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Kjære medlemmer og kolleger,
Vi har gleden av å invitere til PefSpa´s årsmøte i 2018.
2018 har vært et turbulent år når det gjelder tannhelsepolitikk. Året ble 
innledet med radikale endringer i Helfo regelverket. I realiteten betyr 
dette en stor overføring av penger og oppgaver fra privat til offentlig 
tannhelsesektor, – og det helt uten en politisk diskusjon i forkant. 

Begrunnelsen for endringene er påstand om at norske, private 
tannleger med overlegg har brukt regelverket feil for å berike seg selv. 
Departementets virkelighetsbeskrivelse fra privat tannhelsesektor er noe 
vi ikke kjenner oss igjen i overhodet. Regelverket er komplisert og utydelig. 
Vi bruker mye tid på journalføring og vurderinger for å forsøke å holde oss 
innenfor myndighetenes tolkning av regelverket. 

Vi inviterte derfor rådgivende tannlege i Helfo til å holde kurs for oss 
praksiseiere på årsmøtet i år, siden vi så åpenbart trengte en oppdatering 
på regelverket. Rådgivende tannleger får ikke svare på invitasjoner selv 
lenger, kursvirksomheten er det Helfo sentralt som koordinerer. Svaret var 
at dette kunne de ikke prioritere i år! 

Hvordan skal vi kunne vite hvilken tolkning Helfo har av dette kompliserte 
og utydelige regelverket når de ikke vil fortelle oss det før de kommer på 
tilsyn? 

Endringene i regelverket har også synliggjort at ingen av  de politiske 
partiene i Norge har noen uttalt tannhelsepolitikk. Politikere både sentralt 
og regionalt er skremmende uvitende om hvordan tannhelsesektoren 
er organisert og finansiert. De har heller har ikke lyst å bruke tid på det. 
Da er det lett for at departementets forslag og strategi blir akseptert av 
politikerne. Når de ikke har noe definert mål for tannhelsepolitikken-så blir 
det departementet som utøver politikken. Departementet har god erfaring 
i å gjennomføre sine langtidsplaner uavhengig av om samfunnets behov 
har endret seg. 

Et produkt av dette er de regionale kompetansesentrene. Vedtatt 
i  Stortinget i forrige århundre da det var helt andre forhold med 
hensyn til tannsykdommer. De ble vedtatt opprettet for å spre 
tannlegespesialisttjenester og spesialistutdanning geografisk.  

3 av 6 kompetansesentre er plassert i 
de byene som har tannlegeutdanning 
fra før. I Bergen er kompetansesenteret 
til alt overmål samlokalisert med 
Institutt for klinisk odontologi. Det er 
som å plante et nytt tre midt i skogen. I 
tillegg til å være overflødig, har det har 
mange uheldige konsekvenser. Det fører 
til en ytterligere geografisk konsentrering av 
spesialisttjenestene og tapper grunnutdanningen 
for ressurspersonell. Man kan stille et stort 
spørsmålstegn ved om vi trenger  kompetansesentre i det hele tatt.           
Å plassere dem i universitetsbyer fjerner siste strå i argumentasjonen for 
dem.

Videre har man over mange år redusert bevilgningene til refusjons-
ordningen som går direkte til pasientene. Det kommer lite friske penger 
inn i tannhelsesektoren. De nyplantede trærne (les: kompetansesentrene) 
tar lys og næring fra skogen som er der fra før. De finansieres med å ta 
penger fra andre deler av tannhelsesektoren.

Kompetansesentrene er regionalt forankret dvs.  underlagt 
fylkestannlegene. Deres begrunnelse for at kompetansesentrene må 
ligge i Oslo, Bergen og Tromsø er ”hensynet til det faglige miljøet”. Da er 
mitt spørsmål: Er det tannlegenes behov for et attraktivt faglig miljø som 
skal være styrende, eller bør man kanskje tenke på hva som er best for 
pasientene? Kjøp av tjenester fra etablerte private spesialister kan være 
en mye bedre ressursutnyttelse og gi bedre tilbud til pasientene. Ved å 
styrke de eksisterende fagmiljøer på universitetene, kunne de samme 
oppgavene blitt dekket . Det ville være vesentlig billigere enn å bygge opp 
en helt ny organisasjon.

