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Årsmøte 
Norsk forening for oral protetikk 

6.-9. september 2018 
Riga, Latvia 

Kan vi lage digitalt fremstilte dekkproteser i keramikk på 
engstelige pasienter? 

Ja, tittelen er helt uforståelig! Det er et sammendrag av titlene til temaene vi skal få høre om. 
Første foreleser er psykologspesialist Bent Storå. Han arbeider ved Tannhelse-tjenestens 
kompetansesenter - sør som forsker i et angstprosjekt, og klinisk i TOO-team (Tortur-
Overgrep-Odontofobi) ved Vest Agder Fylkeskommunes tannhelsetjeneste. Andre foreleser er 
Harald Gjengedal som skal fortelle om sine erfaringer med implantat-retinert dekkprotese i 
overkjeven. Fredagens siste foreleser er Marit Øilo som skal fortelle om sin forskning på 
brudd i keramer. 

På lørdag skal vi få høre Vincent Fehmer fra Sveits. Han er tannteknikeren som pleier å holde 
kurs sammen med Irena Sailer, men som denne gangen kommer alene for å snakke om både 
zirkonia og digital arbeidsflyt innen protetisk behandling.  

Tidlig på fredag ettermiddag avholder vi generalforsamling. Av programmet kan dere se at det 
er avsatt litt egentid på fredag ettermiddag, litt mer på lørdag ettermiddag og hele søndag frem 
til returen. 

Vi håper at destinasjon og kursinnhold er interessant og at mange melder seg på. Påmelding 
gjøres via Egencia. Påmeldingsfristen er tidlig, så nå er det god tid til å pre-blokkere i 
timeboken! 

Kursavgiften på kr. 9750,-  er som vanlig til selvkost for NFOP og inkluderer kurs, 
overnatting på Tallink Hotel Riga fra torsdag til søndag samt felles middag fredag og lørdag.

https://www.tallinkhotels.com/tallink-hotel-riga?gclid=CjwKCAiA24PVBRBvEiwAyBxf-WQr8u1amX2zLoxMA0lW9xe6OJLQnks5CBqti7Zx2MGEmbqGTcFRmRoCj0QQAvD_BwE


Torsdag 6. september Sted/person Tema

14.35 lokal tid Gardermoen Avreise

17.20 lokal tid Riga flyplass Ankomst

Ca 20.00- Tallink Hotel Vi møtes til middag på hotellet eller 
oppsøker et annet etablissement på egenhånd

Fredag 7. september Sted/person Tema

07.30-09.00 Tallink Hotel Frokost

09.00-10.30 Bent Storå Hvordan møte den engstelige pasienten?  
En psykologs betraktninger

10.30-11.00 Tallink Hotel Pause

11.00-12.00 Harald Gjengedal Dekkproteser i overkjeven

12.00-13.00 Tallink Hotel Lunsj

13.00-14.30 Marit Øilo Zirkonia: muligheter og begrensinger

14.30-14.45 Tallink Hotel Pause

14.45-16.00 Tallink Hotel Generalforsamling

16.00-20.00 Riga Egentid

20.00- Restaurant 
Monterosso

3 retters meny inklusive 2 enheter drikke

Lørdag 8. september Sted/person Tema

08.00-09.00 Tallink Hotel Frokost

Vincent Fehmer ”The Digital workflow in implant dentistry - 
Novel Implant suprastructures”

09.00-09.10 Vincent Fehmer Introduction and opening of the day

09.10-10.15 Vincent Fehmer Digital diagnostic & patient communication 
tools 

10.15-10.30 Tallink Hotel Pause

10.30-12.00 Vincent Fehmer
Choice of material & longterm clinical 
outcomes for an evidencebasad treatment 
concept

12.00.13.00 Tallink Hotel Lunsj

13.00-14.00 Vincent Fehmer
Monolithic implant reconstructions - the 
keystone to advances in CAD/CAM 
technologies

14.00-14.15 Tallink Hotel Pause



Pga. ulike geografiske utgangspunkter har vi bestemt at dere må bestille og betale flyreise på 
egenhånd. Vi regner med at de fleste reiser fra Gardermoen torsdag 6. september klokken 
16.35 og returnerer med avreise fra Riga søndag 9. september klokken 16.10. Se f.eks. på 
FINNs sider for ulike tilbydere og alternative reisetider. Å bestille flyreise selv er også et 
billigere alternativ enn om vi skulle bestilt for hele gruppen. 

