
si
te

rt
.n

o

Foredrag: Pellegrino Riccardi

 www.praksiseier.no

Finnes det fremdeles 
en spire  til tradisjonell 
tannbehandling
eller...? 

 ÅRSMØTE 
 13 - 14 september 2019

Radisson Blu Scandinavia Hotel

 

Fagprogram
Dentalutstilling 
Festmiddag med show 
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Kjære medlemmer og kolleger

Da er det tid for nok et årsmøte i Pefspa. I år har Pefspa kledd seg i 
nye klær.

Når dette leses, har vi endret formål og visjon til å bli en forening for alle 
tannleger i privat sektor. Nytt navn er: «Tannleger i Privat Sektor»- eller 
TiPS. Alle tannleger i privat sektor kan nå være medlemmer, uavhengig av 
om man er eier, leier, ansatt eller kontraktør. Studenter vil i år bli invitert til 
å delta på årsmøtet vårt gratis.

Som vi har vært inne på i flere år nå, så er det store endringer 
både i markedet for tannhelsetjenester og i organiseringen av privat 
tannhelsesektor. Mindre tannsykdom, økende kostnadsside på praksisdrift, 
økende myndighetskrav når det gjelder datasikkerhet, HMS, etc., fører 
til at kjedene vokser frem både i antall og omfang. Vekst i kjedene betyr 
økning i antall tannleger som jobber som kontraktører. Kontraktøravtalene 
har en betydelig oppside i gode tider med nok arbeid, men med synkende 
etterspørsel og overskudd av tannleger, er dette en usikker jobbsituasjon. 
Om man har avtale om 40% eller 30% av inntjening betyr ikke så mye hvis 
man omsetter for 0. Mens det i NTF brukes betydelig tid og ressurser for 
å bevare alle jobber i offentlig sektor, står de tilsynelatende med ryggen til 
det som skjer i privat sektor. Her går en økende del av medlemsmassen 
deres inn i kontrakter som gir lite eller ingen jobbsikkerhet. 

Uavhengig av tilknytningen man har til privat tannhelsesektor, er alle 
involverte avhengig av nok arbeid til å skape et overskudd.

Derfor vil det være en fanesak for TiPS å jobbe for at privat sektor også blir 
tatt med på å løse de offentlige tannhelseoppgavene. Blant de gruppene 
som det offentlige har ansvar for finnes det fremdeles mye tannsykdom. 
Mange av oppgavene forblir uløst fordi DOT ikke har tilstrekkelig kapasitet. 
Vi vil fortsette å jobbe for fritt tannlegevalg og at pengene skal følge 
pasienten.

Vi har i årets program prøvd å ta opp tema som handler om tilpasning til 
endringene som kommer hele tiden - og de kommer mye fortere enn vi har 
trodd. 

Når etterspørselen etter tradisjonelle 
tannhelsetjenester synker, må bransjen 
se seg om etter nye oppgaver.

Første dag av årsmøtet vårt er viet til 
hvordan vi kan tilpasse oss endringene 
i tannlegerollen, samt se etter nye 
muligheter. 

Vi håper det blir en dag som vil skape 
optimisme og økt tro på fremtiden. Vi vil også 
få belyst nye tannhelseforsikringsordninger og 
hvordan de eventuelt kan påvirke markedet.

Yrkesetikk er stadig et hett tema i bransjen vår. Estetisk tannpleie er noe 
som etterspørres av markedet, samtididig som tannsykdommer er i sterk 
reduksjon. I et slikt scenario kan det bli press på grensene for det som 
tradisjonelt har vært oppfattet som forsvarlig tannlegevirksomhet. I privat 
sektor er det kun de klinikkene som tjener penger som vil overleve.

Det er utopi at unge tannleger på kontraktørkontrakter skal takke nei 
til arbeid som markedet etterspør på standens vegne. Vi trenger mye 
mer debatt om dette tema for å finne vår vei under disse endrede 
forutsetningene.

