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Webinarer

Vi er tilbake til en normal kurshverdag!
Takk til alle dere som har bidratt, og til alle dere som har deltatt på våre webinarer
gjennom pandemien. Med strenge smittevernstiltak og hyppig testing har vi
klart å gjennomføre noen fysiske kurs i 2020 og 2021, men nå er vi virkelig i gang
igjen! Vi har lyttet til ønsker fra dere og satt sammen et spennende kurstilbud
for tannhelsepersonell i 2022. Kurskatalogen for 2022 har til og med rukket å bli
oppdatert, og eksemplaret du nå leser er faktisk spekket med enda flere kurs.
Kurskatalogen inneholder noe for alle i tannhelseteamet, fra 1 og 2-dagers forelesningsog arbeidskurs, til det 1-årige mentorprogrammet MCP. Er du interessert i å kombinere
fag med andre aktiviteter kan vi blant annet friste med «Bonding in Burgundy» og
«Ladies Next Level London».
Vårt populære «Tips&Triks»-konsept videreføres, og vi håper å dekke enda flere
fagområder og regioner i år. Webinarene våre har vært godt mottatt, og vi kommer til
å fortsette med disse – følg med!
Hauk Øyri
–

Vi elsker å formidle fag, og håper at du kan få nytte av dette i din kliniske hverdag!
Følg med på våre nettsider og på Instagram @orisacademy, for å holde deg oppdatert.

Director,
Oris Academy

Vi er i gang med et nytt kursår og engasjerende læring, er du?

Spesialist i oral kirurgi
og oral medisin

Velkommen på kurs, og velkommen til Oris Academy!

Har du en idé til et kurs, eller et det et tema du savner, vil vi gjerne at du gir oss beskjed.
Send en e-post til academy@orisdental.no

orisdental.no/academy

Proteket Academy
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Faculty

Jens Petter Finstad
Tannlege

Gjertrud Tørre Nummestad
Driftsrådgiver Opus

Eirik Aasland Salvesen
Spesialist i periodonti

Elin Birgisson
Tannhelsesekretær

Esha Katyayen
Spesialist i periodonti

Cecilie Hegna
Tannlege

Vegard Berg
Tannlege

Dan Grigorescu
Spesialist i endodonti

Dyveke H. Knudsen
Spesialist i endodonti

Heidi Strøm
Tannpleier

Oris Dental Sirkus Shopping

Oris Dental

Oris Dental

Oris Dental Stavanger

Oris Denta Galleri Oslo

Oris Dental Tønsberg

Oris Dental Stoa

Oris Dental Galleri Oslo

Oris Dental Stavanger

Oris Dental Aker Brygge

Harald Ag
Tannlege & lege

Hauk Øyri
Spesialist i oral kirurgi
og oral medisin

Ane Igland Naustal
Tannpleier

Anja Prytz Rydjord
Tannpleier

Arild Aarnseth
Tannlege

Hilde Bårseth
Tannhelsesekretær

Ida Koll-Frafjord
Tannlege

Ina C. Knivsberg
Spesialist i oral protetikk

Kari Odland
Tannlege

Kari Åse R. Bergan
Tannhelsesekretær

Oris Dental Stavanger

Oris Dental Lysaker

Oris Dental Lysaker

Oris Dental Tønsberg

Oris Dental Stavanger

Oris Dental Stavanger

Oris Dental Arken Åsane

Oris Dental Harstad Torv

Camilla Thomasli
Tannhelsesekretær og
Integration Manager

Carl Fredrik Haseid
Spesialist i oral protetikk

Kasper Dahl Kristensen
Spesialist i kjeveortopedi

Kine Fossmo
Tannpleier

Kristian Lind
Spesialist i periodonti

–

Kristine Eidal Tanem
Spesialistkandidat i oral
kirurgi og oral medisin

Kåre Jan Attramadal
Tannlege

Oris Dental Grønnegata

Oris Dental Stavanger

Oris Dental Bryn

Oris Dental Arken Åsane
Oris Dental Nesttun

Oris Dental Aker Brygge

–

–

Oris Dental Grønnegata

–

Oris Dental

–

–

Armin Selimovic
Spesialistkandidat i periodonti

Arne Lund
Tannlege

Astrid Eielsen
Tannhelsesekretær

Oris Dental Stavanger

Oris Dental Broegelmannhuset

Oris Dental Stavanger

–
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–

–

–

–

–
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Oris Dental

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Oris Dental Galleri Oslo
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Faculty

Magna N. Melander
Tannlege

–

–

Maren Korsnes
Tannhelsesekretær

–

May-Lisbeth H. Micheef
Tannhelsesekretær

–

Meysam Moafi
Spesialist i oral kirurgi
og oral medisin

Tamas Hasulyo
Spesialist i oral kirurgi
og oral medisin

Oris Dental Galleri Oslo

Oris Dental Sirkus Shopping

–

–

Tom Paulseth
Tannlege

Torbjørn Leif Hansen
Spesialist i oral protetikk

Unni Endal
Spesialist i endodonti

Eva Gustumhaugen
Spesialist i oral protetikk

Oris Dental Broegelmannhuset

Oris Dental Stavanger

Oris Dental Lysaker

Oris Dental Galleri Oslo

–

–

–

–

Oris Dental Grønnegata

Oris Dental Dagnelid

Oris Dental Harstad Torv

Oris Dental Harstad Torv

Mona Gast
Spesialtannlege
multidisiplinær odontologi

Monica Palmer Tvedt
Tannpleier

Nikola Petronijevic
Spesialist i endodonti

Nina Hals
Helfo-rådgiver

Kristian Krogstad
Tannlege

Tore Berset
Tannlege

Torgils Lægreid
Tannlege

Trude Andreassen
Tannhelsesekretær

Arthur Artlock
Tannlege

Harald Hirsch
Tandtekniker

Oris Dental Stavanger

Oris Dental Leutenhaven

Oris Dental

Oris Dental Harstad Torv

Oris Dental Harstad Torv

Oris Dental Broegelmannhuset

Oris Dental Harstad Torv

Oris Dental Mo i Rana

Lab by Dagnelid

Paul Arne Hordvik
Spesialist i oral protetikk

Pia Selmer-Hansen
Spesialist i oral protetikk

Roshi Frafjord
Spesialist i oral kirurgi
og oral medisin

Sebastian Däröste
Tannlege

Shoresh Afnan
Spesialist i oral kirurgi
og oral medisin

Sigurd Svalestad
Tannlege og lege

Marte Haarberg
Chief Integration Officer

Stian Kanestrøm
Tannlege

Marco Scepanovic
Spesialist i kjeveortopedi

Oris Dental Arken Åsane

Oris Dental Raufoss

Forsvarets tannhelsetjeneste

Oris Dental Holding

Oris Dental Aker Brygge

Oris Dental Arken Åsane

–

Oris Dental Stavanger

–
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Marcus Dagnelid
Specialist i oral protetik

–

–

–

–

Oris Dental Stavanger

–

–

Oris Dental Aker Brygge

–

–

Oris Dental Galleri Oslo

–

–

–

–

–

–

–

–

–
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Oris Academy

Hold deg oppdatert på alt
innen tannhelse
Oris Academy fasiliterer og tilbyr hospitering
for tannhelsepersonell på klinikkene.