Dessuten må man vurdere det fremtidige behovet for tannlegespesialister. 
Ingenting tyder på at vi trenger flere enn det vi har i dag-snarere tvert i 
mot. Da er det ganske meningsløs sløsing med skattebetalernes penger å 
utvide kapasiteten på spesialistutdannelse. 

Alt dette skal vi prøve å sette på dagsorden med paneldebatten som 
kommer på ettermiddag fredag. 
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Vi begynner imidlertid årsmøtet med det hyperaktuelle tema - antibiotika-
resistente bakterier og tannbehandling i utlandet. Antibiotikaresistens er et 
verdensomspennende problem som også har innhentet lille Norge pga turisme 
og behandlingsreiser. Ørjan Olsen som er professor i medisinsk biologi ved 
universitetet i Tromsø skal oppdatere oss om smittevern i både innland og 
utland. Dette er noe man absolutt bør få med seg!

Fredag avsluttes med middag på Holmenkollen restaurant og vi lover god mat 
og kjempegod underholdning!

Lørdag skal vi ha foredrag av Dag Erik Pedersen som  er både underholdende 
og motiverende. Tittelen er : Aldri god alene. Det blir en fin forberedelse til 
neste punkt på agendaen. Vi har tenkt å holde et politisk verksted, hvor målet 
er å lage en felles uttalelse fra årsmøtet på grunnlag av debatten fra fredag. 
Vi kommer til å legge frem et forslag til uttalelse som de fremmøtte kan 
kommentere og påvirke endelig utforming. Kom og delta i debatten! Tannlegene 
må engasjere seg for at tannhelsepolitikk skal komme på dagsorden!

En fellesuttalelse, eller en resolusjon om man vil, fra årsmøtet vil være et veldig 
nyttig dokument for styret i Pefspa å bruke utad.

Vi avslutter med siste nytt fra NPE-Norsk pasientskade erstatning. 

Generalforsamling avholdes direkte etter at årsmøtet er ferdig.

Kari Odland
Leder i Praksiseierforeningen SPA

Hyggelige minner fra Årsmøtet i 2017

Styret i PefSpa  
2017 / 2018
Johnny Øverby var ikke tilstede  
da bildet ble tatt.
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TOTALLEVERANDØR AV UTSTYR, SERVICE OG FORBRUKSVARER
Få de beste priser og markedets beste service  

ved å samle alle dine innkjøp hos oss.

Jacobsen Dental AS er sertifisert 
Miljøfyrtårn-bedrift siden 2008

NETTHANDEL: 
Ta en titt på www.jacobsen-dental.no og registrer deg som 
nettkunde i dag. Din salgsrepresentant eller ordrekontoret  
hjelper deg å komme i gang. Her finner du også sikkerhets - 
datablad (SDB) på de produkter hvor det er krav om det.

UTSTYR OG INNREDNING: 
Vi leverer alt du trenger til din klinikk, og deltar gjerne  
i prosjekteringsprosessen ved etablering eller renovering.  
Jo tidligere vi kommer med i prosessen, jo mer knirkefri blir den.

RABATTAVTALE: 
Vi gir deg de beste prisene på forbruksvarer 
hvis du velger oss som totalleverandør.

SALGSKONTORET: 
Møt våre blide jenter på ordretelefonen. De er alltid 
rede til å hjelpe deg med det du måtte ha på hjertet.

Tlf 22 79 20 20  / www.jacobsen-dental.no

Ikke gå glipp av en eneste kampanje:  
Følg Jacobsen Dental AS på Facebook: @jacobsendental

Ørjan Olsvik er professor i medisinsk biologi ved universitetet i Tromsø 
og har en imponerende CV:

Spesialtjeneste i Forsvaret og deretter til Centers for Diseases Control 
and Prevention, Atlanta, GA. 1983-1995 inkl post post dr opphold ved 
Stanford University, School of Medicine, Palo Alta, CA. professor II 
(20%) Norges veterinærhøgsslole. Dr grad fra Det medisinske fakultet, 
Universitetet i Oslo. Professor i medisinsk mikrobiologi Universitetet 
i Tromsø, 1995-dd. 1995 -.dd Seniorrådgiver/OB RDOIT, Forsvarets 
Sanitet.  

Innvalg: 
Det norske vitenskapsakademi 1996, 
American Academy of Microbiology 1994, 
Infectious Diseases Society of America 1998.  
100+ vitenskapelige arbeider, 8 fagbøker (engelsk).

