

LIC Scadenta

43

Technomedics

15

LIC Scadenta

44

Technomedics

16

Carl Zeiss

45

Art in Dent

17

Carl Zeiss

46

Art in Dent

18

Sportvision

47

Tonne Dental

19

Sportvision

48

Dental Sør

20

Dentsply

49

Dental Sør

21

Dentatec Dental

50

Tepe Nordic

22

Dentatec Dental

51

Teva Norway

23

Plandent

52

Norsk Orthoform Depot

24

Plandent

53

Sunstar Sverige

25

Artinorway

54

Nobel Biocare

26

Artinorway

55

Med In

27

Saga Regnskap Hønefoss

56

Tannhelsesekretærenes Forbund

28

Glaxo Smidt Kline

57

Tudu

29

Straumann

58

Oris Dental
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Nysgjerrig
på hvorfor vi
er et av Norges
markedsledende
laboratorier?
Besøk vår stand for
en hyggelig prat.

CAD/CAM

FAST
PROTETIKK

AVTAGBAR
PROTETIKK

IMPLANTATRETINERT
PROTETIKK

ESTETIKK OG
BITTFUNKSJON

Tannteknisk laboratorium med
spesialkompetanse i alle «ledd»

KURS OG
KOMPETANSE

Påmelding

Påmelding skjer elektronisk
www.deltager.no/mnm2019 eller link på tannlegeforeningen.no
Priser:
Deltakelse 1 kursdag: kr 2400,-. Deltakelse 2 kursdager: kr 4150.-.
Pris workshop kr 5000,- (maks. 24 kursplasser).
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, pensjonister
og tannleger som ikke er medlemmer av NTF, melder seg på via:
deltager.no/mnm2019styret
Dagpakke inkluderer:
• Innholdsrik lunsj m/kaffe & te • Fri kaffe & te-buffet hele dagen
• Kaldt og godt vann ved lokalene hele dagen
• Frukt, grønt og kake i buffet på formiddag og ettermiddag

Festaften torsdag på Clarion Hotel & Congress Trondheim:
Kuvertpris kr 950,-. Drikke bestilles individuelt.
Bonger kan kjøpes på hotellet under kursdagen.

Påmeldingsfrist 01.03.2019
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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Torsdag 28. mars
KURS 1:

Tif Qureshi

Cosmos 3

Principal Dentist and Co-owner
Board Editor for the UK’s Premier Peer Reviewed Journal
Director & main speaker for IAS Academy UK
Director intelligent alignment systems 2007–present

Målgruppe:

Tannleger

Kursbeskrivelse: The Lifetime patient – preventing the full mouth rehabilitation
using a simpler approach to interceptive dentistry.
I will cover some of the diagnostic processes you can use to identify the
collapse of the dentition, how to communicate these with your patients
and how to treat these at an early stage simply, affordably and non invasively using methods such as the Dahl principle. The lecture will cover
when, when not and how to use it for predictable non invasive results.
The lecture will cover Dahl protocols for planning and execution, and
maintenance protocols. This lecture will also look at how we can use
digital technology to start to monitor, communicate and intercept dental
problems that may appear through life.
Upon completion of this presentation, participants should be able to:
•Appreciate the importance of treating patients over their lifetime – have
an understanding of the Dahl Principle
•Identify tooth wear and functional changes due to tooth movement, and
employ digital analysis in treatment planning and case acceptance
•Understand how both tooth alignment , bonding and retention, are a
comprehensive approach to offering patients improved aesthetic, occlusal
and functional outcomes.

