Fellesmøte 2019
Norsk kjeveortopedisk forening (NKF) og
Norsk forening for oral protetikk (NFOP)

Tema
Protetisk og kjeveortopedisk samarbeid
Implantater og tidlig behandling av agenesier
Tid
Torsdag 14. - lørdag 16. november 2019
Sted
Radisson Blu Scandinavia Hotel, Oslo

Torsdag 14. november (NFOP)

- Generalforsamling med tapas og drikke kl. 20.00-22.00
Fredag 15. november (NKF og NFOP)

- Registrering med dentalutstilling kl. 08.00-09.00
- Forelesning kl. 09.00-10.30
- Kjeveortopedisk/protetisk samarbeid
- Axel Bergman (kjeveortoped) og Roy Samuelson (protetiker)
- Pause med dentalutstilling kl. 10.30-11.00

- Diskusjon kl. 11.00-12.00
- Kjeveortopedisk/protetisk samarbeid
- Axel Bergman (kjeveortoped) og Roy Samuelsson (protetiker)
- Lunsj med dentalutstilling kl. 12.00-13.00
- Forelesning kl. 13.00-13.45
- Dentale anomalier og tverrfaglig behandling
- Hans Gjørup (kjeveortoped)
- Pause med dentalutstilling 13.45-14.15
- Forelesning 14.15-15.00
- Kirurgiske aspekter ved behandling av oligodonti
- Jens Hartlev (kirurg)
- Pause med dentalutstilling kl. 15.00-15.30
- Forelesning kl. 15.30-16.15
- Kjeveortodontiske aspekter ved behandling av oligodonti eller amelogenesis
imperfecta

- Hans Gjørup (kjeveortodped)
- Trappeløp kl. 17.00-18.00
- Skybar kl. 18.00-19.00
- Middag med underholdning kl. 20.00-23.00
Lørdag 16. november (NKF og NFOP)

- Dentalutstilling kl. 08.30-09.00
- Forelesning kl. 09.00-10.15
- Protetiske konstruksjoner ved agenesi
- Klaus Gotfredsen (protetiker)
- Pause med dentalutstilling kl. 10.15-10.45
- Forelesning kl. 10.45-12.00
- Kliniske studier på agenesipasienter
- Klaus Gotfredsen (protetiker)
- Eksempler på behandlingsrutiner av pasienter med sjeldne sykdommer som osteogenesis/
dentinogenesis/amelogenesis imperfecta

- Klaus Gotfredsen (protetiker)
- Pause med dentalutstilling kl. 12.00-12.30
- Felleskasus kl. 12.30-13.30
- Jana Ingebrigtsen (protetiker), Tone Kleppsland (kjeveortoped) og Marit Midtbø
(kjeveortoped)

- Ida Marie Dahle (protetiker) presentasjon av spesialistoppgave
- Lunsj og hjemreise kl. 13.30-14.30

Axel Bergman
Tannlege, spesialist i kjeveortopedi.
Axel Bergman tok sin tannlegeutdannelse ved Universitetet i
Göteborg og ble uteksaminert i 2000. I 2006 ble var han ferdig
med videreutdannelse i kjeveortopedi ved Det odontologiske
fakultet i Oslo, og har siden den gang vært deltidsansatt ved
Klinikk for spesialbehandling ved Universitetet i Oslo. Han er
fast medlem i fakultetets tverrfaglige gruppe, kalt
Eksperttjenesten, som har ansvar for behandlingsplanlegging
og behandling av kompliserte kasus som henvises til
Universitetet i Oslo. Axel drev i tidsrommet 2006-2014
privatpraksis i Oslo. I 2014 flyttet han til Arendal der han
etablerte ny spesialistpraksis. Han har i tillegg hatt en deltidsstilling ved Tannhelsetjensten
kompetansesenter sør (TkS) hvor han har vært med på å bygge opp en tverrfaglig
spesialistgruppe. Hans favorittområder er skeletal forankring og tverrfaglig behandling, og har de
siste årene holdt en rekke kurs og foredrag om disse temaene.

Roy Samuelsson
DDS, Specialist in Prosthetic Dentistry.
Dental degree from University of Gothenburg in 1985 and
specialist degree in prosthetic dentistry from University of Oslo
in 2006. Have since the late eighties been engaged in
interdisciplinary rehabilitation with a special interest in
prosthodontics. In the same periode been heavily engaged in
the development of less invasive treatment methods in trying to
avoid interference with, and not to sacrifice, biologic tissues.
The utilization of untraditional techniques and methods play a
significant part in the diﬀerent strategies when trying to solve
both simple as well as more complicated clinical problems. Coowner of a private specialist centre in Oslo.

Hans Gjørup
DDS, PhD. Head of Center, consultant orthodontist.
Center of Oral Health in Rare Diseases, Dept. of Maxillofacial
surgery, Aarhus University Hospital, Aarhus, Denmark.
The present position is Head of Center for Oral Health in Rare
Diseases, Dept. of Maxillofacial surgery, Aarhus University
Hospital, Denmark. The formal education and academic training
include DDS, Royal Dental College, University of Aarhus (1979),
a specialist degree in Orthodontics from The School of
Dentistry, Aarhus University (1990), and a Ph.D. from the
Graduate School of Health, Aarhus University (2014). Previous
employments and positions include private dental practice, private orthodontic practice, and head
of orthodontic service in a public dental service. In addition, censor at pregraduate and at
postgraduate training in orthodontics at universities in Denmark. The main focus in research has
been orodental and craniofacial aspects of rare diseases of bone (hereditary rickets, osteogenesis
imperfecta) in addition to oral health and oral health related quality of life in patients with dental
anomalies.

Jens Hartlev
Specialtandlæge i tand-, mund- og kæbekirurgi.
Afdelingstandlæge, Tand,- Mund- og Kæbekirurgisk Afdeling,
Aarhus Universitetshospital og ph.d.-studerende, Aarhus
Universitet. Klinisk og forskningsmæssige interesser inden for
oral rehabilitering involverende knoglerekonstruktion og
implantatbehandling. Publiceret artikler og lærebogskapitler i
internationale og nationale fagtidsskrifter, bl.a. inden for
implantologi. Kursusarrangør af praktiske operationskurser,
samt national og international foredragsholder.

Klaus Gotfredsen
Professor Odontologisk Institut, Københavns Universitet.
Undervisnings- og vejledningsområder: oral rehabilitering,
implantologi og protetik (broer, kroner og aftagelige proteser)
Primære forskningsområder: overfladebehandling af implantater
med henblik på at forbedre opnåelse og vedligeholdelse af
vævsintegrering, oral rehabilitering med henblik på at forøge
den orale livskvalitet, oral rehabilitering af patienter med
funktionsnedsættelse som følge af tandagenesier, sjældne
sygdomme eller tanddannelsesforstyrrelser, kæberesektioner
og/eller strålebehandling.