Kort tids oppdrag: FN, WHO. Verdensbanken, US Gov, FDA, CDC. 

+50 overnattinger på Tannlegestudentenes hytte ved Blankvannsbråten  
i Nordmarka. 

Gift med tannlege, dr odont, spesialist perio. Bente Olsvik 1981-1998.

“Antibiotikaresistente 
bakterier og tannbehandling i 

utlandet.”
Ørjan Olsvik 

Foredrag:
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Foredrag:

Dette er et lynkurs i kunsten å snu 
negative tanker til å bli positive, 
men det handler like mye om å forstå 
hvor viktig du er for laget ditt 
og hva din jobb egentlig betyr. 

Historien starter med den lille gutten som 
ble sist i alle sykkelritt, men som senere 
blir kaptein på de største lagene i verden 
og vinner mange profesjonelle sykkelritt-

De viktigste temaene er: 
Hva gjør jeg for å bli den optimale lagspilleren på mitt lag, 
hvordan skal jeg tenke når arbeidsmengden dreper meg, 
hvordan skal jeg lære meg å sette meg mål, 
og hvordan skal jeg øve på å snakke positivt til meg selv og andre.

Dag Erik Pedersen er en av Norges beste syklister gjennom tidene, 
med en 12 år lang sykkelkarriere og 43 proffseire bak seg. 

I dag er han en av NRKs største profiler ikke minst som programleder for 
suksessen Mesternes Mester.

Nå kommer han for å inspirere oss. 

“Aldri God Alene
er den enkle 

historien 
om å tenke 
annerledes 

i livet.”
Dag Erik Pedersen

Gratis! 
 

Startpakke med skanner  
og kyndig hjelp til organisering 

av lageret uten kostnad! 
 

Det er ingen kostnader  
eller avgifter knyttet  

til appen 
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  kunnskap, erfaring
    god service...

...du er trygg 
hos oss!

LIC
SCADENTA

  Kontakt oss i dag, vi hjelper deg gjerne:   Tlf: 67 80 58 80                             www.licscadenta.no

Vi vil gjerne sende post  
og mail til riktig adresse  

og antall mottakere.

Rediger dine adresser og  
meld deg på post og mail her:  

dentalnet.no/aktuelt/

Hjelp oss å bli
grønnere

Tilbud
@

Undersøkelser
@

VINN!
Vi trekker en  
vinner av en 
iPhone X eller  
en Galaxy S9  
22. desember! 

Vi ønsker å  
spare miljøet!

www.dentalnet.no  

ENKLERE - SIKRERE - ALLTID SVAR:

RING: 38 27 88 88
Vi vil at du som kunde skal  

få den beste oppfølging,  
fra du løfter av røret  

- til jobben er  
ferdig utført.

Vårt ønske er at enhver kontakt  
med Dental Sør skal oppleves  

som en reise på 1. klasse!
HENG DETTE OPP PÅ TAVLA I DAG!!To enkle tastevalg: 

Tast 1 for bestilling av  
 utstyr, varer eller  
 reservedelerTast 2 teknisk service

Riffat, Åse  
og Jorunn

Dental Sør AS - Postboks 901, Saltverket 6 - 4509 Mandal  
Tlf. 38 27 88 88 - post@dentalnet.no

ISO 9001:2015

SYSTEMSERTIFISERT  

Ett servicesenter
- ett telefonnummer!

Kurs
@

Paneldebatten

Hvilke oppgaver 
skal privat 
tannhelsesektor 
ha i fremtiden?

Debattleder:   Carl Christian Blich

Debattanter:   Ole Fejerskov 

  Jostein Grytten

  Per Lüdemann

  

Carl Christian Blich

Debattleder  

CV: 
Cand. odont fra UiO i 1983. 
Tidligere president i NTF og bystyre-
representant for Høyre i Oslo. 
Tannlege ved Colosseumklinikken 
og universitetslektor ved seksjon for 
samfunnsodontologi, Det odontologiske 
fakultet, UiO.
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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 !

