
 

Kursinvitasjon tannleger 
TTF Høstkurs 28.10.22 
 
Telemark tannlegeforening ønsker velkommen til 
Høstkurs for hele tannhelseteamet! 
 

 

 

Kurset finner sted på Ibsenhuset i Dovregubbens hall. 
Kursholderne er endospesialistene Gilberto Debelian og 
Andre Roushan 

 
Dental traumatologi 
Dental traumatologi representerer en alvorlig trussel mot 
integriteten til tennene med skade på pulpa og periodontium. 
Studier har vist at sjansene for tilheling etter traumer 
bestemmes av pasientenes alder og graden av utvikling av 
tennene, type og alvorlighetsgrad av skaden og type primær og 
sekundær behandling. I løpet av kurset vil behandling som 
optimaliserer tilheling bli beskrevet for ulike typer skader, i 
tillegg til behandling av ulike typer komplikasjoner som pulpa-
nekrose og rotresorpsjoner. 
 
 
Om kursholderne 
Gilberto Debelian har vært instruktørtannlege og 
universitetslektor ved avdeling for endodonti ved UiO og er 
adjunkt, visiting professor i endodonti ved University of North 
Carolina og University of Pennsylvania. Han er også daglig 
leder i Endo Inn Microscopy Teaching Center i Oslo og jobber 
daglig med pasienter ved SpesDent AS. Fra samme klinikk har 
han også invitert spesialistkollega Andre Roushan som også 
underviser ved videreutdannelsesprogram i endodonti på 
odontologisk fakultet ved UiO. 
 
 

Info 

Pris: 2000 kr 
Sted: Ibsenhuset i Skien, Lundegata 6, 3724 Skien 
Tid: 09:00 – 15:00 
Påmelding: www.deltager.no 
Påmeldingsfrist: 07.10.22 
Kontaktpersoner: Christine 
Aanesen, Carolin Haugen, Sam 
Thorkildsen, Gaute Byrkjeflot 
E-post: ttfkursnemda@gmail.com 

 

Gilberto Debelian 
Utdannelse: 
• DMD degree, University of Sao Paulo, 

Brasil, 1987 
• Spesialist i Endodonti, University of 

Pennsylvania, USA, 1991 
• Doktorgrad i Oral Biologi/Endodonti, 

Universitetet i Oslo, 1997 

 
Andre Roushan 

Utdannelse: 
• Cand. Odont. 1999 (Det Odontologiske 

Fakultet, UiO) 
• Forskningsstipendiat fra norsk 

forskningsråd: 1997-1998 (Oral patologi) 
• Spesialist i endodonti 2008 (Det 

Odontologiske Fakultet, UiO) 
 

 

 

 

Kursinvitasjon tannhelsesekretærer 
TTF Høstkurs 28.10.22 
 
Telemark tannlegeforening ønsker velkommen til 
Høstkurs for hele tannhelseteamet! 

  

Kurs for tannhelsesekretærer finner sted på Ibsenhuset i Peer 
Gynt-salen. Kursholder er protetiker Kjell Størksen 
 

09:00-09:45 Jo mere vi er sammen 
Det er ikke mange arbeidsplasser hvor en arbeider så tett sammen og så 
tett på pasientene som ved en tannklinikk. Dette samspillet blir ekstra 
artig når vi har de spesielle pasientene med litt uvanlige 
munnhuleproblemer og litt uvanlige krav. I dette miniforedraget skal vi 
ha et humoristisk blikk på møtene med disse pasientene, hvor evnen til å 
takle ulike mennesker blir like viktig som det odontologiske. Der vil 
tannhelsesekretærens kunnskap og evner ha stor betydning for 
behandlingen vi kan gi. 

 
10:00-11:45 Protetikk takk 

Fremstilling av tannerstatninger er en viktig del av arbeidet i de fleste 
klinikker. Pasientene vet ofte lite om hvilke behandlinger som er aktuelle 
og hvorfor vi velger det ene fremfor det andre. Ofte spør de 
tannhelsesekretæren som bør vite en del om fordeler og ulemper ved 
ulike valg. I disse 2 forelesningene skal vi se på indikasjoner for ulik 
protetikk og hvilke vurderinger som må gjøres. Det hele blir krydret med 
artige kasuistikker og kanskje noen spesielle løsninger her og der. 

 
13:00-15:00 Gammel og tannlaus – Om tannbehandling av eldre 

Innen gruppen eldre er det store individuelle forskjeller med hensyn til 
helse, sosiale forhold, økonomi og ikke minst med hensyn til tannhelse. 
Det er særlig de skrøpelige eldre som krever spesiell omsorg og spesielle 
vurderinger når det gjelder behandlingsmuligheter og tiltak. Vi skal se på 
vanlige problemstillinger blant eldre, hvilke behandlingsvurderinger som 
må gjøres og hva som kreves når de er innom til behandling. 

Info 

Pris: 1500 kr 
Sted: Ibsenhuset i Skien, Lundegata 6, 3724 Skien 
Tid: 09:00 – 15:00 
Påmelding: www.deltager.no 
Påmeldingsfrist: 07.10.22 
Kontaktpersoner : Christine Aanesen, Carolin Haugen, Sam 
Thorkildsen, Gaute Byrkjeflot 
E-post: ttfkursnemda@gmail.com 

 

 

Kjell Størksen 
Størksen tok sin tannlegeutdannelse 
ved Universitetet i Bergen i 1979. 
Han har omfattende erfaring med 
protetiske tannerstatninger og har 
arbeidet med implantatprotetikk 
siden 1990.  
 
I tillegg til vanlige protetiske 
erstatninger har han arbeidet mye 
med pasientgrupper med medfødte 
og ervervede defekter som krever 
helt spesielle protetiske løsninger.  
 
Siden 1988 har Størksen vært 
ansvarlig for oral og maxillofacial 
protetikk ved Kjevekirurgisk 
avdeling, Haukeland 
Universitetssykehus.  
 
Velkjent og velronommert foreleser 
nasjonalt og internasjonalt i emner 
som protetikk med spesielt fokus på 
implantatbehandling. 

 