På lørdagen ønsker vi å belyse flere sider ved estetisk tannbehandling, 
og å ha en åpen debatt om hvilke former for estetisk behandling som kan 
være forenlig med forsvarlig tannlegevirksomhet. Som innledere vil vi ha 
bloggeren Sophie Elise og kosmetisk kirurg Bjørn Tvedt. Etterpå skal vi ha 
en paneldebatt hvor vi i tillegg til innlederne vil ha med aktører fra estetisk 
medisin og aktører fra tannlegebransjen med forskjellig ståsted. NTF har 
dessverre takket nei til å delta i denne debatten. Begrunnelsen er at de 
vil prøve å holde denne debatten innad i foreningen! Debatten er allerede 
langt utenfor foreningen, nemlig i virkelighetens verden der de utøvende 
tannlegene befinner seg hver dag. Synd NTF ikke ser viktigheten av å 
være med i en paneldebatt og fremme sitt syn overfor medlemmer som 
står i vanskelige valg hver dag.

Helfo har også i år takket nei til å være kursholder. De vil ikke prioritere 
et forum av private tannleger som faktisk er den største brukergruppen 
deres. Forstå det den som kan.
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Vi skal få en oppdatering fra Tannlegestatistikken av Svend Holum. Oppdaterte 
bransjetall kan si oss mer om hvilken vei utviklingen går. Tilslutt på lørdagen 
skal vi høre om skjevheter i premieberegningen til Norsk Pasientskade 
erstatning. 

Et lite lysglimt i tannhelsepolitikkens verden er at i den nye regjeringsplatt-
formen er det bestemt at de odontologiske kompetansesentrene skal evalueres.
La oss håpe at evalueringen blir nøytral, og at vi kan få til en fornuftig bruk av 
fellesskapets ressurser til tannhelse i fremtiden.

                                                                                                             Kari Odland
Leder i Praksiseierforeningen SPA

Våre sponsorer:

Hyggelige minner fra Årsmøtet i 2018
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Usynlig tannregulering 
for voksne

U
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Konsultasjonen er gratis. 
Bestill timen på colosseum.no/fredrikstad

Pellegrino Riccardi er en tverrkulturell motivator, rockemusiker og 
kommunikasjonsrådgiver som har brukt de siste 30 årene på å reise 
kloden rundt for å møte mennesker og lære ulike kulturer å kjenne. 
 
Med liv og energi deler han sin kunnskap om merkevarebygging, 
kundeservice og kundenes kjøpsmønstre. På en underholdende 
måte bidrar han til ny innsikt i hvordan mennesker kommuniserer med 
hverandre. 
 
Du kan forvente å le og til å få minst en aha-opplevelse. Stikkord er:
• Kommunikasjon og samarbeid. 
• Nøkler til et godt arbeidsmiljø. 
• Hva som motiverer mennesker.  
• Hvordan bygge og motivere team.
Med en god kombinasjon av sterke visuelle virkemidler og multimedia-
effekter, lover Pellegrino å ta oss med på en indre emosjonell reise.  
 
«Jeg ønsker ikke bare at publikum skal forstå mitt budskap, jeg vil at 
dere skal føle det også», sier han. 
 
Med en kundeliste som inkluderer Innovasjon Norge, Oslo Universitets-
sykehus, Norges Sykepleie Forbund (NSF), DNB, Hydro, Kulturrådet, IF 
Forsikring, The European Commission, NAV, Manpower, Finn.no og H&M 
er det god grunn til å ha store forventninger til foredraget som starter det 
faglige programmet på årsmøtet vårt i år.

Lykkelige valg  

Små forandringer,  
store endringer:
Hvordan skape 
uforglemmelige 
kundeopplevelser

Foredrag
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UTSTYR OG 
INNREDNING

Vi har alt du trenger til 
klinikken, og deltar gjerne 
i prosjekteringsprosessen 

ved etablering eller 
renovering. 

NETTHANDEL

Ny og brukervennlig 
nettside. Gå til

www.jacobsen-dental.no 
og registrer deg som 

nettkunde i dag. 

SALGSKONTORET

Møt våre blide jenter 
på ordretelefonen, 
de er alltid klar til

å hjelpe deg.

RABATTAVTALE

Vi gir deg de beste 
prisene på forbruksvarer, 
hvis du velger oss som 

totalleverandør.