Ole Fejerskov
Innleder

CV: Tandlæge siden1967. 
Professor i Tandsygdomslære og Endodonti 
i Aarhus 1973-93. Rektor for Aarhus 
Tandlægehøjskole i 8 år. Fra 1993-98 
Rektor for Forskerakademiet i det danske 
Forskningsministerium. 1999-2006 Direktør 
for Danmarks Grundforskningsfond. 
2007-14 institutleder for Anatomi. Det 
Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aarhus 
Universitet samt i en periode direktør for det 
Danske forsknings- og uddannelses center 
ved Chinese Academy of Sciences, Beijing. 
Siden 2014 emeritus professor ved Institut for 
Biomedicin, Fac. of Health, Aarhus Universitet. 
 
Publiceret ca 400 artikler og redigeret 
10 internationale lærebøger primært 
omhandlende fluorid og caries samt de 
kliniske konsekvenser for tandplejen. 
Æresdoktor ved 8 universiteter herunder Oslo 
Universitet og har været gæsteprofessor i 
Singapore, Japan, Australien og Frankrig. 

Jostein Ivar Grytten
Innleder 

CV: Professor i samfunnsodontologi UiO 
Oslo siden 1996. Jobber primært med 
helseøkonomiske problemstillinger relatert til 
finansiering og fordeling av helsetjenester, 
herunder tannhelsetjenester. 
Et særlig fokus har vært å belyse hvordan 
incentiver, konkurranse og ulike typer 
kontrakter påvirker tilgjengelighet, kvalitet 
og kostnadseffektivitet i helsetjenesten. For 
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eksempel, hvordan skal leger og tannleger 
avlønnes slik at de verken tilbyr for mye 
eller for lite behandling? Et annet fokus i 
forskningen har vært å belyse bidragene til 
medisinske intervensjoner og teknologi til 
økningen i levealderen i Norge over de siste 
tiår. 
Innenfor de nevnte problemstillinger 
har Grytten en omfattende internasjonal 
publiseringsliste, og han er en hyppig 
brukt foredragsholder på internasjonale 
forskerkonferanser.

Per Lüdemann
Innleder 
CV: Siste stilling før oppnådd aldersgrense 
var som avdelingssjef Forsvarets Sanitet/
oberstløytnant og ass. tannhelsesjef Vest-
Agder fylkeskommune.Som pensjonist 
arbeider en del oppdrag for hhv. Vest-Agder 
fylkeskommune og Helsedirektoratet. 
Ferdig utdannet cand.odont./tannlege 
Universitetet i Oslo 1981. Deretter fulgte en 
periode med ulike stillinger som tannlege i 
offentlig tannhelsetjeneste i flere fylker, hhv. 
som distriktstannlege, klinikksjef, overtannlege 
og ass. tannhelsesjef. Videre arbeidet som
overtannlege i hhv. Rikstrygdeverket, Arbeids- 
og velferdsdirektoratet og Helsedirektoratet, 
der hovedoppgaven har vært finansiering av 
tannhelsetjenester. 

Gjennom stillingen i Forsvaret har Lüdemann 
hatt ulike beordringer rundt om i landet. 
Han har også tjenestegjort i flere perioder i 
utlandet. I 1990-1991 ett år (2 kontigenter) som 
kaptein/tannlege i NORBATT/UNIFIL, i Thailand 
ifm. tsunamien i 2005 og i Afghanistan/ISAF i 
flere perioder.

Våre sponsorer:

LIC
SCADENTA

- Klinikker over hele Norge
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                                 Kurset teller 8 timer          i NTFs etterutdanningsprogram

Fredag 14. september

10.00   Registrering starter. Enkel servering.

10.30 - 10:45    Velkommen ved styreleder Kari Odland

10.45 - 11.30   Ørjan Olsvik - del I
   Tannturisme, MRSA, ny smittevernlov,  
   og meget mer.
 
11.30 - 12.00 Sponsortid / Pause
 
12.00 - 12.45    Ørjan Olsvik - del II

12.45 - 13.45 Lunsj og strekk på beina

Hvilke oppgaver skal privat tannhelsesektor ha i fremtiden?

13.45 - 14.15    Innleder Ole Fejerskov
14.15 - 14.45    Innleder Jostein Grytten
14.45 - 15.15 Innleder Per Lüdemann

15.15 - 15.45 Sponsortid / Pause

15.45 - 17.00    Paneldebatt
Debattleder   Carl Christian Blich

 19.00  Buss til Holmenkollen restaurant
 19.30  Festmiddag og show

Dag Erik Pedersen - del I
«Aldri god alene»

Sponsortid / Pause

Dag Erik Pedersen - del II

Sponsortid / Pause

Politisk verksted: 
Forslag til resolusjon. 