Hauk Øyri

Shoresh Afnan

Director

Head of Customer Relations

Ønsker du ytterligere informasjon om kurs
eller hospitering?
Få muligheten til å oppleve en spennende dag,
skreddersydd etter dine ønsker sammen med
noen av våre dyktige behandlere!

Roshi Frafjord

Kasper Dahl Kristensen

Head of Clinical Quality

Head of Clinical Research

Send oss en mail på:
academy@orisdental.no

Oris Academy
Master Clinician Program
Målgruppe:

Tannleger i Oris Dental

Kurssted:

Oris Dental Harstad Torv

Søknad:

Til MCP 2023, annonseres høsten 2022

Kursinformasjon:

4

kursplasser

Forelesere:

Master Clinician Program er for deg
som ønsker å utføre omfattende oral
rehabilitering for dine pasienter.
I dette ettårige skreddersydde
programmet skal du øke og spisse
dine kunnskaper og kliniske ferdigheter innen protetikk, dentoalveolar
kirurgi og estetisk tannbehandling.

Tore Berset
Tannlege

Hauk Øyri

Spesialist i oral kirurgi
og oral medisin

Du skal med dette programmet kunne:
Ta opp gode journaler og samle nødvendig dokumentasjon som gjør
deg i stand til å lage behandlingsplaner for omfattende kasus.
God klinisk fotografering og registrering for kommunikasjon med
pasient og tanntekniker, samt dokumentasjon av utført behandling.
Trygg og forutsigbar planlegging av omfattende rehabiliteringer.

Ida Koll-Frafjord

Pia Selmer-Hansen

Advisory Board Member

Advisory Board Member

Verktøy for å presentere og hjelpe pasienten med å velge riktig
behandling for seg.
Utføre den kliniske behandlingen: Fra behandlingsplan og studiemodeller via preparering og midlertidige til permanente restaureringer.
Følge opp pasienten for en god prognose på utført behandling.
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Vegard Berg

Kristian Lind

Advisory Board Member

Advisory Board Member

Master Clinician Program (MCP) er et kursprogram i regi av Oris Academy.
Gjennomføringen av kurset leder ikke til en akademisk grad eller tittel.
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Kurs 2022

20

Get into reality - digital
workflow & live surgery

kursplasser

23/9 2022, Oris Dental Harstad Torv

Grunnkurs i implantatkirurgi
for tannleger

Grunnkurs i implantatkirurgi
for sekretærer

Kursavgift:

Kr. 5.000 / gruppepris kr. 10.000 (team av 3)

Målgruppe:

Tannleger

Målgruppe:

Tannhelsesekretærer

Påmelding:

www.nobelbiocare.com/en-no

Tid og sted:

11-12/3-22, Oris Dental Madla, Hafrsfjord

Tid og sted:

11-12/3-22, Oris Dental Madla, Hafrsfjord

Kursavgift:

Kr. 14.900

Kursavgift:

Kr. 8.100

Påmelding:

www.straumann.no

Påmelding:

www.straumann.no

Målgruppe:

Tannleger med team

Tid og sted:

Kursinformasjon:
Følg det kirurgiske teamet i en unik
setting ved å delta i implantatbehandlinglinger på klinikken.
Disse ekspertene er villige til å dele
sin erfaring med deg og teamet ditt.
I løpet av dagen vil du følge rutinene
i en kirugisk praksis. Alle liveoperasjoner vil være guidebasert
eller navigert med X-Guide, et
system som har en 3D-veiledning av
borposisjonen og anatomi.
Kurset vil gi deg et innblikk i hvordan
hele det kirurgiske teamet samarbeider for å gi høyeste standard av
behandling til pasienter og samtidig
arbeide effektiv.
Kostnader for reise og opphold
kommer i tillegg til kursavgiften.
Kurset start kl. 09.00 og slutter
kl. 17.00
Oris Dental har 30 % rabatt på kursavgiften
på Nobel Biocare sine kurs i Norge.

Foreleser:

12

Tore Berset
Tannlege

Kursinformasjon:
Kurset er for allmenntannleger som
ønsker kompetanse til å utføre enkle
typer av implantatkirurgisk behandling. Tidligere implantatprotetisk
erfaring er en fordel.
To dager med kombinert teori og
kirurgiske undervisningssesjoner,
hands-on trening og live-kirurgi,
optimal snittføring og suturering.

Forelesere:
Roshi Frafjord

Spesialist i oral kirurgi
og oral medisin

Hauk Øyri

Spesialist i oral kirurgi
og oral medisin

Eirik Aa. Salvesen

Spesialist i periodonti

Hands-on implantatinstallasjon på
grisekjever. Kurset inkluderer tilgang
til Straumann Smart online education.

Ida Koll-Frafjord

Kursavgiften inkluderer kursmiddag
fredag kveld.

Astrid Eielsen

Oris Dental har 30 % rabatt på kursavgiften
på Straumann sine kurs i Norge.

Tannlege

kursplasser

Kursinformasjon:
Kursdeltakerne skal etter gjennomgått kurs kunne klargjøre pasienten
før en implantatoperasjon, dekke opp
sterilt, assistere ved operasjon samt
kjenne til oppfølgingsrutiner.
En viktig forutsetning for å kunne tilby
pasientene en kvalitativ implantat behandling er at alle i tannhelseteamet
har en god kunnskapsbase.
Kurset inkl. tilgang til Straumann
Smart online education. Kurset går
parallelt med tannlegenes kurs og har
noen felles forelesninger.

Tannhelsesekretær

Kursavgiften inkluderer kursmiddag
fredag kveld.

Elin Birgisson

Oris Dental har 30 % rabatt på kursavgiften
på Straumann sine kurs i Norge.