Jacobsen Dental AS
Totalleverandør av utstyr, service og forbruksvarer

www.jacobsen-dental.no  /  +47 22 79 20 20
Følg oss og få med 
deg alle kampanjer

Sertifi sert Miljøfyrtårn-
bedrift siden 2008

EN NY ÆRA INNEN DENTALFOTOGRAFERING

SMILE LITE MDP
MOBILE DENTAL PHOTOGRAPHY

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

Pris kr 5.200,-

SPESIALTILBUD for medlemmer på PefSpa-møtet – få 
med gratis diffusor og polariseringsfilter, spar kr 1.200,-.

Telefon 22 76 01 40 bestilling@norskorthoform.no

Velkommen 
til en hyggelig 
prat og handel

NOD_Annonse_Halvside_PefSpa_Årsmøtehefte_2019.indd   1 09.05.2019   13:17

Foredrag

Digital smile design

Esben Kardel driver allmennpraksis med 
hovedfokus på protetikk, periodonti og 
implantatbehandling (både kirurgisk og protetisk). 
Han har mer enn 10 års erfaring med å jobbe med helkeramiske 
erstatninger. Han har i mange år benyttet analogt smile design ved 
planlegging av fasader og kroner i front, men i den senere tid har han 
brukt digitalt smile design ved hjelp av foto og skanning.

CV: Ferdig tannlege i 2000 i København, Danmark. Eier av Mikkels 
Tannhus i sentrum av Oslo (siden 2006). Medlem av NTF, SAED og ITI .

Carl Christian Blich er Cand. odont fra UiO i 1983.  
Tidligere president i NTF og bystyrerepresentant for Høyre i Oslo. 
Tannlege ved Colosseum-klinikken og universitetslektor ved seksjon for 
samfunns-odontologi, Det odontologiske fakultet, UiO. 

Tannhelseforsikring? Mot hva? 
 
- Forskjeller, fordeler og ulemper. 
- Lønner det seg for pasienten?
- Muligheter og problemstillinger.
- Konkurransevridning.  

NPE 
 
- Hvordan beregnes premien?  
- Hvorfor ikke bonusordning?
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FRA FIL TIL SMIL
Sammen løser vi dine utfordringer

 Formidling og norskproduksjon av tannteknikk

Telefon Oslo: 22 87 19 80  •  Telefon Trondheim: 73 54 90 00  -  www.artinorway.no

Vi tar imot dine digitale fi ler

Har du spørsmål? Ta kontakt med:

Michael Matzinger
Autorisert tanntekniker - Faglig leder

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

Foredrag

Theodor Remman: Hvordan kan vi bedre utnytte undersøkelser som 
allerede blir gjort?

De fleste tannleger har rutiner som sikrer at det blir tatt røntgenbilder 
av pasientenes tenner med jevne mellomrom. Boneprox har utviklet 
en programvare som, på en effektiv måte, kan analysere og lese mer 
informasjon ut av disse bildene. 

Tidlig diagnose
Biologisk er det en sterk korrelasjon mellom kjevebena og bena i resten 
av kroppen. Derfor kan man måle benskjørhet ved bruk av røntgenbilder 
som tas hos tannlegen. Når tannlegen tilbyr disse tilleggstjenestene, får 
pasientene muligheten til å oppdage tendenser til benskjørhet på et tidlig 
stadium. 

Det er en stor fordel å kunne starte forebyggende behandling før 
benskjørheten har utviklet seg så langt at det blir brudd.

Vinn-vinn-vinn situasjon
Tannleger som tilbyr denne typen tilleggstjenester vil knytte pasientene 
sine tettere til seg og gi kundene enda flere grunner til å gå regelmessig 
til tannlegen. 

Programvaren er patentert til 2029.Tjenesten er skybasert og er lansert 
i Norge og Sverige. Norden ligger langt fremme på tannhelse-fronten, 
og vi vet at USA følger nøye med på det som skjer her hos oss.