Lunsj og strekk på beina.

Sponsortid / Pause.

Norsk Pasient Skadeerstatning 
orienterer om sitt arbeid:
Hvilke saker får NPE inn? 
Hva har disse felles? 
Hvordan brukes statistikk i 
totalvurderinger?
Hvordan fastsettes premien?

Generalforsamling

Lørdag 15. september

09.00 - 09.45

09.45 - 10.15

10.15 - 11.00

11.00 - 11.30

11.30 - 12.15

12:15 - 13.15 

13.15 - 13.45

13.45 - 14.30

14.30
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 Alle medlemmer kan foreslå kandidater til styret 2018/2019.  Forslag sendes til 

Elisabeth Engemoen
1969 - 72  3-årig utdannelse; tanntekniker, Sogn vgs.
1972 - 73  Jobbet som tanntekniker + regnskapskurs.
1973 - 78  Utdannet som tannlege ved UiO.
1978 - 79  Assistenttannlege i Oslo.
1979 - dd  Privatpraktiserende almentannlege,egen praksis  
                  i Bærum
10 år   Kasserer i Spa.                

2014 -18   Sekretær i PeFSPA.

Styret               2017/2018

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 1983
            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.

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.

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.

Anne Holtan Saga
1979  cand. odont. Muenster (Tyskland).
1979-1982 assistenttannlege Akkerhaugen.
1982-1998 medeier i privat praksis Akkerhaugen.
1998- medeier i allmenn og spesialistpraksis i Bø.
1995-1997 kasserer Telemark Tannlegeforening.

Styremedlem i PeFSPA siden 2012.

Jon-Reidar Eikås 

Cand.odont fra UiB – 1983.
1983 –   Egen praksis.
2017 –   Egen praksis nr. 2 (eier og driver to tannlegepraksiser).
2018      Styremedlem i Vital Tannhelse AS.
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 .

valgkomiteens leder Magne Skomedal på e-post: magne@orisdental.no
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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 1 295,-*

   Dobbeltrom inkludert deilig frokost kr 1 495,-*

Oppgradering:   Superior rom  + kr 200    Business class rom + kr 500

                                                 * Prisene gjelder bestilling før 20. august 2018. 

Husk å oppgi rabattkode PRAK18 

Rabattkode PRAK18 

CAD/CAM FAST  
PROTETIKK

AVTAGBAR
PROTETIKK

IMPLANTATRETINERT
PROTETIKK

ESTETIKK OG  
BITTFUNKSJON

KURS OG  
KOMPETANSE

E-post post@proteket.no, Telefon 21 06 31 31, www.proteket.no

Tannteknikk er mer enn bare tann

KOMPLETT 
KOMPETANSE- 

SENTER

PRODUKTGARANTIER

ISO SERTIFISERT

SKREDDERSYDDE LØSNINGER TIL KLINIKK

20 TANNTEKNIKERE

FAGLIG RÅDGIVNING

KURS

PROTEKET ONLINE

EGET PRODUKSJONSLABORATORIUM

PASIENTMOTTAK

EGET FRESESENTER

PASIENTSKADEERSTATNING

MILJØFYRTÅRN

Proteket_Annonse_KOMPLETT_KOMPETANSESENTER_A5L_2018-05.indd   1 09.05.2018   09:39

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. 

Telefon 22 76 01 40 bestilling@norskorthoform.no

S P Ø R  O S S
O M  T A N N B L E K I N G

Vi ses på årsmøtet!

NOD_Annonse_Årsmøte_praksieierforeningen_2018-05.indd   1 09.05.2018   09:11
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PÅMELDING innen 1. september 2018

Festmiddag og show

HOLMENKOLLEN 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/PefSpa2018 

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.

VELKOMMEN TIL 
ORIS DENTAL AKADEMIET 

orisdental.no/akademiet 

Ønsker du å holde deg oppdatert 
på alt innen tannhelse? ORIS Akademiet 

arrangerer engasjerende kurs med 
dyktige kursholdere. Klinisk rettet opplæring for 
alle yrkesgrupper er vårt hovedfokus og det er 
tilbakemeldingene fra våre kursdeltakere som 
gjør at vi stadig utvikler vårt faglige innhold. 