Tannhelsesekretær

Camilla Thomasli
Tannhelsesekretær
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kursplasser

Forelesere:
Roshi Frafjord

Spesialist i oral kirurgi
og oral medisin

Hauk Øyri

Spesialist i oral kirurgi
og oral medisin

Eirik Aa. Salvesen

Spesialist i periodonti

Ida Koll-Frafjord
Tannlege

Astrid Eielsen

Tannhelsesekretær

Elin Birgisson

Tannhelsesekretær

Camilla Thomasli
Tannhelsesekretær
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Tips & Triks
Hva feiler det pasienten?

kursplasser

Tips & Triks
Endo/perio, perio/endo – Who cares?

25

kursplasser

20

Klinisk fotografering
Målgruppe:

kursplasser

Støttepersonell i Region Midt

Kurset er kun for Oris Dental

Tid og sted:

23/9-22, kl. 16.00-21.00, Sirkus Shopping, Trondheim

Kl. 10.00-16.00 • 30/4-22 Bergen • 20/8-22 Bodø

Kursavgift:

Kr. 800

24/9-22 Trondheim • 8/10-22 Søgne • 15/10-22 Oslo

Påmelding:

orisdental.no/academy • Rett til påmelding, trykk her.

Målgruppe:

Tannleger både i og utenfor Oris Dental

Tid og sted:

14/9-22, kl. 18.00-21.00, Oslo

Sted:

Oris Dental Nesttun

Kursavgift:

Kostnadsfritt

Tid:

TBA • orisdental.no/Academy

Påmelding:

orisdental.no/academy • Rett til påmelding, trykk her.

Kursavgift:

Kostnadsfritt

Kursavgift:

Kurset er kostandsfritt

Påmelding:

orisdental.no/Academy

Påmelding:

orisdental.no/academy • eller trykk dato og by over

Vanskelig diagnostikk og smerter
som “ikke henger på greip” når det
gjelder tenner. Mange pasienter blir
kasteballer i helsevesenet, la oss
hjelpe dem til rett behandling etter å
ha utelukket tannpatologi.
Kan vi putte alle resorpsjoner i en
“sekk”?
Hvor vanskelig er det å diagnostisere de interne resororjonene
fra de cervicale, og er det greit
å “prøve seg” på en resorpsjonsbehandling, når vi vet at sjansen
for å mislykkes øker proporsjonalt
med mangel på kunnskap og utstyr/
materiell.
Kom til en uformell samling! Du får
retningslinjer for enkle grep som kan
tas for å få til en bedre diagnostisk
praksis, med større mulighet for din
pasient til å få en rask og god løsning
på deres tannproblem.
Enkel servering underveis i kurset.

Foreleser:
Unni Endal

Spesialist i endodonti

Kursinformasjon:
I en travel klinisk hverdag ser vi ofte
tenner med usikker eller tilnærmet
håpløs prognose.
•
•

Hva kan vi bruke dem til?
Hvordan behandle dem?

Dette blir en kveld med diagnose,
prognose og kasusdiskusjon.

Forelesere:
Kristian Lind

Spesialist i periodonti

Nicole Aria

Spesialist i endodonti

Kursinformasjon:

Foreleser:

Klinisk fotografering:Teknikk, administrering, simplifiserende implementasjon i store og små systemer.

Mål: Standardisering av kvalitet og

administrasjon av foto dokumentasjon hos spesialister og allmenntannleger.

Målgruppe: Tannhelsesekretærerer
og tannpleiere som er knyttet til
tannleger/spesialister samt for
allmentannleger og spesialister.

Teori:
•
•
•
•

kursplasser

Målgruppe:

Tannleger og tannpleiere både i og utenfor Oris Dental

Tid og sted:

30

En stjärna blir til 5

Tannlege og støttepersonell som jobber tett sammen

Målgruppe:

Kursinformasjon:
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25

Grunnleggende kunnskap om
tekniske aspekter ifm kamera,
objektiv, lys
Grunnleggende kunnskap om
kvalitet på klinisk fotografering
Intraoral og ekstraoral
fotograferingsteknikk
Administrering, lagring,
implementering i klinikkens
hverdag

Marko Scepanovic

Spesialist i kjeveortopedi

Praksis: 3-4 kamerasett med nødvendige speil og ekarterer, fotobakgrunn for ekstraorale
•
•

Ekstraoral fotografering
på hverandre
Intraoral fotografering på
hverandre

Kurset inkluderer lunsj og snacks.

Kursinformasjon:
Eftersom patienten inte själv kan
bedöma kvalitén på det kliniska
arbetet så blir det den totala upplevelsen från kliniken som hamnar i
fokus.

Foreleser:
Arthur Artlock
Tannlege

Patientopplevelsen startar från
stunden hen kommer i kontakt med
kliniken och avslutas när patienten
är färdigbehandlat och kan godt rekommendera upplevelsen. I denne
prosessen har tandsköterskan en
nyckelroll och därför är det viktigt
att ha ett systematiskt förhållningssätt i patientbemötandet.
Denna kurs kommer att upp patientpsykologi, patientkommunikation
och vilka aspekter som är betydelsefulla sett utifrån patientens synvinkel.
Kursen kommer också att ta upp
praktiska tips allt ifrån telefonsamtal och prioriteringshierarki
till hur man vänder missnöjda
patienter.
Kursavgiften inkl. enkel servering
og snacks.
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Kom igang med implantatbehandling
“Harstad-kurset”
Målgruppe:

Tannleger og tannhelsesekretærer

Tid og sted:

12

To kjappe og..Vær så god neste! Et team
Unnique har rutiner til pasientens beste

Odontologisk lokalanestesi
10+10

Implantatkirurgi og Porsche

Målgruppe:

Tannhelsesekretærer og tannpleiere i Oris Dental

Målgruppe:

Tannleger i Oris Dental

Tid og sted:

9-11/9-22, Scandic Edderkoppen/Oris Dental Galleri Oslo

Tid og sted:

13-16/4-23 i Leipzig, Tyskland

16

kursplasser

Målgruppe:

Team tannlege og tannhelsesekretær i Oris Dental

10-11/6-22, Oris Dental Harstad Torv

Tid og sted:

2/4-22, kl. 09.00-15.00, Plandent, Oslo

Kursavgift:

Kr. 7.500

Kursavgift:

Kr. 16.500

Kursavgift:

Tannlege kr. 18.000, inkl. medfølgende sekretær kr. 20.000

Kursavgift:

Tannlege kr. 2.500 / tannhelsesekretær kr. 900

Påmelding:

Søknad om deltakelse / Søknadsfrist 1/8-22

Påmelding:

orisdental.no/academy • Rett til påmelding, trykk her

Påmelding:

www.nobelbiocare.com/en-no

Påmelding:

orisdental.no/academy • Rett til påmelding, trykk her

kursplasser

kursplasser

Påmeldingsfrist 28/1-23

Kursinformasjon:
Kursinformasjon:
Kurset legger stor vekt på å gi deg
et minneverdig innblikk i implantatpasientens reise på klinikken.
Det blir lagt opp til flere livebehandlinger, både kirurgi og protetikk, hver
kursdag.
Klinikken er oppdatert på alt av
moderne utstyre som benyttes ved
implantatbehandling, og dette vil bli
demonstrert under livebehandlingene.
Eget parallellprogram for tannhelsesekretærer med blant annet hygiene,
steril oppdekking og påkledning,
samt pasientinformasjon.
Oris Dental har 30 % rabatt på kursavgiften
på Nobel Biocare sine kurs i Norge.

Forelesere:
Tore Berset
Tannlege

Hauk Øyri

Spesialist i oral kirurgi
og oral medisin

Kursinformasjon:
Vi inviterer teamet til treningscamp hvor dere får både hands-on
trening og innsikt i material- og
instrumentvalg i henhold til de
ulike behandlingsalternativene
innen endodontien.
Forståelse for gangen i behandlingen er meget viktig for at
støttepersonell alltid er ett skritt
foran behandlingens gang. Da blir
det gøy å gjøre endo for både tannlege
og tannhelsesekretær!
Teamet jobber tett sammen for å
få til en så sømløs behandling som
mulig. Pasienten i stolen vil få et inntrykk av å bli behandlet av et team
og ikke av en tannlege som roter
rundt i skuffene etter utstyr som
kanskje ikke er der. Nå skal vi lære oss
å komme til målet raskere og bedre
enn vi tidligere har gjort.
Meld dere på og få en artig og kunnskapsfyllt reise innen endodontiens
verden som vil heve kvaliteten på
pasients reise i Oris-universet!
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20

kursplasser

Foreleser:
Unni Endal

Spesialist i endodonti

Kursavgiften inkluderer lunsj og
snacks gjennom dagen.
På vår interne plattform finner du
detaljert program. Denne får du
også tilsendt når du melder deg på.

Kurset går over 3 dager og gir deltakerne det nødvendige teoretiske
grunnlaget for å kunne gi infiltrasjonsanestesi i munnhulen på en trygg
og effektiv måte. Det blir også litt
praktisk trening på kurset, men
den kliniske mengdetreningen må i
hovedsak innøves på pasienter på
egen klinikk og med veiledning fra
tannlege der.
Kursdeltakerne vil få tilsendt et kurskompendiumi forkant av kurset som
det må settes av tid til å lese.
I etterkant av kurset gjennomfører kursdeltakerne en skriftlig
kunnskapsprøve og 20 anestesiprosedyrer på sin klinikk før kurset
anses som bestått.
Deltakelse må godkjennes av avd.
leder samt at lokal tannlege må godkjenne bruk av kunnskapen etter
kurset.

Foreleser:
Sigurd Svalestad
Tannlege og lege

Kostnader for ev. reise og opphold
kommer i tillegg til kursavgiften.
Reise bestilles og betales av den
enkelte. Overnatting bestilles i påmeldingsskjemaet.
Kurset starter kl. 10.30 på fredag slik at man
kan slippe overnatting fra torsdag til fredag.
Kurset slutter kl. 15.30 på søndag.

Kursinformasjon:
Vi kombinerer interessant kursinnhold med fartsfylt spenning!
Dagene er lagt opp med faglig innhold begge dager, og felles middager.

Foreleser:
Eirik Aasland Salvesen
Spesialist i periodonti

Ankomst torsdag kveld. Fredag tilbringer vi hele dagen på Porsche
sitt fantanstiske senter. Her blir det
forelesninger, besøk på Porschefabrikken og til slutt får du kjøre
Porsche selv. Middag på kvelden.
På lørdag blir det både fag og fritid,
samt kursmiddag på kvelden.
Kursavgiften inkluderer Porschekjøring, besøk på fabrikken, lunsj,
kursmiddager og overnatting.
Søndag er hjemreisedag.
Reisen bestilles og betales selv.
Bruk gjerne Berg-Hansen, vår
avtalepartner.

Kurset er etterspurt så vær tidlig ute
for å sikre deg plass. Påmeldingen er
bindende.
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Oris Academy - Tips&Triks

Avdelingsledere
Personell fra hovedkontoret

I Tips&Triks-serien deler våre forelesere kliniske hverdagstips.
Invitasjon og program publiseres forløpende på vår interne plattform
og nettside. Følg med for informasjon og påmelding.

Hvordan hjelpe odontofobipasienten fra start til mål?
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Støttepersonell – Viktige
roller i klinikken

kursplasser

HELFO-refusjon
og dokumentasjon

Oral medisin

Oral kirurgi

Roshi Frafjord

Roshi Frafjord

Nina Støveren Hals

Mona Gast

Hauk Øyri

Kristine Eidal Tanem

Shoresh Afnan

Målgruppe:

Tannhelseteam i Oris Dental

Målgruppe:

Støttepersonell i Oris Dental

Kasper Dahl-Kristensen

Tid og sted:

29/10-22, kl. 10.00-15.00, Oslo

Tid og sted:

På klinikken etter avtale

Marko Scepanovic

Kursavgift:

Kr. 1 .400 per deltaker

Kursavgift:

Dekkes av Oris Academy

Påmelding:

orisdental.no/academy • Rett til påmelding, trykk her.

Påmelding:

Send mail til academy@orisdental.no

Kursinformasjon:
Mange pasienter har tannbehandlings
-vegring eller angst for tannbehandling, og noen få har odontofobi. Med
enkle psykologiske verktøy kan du
hjelpe flere av disse pasientene.
Ved å forstå prinsippene i kognitiv
terapi, kan man hjelpe mange som
ikke har klart å motta tannbehandling
eller fullføre et behandlingsforløp
tidligere.
Ved å forstå enkle begreper som
angstvindu og toleransevindu, kan
vi lære pasienten å forstå seg selv
og eget reaksjonsmønster, slik at
de kan endre måten de tenker på.
•
•
•

Kognitiv terapi
Angstkurve
Toleransevindu

Det vil bli gruppeoppgave og workshops. Kursavgiften inkluderer lunsj
og snacks gjennom dagen.
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Grunnleggende
kjeveortopedi

Forelesere:
Cesilie Hegna
Tannlege

Hilde Bårseth

Tannhelsesekretær

Kursinformasjon:
Oris Dental har høyt fokus på fag
med pasienten i fokus. Med dette
kurset ønsker vi å dele kunnskap og
gi en kompetansehevelse for støttepersonellet.
Assistenten er den røde tråden i
klinikken, og skal sikre at pasienten
får den mest optimale behandlingen
på våre klinikker.