BENT STORÅ 
Ph.d.,  psykologspesialist. Arbeider ved Tannhelsetjenestens kompetansesenter – sør 
som forsker i et angstprosjekt, og klinisk i TOO team (Tortur-Overgrep-Odontofobi) 
ved Vest Agder Fylkeskommunes tannhelsetjeneste. Storå har bred klinisk erfaring 
med barn, ungdom og voksne, samt flere etterutdanninger rettet mot familiepsykologi 
og individualterapi.  

FORELESNINGEN er klinisk rettet rundt tema som er relevant for å møte engstelige 
pasienter. 
- Hvordan etablere en tilstrekkelig god relasjon på kortest mulig tid 
- Traumatiserte pasienter 
- Pasienter som ”forsvinner” (dissosierer) under behandling 
- De ”vanskelige pasientene”. Pasienter med personlighetsforstyrrelse  

HARALD GJENGEDAL 
Ph.d., spesialist i oral protetikk. Arbeider i dag som førsteamanuensis ved 
Universitetet i Bergen, som forsker på Tannhelsetjenestens kompetansesenter - vest 
og i privatpraksis. Har holdt forelesninger i alle verdensdeler. 

FORELESNINGEN har han kalt «Dekkprotese over/under eller i hytt og pine». 
Temaene er dekkproteser på Locator-feste; 10 år etter, dekkproteser–distanser; nye 
systemer og dekkprotese i overkjeven;  bar/locator. Det ønskes diskusjon omkring 
erfaring omkring de ulike systemene.  

14.15-15.00 Vincent Fehmer
Complex full arch implant born 
Reconstructions - Selection of material and 
fabrication technologies

15.00- Riga Egentid

20.00- 3 Pavaru 3 retters meny inklusive 2 enheter drikke

Søndag 9. september Sted/person Tema

08.00-10.00 Tallink Hotel Frokost

10.00-ca 14.00 Riga Egentid

16.10 lokal tid Riga flyplass Avreise

16.45 lokal tid Gardermoen Ankomst

https://goo.gl/vqHGpD


MARIT ØILO 
Ph.d., spesialist i oral protetikk. Jobber som førsteamanuensis ved seksjon for protetikk 
og ved seksjon for biomaterialer ved Universitetet i Bergen. Forsker i hovedsak på 
zirkonia som dentalt keram.  

FORELESNINGEN vil ta for seg zirkonia som dentalt materiale. Hvilke egenskaper 
som gjør det unikt og den senere tids utvikling. Basert på kliniske funn og in vitro 
studier  vil muligheter og begrensinger belyses for tannstøttet og implantatretinert 
protetikk. 

VINCENT FEHMER 
Master Dental Technician (MDT) at the Clinic for Fixed Prosthodontics and 
Biomaterials, Center for Dental and Medicine, University of Geneva, Switzerland 
(Head: Prof. Dr. I. Sailer) 

Fehmer received his dental technical education and degree in Stuttgart, Germany in 
2002. From 2002 to 2003 he preformed fellowships in Great Britain and the US in Oral 
Design certified dental technical laboratories. From 2003 to 2009 he worked at an Oral 
Design certified laboratory in Berlin, Germany - The Dental Manufaktur Mehrhof. In 
2009 he received the degree as a MDT in Germany. From 2009 to 2014 he was the chief 
dental technician at the Clinic for Fixed and Removable Prosthodontics in Zurich, 
Switzerland.Since 2015 he is dental Technician at the Clinic for Fixed Prothodontics 
and Biomaterials in Geneva, Switzerland and runs his own laboratory in Lausanne 
Switzerland. 

Fehmer is a Fellow of the International Team for Implantology, an Active member of 
the European Academy of Esthetic Dentistry (EAED), and a member of the Oral Design 
group, the European Association of Dental Technology  (EADT) and German Society of Esthetic Dentistry (Deutsche 
Gesellschaft für Ästhetische Zahnheilkunde, DGÄZ). He is active as speaker on a national and international Level. Fehmer 
has received honours like the prize for the Best Master Program of the Year (Berlin, Germany). He has published numerous 
articles within the field of fixed prothodontics and dental technology. 

FORELESNINGEN har tittelen «Digital workflow in implant dentistry - novel implant suprastructures» og vil bli holdt på 
engelsk. 