07.30–08.30

Registrering/dentalutstilling

08.30–09.00

ÅPNING

09.05–10.15
10.15–10.45
10.45–11.30

Kurs
Pause/dentalutstilling
Kurs

11.30–12.30

Lunsj/dentalutstilling (1 times lunsj inkludert i prisen)

12.30–14.00
14.00–14.30
14.30–16.00

Kurs
Pause/dentalutstilling
Kurs
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Torsdag 28. mars
KURS 2

Cecilie Gjerde

Cosmos 2

Utdanna tannlege i Bergen 1999, spesialist i oral
kirurgi og oral medisin 2006. Nå overtannlege på
Kirurgisk avdeling på Institutt for Klinisk Odontologi i Bergen med ansvar for den kliniske delen av
undervisninga. Vant Forsker Grand Prix i 2015.

Målgruppe:

Tannhelsesekretærer

Kursbeskrivelse: Helseskjemaet;
Nødvendig onde eller livreddar?
• anamnese og medisiner av betydning
• informasjon før, under, etter og på telefon
• hastegrad; det blør, det blør, tiddeli-bom!
• akutte situasjonar i tannlegepraksis
• oppdekking, smittevern og litt om å assistere

07.30–08.30

Registrering/dentalutstilling

08.30–09.00

ÅPNING

09.00–09.30
09.30–11.00
11.00–11.30
11.30–13.00

Pause/dentalutstilling
Kurs
Pause/dentalutstilling
Kurs

13.00–14.00

Lunsj/dentalutstilling (1 times lunsj inkludert i prisen)

14.00–15.15
15.15–16.00

Kurs
Dentalutstilling
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Vis dine pasienter mulighetene for å forbedre smilet på noen
få minutter – på din iPad.
IvoSmile er en softwareapplikasjon (app) hvor du kan vise en ”makeover” med estetisk
tannbehandling direkte på pasienten.
Softwaren er basert på utvidet virklighet - Augmented reality.
• Vekk følelser hos pasientene dine
• Tilrettelegg kommunikasjonen
• Prøv i 30 dager uten kostnad

www.ivoclarvivadent.se
Ivoclar Vivadent AB
Representant Clinical: Anita Moen, mobil: 95 16 39 00

Torsdag 28. mars
KURS 3

Andromeda

Anders Verket

Tannlege, Spesialist i Periodonti.
Jobber som Førsteamanuensis ved
Avdeling for Periodonti, UiO.

Odd Bjørn Lutnæs

Tannlege, spesialist i Periodonti.
Jobber i privatpraksis i Trondheim
og på Melhus.
Målgruppe:

Tannpleiere

Kursbeskrivelse: Hva er godt nok? Hva bør jeg forvente?
Diagnoser, behandling og oppfølging av sykdommer og tilstander
rundt tenner og implantater.
Foredraget vil ta for seg den nye klassifiseringen av periodontale og periimplantære sykdommer. Hvordan stiller man nå diagnoser, og hvordan er
det mulig å bruke klassifiseringssystemet i klinikken? Det nye klassifiseringssystemet baserer seg delvis på klinisk festetap og lommemål – hva
bør og hva må registreres?
Det vil fokuseres på behandling – hva oppnår vi med behandling av
periodontitt og peri-implantitt? Hvordan forholder vi oss til alle de modifiserende faktorene. Hva bør man spørre om og når bør varsellampene
lyse? Hva kan man forvente ved depurasjon? Hvor lenge, hvor ofte, og
hvilke instrumenter bruker man? Og hvordan bør man bruke disse?
Vedlikeholdsfasen – hvorfor skal pasientene orke? Hva gjør man i
vedlikeholdsbehandlingen?

07.30–08.30

Registrering/dentalutstilling

08.30–09.00

ÅPNING

09.05–10.15
10.15–10.45
10.45–11.30

Kurs
Pause/dentalutstilling
Kurs

11.30–12.30

Lunsj/dentalutstilling (1 times lunsj inkludert i prisen)

12.30–14.00
14.00–14.30
14.30–16.00

Kurs
Pause/dentalutstilling
Kurs
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Tenk at
varebestilling kan
være så enkelt!
Kostnadsfri bruk og hjelp til organisering og oppstart
For mer informasjon se www.dentalspar.no
Kontakt oss på post@dentalspar.no
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eller telefon 31 90 78 00