ORIS Akademiet fasiliterer og tilbyr også
hospitering for tannhelsepersonell 

på klinikkene.

Besøk vår nettside i dag 
for å se om det finnes kurs 

du kan delta på! 

Ønsker du ytterligere informasjon om kurs 
eller hospitering? Send en mail til 

akademiet@orisdental.no
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Din tannlegepraksis kan være mye verdt for deg 
hvis du selger mens du fremdeles praktiserer 
som tannlege. Realiser dine midler og utvid ditt 
faglige og sosiale arbeidsmiljø samtidig som du 
ikke behøver å tenke på investeringer i dyrt utstyr 

og administrasjonskostnader. Vi ivaretar dine an-
satte og gir deg muligheten til å få din yrkesmes-
sige hverdag mer behagelig – uten driftsansvar.

Ta kontakt med oss i dag !

Rikke Overgaard
mail: rikke@colosseum.no

Tlf.: 922 40 299

Ragnhild H. Waters
Mail: ragnhild@colosseum.no

Tlf.: 913 86 912

Selge din 
tannlegepraksis?

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

www.dentalservice.no
Velkommen til 
vår nettbutikk

XO FLEX

DESIGNED TO LAST

5522 1900

93 446 446
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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!

En annen standard ...

Totalleverandør av teknisk utstyr til Norske tannleger. Produktene vi forhandler er alle 
nøye vurdert og er av en høy kvalitet som vi kan stå inne for.

Belysning

Kirurgi

Mikromotorer

Sessler

Endodonti

Lab utstyr

Profylakse

Småutstyr

Forbruksvarer

Maskinrommet

Roterende instrumenter

Sterilen

Innredning

Mikroskop

Røntgen og kamera

Uniter og stoler

Besøk oss på : oslodental.com post@oslodental.com94 47 09 02
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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!

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!

 Formidling og norskproduksjon av tannteknikk

FRA FIL TIL SMIL
Sammen løser vi dine utfordringer

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

Vi tar imot dine
digitale filer

Har du spørsmål?
Ta kontakt med:
Michael Matzinger
Autorisert tanntekniker - Faglig leder

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

00
32
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BRILLIANT EverGlow®

Universal submikron hybridkompositt

everglow.coltene.com | www.coltene.com

 Ò Enestående poleringsevne og blankhet

 Ò Fantastiske restaureringer med kun én nyanse

 Ò Ideell håndtering med glatt konsistens

 Ò God fuktbarhet på tannoverflaten

Kunstens 
glød
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W&H Nordic, t: 40053691, e: office@whnordic.no 

www.wh.com MAKE ME SMILE.

THE ORIGINAL. THE MASTER.

AIRFLOW 
PROPHYLAXIS MASTER 

HELT NYUTVIKLET AIRFLOW® OG PIEZON® FRA EMS!

Perfeksjonert design, teknikk 
og hygiene.Utformet for intensiv 
profesjonell bruk, unik ergonomi, 
høy presisjon, enkelt vedlikehold 
og i overenstemmelse med 
høyeste hygienestandard.

Toastmaster 
og showman
Det er vanskelig å ikke like Hans Morten Hansen. 
Det er enda vanskeligere å ikke le når han forteller om livet sitt.

Hans Morten Hansen (f.1964) debuterte som komiker i 1993, og har levd av humor 
på heltid siden 1995. Dette gjør ham til en av de eldste og mest rutinerte komikerene 
i stallen.

Hansen har gjort det meste med de fleste og har i tillegg til lang fartstid fra 
standup-scenen spilt i flere revyer, cabareter, teateroppsetninger og filmer, 
og han spiller også karakteren Rolf Gullestad i serien «Side om Side» på NRK.

Hans Morten Hansen er for tiden aktuell med sitt 5. soloshow «Game of Hansen» 
som har vært på en landsdekkende turne. Han har vunnet komiprisen for beste  
standup artist to ganger, i 2010 og 2012. 

I 2010 satte han og verdensrekord i lengste standup show da han holdt det gående  
i 38 timer og 14 minutter på Latter på Aker Brygge.

Hans Morten Hansen er en allsidig komiker med en solid porsjon selvironi. 
Hans betraktinger over hverdagslige hendelser treffer et bredt publikum, og hans 
tilbakelente stil har sikret ham en stor fanskare over det ganske land. 
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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 