Helseanalyse 
- basert på 
kunstig 
intelligens
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33 35 01 80
info@dentinor.no
www.dentinor.no

Med Dentialign kan du tilby dine pasienter et vakkert
smil ved hjelp av usynlig og effektiv tannregulering.
Send oss et avtrykk, så ordner vi resten.

Dentinor er et fullservicelaboratorium og en av
Norges ledende leverandører av tannteknikk.

Sikkert og effektivt
for tannlege og pasient.

Oppdag mer på www.dentinor.no

Få kjenner de nye, unge, kundegruppene våre så godt som 
Sophie Elise Isachsen. 

Som influencer har hun rundt 600 000 ukentlige følgere på ulike sosiale 
medie-plattformer. 

I tillegg er hun kjent fra TV og hun har gitt ut to selvbiografiske bøker 
som har solgt meget godt; Forbilde og Elsk meg. I 2015 ble hun kåret til 
«Årets mektigste kvinne i medie-Norge».

Allerede som 16-åring gjorde hun seg bemerket gjennom sin egen blogg, 
og senere har hun vært mer eller mindre synlig i det norske mediebildet. 

Sophie Elise er hyggelig og imøtekommende. Hun holder foredrag med 
en stor dose selvironi: Om hennes vei fra ukjent til kjent, fra mobbeoffer 
til mediepersonlighet og fra pikerommet til det offentlig rom, og om 
ensomhet, om å føle seg utenfor og om å ha psykiske problemer. 

Lojale følgere og mange priser beviser at hun vet hva som skal til for å 
lykkes med å bygge og holde på et publikum i mange kanaler over tid.

Hva kan en av 
Norges største 
influencere si, 
som har betydning 
for vår bransjes fremtid?   

Paneldebatt innlegg
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Velg markedets største 
utvalg til de beste prisene!

Hvor 
handler
du? 

www.dentalspar.no

DentalSpar-annonse-A5.indd   1 16.05.2019   11:25

Paneldebatt innlegg

Bjørn Tvedt MD er fast foredragsholder for Senzieakademiet om 
vitenskapen rundt estetiske pasienter, og estetikk og samfunn. 

Han har arbeidet som overlege på Rikshospitalet OUS med fokus på 
hode og halsrekonstruksjon. Han jobbet på klinikk Bunæs i 4 år, før 
han startet med Akademikliniken Oslo på Ullevål. Der jobber han som 
konsulent og er ansvarlig lege for Akademikliniken Norge. 

Tvedt opererer det meste innen estetisk kirurgi, og holder nå mest på 
med ansikts og nesekirurgi, samt moderne høydefinisjons figurforming.

Han har vært trainer for Mertz og Allergan i filler og botulinumtoxin, og 
er i dag trainer for Belkyra og Restylane.

Fordrag: Samfunn og kroppspress, Etikk og estetisk medisin, Science of 
beauty, med flere.

CV:  
Cand. Med ved Universitetet i Bergen 1996.  
Spesialist i Plastikkirurgi.  
Spesialist i ØNH (hode hals kirurgi).  
Internasjonal sertifisert ansiktskirurg IBCFPRS. 

Tvedt er styremedlem i Norsk forening for estetisk plastikkirurgi (NFEP) 
og Norsk forening for kvalitet i estetisk medisin (NORFEM).

Gjør estetisk 
medisin
nytte i et 
helseperspektiv?



9:30 - 10.00 Registrering

10.00 - 10.30 Innledning  
  v/ Kari Odland

10.30 -11.30 Lykkelige valg - del 1 
  v/ Pellegrino Riccardi  

11.30 - 12.00 Sponsortid / Pause

12.00 - 13.00 Lykkelige valg - del 2
  v/ Pellegrino Ricardi 

13.00 - 14.00  Lunsj og strekk på beina

14.00 - 14.20 Er selvdiagnostisering og 
  selvbehandling fremtiden? 
  
14.20 - 14.40 Helseanalyse 
  - basert på kunstig intelligens 
  v/ Theodor Remman

14.40 - 15.10 Sponsortid / Pause

15.10 - 15.30 Digital smile design
  v/ Esben Kardel

15.30 - 16.00 Tannhelseforsikring?  
  Mot hva?  
  v/ Carl Christian Blich 

19.00  Buss til Grefsenkollen restaurant.  
19.30    Festmiddag og show.

Fredag 13. september

Tema:  
Innovasjon i en bransje som må tenke nytt!