Fredag 29. mars
KURS 4
Cosmos 1+2

Målgruppe:

Cecilie Gjerde
Heming Olsen-Bergem
Frode Øye
Bjørn Ketil Brevik
Tannleger

Kursbeskrivelse: Kirurgikameratene:
Et potpurri og en symfoni av kirurgiske problemstillinger.
Velkommen til et kirurgikurs i ny drakt. En scene, 4 kirurger, 4 mikrofoner
og 400 spørsmålsstillere. Vi holder et interaktivt kurs der tilhørerne er
med på å forme kurset. Hvilken retning dette tar er dere møtedeltakere
en del av. Vi åpner for spørsmål og problemstillinger fra salen via interaktive/appbaserte løsninger
Hvilke vurderinger gjør vi før kirurgisk behandling, hvordan utfører vi
behandlingen, hvilke komplikasjoner og fallgruver kan vi møte? Hvilke
feil gjør vi? Hvordan skal jeg som allmentannlege bli tryggere og mer
komfortabel innen kirurgien?
Kurset deles inn i 4 hoveddeler som innledes kort av Cecilie, Heming,
Frode og Bjørn.
Her kan du spørre om alt du ellers ikke tør spørre om!
Dette blir ikke en klassisk forelesning, men en dialog mellom kirurger og
møtedeltakere.
Heming vil være ordstyrer under kurset

08.30–09.30
09.30–11.00
11.00–11.30
11.30–13.00

Registrering/dentalutstilling
Kurs
Pause
Kurs

13.00–14.00

Lunsj

14.00–14.45
14.45–15.15
15.15–16.00

Kurs
Pause
Kurs
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Fredag 29. mars
KURS 5

Pär Johansson

Målgruppe:

Hele tannhelseteamet

Del 1/Cosmos 3

Kursbeskrivelse: 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:
• 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 samarbeide mellom ulike grupper beriker alles tilværelse.
Lunsj kl. 11.30–12.30

KURS 5

Nina Nakling

Målgruppe:

Hele tannhelseteamet

Del 2/Cosmos 3

Kursbeskrivelse: «Gap opp!» – et skrått blikk på arbeidsglede,
fokus og sammenbitte tenner
Arbeidsglede, positivitet og motivasjon er (dessverre)
ikke noe man får kjøpt på butikken. Likevel har vi en
fantastisk mulighet til å øke mengden av det. Man må
rett og slett hente det fra eget hode, fra magen, og til og med kanskje fra
hjertet. Men, hadde dette ikke vært langt enklere dersom bare pasientene kunne vært litt mer hyggelige, blidere, mindre klagende? Vel, det er
fristende å ønske seg dette, og vente på at det EN dag skal skje. Det er bare
det at om vi alle venter på å FÅ, vil tilslutt ingen få noe som helst. Bli med
på å ta det første skrittet sammen. Bli med og la Nina gi deg et skrått blikk
på arbeidsglede, fokus, hverdagsmot og sammenbitte tenner!

08.30–09.30 Registrering/dentalutstilling
Del 2: 12.30–13.15 kurs
Del 1: 09.30–10.15 kurs
13.15–13.45 pause
10.15–10.45 pause
13.45–14.30 kurs
10.45–11.30 kurs
14
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Fredag 29. mars
KURS 6

Workshop med Tif Qureshi

Målgruppe:

Tannleger

Andromeda

Kursbeskrivelse: Dahl-prinsippet og enkel kjeveortopedisk
restaurering
This hands on course is designed to help you understand how to perform the steps that can create smiles
not only to improve appearance but to improve function, guidance and
gain better long term occlusal stability in your cases. The Dahl principle
can be used to carry out interceptive restorative treatments in wear cases
that can give many more of your patients a chance to avoid tooth preparations and be far more affordable too.
NB! Kun 24 kursplasser. Her gjelder «Førstemann til mølla».