Foreleser:
Elin Birgisson

Tannhelsesekretær

Foto

Opus

Aligners

Protetikk

Arild Aarnseth

Tore Berset

Kasper Dahl-Kristensen

Carl Fredrik Haseid

Vegard Berg

Gjertrud Tørre Nummestad

Torbjørn Leif Hansen

Kåre Jan Attramadal

Pia Selmer-Hansen

Marko Scepanovic

Ina C. Knivsberg

Vi vil gi en innføring i instrument- og
pasientreisen, sterilen, hygiene, og
steril oppdekking.
Kurset varighet er 4 timer. Dato og
klokkeslett avtales med den enkelte
klinikk.

Steril oppdekking

Periodonti

Intraoral scanning

Endodonti

Elin Birgisson

Odd Bjørn Lutnæs

Tore Berset

Dyveke H. Knudsen

Esha Katyayen

Proteket Academy

Dan Grigorescu

Kristian Lind

Unni Endal
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Bonding in Burgundy
Målgruppe:

20

Tannleger i Oris Dental

kursplasser

Ladies Next Level London
Målgruppe:

Kvinnelige tannleger i Oris Dental

20

kursplasser

Implantatprotetikk- veien videre
Målgruppe:

Tannleger i og utenfor Oris Dental

20

kursplasser

Invisalign Go - sertifiseringskurs
Målgruppe:

Allmenntannleger i Oris Dental

Tid og sted:

21/5-22, Oris Dental Madla

20

kursplasser

Tid og sted:

15-18/9-22, Burgundy, Frankrike

Tid og sted:

21-23/10-22, London

Tid og sted:

11/11-22, kl. 09.00-16.00, Oslo

Kursavgift:

Kr. 17.700

Kursavgift:

Kr. 9.900

Kursavgift:

Kr. 5.000 / kr. 3.500 for tannleger i Oris Dental

Kursavgift:

Kr. 6.800

Påmelding:

Bonding in Burgundy / Påmeldingsfrist 10/6-22

Påmelding:

Ladies Next Level London / Påmeldingsfrist 30/6-22

Påmelding:

Orisdental.no/Academy • Rett til påmelding, trykk her.

Påmelding:

Send mail til: ljensen@aligntech.com
Påmeldingsfristen er 31/3-22

Kursinformasjon:
Vi kombinerer spennende faglig
innhold med smakfulle opplevelser.
Både fredag og lørdag blir det en god
og smakfull miks mellom fag, vinkurs,
lunsj og middager i vakre omgivelser.
Det svært klinisk rettede kurset vil
grundig ta for seg utfordringer,
muligheter og begrensinger knyttet
til kompositt og minimalinvasiv tannbehandling. Vi vil også finne tid til
kliniske problemstillinger relatert til
adhesiv teknikk og kompositt.
Ankommer Lyon flyplass torsdag
kveld. Felles busstransport tur/retur
Beaune. Vi bor på Hotel de la Paix,
et trivelig boutique hotell i sentrum
av Beaune.
Kursavgiften inkl. overnattinger, fly,
alle måltider samt besøk i vindistriktet og på vingård, med vinkurs
og smaking. Hjemreise søndag etter
frokost.
KLM har direktfly til Amsterdam fra de
største byene i Norge. Vi samles der torsdag
rundt kl. 19.00. Trenger du tilslutningsfly,
kommer denne prisen i tillegg.
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Forelesere:
Arne Lund
Tannlege

Torgils Lægreid
Tannlege

Tom Paulseth
Tannlege

Kursinformasjon:
Vi ønsker å videreføre «Ladies Next
Level» kurset og inviterer denne gang
til faglig påfyll og nettverksbygging i
metropolen London.
Vårt mål er å utvide verktøykassen
til kvinnelige allmennpraktiserende
tannleger slik at arbeidshverdagen
kan løftes til The Next Level.
Vi tar utgangspunkt i pasientreisen
og vil fylle helgen med forelesninger,
hands-on trening og kasusdiskusjon.
Det vil selvfølgelig også bli tid til å
utforske London med gode tips fra
Roshi som har vært bosatt i byen i
mange år.
Vi møtes på fredag kl. 13.00 til lunsj.
Hjemreise på søndag.
Kursavgiften inkl. lunsj og middag
fredag og lørdag. Reise og overnatting
kan bestilles ved påmeling. Kostnaden
kommer i tillegg til kursavgiften.

Forelesere:
Roshi Frafjord

Spesialist i oral kirurgi
og oral medisin

Ida Koll-Frafjord
Tannlege

Mona Gast,

Spesialtannlege
multidisiplinær odontologi

Kursinformasjon:
Målgruppen er tannleger som
allerede har utført noe implantatprotetikk og som ønsker å utvide
verktøykassa med tanke på behandlingsplanlegging, valg av implantatkomponenter, materialer og digitale
hjelpemidler.
Vi vil i tillegg fokusere på hvordan man
kan oppnå et best mulig resultat
med implantater i estetisk sone.
•
•
•

Behandlingsplanlegging
Valg av komponenter, materialer
og fremstillinsmetode
Implantat i estetisk sone

Kurset inkluderer lunsj og snacks
gjennom dagen.

Forelesere:
Pia Selmer-Hansen

Spesialist i oral protetikk

Eva Gustumhaugen

Spesialist i oral protetikk

Kursinformasjon:
Invisalign Go er Invisaligns system
for mindre estetiske korrigeringer
fra tann 5 til 5, og maks 20 skinner.
Invisalign Go gjelder primært tannleger.

Foreleser:
Sebastian Däröste
Tannlege

Nesten usynlig regulering er et
konsept med økende etterspørsel.
Det innebærer opplæring og oppfølging av aktuelle på klinikken;
resepsjon, assistenter & klinikledere.