09:30   Kort intro
 
09.45 - 10.15 Innlegg v/ Sophie Elise  
  Isachsen

10.15 - 10.45 Innlegg v/ Bjørn Tvedt

10.45 - 11.15 Sponsortid / Pause 

11.15 - 12.45 Debatt m/ panel:
  Tore Berset, Hans Christian 
  Sylvester Jensen, Harald  
  Gjengedal, Kjetil Reppen UiO,  
  Pasient m/ positiv erfaring, 
  Sophie Elise Isachsen og  
  Bjørn Tvedt
 

12.45 - 13.45      Lunsj og strekk på beina

13.45 - 14.45     Tannlegestatistikken  
  Framtidsutsikter. Har
                          spådommene slått til? 
                          v/ Svend Holum 

14.45-15.15 Sponsortid / Pause

15.15-15.45 NPE: Hvordan
   beregnes premien? 
  Hvorfor ikke bonus-
   ordning?
  v/ Carl Christian Blich 

15.45   Generalforsamling

Tema:  
Overbehandling: Hva er det? 
Hvem bestemmer hvor grensene går?
Samsvarer tilbud og etterspørsel?

16 17

Kurset teller 10 timer 
i NTFs etterutdanningsprogram

Lørdag 14. september
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Overbehandling: 
Hva er det? 
Hvem bestemmer 
hvor grensene går? 
Samsvarer tilbud 
og etterspørsel?
Debattleder:   Kari Odland

Debattanter:   Tore Berset
  Kjetil Reppen 
  Hans Chr. Sylvester Jensen
  Harald Gjengedal 
  Pasient med positiv erfaring
  Sophie Elise Isachsen
  Bjørn Tvedt

Tore Berset
CV: Tannlege utd 1998 Bergen

Medgründer og deleier av Oris Dental AS
Særlig interesse og lang erfaring med 
implantatbehandling, estetisk tannbehandling 
og synlige laminater. 

Paneldebatt Kjetil Reppen

CV: 
Privatpraksis fra 1974, idag i felleskap med 
4 kolleger . Universiteslektor , kariologi, ved 
Det odontologiske fakultet, UiO fra 2002.  
Holdt mange kurs om Dokumentasjon og 
journalføring, Helfo, Behandlingsplanlegging, 
Kariesdiagnostikk osv. 

Hans Christian Sylvester 
Jensen
CV:  Plastikkirurg. Cand. Med 1999 Cand 
.odont 2003.
Avdelingssjef. Avdeling for plastikk- ,  
hånd- og rekonstruktiv kirurgi. Arbeider ved 
Nasjonalt Brannskadesenter Haukeland 
Universitetssykehus. 

Harald Gjengedal
CV: Cand Odont UiB 1980. Spesialist oral 
protetikk UiB 2003. PhD UiB 2012

Arbeidet full tid klinisk som tannlege i offentlig 
og privat praksis 1980-1997. Privatpraksis 
i del-tid 50 % fra 1997. Stipendiat 50 % 
ved Institutt for klinisk odontologi 2005-
2012. Førsteamanu-ensis 50 % Ved Institutt 
for klinisk odontologi, UiB, siden 2013. 
50 % som spesialist i oral protetikk ved 
Bergen Tannhelsesenter. Arbeider nesten 
utelukkende med implantatprotetikk. 20 % 
stilling ved TKV/H som forskningskoordinator. 
Medansvarlig ved «Kompetansekurset» siden 
starten i 2006. Omfattende kursvirksomhet.
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Kontakt oss gjerne
 post@pluss-ok.no eller på telefon 38 12 95 30

www.pluss-ok.no

Økonomisk rådgivning & regnskap
for tannleger i mer enn 30 år.

Vi kan det !

Foredrag

Tannlegestatistikken 
2019  

Praksisøkonomien i privat sektor – vi har tatt 
temperaturen. Helt ferske tall presenteres for første 
gang.
 