Tidsplan kurs 6:
09.30–10.30:
10.30–11.00:
11.00–13.00:

The reality of change – Guidance, envelope of function, occlusion,
tooth wear.
Hands on landmarks and functional examinations.
Dahl Principle Theory, case selections and hands on.
Upper Dahl build ups, case management – Dahl case presentations.

13.00–14.00:

Lunch

14.00–15.00:

Edge bonding theory and hands on.
Reverse triangle layering, polishing, long term case management.
Communication and patient education, daily dental examination for
better co-diagnoses.

15.00–16.00:

15



Torsdag 28. mars kl. 19.30

Festaften

Clarion Hotel & Congress Trondheim

Artistoverraskelse blir
avslørt på Facebook
7. februar.
Vi inviterer til en helaftens opplevelse.
Tør du å gå glipp av dentalbransjens
beste fest med 3-retters middag og
god underholdning?
Pris 950 kr.
Aperitif kl. 19.30
i hotellets foajé.
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Meny
APER ITIF

*
FO R R ET T

Laks fra Frøya

servert med agurk, rømme og pepperrot

*
H OV EDR ETT

Mizobresert okserygg

servert med løksalat, perlepoteter,
oksesjy med mizo

*
DESSERT

Mandelsjokko

servert med mandelkrem,
sjokoladeknekk, krokan, bringebæris

Straumann® CARES® Digital Solutions

3Shape TRIOS MOVE.

EXCITE PATIENTS AND ADVANCE CASE ACCEPTANCE
Join the MOVEment.
Improve patient experience
Get digital accuracy and

Enjoy easy impression
taking and reduce retakes
Save on impression materials

limit manual errors
Save time and see
more patients

Contact your local Straumann representative
now or visit www.straumann.com

®
Colloidal Oatmeal System

NYHET

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

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

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.

THE ORIGINAL. THE MASTER.
HELT NYUTVIKLET AIRFLOW® OG PIEZON® FRA EMS!

AIRFLOW®

PROPHYLAXIS MASTER

Nytt og moderne utstyr fra
EMS. Utformet for profesjonell
bruk og høy presisjon.

For kurs i bruk av PIEZON® ultralyd (scaling), AIRFLOW®
og PERIOFLOW®; kontakt W&Hs produktspesialist/tannpleier
Linda Kjølstadmyr, t: 40053691 eller lk@whnordic.no

Med bra utstyr går
jobben som en drøm!

Kontakt din dentalleverandør eller W&H Nordic AB, t: 32853380,
e: office@whnordic.no, wh.com. Lik oss på Facebook!

MAKE ME SMILE.

FRA FIL TIL SMIL
Sammen løser vi dine utfordringer
Vi tar imot dine digitale
filer, både for Norsk og
utenlands produksjon
-

PRØV OSS I DAG!

-

Vi ønsker alle velkommen til vår stand på
Midt Norgemøtet, for en hyggelig prat
Har du spørsmål? Ta kontakt med:
Michael Matzinger
Autorisert tanntekniker - Faglig leder

Telefon: +47 22 87 19 86
E-post: michael@artinorway.no

Telefon Oslo: 22 87 19 80 • Telefon Trondheim: 73 52 26 00 - www.artinorway.no

Mange lurer på om de bør og kan hjelpe barna sine inn på
boligmarkedet. For å få lån til bolig må du ha 15 % egenkapital.
I Trondheim koster en liten ett-roms leilighet fort 2 millioner; det
betyr at en kjøper må stille med minst 300 000 kroner i tillegg
til lånet. Vår jobb som bank er å gi gode råd, så

