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Vandaler stakk av med hagepynt
SKI: En frustrert beboer i Bek-

kestien i Ski melder at noen
har forsynt seg med pyntegjenstander fra vedkommendes terrasse.
– Det mangler en blå katt på
rundt 60 centimeter og en stor
sko til å ha blomster i. Tyvene

har tømt potten for jord rett
på terrassen min, sier beboeren.
Innringeren er urolig for at
det kan skje andre i nabolaget.
– At noen har tatt seg inn på
eiendommen min synes jeg er
ekkelt.

Personen tror ikke det er
ungdommer som har skyld i
tyveriet.
– Det er vel noen som vil
pynte hagen sin med det. Virker ikke som om det har vært
unger som har gjort dette.

STIG PÅ!
Stig Persson er ØBs
ansvarlig for nærnytt.
I ferietiden kan du ta
kontakt med Yana
Stubberudlien på
954 59 049 eller
stigp@oblad.no.
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Tåteflaske
søker eieren sin
GOD HJELP: Lukas moser fra vinterbro flytter inn på Kolbotn tannlegesenter og øker da kapasiteten for reguleringstannleger i
Oppegård.
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SON: Ensom og alene på en stein
ved Brevikbukta i Son står denne stakaren. En gjenglemt tåteflaske som sikkert er savnet av
både eieren og foreldre.

Ny hjelp til deg med bittfeil
Fra september kan
du få rette tenner
raskere. En ny reguleringstannlege flytter inn på Kolbotn
tannlegesenter.
Silje Strømland
silje.stromland@oblad.no

KOLBOTN: – Jeg gleder meg til

å sette i gang med arbeidet.
Vi har hørt at ventelistene er
lange, så det vil nok være
mange glade pasienter som
ikke behøver å reise langt for
å besøke reguleringstannlegen, sier den nyutdannede
kjeveortopeden, Lukas Moser
(32) fra Vinterbro.

KRYSSORD
Med Moser på laget kommer
vi til å kunne dekke et stort
området i Follo, sier han.
Moser er opprinnelig fra
Nord-Italia, men kom til Norge for seks år siden. Da hadde
han akkurat fullført tannlegeutdannelsen i Østerrike, og
ventet bare på å spesialisere
seg som kjeveortoped. Han
ble i år ferdig med sin 3-årige
spesialistutdannelse innen
kjeveortopedi ved Det odontologiske fakultet i Oslo.

For voksne
En kjeveortoped stiller diagnoser, forebygger og behandler bittfeil og tannstillingsfeil. I overkant av 30 % i
et barnekull har et behandlingsbehov. Det vanligste er

at skoletannlegene henviser
til spesialist, hvis pasienten
har tegn til bittfeil eller lignende. Som regel er disse pasientene barn, som så vidt har
mistet melketennene. Når
Moser starter opp vil han ikke bare hjelpe barn, men også
voksne.
– De voksne tror løpet er
kjørt, og tenker ikke at de også kan ha regulering. Jeg tar
gjerne imot voksne, forteller
han.
Så lenge tenner, tannkjøtt
og bein er friske kan tennene
flyttes, uansett alder.

Presisjon
Som kjeveortoped består
hverdagen av tenner, buer,
klosser og plater. Når en pasi-

ent skal ha regulering kreves
det presisjon og en stødig
hånd.
– Reguleringen består i hovedsak av to ting; klosser på
tennene og en streng som går
gjennom. Klossene limes på
for hånd, og må nøye plasseres i forhold til innstillingen
av bittet, forteller 32-åringen.
Deretter venter noen år med
stramming, gummistrikker
og bytting av strenger for pasientene. Ikke vondt, avskrekker Moser som selv
hadde regulering som tenåring
– Jeg har siden jeg var liten
ønsket å bli kjeveortoped, sier han med et smil og ønsker
alle pasienter velkommen i
september.

Stort behandlingsbehov
Fra september kan reguleringspasienter nemlig glede
seg, da kommer kjeveortopeden til Kolbotn Tannlegesenter. Tannlegekontoret har
flere spesialister, men har ikke hatt kjeveortoped før.
– Det er vanlig at kjeveortopeder tar over gamle praksiser fordi det er vanskelig å
etablere seg helt fra bunn.
Men jeg tar gjerne en utfordring, smiler Moser.
Leder for tannlegesenteret
Kjell-Erik Tonne, ser frem til
å få forsterket spesialistgruppen.
– Det er et veldig behov for
kjeveortopeder i Oppegård.

RØNTGEN: med denne
OPP MED MUNNEN: Mikkel Sølvik Haug (14) fra Vinterbro
fikk en smaksprøve på kjeveortopeden da han hadde
ettersjekk på reguleringen.

maskinen får Lukas Moser
god oversikt over tennene til
Mikkel Sølvik Haug.