Dette er den fjerde rapporten som legges frem, 
og vi ser utviklingen fra 2008. Hvordan påvirkes 
bransjeøkonomien av den pågående konsolideringen? 

En bransje i utvikling 
 
• Hvor var vi?
• Hvor er vi i dag – har spådommene slått til?
• Hvor skal bransjen i fremtiden?

Bransjen preges især av: 

 o  Konsolidering (kjeder)
 o  Kjøp og salg av praksis
 o  Ass. tnl. honorarer
 o  Etikk/moral
 o  Endrede samarbeidsformer
 o  Og en del annet…

Saga Consult følger utviklingen i bransjen fra første rad og har kontakt 
med mange av de aktørene som preger utviklingen. Holum deler sine 
observasjoner og erfaringer, og tar en kikk inn i fremtiden.

Svend Holum er daglig leder i Saga Consult AS, og arbeider 
som virksomhetsrådgiver og kursarrangør og er spesialisert mot 
tannlegebransjen i Norge. Han er utdannet siviløkonom og har en bred 
bakgrunn fra virksomhetsledelse, salg/markedsføring og økonomi innen 
privat sektor.
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Alle medlemmer kan foreslå kandidater til styret 2019/2020. Forslag sendes til 

Kari Odland
Privatpraktiserende tannlege i Bergen fra 1982. 
20% stilling som Instruktørtannlege ved  IKO i Bergen fra 
2017. Styremedlem i PTE 1998-2001.
Hovedstyremedlem NTF 2001-2005.  
Formann i BTF 2008-2010 

Leder i PefSpa siden 2014.

Gabriel Lorenso Morales

2006-20011 Master i Odontolig ved Universitet i Bergen.
2011 Privat Partiserende tannlege i Skudeneshavn.
2011- dd Daglig leder og tannlege ved Stortinsgaten
Tannlegeklinikk AS.
 
Styremedlem i PeFSPA siden 2018.

Jon-Reidar Eikås 

Cand.odont fra UiB – 1983.
1983 -   Egen praksis.
2017 -   Egen praksis nr. 2 (eier og driver to tannlegepraksiser).
1995 - 2018  Ulike tillitsverv i S. og Fj. Tannlegeforening 
(styremedlem, kasserer, kollegahjelper, valkommitemedlem).
Styremedlem i Loenmøtet siden 2014. 

Styremedlem i PeF (senere PefSpa) siden 2010.

Morten Danmo
1983             cand odont Bergen.
1983 -1984   Garnisonstannlege Madla Stavanger.
1984 -1986   DOT Finnmark Vadsø.
1986 -1988   DOT Hordaland Bremnes.
1988 - 2000  Privat praksis Bremnes.
2000 -           Privat praksis Stord.

Kasserer i PefSpa siden 2012.

Vegard Berg
2007   Tannlege cand.odont fra Universitetet i Bergen.
2016   Master i ledelse med spesialisering i helseledelse fra
           Universitetet i Agder.
2007 - Privatpraktiserende tannlege i Arendal.

Styremedlem i PefSpa siden 2017.

Styret               2018/2019

Johnny Øverby 
1971-1974. Stud.realfag, samt lærervikar på ungdomskole. 
1974-1979  Stud.odont ved Odont.inst.Bergen.
1979-1980  Militær tannlege /Garnisonen Sør-Varanger, Kirkenes
1980-1981  Assistent tannlege/privat praksis Tyskland.
1981-1983  Assistent tannlege/privat praksis Tromsø.
1983-          Eiet privat praksis Tromsø.
Daglig leder i ABA tannlegene as og ABA kirurgi og narkose as.
Utallige kurs innen hovedinteresseområdene bittfysiologi, protetikk, 
estetikk, ledelse og praksisadministrasjon.  
Styreverv innen odontologi og idrettsorganisasjoner. 

Styremedlem i PefSpa siden 2016.

Trond Helgesen
1983    Utdannet UiB
            Militær tannlege sommer 1983 Setermoen Troms.
            Asstannlege Bergen høsten 1983.
1984 -  Overtok praksis Nesttun/Bergen.
Ptl styret BTF siden 1997.
Formann Ptl BTF fra 2001 - 2003.