hvorfor og hvordan
bør foreldre hjelpe
barna med boliglån
– eller hvorfor ikke?
For hva hvis barna ikke klarer å betjene gjelden? Eller hvis
foreldrenes økonomi viser seg ikke å være sterk nok til å tåle
den ekstra belastningen en slik støtte innebærer?
Og hva er så mest fornuftig? Å stille som kausjonist uten
forbehold er bare en av mange muligheter. Kanskje er det
bedre å garantere bare for en del av lånet eller ta penger ut av
banken og betale egenkapitalen. Skattemessige konsekvenser
og spørsmål knyttet til arv er også en del av bildet.
Disse og mange flere problemstillinger og spørsmål ønsker vi å
hjelpe dere med. Slik at dere kan ta en velbegrunnet avgjørelse
– enten det blir mye hjelp, litt hjelp eller ingen hjelp.
Virkeligheten for unge er uansett at boligmarkedet i de store
byene er tøft, og det er ingen bedring i sikte. Kanskje ikke så rart
at en av to må ha hjelp fra foreldre.

Les mer om hvorfor, hvordan – eller hvorfor ikke:

danskebank.no/bolighjelp

Overnatting

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 2019.
Referansekode for bestilling for ordinære gjester: 1121GR006714
Referansekode for bestilling for utstillere: 1121GR013109
og bruk gjerne følgende mailadresse: 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 1342,-.
Dobbeltrom, pr. rom pr. døgn: kr 1546,-.
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
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Velkommen
Velkommen
til
tiloss
osspå
påMidtMidtNorgemøtet
Norgemøtet
2019!
2019!

Making the
Making
difference
difference
together
together

Kursgivere
Tif Qureshi
Utdannet tannlege ved King’s College London 1992. Meget
populær foredragsholder internasjonalt, hvor han foreleser om
minimalinvasive teknikker og enkel tannregulering med avtakbare apparaturer. Han har også en lidenskap for bittkorrigeringer
vha. Dahl-teknikken og besitter 25 års veldokumentert erfaring
med denne. Leder for Intelligent Alignment Systems Academy
(IAS). Har blant annet sittet som president og visepresident i
British Academy of Cosmetic Dentistry. Forfatter i internasjonale fagpublikasjoner.

Anders Verket
Tannlege, Spesialist i Periodonti. Jobber som Førsteamanuensis
ved Avdeling for Periodonti, UiO

Odd Bjørn Lutnæs
Utdannet tannlege fra Universitetet i Oslo 2005, utdannet spesialist 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.

Cecilie Gudveig Gjerde
Utdanna tannlege i Bergen 1999, spesialist i oral kirurgi og oral
medisin 2006. Har jobba i DOT som tannlege 1999-2001, på
Haukeland Universitetssjukehus 2001-2008, nå overtannlege på
Kirurgisk avdeling på Institutt for Klinisk Odontologi i Bergen
med ansvar for den kliniske delen av undervisninga, jobbar deltid
privat på Bergen Tannhelsesenter, 10 % stilling på Tannhelsetjenestens kompetansesenter Vest og er stipendiat og forskar på
stamceller og bein. Vant Forsker Grand Prix i 2015, og har halde
mange forelesningar i Norge og internasjonalt. Er opptatt av at
heilt teamet jobbar saman og er fagleg på topp. Har innsett at
tannhelsesekretæren er den som egentlig driv praksisen ...
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Kursgivere
Heming Olsen-Bergem
Cand Odont Oslo 1997.
Spes oral kirurgi og oral medisin 2005
PhD 2015
1.amanuensis odontologisk fakultet, Universitetet i Oslo
Orlogskaptein Forsvarets Sanitet
Spesialtannlege Drammen sykehus, Vestre Viken HF

Frode Øye
Utdannet tannlege fra Universitetet i Bergen 1996. Godkjent
spesialist i oral kirurgi og oral medisin fra Universitetet i Oslo i
2003. Frode Øye har lang og omfattende erfaring innen det fulle
spekter av oralmedisin, oral- og implantatkirurgiske prosedyrer.
Daglig leder av Kirurgiklinikken AS

Bjørn Ketil Brevik
Tannlege og lege. Spesialist i maxillofacial kirurgi
Tannlege Bergen 1987. Lege NTNU 1999
Spesialist 2003
Arbeidet som assistentlege/overlege ved Ullevål sykehus
Arbeidet som assitentlege/overlege ved St.Olavs hospital
Tannlegene på Solsiden 2003-2015
Colosseum Solsiden 2015–
Omfattende kurs og foredragsvirksomhet.

