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10. JUNI 2023



0900 – 0930  Registrering

0930 – 0945  Åpning

0945 – 1030  Morten Goodwin:  
  Sannheten om kunstig intelligens i tannhelse

1030 – 1100  Sponsortid

1100 – 1145  Morten Goodwin fortsetter

1145 – 1200  Sponsortid

1200 – 1300  Politisk debatt om fremtidens private tannhelsetjeneste

1300 – 1400  LUNSJ

1530 – 1630  Milos Miladinov – Dental photography

1530 – 1600 Sponsortid

1600 – 1730  Milos Miladinov fortsetter 

1800    Generalfosamling

PROGRAM:



VÅRE FOREDRAGSHOLDERE:



VÅRE FOREDRAGSHOLDERE:

SANNHETEN OM KUNSTIG 
INTELLIGENS I TANNHELSE

MORTEN GOODWIN  

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.

 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.

FOTO: OLE ALVIK OG GRETEHE NYGAARD

Politisk 
tannhelsedebatt: 

HVILKEN ROLLE SKAL 
PRIVAT PRAKSIS SPILLE I 
FREMTIDENS TANN- 
HELSETJENESTE. 

Stortingsrepresentant 
BÅRD HOKSRUD (FrP) 
Medlem av helse – og omsorgskomiteen.

Stortingsrepresentant 
ERLEND SVARDAL BØE (H) 

Medlem av helse og omsorgskomiteen.

Stortingsrepresentant 
CECILIE MYRSETH (AP) 

Medlem av helse – og omsorgskomiteen.

Stortingsrepresentant 
MARIAN HUSSEIN (SV)
Medlem av helse – og omsorgskomiteen.



VAAGHALS:

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

UNDERHOLDNING PÅ FESTMIDDAGEN:

DAG SØRAAS

«Anarkisthumoristen som biter mest og 
oftest, og fillerister politikere, religioner 

og autoriteter av alle slag» 
AFTENPOSTEN

«Et glitrende lyspunkt på en ellers grå 
norsk stand-up himmel» 

DAGBL ADET

«Dag Sørås er sunn for forstanden»
ADRESSEAVISA

«En av landets fremste scenekomikere»
HAUGESUND AVIS

 
«Ren stand up magi» AVISA NORDL AND

 
«Tankevekkende, men framfor alt 

ustyrtelig morsomt» 
ALTAPOSTEN

 
«En smart jævel» HARSTAD TIDENDE

 
«Sørås is the master of the comedic simile, and 
deliciously appalling imagery...quite brilliant...

laugh-out-loud funny» 
THE SCOTSMAN



THE HUB OSLO:



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
2021 - Fagleder Oris Dental Stord 
Kasserer i PefSpa 2012 -2019 – Kasserer TiPS 2019 -

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 2023/2024. 
Forslag sendes til valgkomiteen ved Kari Odland på e-post kjodl58@gmail.com

STYRET 2022/2023

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.
Fagleder Oris Dental Stoa 2021-
Advisory Board Member, Oris Academy 2021-
Styremedlem PefSpa 2017-2019
Styremedlem TiPS siden 2019