Styremedlem i PeFSPA siden 2016.

Fredrik Skodje

1998     Cand. odon.t
1999           Spesialtannlege, lystgass. 
1998-1999 Militærtannlege ved Håkonsvern.
1999-2000 Distriktstannlege Hareid.
1999-2018 Eier og daglig leder av Apollonia Tannklinik.
2018 –       Fagleder Colosseumklinikken - Apollonia.
2018 –       Styremedlem av NOFOBI.
Godkjent for implantatprotetikk med trygdestønad.

Styremedlem i PeFSPA siden 2018.

valgkomiteens leder Elisabeth Engemoen på e-post: eliseng@online.no   
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Et apropos til bildene på forsiden og programsiden: 
 

Vilkårene for å drive privat tannlegepraksis har endret seg svært de 
senere årene. Vi ser stadig at nye konkurrenter som dukker opp med 
ulike tilbud i ulike land, til og med får bli med i HELFO-ordningen. Stadig 
flere av dem tilbyr sol og sommer med på kjøpet og pasienter lar seg 
friste. Et «kjøp» man som pasient kan spare opptil hundre-tusener på.  
Dette som et resultat av den feilslåtte tannhelsepolitikken som føres i 
Norge. 

Vi tannleger i Norge holder et meget høyt 
faglig nivå på arbeidet som vi leverer. Det 
er også vi som får jobben med å reparere 
når utenlandske tannlegebesøk får 
konsekvenser. 

Må vi bygge om våre venteværelser  
for å inkludere spa-behandlinger,  
solarium og svømmebasseng?
 

                                    Johnny Øverby Dette er to eksempler fra virkeligheten:  
En reklameplakat som sto utenfor et reisebyrå  

i Tromsø og et utklipp fra en nettside. 
Begge stedene er tilknyttet HELFODette og mer skal vi  diskutere på årsmøtet. 

Er det sånn vi 
og pasientene 
må ha det?

Vi er representert
 i store deler av 

landet.

Vestlandet

Troms

Nordland

Trøndelag

Østlandet

 www.dentalservice.no    post@dentalservice.no
5522 1900 / 93 446 446
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Hey! We are  
ClearCorrect! 

A Straumann Group Brand

$ Attractive  
and accessible

Founded  
by doctors

Top-notch  
support

visit us at clearcorrect.no

CC annonse halv A5side.indd   1 19.05.2019   13.29.13

www.praksiseier.no

Tverrmyra 16, 3185 Skoppum
Telefon: 33 07 15 00 

Faks: 33 07 15 01
E-post: post@dental-direct.no

www.dental-direct.no

HVEM OG HVA STÅR DENTAL DIRECT AS 
FOR:
Vi er en totalleverandør av forbruks- 
varer fra alle anerkjente produsenter og 
som de eneste i Norge med eget lager. 
Vi har lagt stor vekt på å ha den beste 
servicen!  
Det er vårt mål å være markedsledene 
på priser til dental bransjen!

Vi garanterer:
- Rask og effektiv ordrebehandling
- Personlig kundebehandler.
- Faste lave priser
- Kort leveringstid
- Gratis frakt

GRATIS FRAKT

      Tlf. 33 07 15 00    Dental Direct AS

Bestill på 
webshop få
5% rabatt

www.dental-direct.no

Depotet med lager i Norge!

Nye TRIOS Move
En ”Game changer” innen digitalt avtrykk!

• Ny og ergonomisk utformet.

• Med en praktisk (13 ’) skjerm  
 som kan plasseres foran pasienten  
 – for å forklare  behandlingen.

• Lett å flytte rundt i behandlingsrummer.

NÅ FINNER DU ALT TIL 
KLINIKKEN HOS OSS!

XO Flex
For deg som ønsker beste 
arbeids- og pasient komfort!

Unident AS, Postboks 1045, 3194 Horten  |  TELEFON: 33 03 57 70  |  FAX: 33 03 57 71  

E-POST: Info@unident.no  |  WEB: unident.no 

Forbruksartikler
Store innkjøp gir bedre innkjøpspriser. 
Handle hos Unident og bli en vinner 
du også.