Nina Nakling
Med faglig forankring, stor tilstedeværelse, en god dose entusiasme og engasjement leverer Nina foredrag som får deg
til å tenke, smile, humre og reflektere. Nina jobber mye med
endringsprosesser, lederutvikling, arbeidsmiljø og arbeidslyst.
Hun er utdannet pedagog med videreutdanning i endringsledelse, veiledning, coaching, pedagogisk utviklingsarbeid og har
en master i utdanningsledelse.
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Kursgivere
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 har mottatt flere
priser både som leder og foredragsholder og viser i sitt arbeid
hvordan mennesker kan utvikles selv om de tilsynelatende har
dårlige forutsetninger for å lykkes. Hans mantra er at det er bedre
å være veldig bra på en ting enn halvdårlig på ti, uansett om man
har talent for å stable hermetikk eller synge som en fugl. Å få
anledning til å vise hva man kan og at det verdsettes gir ytterligere vekstmuligheter.

A splash of life
NobelPearl™
The ceramic implant renaissance is here.
Add a splash of life to your portfolio with a new
solution that taps into natural biology, beauty
and beyond. A harmonic exhibition of strength
and soft-tissue support that is 100 % metal free.
That’s the unique NobelPearl.
» nobelbiocare.com/pearl

GMT 57080 © Nobel Biocare Services AG, 2018. All rights reserved.
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Digitally-made Prettau® Bridge
made of Prettau® 2 zirconia
Visit our booth to discover
the full workﬂow!

Zirkonzahn Worldwide – T +39 0474 066 680 – info@zirkonzahn.com – www.zirkonzahn.com

QuickSleeper 5
Utfører alle typer dentalanestesi,
inkludert ostesosentral anestesi,
effektivt og komfortabelt.

www.licscadenta.no
Følg oss i sosiale medier!

28

LIC
SCADENTA

www.dentatec.no
dentatec@online.no

Leverer de fleste merkevarer
innen dentale forbruksvarerer.
Vi er spesialister på produkter fra VDW/Reciproc
og er eneforhandler i Norge for
Tokuyama -produkter.

For 8. år
kåret som beste
kompositt!
PRØV DEN!

Kun hos D

ESTELITE kompositt

entatec D
enta

l!

Se vår nye hjemmeside og nettbutikk
på www.dentatec.no
Sentrumsveien 3
2860 Hov

Postboks 14
2867 Hov

dentatec@online.no • www.dentatec.no

Tlf.: 61 12 94 44
33 03 65 55
Fax.: 61 12 95 01

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!

Foto: Studio Isidor

ingenting er uerstattelig

OSLO: Telefon: +47 22 19 93 96
e-post: postoslo@dentalforum.no

NYHET
EN NY ÆRA INNE N D E N TA L FOTOGR A FE R I N G

SMILE LITE MDP

MO BILE D ENTA L P H OTOGR A P H Y

Spesielt designet for å
få de mest fantastiske
dentale bilder med
din smarttelefon.

Velkommen til en hyggelig prat og handel

Telefon 22 76 01 40 bestilling@norskorthoform.no

www.tannlegeregnskap.no

Festaften

MNM 2019 • torsdag 28. mars

En helaftens opplevelse du ikke kan gå glipp av!
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KLAUS SONSTAD

Velkommen til 3-retters middag med aperitif og fantastisk underholdning.
Aperitif serveres kl. 19.30. Alt dette for kun kr 950,-.

Trykkpartner AS

SONDRE JUSTAD

