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Amadeus Yilmaz har åpnet ny tannklinikk på Brekstad.

Wavas Khan, Else Andreassen og Amadeus Yilmaz. FOTO: SIRI WOLD
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Yilmaz har også sin egen privat tannlegepraksis i Rissa, og i oktober begynte han å ta i mot
de første kundene på sin nye klinikk på Brekstad.

MENY

LES OGSÅ: Starter egen tannklinikk med akuttvakt

- Litt annen hverdag
- Det har jo vært tannlegeklinikk her før, men en har vært her i noen år så vi har pusset opp
litt nå før åpningen. Jeg kjenner tannlege Grong som tidligere hadde klinikk her fra før, og
han ville gjerne ha noen til å ta over. Da jeg ﬁkk muligheten til det så takket jeg selvfølgelig
ja, sier Amadeus.
Yilmaz er opprinnelig kurder, og kom til Norge for 19 år siden. Han har tatt sin
tannlegeutdanning i Oslo. Der tok han blant annet en masteroppgave i kjeveleddlidelser, og
akkurat det å behandle pasienter med smerter er noe han åpenbart brenner for.
- Det er spennende å jobbe med pasienter som har smerter og hevelser, man lærer man mye.
Det blir en litt annen hverdag, og en utfordring, sier han.
For Yilmaz er det også viktig at pasienter ikke skal måtte gå rundt med smerter, så planen er
at det skal være tannlegevakt hver dag, i tillegg til den vanlige praksisen.
- Det er viktig at kundene våre kan komme i kontakt med oss om det skulle være noe, ikke
bare i normal arbeidstid mandag til fredag. Man skal ikke behøve å gå med smerter fra fredag
til mandag, vi vil være tilgjengelige også utenfor vanlig arbeidstid og i helgene, sier Yilmaz.

- Må ha tannlegevakt
Han ser også for seg et samarbeid med de andre tannlegene på Ørlandet, inkludert de i
Forsvaret.
- De er velkomne til å ta kontakt om de ønsker å være med på en samarbeidsordning, jeg ser
for meg at vi tar noen helger hver slik at det vil være tannlegevakt som dekker behovet her
ute, sier han.
Med seg på laget har han også tannhelsesekretær Elsa Andreassen og tannlege Wavas Khan.
Det å ha et godt team med seg betyr mye, forteller han.
- Det betyr veldig mye, å ha ﬂinke folk rundt seg som vet hva de skal gjøre. Else har ﬂyttet hit
fra Oslo, og jeg har kjent henne lenge. Det er mye kompetanse i teamet, sier Yilmaz.
Selv om det blir en del pendling mellom Rissa og Brekstad, ser ikke Amadeus mørkt på å
drive klinikk her.
- Brekstad er i stor vekst, jeg håper det er behov for oss her. Enhver by med respekt for seg
selv må ha tannlegevakt, smiler Yilmaz.
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