Alltid 
rabatt på

forbruksartikler
til veil. pris i vår 

webshop!
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Saga Consult AS
Hvervenmovn. 49
3511 Hønefoss
32 17 92 93 
48 17 40 04
post@sagaconsult.no
www.sagaconsult.no

•  PRAKSISUTVIKLING

•  PRAKSISØKONOMI

•  LØNNSOMHET

•  KJØP/SALG AV PRAKSIS

Bistand ved:

VERDIVURDERING  •  AVTALER  •   PRAKSISUTVIKLING  •  PERSONAL  •  SELSKAPSFORM   
SELSKAPSSTRUKTUR  •  LØNNSOMHET  •  VERDIMAKSIMERING  •  DRIFT  •  SAMARBEID

Kontakt oss for 
en uforpliktende 

samtale!

UAVHENGIG RÅDGIVNING

S E  B E D R E ,

D O K UMEN T E R

B E D R E

 

@ergooptikk ergooptikk.no

 

H e l s e f r e mm e l s e

o g  k v a l i t e t  i

f o k u s  f o r  d e g  o g

d i n e  p a s i e n t e r

 

V i  g l e d e r  o s s  t i l  å  m ø t e  d e g !

DESIGNED TO LAST

 www.dentalservice.no    post@dentalservice.no
5522 1900 / 93 446 446

Gulv, vegg 

eller takmontert

LIC
SCADENTA

Scann og bestill  
- raskt og enkelt

NYHET!

ScanOrder
- OrdreApp fra LIC Scadenta

Spar tid, penger og ressurser med 
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«SAS hotellet» ligger like ved Slottsparken i Oslo. Hotellet er godt tilrettelagt 
for faglige møter og for sosialt samvær og nettverksbygging. Det er hyggelig 
å møtes uformelt i Enzo bar i lobbyen eller høyt oppe i 21. etasje, i Summit Bar 
med fantastisk utsikt over Oslo. 
Lagoon Wellness Center frister med et velutstyrt treningsrom, innendørs 
svømmebasseng og badstu. Det er også hyggelig å møtes til frokost som er 
inkludert i vår spesialpris.

Vi håper så mange som mulig prioriterer å bo her under årsmøtet.

Bestill på nett:   radissonblu.com/booking

Bestill på telefon:  02525

Priser per natt:  Enkeltrom inkludert deilig frokost kr 1 380*

   Dobbeltrom inkludert deilig frokost kr 1 580*

                                                 * Prisene gjelder bestilling før 20. august 2019. 

HUSK: Rabattkode KK19PRAK 

RADISSON BLU  
SCANDINAVIA HOTEL 
Flybuss FB2 og FB5 stanser utenfor døren og 
det er kort vei å gå fra Nationaltheatret stasjon 
hvis du kommer med Flytoget 
eller NSB. 

* Husk å oppgi rabattkode KK19PRAK PÅMELDING innen 8. september 2019

Festmiddag og show

GREFSENKOLLEN RESTAURANT  
Kursdeltaker kr 1 500 + Ledsager kr 1 500   
Buss tur/retur Radisson Blu Scandinavia Hotel (SAS hotellet) er inkludert.
 

KURS OG FOREDRAG 
Påmelding og betaling for både kurs og foredrag  
+ festmiddag og show skjer online via denne linken: 

www.deltager.no/PefSpa2019 

Kursavgift for både fredag og lørdag:
Pris før 1. september:        Pris etter 1. september:
Medlem kr 4 900     Medlem          kr 5 400
Ikke medlem  kr 6 400     Ikke medlem      kr 6 900
Tannleger og tannpleiere tilknyttet en medlemsbedrift betaler medlemspris. 
Gratis inngang for tannlegestudenter på fagprogram og dentalutstilling.
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• Smart vinkelstykke – integrert girkasse som skaper reciprokerende 
bevegelse – mindre risiko for filfraktur

• Enfilssystem – enkel tilkobling til din tannlegeunit

• Praktisk filinnpakning – sterile og klare til bruk 