Kursforberedelser:
•
•
•

Finn minst 3 pasientkasus som
legges i portalen.
Fullfør 2 nettkurs:
- SAFE Orthodontics og
- IDS Quick Guide Tour
3 telefonkonsultasjoner med
Alignrepresentant

Disse tre stegene gjennomføres før
sertifiseringskurset. Du får hjelp
underveis til planleggingen. Det er
lurt å begynne å identifisere pasientcaser med en gang.
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Test drive your new smile Digital Smile Design
Målgruppe:

Håndtering av ekstraksjonsalveolen ved
implantatbehandling – grunnprinsipper

20

Tannleger

Tid og sted:

3/9-22, kl. 09.00-15.00, Oslo

Kursavgift:
Påmelding:

kursplasser

Målgruppe:

12/11-22, kl. 09.00-16.00, Oris Dental Galleri Oslo

Kr. 5.000 / kr. 3.500 for tannleger i Oris Dental

Kursavgift:

Kr. 10.000 / kr. 7.000 for tannleger i Oris Dental

orisdental.no/Academy • Rett til påmelding, trykk her.

Påmelding:

orisdental.no/Academy • Rett til påmelding, trykk her.

La pasienten din få se hvordan sluttresultatet kan bli allerede før behandlingen starter.
Kurset vil gi innblikk i hva digital
smile design er, og hvordan dette
kan brukes i allmennpraksis.
Det vil være fokus på:
•
Foto / video
•
Digitalisering av pasienten
Behandlingsplanlegging
og design
•
Kommunikasjon
•
Motivasjon
•
Forutsigbarhet
Kursavgiften inkl. lunsj og snacks
gjennom dagen.
Vegard Berg er den første tannlegen i
Norge som er sertifisert som Master
of Digital Smile Design.

Foreleser:
Vegard Berg
Tannlege

Kursinformasjon:
Når en tann går tapt og pasienten ønsker
den erstattet er det viktig at vi legger en
plan for dette.
Implantatbehandling er ofte et godt
alternativ for å erstatte en tapt tann.
Ekstraksjon av tannen og håndtering av
ekstraksjonsalveolen bør utføres slik at
forholdene ligger til rette for implantatbehandling.
Hvordan håndte er man ekstraksjonsalveolen for å best mulig ta vare på ben og
bløtvev? Alternativene etter ekstraksjon
er å la alveolen tilhele spontant, direkteinstallere et implantat eller gjøre en
alveolepreservasjon. Når velger man hva?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Tannleger med noe erfaring i implantatkirurgi

Tid og sted:

Kursinformasjon:

Veien fra riktig diagnose
til god prognose!

Pasientseleksjon
Hvordan bygge egen erfaring
Hva er atraumatisk ekstraksjon?
Hvordan gjøre alveolepresevasjon?
Grunnprinsipper ved GBR og bruk
av Osteobiol GTO
Grunnprinsipper ved direkteinstallasjon av implantater
Instrumenter, instrumentbruk og
suturvalg
Hands-on; modell og animalsk
kjeve
Live-kirurgi (1 pasient)

14

kursplasser

15

kursplasser

Målgruppe:

Tannleger som jobber med endo

Målgruppe:

Tannleger

Tid og sted:

Kl. 15.30-20.00 • Stavanger 7/4-22 • Oslo 12/5-22

Tid og sted:

1/4-22, Kl. 08.30-15.30, Bergen.

Bergen 2/6-22 • Trondheim, 1/9-22

Kursavgift:

Kr. 4.375 / kostnadsfritt for tannleger i Oris Dental

Kursavgift:

Kr. 950 / kr. 500 for tannleger i Oris Dental

Påmelding:

orisdental.no/academy eller Dentsply Sirona

Påmelding:

orisdental.no/academy / Påmeldingsfrist er 2 uker før

Kursinformasjon:

Forelesere:
Shoresh Afnan

Spesialist i oral kirurgi
og oral medisin

Tore Berset
Tannlege

Kursinformasjon:
Tips og triks til en forutsigbar og
optimal endo. En fin blanding av
teori, hands-on og kasus!
•

Hauk Øyri

Spesialist i oral kirurgi
og oral medisin
Alle kursholderne har omfattende erfaring
i implantatkirurgi, direkteinstallasjon og
GBR-teknikk, og vil bidra med praktiske
tips og klinisk relevant kunnskap.

Digital planlegging og guidet
kirurgi med Simplant Planning

•

•

•

Undersøkelse, diagnose og
plan. Hvordan finne riktig
tann?
Tips til en forutsigbar og
optimal endo. Hvordan kan vi
gjøre endo med lave skuldre og
best mulig prognose?
Hands-on med WaveOne Gold
filsystem og andre
kompletterende produkter
for hele den odontiske
behandlingen
Kasuspresentasjoner og
oppsummering

Det vil bli enkel servering under kurset.
Ta gjerne med kavumpreparert tann om
du kan. Ta med lupebriller hvis du har.

Foreleser:
Dyveke H. Knudsen
Spesialist i endodonti

Dette er et praktisk rettet kurs, der vi
går gjennom teori, prosedyrer og
arbeidsgang ved digital planlegging og
påfølgende guidet kirurgi for dine
implantatkasus.
I dag kan verktøyene være både lett
tilgjengelige og brukervennlige. Investeringen ligger først og fremst i
kunnskapen som behøves for å
komme i gang. Kurset fokuserer
nettopp et slikt digitalt verktøy;
Simplant Planning Service.

Forelesere:
Ina C. Knivsberg

Spesialist i oral protetikk

Odd Bjørn Lutnæs

Spesialist i periodonti

Dagen vil bestå av forelesninger,
praktisk trening i det digitale miljet,
samt hands-on for guidet kirurgi på
modell. Vår målsetning er at du vil
være klar for å gjøre ditt første kasus
etter endt kursdag.
Simplant Planning Service er minst
like relevant for deg som gjør protetikk, som det er for de som står for den
kirurgiske prosedyren.
Det handler om en helhetlig tilnærming til implantatbehandling.
Systemet er helt uavhengig av hvilket
implantatsystem du jobber med.
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Injectable Moulding Technique

12

kursplasser

Målgruppe:

Tannleger i Oris Dental

Tid og sted:

Kl. 16.00-21.00 • Stavanger 21/4 • Bodø 5/5 • Bergen 16/6
Oslo 13/10 • Trondheim 8/12

Digitala flöden inom protetik
på tänder och implantat

20

kursplasser

kursplasser

Målgruppe:

Tannleger i Oris Dental

Målgruppe:

Tannleger i Oris Dental

Tid og sted:

26/11-22, kl. 08.30-16.00, Oris Dental Dagnelid, Gøteborg

Tid og sted:

14-15/10-22, Oris Dental Madla

Kursavgift:

Kr. 5.750 inkl. mva

Kursavgift:

Kr. 9.000

Påmelding:

orisdental.no/Academy • Rett til påmelding, trykk her.

