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www.arcticbiomimetics.com/podcast.

Biomimetikk er et sammensatt
begrep - “bio” som betyr liv, og
“mimetikk” som betyr “å etterligne”. Biomimetisk tannbehandling
forsøker derfor å restaurere tannens naturlige fysiske og mekaniske
egenskaper gjennom avanserte
adhesive teknikker som er tuftet
på et omfattende evidensbasert
grunnlag.
Tannlegene fra Arctic Biomimetics
skal holde en kort innføring i hva
biomimetisk tannbehandling er og
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Selskapet har som mål å øke
interessen og forståelsen av
biomimetisk tannbehandling gjennom teoretiske og hands-on kurs,

både fysiske og online. Selskapet
har innredet et eget podcaststudio
hvor det filmes tannlegerelatert
undervisning/underholdning.
Lenke til deres youtubekanal
ligger på hjemmesiden:
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Arctic Biomimetics er et ungt og
nytenkende selskap, etablert av
tannlegene Jørgen Helgevold
Løvdahl, Petter Gjessing Johnsen
og Christoffer Andresen sent i
2021. Grunnleggerne er utdannet ved UiO i hhv 2015, 2016 og
2020, og de jobber alle i privat
praksis på det sentrale østlandet.
Alle foredragsholderne har
gjennomgått videreutdanningsprogrammet “Six Lessons
Approach (SLA)” ved Alleman
Center of Biomimetic Dentistry
(ACBD), en av de mest anerkjente
undervisningsinstitusjonene innen
biomimetisk tannbehandling.
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hva som skiller det fra tradisjonelle
adhesive teknikker. Det vil bli vist
en kortfattet gjennomgang om
hvordan diagnostisere og behandle
dyp karies med mål om å opprettholde pulpavitalitet, hvordan
diagnostisere og behandle
strukturelt kompromitterte tenner
(sprekkdannelser), gi en innføring i
begrepet “Immediate Dentin
Sealing” (IDS) samt forsøke å
demystifisere begrepet C-faktor.

NETTSIDE:

www.arcticbiomimetics.com
INSTAGRAM:

@tannlege_jorgenlovdahl
@doctor_johnsen
@tannlegeandresen
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Gjennom et utvalg kliniske kasus,
vil de Illustrere tre ulike typer
restaureringer som søker å
redusere polymeriseringsstresset
som oppstår ved direkte restaureringer, og forklare hvorfor det er
fordelaktig. De tre teknikkene er
Stress Reduced Direct Composite
( SRDC ), Semidirekte og indirekte
restureringer.
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SANNHETEN OM KUNSTIG
INTELLIGENS I TANNHELSE

FRA LIKES TIL BUSINESS
UTEN Å TRÅKKE I SALATEN

MORTEN GOODWIN

JOHANNE KOIVUNEN HOFF

Morten Goodwin er professor i kunstig intelligens ved
Universitetet i Agder, professor 2 ved OsloMet,
medgründer og CTO i AIVEO, sjefforsker i AI:hub,
nestleder ved Senter for kunstig intelligensforskning, og
en av Norges fremste eksperter om kunstig intelligens.
Han veksler mellom å være professor, underviser,
samfunnsdebattant, formidler, forfatter og CTO.

For organisasjoner og profesjonsutøvere som ønsker å
kommunisere med egen bransje eller snakke direkte til
potensielle kunder er sosiale medier et strålende sted
å satse. Gjort riktig kan en liten innsats i SoMe bidra
til å sikre effektiv vekst uten store kostnader. Dyrt kan
det forøvrig bli hvis man snubler - for til tross for at det
kanskje kan virke litt sånn, er heller ikke sosiale medier
lovløse. Er du nysgjerrig på hvordan du kan gjøre likes til
business, men er usikker på hvordan? I dette foredraget
vil du få enkle tips og triks, samt forståelig innsikt i
reglene du bør skrive deg bak øret for å ikke bli bøtelagt
ved feil bruk av foto og film.

Han er en aktiv forsker som spesialiserer seg på dype
nevrale nettverk og har mer enn 15 års akademisk
erfaring, en doktorgrad og mer enn 150 fagfellevurderte
artikler. Han er aktiv i flere store forskningsprosjekter
innen grunnleggende og anvendt AI-forskning innen
landbruk, akvakultur, kulturproduksjon, utdanning,
helse, industrioptimalisering, naturlig språkbehandling
og anbefalingsmotorer.
Han er glad i oppsøkende arbeid som forfatter, debattant
og offentlig foredragsholder, og han holder opptil 100
populærvitenskapelige foredrag årlig, med fokus på
muligheter for AI og avmystifisering av forskningsfeltet
hans.