Påmelding:

orisdental.no/Academy • Rett til påmelding, trykk her.

Påmeldingsfrist 26/10-22

Kursinformasjon:
På denna kurs kommer du som deltagare att få en uppdatering på de
senaste kliniska protokollen för
digitala arbetsflöden inom oral
protetik.
Under lördagen samlas vi på Oris
Dental Dagnelid i Högsbo, där
föreläsningar varvas med diskussioner och praktiska övningar kring
digitala flöden inom oral protetik.
Hos oss är verksamheten helt digitaliserad sedan flera år, med eget inhouse tandtekniskt lab.
Under kursen visas kliniska fall både
på tänder och med implantat, där
CAD/CAM möjliggör nya behandlingsvägar och en mer skräddarsydd
patientresa.

Forelesere:
Marcus Dagnelid

Specialist i oral protetik

Harald Hirsch

Tandtekniker

Forelesere:

Et lærerikt og spennende kurs for
allmentannleger som ønsker å øke
både teoretisk og praktisk kunnskap
for kirurgisk ekstraksjoner.

Roshi Frafjord

Kurset består av en og halv dag med
forelesninger om hovedprinsipper
i oralkirurgi, pasientseleksjon,
farmakologi, valg av instrumenter, peroperative og postoperative
komplikasjoner, samt hands-on
på grisekjever og live-kirurgi.

Spesialist i oral kirurgi
og oral medisin

Kurset starter på fredag kl. 12.00
med lunsj og kursstart kl. 13.00
Kurset slutter lørdag ca. kl. 15.00.
Det blir felles kursmiddag fredag
kveld.
Reise og overnatting kommer i tillegg
til kursavgiften.

Kr. 1.500 / kostnadsfritt for tannleger i Oris Dental

Påmelding:

orisdental.no/Academy / Påmeldingslink over “by/dato”
Påmeldingsfrist 3 uker før

8

Kirurgiske ekstraksjoner

Kursinformasjon:

Kursavgift:

Spesialist i oral kirurgi
og oral medisin

Shoresh Afnan

Kursinformasjon:
Kurset gir kunnskap og kompetanse
i metoden Injection Moulding
Technique. Ved hjelp av en transparent silikonmal og en injiserbar
kompositt, er det mulig å forme
kompositten.

Forelesere:
Wuba Kassahun
Tannlege

Samir Madrane
Tanntekniker

Metoden er en forutsigbar måte å
oppnå et funksjonelt og estetisk
resultat på og eliminerer mange av
de usikkerhetsmomentene som man
kan ha ved komposittforming på
frihånd.
Det er i tillegg en tidsbesparende
måte å jobbe på og gir holdbare
restaureringer for komplekse
rehabiliteringer, fasetter, slitasje,
bittforhøyninger og mye mer.
I løpet av kurset skal vi trene på å lage
komposittfasetter slik at du kan ta
denne teknikken i bruk i din praksis.
•
•

Teori; digital og analog
forberedelse og arbeidsflyt
Live demonstrasjon, hands-on
og tips og triks

Det vil bli enkel servering i løpet av
kurset.

Kursavgiften inkl. lunsj og snacks gjennom
dagen. Boende: Vi rekommenderar Elite
Plaza Hotel alt. Hotel Gothia och kan bistå
med bokning om så önskas.
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IOS - Stafettpinnen bringes videre
med ny teknologi

Kirurgiske ekstraksjoner
Målgruppe:

Tannleger

Tid og sted:

12

kursplasser

Kom i gang med implantatkirurgi

8

Målgruppe:

Tannleger i Oris Dental

Tid og sted:

15/5 2022 kl. 11-13

Kurssted:

Oris Dental Aker Brygge

Kursavgift:

Kurset er gratis

Påmelding:

orisdental.no/Academy • IOS - Stafettpinnen

kursplasser

Målgruppe:

Tannleger

11-12/2-22, Oris Dental Galleri Oslo

Tid og sted:

5/3-22, kl. 08.30-17.00, Oris Dental Galleri Oslo

Kursinformasjon:

Kursavgift:

Kr. 9.000

Kursavgift:

Kr. 7.995

Påmelding:

unident.no

Påmelding:

www.nobelbiocare.com/en-no

Kurset fokuserer på praktisk
bruk av IOS for å gjøre klinikkhverdagen enklere og mer
forutsigbar, samt gi høyere
kvalitet på behandlingene.

Kursinformasjon:

Forelesere:

Et lærerikt og spennende kurs for
allmentannleger som ønsker å øke
både teoretisk og praktisk kunnskap
for kirurgisk ekstraksjoner.

Shoresh Afnan

Kurset består av en og halv dag med
forelesninger om hovedprinsipper
i oralkirurgi, pasientseleksjon,
farmakologi, valg av instrumenter, peroperative og postoperative
komplikasjoner, samt hands-on
trening på grisekjever og live-kirurgi.

Spesialist i oral kirurgi
og oral medisin

Kurset starter på fredag kl.15.00 med
Kurset slutter lørdag kl. 15.00. Det blir
felles kursmiddag fredag kveld.
Reise og overnatting kommer i tillegg
til kursavgiften.
Velkommen til en faglig spennende helg!

Spesialist i oral kirurgi
og oral medisin

Meysam Moafi

Roshi Frafjord

Spesialist i oral kirurgi
og oral medisin

Kursinformasjon:
Kurset omfatter planlegging og
gjennomføring av implantatkirurgi.
Kursdeltakerne vil lære om kasusseleksjon, behandlingsplanlegging
og kirurgiske prosedyrer. Kurset
inneholder hands-on øvelser og
kursholderne utfører live implantatoperasjoner. Protetiske valg, komplikasjoner ved implantatbehandling
og rutiner for oppfølging blir også
gjennomgått.