Johanne Koivunen Hoff er kreativ leder og strategisk
rådgiver i innholdsbyrået Narrativ. De tolv siste årene
har hun jobbet med markedsføring og sosiale medier for
kunder som SAS, Equinor, Coca-Cola, Statsministerens
kontor, UNICEF og Telia. Som markedsfører er hun
opptatt av innhold som sikrer verdi for både kunde og
publikum, noe hun har forelest aktivt om siden 2016.
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VAAGHALS :

KONFERANSIER
MORTEN GRØTNES

Morten har gjort 5 soloshow de siste 5 årene sammen med sin
faste musikalske makker Jørn Atle Støa. I tillegg er han fast
inventar i Hønefossrevyen som årlig ses av et stort antall
publikum. 20 års fartstid der. Grøtnes er kjent for sin gode
stemme og sine elleville musikalske medleyer med parodier
og humor.
Han har også vært en av episodemanusforfatterne til TV
suksessen «Kristiania Magiske Tivoli Teater».
Morten Grøtnes underholder under
festmiddagen på Vaaghals.

P R IS ER :

Deltakelse for Tips-medlemmer kr 6000,Deltakelse for de som ikke er medlem kr 8000,Festmiddag på Vaaghals, fredag kveld kr 1990,Hotellrom med frokost – The Hub:
Enkeltrom kr 1840,- per natt
Dobbeltrom 2040,- per natt

VELKOMMEN TIL FESTMIDDAG PÅ VAAGHALS
Navnet Vaaghals stammer fra en til da ukjent norsk båttype som ble funnet under utgravingen av Barcode og ble døpt
Vaaghals. I tillegg følte vi oss litt «Vaagale» da vi startet en restaurant omgitt av heisekraner og byggestøv.
Vaaghals skal være en uformell restaurant der våre gjester deler både den gode opplevelsen og maten i lune omgivelser.
God mat er en god opplevelse, den er derfor best når den deles.
«Maten kjem på bordet slik me sjølve kan tenka oss å servera den til gode vener.
Det gode måltidet oppstår i samlinga rundt gode smakar og den gode stemninga.
Kjøkenet vårt speglar sesongane og matriket Noreg sine utrulege skattar med
røter i tradisjonane, men og med kreativitet og nyskaping.Her skal delast, nytast,
snakkast og drikkast. Det er restauranten me alltid har drøymt om å skapa.
Endeleg! Velkomen til bords. Velkomen til oss!»
ARNE HJELTNES, MEDEIER VAAGHALS

TH E H UB O SLO:

ST YR E T 20 2 1 / 202 2

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 PefSpa 2017-2019
Styremedlem i TIPS siden 2019
Styreleder TiPS 2021Fagleder Oris Dental Stoa 2021Advisory board member, Oris Academy 2021-

JON-REIDAR EIKÅS
Cand.odont fra UiB – 1983
1983 – 2020 – Egen praksis
2017 – 2020 - Egen praksis nr.2 (eier og daglig leder av to tannlegepraksiser)
2020 - Kontraktørtannlege og fagansvarlig hos Oris Dental Eikås og
Oris Dental Måløy
1995 – 2018 Ulike tillitsverv i S. og Fj. Tannlegeforening (styremedlem,
kasserer, kollegahjelp, valkommitemedlem)
Styremedlem i Loenmøtet siden 2014
Styremedlem i PeF siden 2010
Styremedlem i PeF-SPA siden 2014
Styremedlem i TIPS siden 2019

Alle medlemmer kan foreslå kandidater til styret 2022/2023.
Forslag sendes til valgkomiteen ved Kari Odland
på e-post kjodl58@gmail.com

FREDRIK SKODJE
1998 Cand. odon.t
1999 Spesialtannlege, lystgass.
1998–1999 Militærtannlege ved Håkonsvern.
1999–2000 Distriktstannlege Hareid.
1999–2018 Eier og daglig leder av Apollonia Tannklinik.
2018 – Fagleder Colosseumklinikken - Apollonia.
2018 – Styremedlem av NOFOBI.
Godkjent for implantatprotetikk med trygdestønad.
Styremedlem PefSpa 2018-2019
Styremedlem i TIPS siden 2019

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.
Privat praksis Stord 2000 - 2021
Fagleder Oris Dental Stord 2021Kasserer i PefSpa 2012 -2019
Kasserer TiPS 2019 -