Forelesere:

Foreleser:
Stian Kanestrøm
Tannlege

Shoresh Afnan

Spesialist i oral kirurgi
og oral medisin

Meysam Moafi

Spesialist i oral kirurgi
og oral medisin

Kursdeltakerne oppfordres til å ta
med egne kasus til diskusjon rundt
planlegging. Fotos og røntgen kan
medbringes på minnepinne på kursdagen.
Kursavgiften inkluderer lunsj og
snacks gjennom dagen.
Oris Dental har 30 % rabatt på kursavgiften
på Nobel Biocare sine kurs i Norge.
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Webinarer
Føring med Helfo i Opus
Målgruppe:

Tannhelsepersonell i Oris Dental

Tid og sted:

20/4-22, kl. 15.00-16.00 • orisdental.no/Academy

Nina S. Hals

Helfo-rådgiver

Driftsrådgiver Opus

Målgruppe:

Tannleger både i og utenfor Oris Dental

Kursinformasjon:

Tid og sted:

TBA • orisdental.no/academy/

Webinaret tar for seg enkelte innslagspunkter og Helfos krav til dokumentasjon. Det vil bli vist direkte i Opus hvordan man fører refusjon og hva som kan
gå galt. Vi viser hvordan du på korrekt måte kan rette opp feil i oppgjør og andre fallgruber.

Kursinformasjon:

•
•
•

Bli mer bevisst Helfos krav til dokumentasjon
Hva er et frikort og når brukes det
Sette opp timeboken og unngå feil i tidsregistreringen

•
•

Forstå applikasjonssvaret og hva som skal til for å rette opp
Vite forskjell på tilbakeføring og kreditering og når man må tapsføre.

Kjeveosteonekrose – hva er det og
hvordan håndterer vi det i praksis?
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Gjertrud Nummestad

Att få patienten med på resan; hur du
säljer rätt behandling till rätt patient!

Målgruppe:

Tannleger og tannpleiere

Tid og sted:

23/8-22, kl. 17.00-18.00 • orisdental.no/academy

Webinaret
er gratis!

Hauk Øyri

Spesialist i oral kirurgi
og oral medisin

Kristine Eidal Tanem
Spesialistkandidat i oral
kirurgi og oral medisin

Marcus Dagnelid

Specialist i oral protetik

I detta webinar kommer vi tala om betydelsen av det personliga varumärket i relation till patient och kund. För att få patienten med på behandlingsresan krävs
tillit och förtroende för ibland mycket svåra och långa processer. Styrkan i patientintervjun och rätt frågor är faktorer som är helt avgörande i att lyckas som
vårdgivare. Välkommen till en stund av reflektioner från en specialist i oral protetik med snart 20 års erfarenhet av tandvård i alla dess former!

Hvordan sørger vi for å ha en god
journal i en travel klinisk hverdag?
Målgruppe:

Tannhelsepersonell i Oris Dental

Tid og sted:

TBA • orisdental.no/academy/

Webinaret
er gratis!

Pia Selmer-Hansen

Spesialist i oral protetikk

Kursinformasjon:

Kursinformasjon:

Webinaret gir en kort definisjon av medikamentindusert kjeveosteonekrose (ONJ) og en oversikt over risiko-faktorer. Oppdaterte anbefalinger i forhold
til forebygging, diagnostikk og håndtering av ONJ blir også beskrevet.

Hva må vi gjøre, hva kan vi gjøre og hva bør vi gjøre? Hvilke formelle krav stilles til pasientens journal og hvordan kan vi best sørge for at alle på klinikken
ivaretar dette. På hvilken måte er dette en del av pasientreisen

Case Acceptance - the skill

Fra pasient til ambassadør

Målgruppe:

Tannleger både i og utenfor Oris Dental

Tid og sted:

22/9-22, kl. 16.00-17.00 • orisdental.no/academy

Arthur Artlock

Webinaret
er gratis!

Tannlege

Målgruppe:

Hele klinikken, Oris Dental

Tid og sted:

TBA • orisdental.no/academy/

Marte Haarberg

Webinaret
er gratis!

Chief Integration Officer

Kursinformasjon:

Kursinformasjon:

Case acceptance kan definieras på flera olika sätt men sann case acceptance innebär att patienten accepterar aktuell behandlingsplan, kommer till behandlingsbesöket, betalar och rekommenderar tandläkaren eller kliniken. Case Acceptance förknippas dock ofta med ekonomi, vilket kanske är anledningen till varför
det är frånvarande i de flesta tandläkarutbildningar världen över. Case Acceptance är dock i centrum i tandläkarens kliniska vardag och det är nivån av Case
Acceptance som avgör till vilken grad tandläkaren kan utöva sitt yrke och patienten kan få hjälp. Här introduceras begreppet Case Acceptance och hur det kan
göra dig till en bättre tandläkare.

Dette er et webinar som tar for seg pasientreisen fra A til Å; hvordan gi det lille ekstra som gjør at pasienten snakker om oss når besøket er over? Hvordan
skal vi kunne skille oss ut fra andre tannklinikker?
I webinaret vil vi gå igjennom alt fra når pasienten ringer inn til klinikken, og helt til pasienten går ut som en fornøyd ambassadør. Her vil dere får masse
tips og triks som dere kan innføre på deres klinikk. Dette er et webinar for absolutt alle på klinikken!
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Proteket Academy
Proteket har noen av landets fremste tannteknikere, og forskning og
utvikling har høy prioritet. Vi har derfor etablert vårt eget akademi
for kunnskapsdeling, Proteket Academy. Her kan du som kunde velge
mellom en rekke ulike webinarer, kurs og konferanser, med aktuelle tema
gjennom hele året.
For å kunne tilby det beste i aktuelle temaer innen tannteknikk, benytter
vi forelesere fra Proteketgruppen og fra våre samarbeidende leverandører,
samt tannleger med ulike spesialiseringer. Vi er opptatt av å tilby bredde og
kompetanse i alt vi gjør.
Kursene holdes både i våre egne kurslokaler på Ullevaal Stadion, samt lokalt av
våre avdelinger i Bodø, Trondheim, Bergen og Tønsberg. Webinarene er åpne
for påmelding fra hele landet.

Vår kompetanse
er din kompetanse.
Spørsmål om kurs og webinarer:
academy@proteket.no
Mer info om webinarer og kurs ved alle
Protekets avdelinger i hele landet:
proteket.no/kurs
Oris Dental-ansatte får 30 % rabatt på ordinære
kurs ved å bruke kode ORIS30 ved påmelding.
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Se våre kommende
kurs og webinarer:

#VIERORIS
Oris Dental – av tannleger, for tannleger, med tannleger. Vi har som mål å
være den foretrukne arbeidsplassen for tannhelsepersonell i hele Norden!
For å kunne tilby våre pasienter solid og oppdatert behandling satser vi på fag foran alt. Oris Academy er
vår stolthet og bidrar til kompetanseløft i alle ledd. Vi tør å si at vi er landets ledende tannlegekjede når
det kommer til faglig utvikling.
Vi ønsker å dele vår faglige entusiasme, og håper at du finner inspirasjon i vår kurskatalog!
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