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Lederen har ordet

Håp om lysere tider

I desember tenkte jeg at starten på nyåret ville gitt et håp om et 
strålende 2021. Men slik det er nå, virker det som pandemien 
kommer til å vare en god stund fremover. Jeg håper likevel at vi 
som stand holder motet og smittevernet oppe, selv i disse røde 
og gule beredskapstider. I de siste rapportene fra FHI ligger 
tannleger blant de yrkesgruppene med lavest smitte, til og med 
bedre enn normalbefolkningen, og jeg tror dette er fordi vi faktisk 
følger de fleste råd og påbud.

Moms på kosmetikk 

Rett etter nyttår var det nok flere enn meg som satte kaffen i  
halsen da de så nyhetsinnlegget fra NTF med moms på  
kosmetiske behandlinger. Tannhelse som fag vil alltid ha en viss 
form for estetikk i seg, men jeg hadde håpet at dette forslaget 
om moms på kosmetikk ikke ville være noe tannleger ville måtte 
forsvare. Å drive / administrere tannklinikk i dag er snart en  
heltidsjobb, og jeg ser derfor at flere og flere av de små klinikke-
ne forsvinner. Selvsagt åpner jo dette for jobbmuligheter for  
yngre tannleger hos de store kjedene, men det gjør samtidig 
jobbmarkedet tøffere for alle involverte. Budsjetter, regnskap og 
krav til dokumentasjon gjør at de fleste tannleger må bruke av 
sin dyrebare tid på kontorarbeid, noe som man ikke får kompen-
sasjon for. Med Helfo og nå skatteetaten på ryggen, er det  
vanskeligere og vanskeligere å utøve sitt yrke uten at hver 
eneste lille detalj skal begrunnes i hjel. OTF har derfor bedt 
hovedstyret behandle denne saken om moms hos seg, og for-
håpentligvis kommer det mer informasjon om hvordan dette kan 
legges opp for både klinikkeiere og assistent-/leie-tannleger.

Medlemsmøter 2021

Med tanke på smittespredning i samfunnet, og særlig her i Oslo 
og Viken, må vi nok belage oss på webinarer en god stund 
fremover. Jeg syns selv dette har fungert utmerket og tilbake-
meldingene fra dere medlemmer har også vært gode. Jeg håper 

derfor dere også vil melde dere 
på og følge våre neste webinarer 
fremover.

Vaksiner

Jeg har fått noen spørsmål an-
gående vaksinering av tannleger 
som helsepersonell. Dessverre 
finnes det ingen lister over pri-
vatpraktiserende tannhelseper-
sonell hos fylkeskommunene, 
og det er heller ikke slik at de 
forskjellige kommunene nød-
vendigvis har noe kontroll på 
dette. De offentlige instanser 
har lister over alle sine ansatte 
og jeg vil tro at disse listene er 
levert til kommunelegene. Jeg har forhørt meg med kommunene 
angående vaksinering av tannhelsepersonell, men inntil videre er 
ikke vi prioritert. Hvis det skulle komme endringer i denne pla-
nen, vil OTF kunne bistå kommunene med informasjon om våre 
medlemmer, men det vil være opp til den enkelte om de vil ta 
vaksinen. Jeg håper jeg får tilbud om vaksine snart. Da stort sett 
alle av mine pasienter er risikopasienter, og jeg ikke har lyst til å 
smitte noen eller bli smittet.

Med håp om lysere tider.

Kjetil Strøm 
Leder OTF
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MinSide på NTFs nettsider tannlegeforeningen.no.
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HJELP PASIENTENE DINE 
MED Å BEHOLDE ET 
FRISKT TANNKJØTT

PARODONTAX ER EN FLUORTANNKREM TIL DAGLIG BRUK, SPESIELT UTVIKLET 
FOR UTMERKET PLAKKFJERNING FOR Å HJELPE MED Å STOPPE OG FOREBYGGE 

BLØDENDE TANNKJØTT*

For mer informasjon og prøver kontakt 
scanda.consumer-relations@gsk.com

*sammenlignet med en vanlig tannkrem ved børsting to ganger daglig
**enn en vanlig tannkrem, etter en profesjonell tannrengjøring og 
børsting to ganger daglig

1 Jose et al. J Clin Dent. 2018; 29:33-398

Registrerte varemerker tilhører eller er lisensiert av GSK-konsernet. 
©2020 GSK eller deres lisensgiver. PM-NO-PAD-20-00008. 

48%
reduksjon av blødende tannkjøtt*1

4X
bedre plakkfjerning**1

NYHET parodontax
I APOTEK MID FEBRUAR
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Medlemswebinar 8. desember 2020 

”Lokalanestesi; Så lett, så vanskelig” ved Lasse Skoglund

HJELP PASIENTENE DINE 
MED Å BEHOLDE ET 
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FOR UTMERKET PLAKKFJERNING FOR Å HJELPE MED Å STOPPE OG FOREBYGGE 

BLØDENDE TANNKJØTT*

For mer informasjon og prøver kontakt 
scanda.consumer-relations@gsk.com

*sammenlignet med en vanlig tannkrem ved børsting to ganger daglig
**enn en vanlig tannkrem, etter en profesjonell tannrengjøring og 
børsting to ganger daglig

1 Jose et al. J Clin Dent. 2018; 29:33-398
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48%
reduksjon av blødende tannkjøtt*1

4X
bedre plakkfjerning**1

NYHET parodontax
I APOTEK MID FEBRUAR

Rundt 240 medlemmer deltok på webinaret med  
professor Lasse Skoglund før jul.  

Virker alltid lokalanestesi?

Lokalanestesi virker ikke alltid. Det er ingen som alltid klarer å få 
det til å fungere, selv ikke spesialister i endodonti eller kirurgi.

Vi snakker ofte om konsentrasjonsforskjeller mellom de for- 
skjellige lokalanestesimidlene. Dette har betydning når det 
gjelder penetrasjon av vev. Ved høy konsentrasjon i løsningen 
(ikke volum), går stoffet lettere til et sted (vev) hvor det er mindre 
konsentrasjon. Vi har lokalanestesi i ulike konsentrasjoner fra 
2-4%, og enda mindre enn dette (f.eks. Marcain). Det er lettere å 
sette anestesi i Maxilla på grunn av mindre bentetthet, det vil si 
mindre diffusjonsmotstand i forhold til anestesien. 

Problemer

• Posteriore mandibulære tenner.
• Akutt eller irreversibel pulpitt.
• Tidvis i hjørnetannsområdet.
• Anestesi i overkjeven går ofte ut raskere enn man tror.
 
Anatomi

• Store ulikheter mellom maxilla og mandibula med tanke på 
benstruktur og blodforsyning.

• Tykkere/mer kompakt i underkjeven -> gir et distribusjons- 
problem.

• Relevante anatomiske strukturer:
• Maxillære nerveforamina.

• Foramen incisivum.
• Foramen palatinum majus.
• Foramina palatinae minora.

• Mandibula.
• Sphenomandibulære ligament:

Det varierer i størrelse. Man føler noen ganger at man må dytte 
nålen inn. Dette er første penetrasjonsbarrieren for anestesi- 
middelet. Arteria maxillaris går i dette området. Hvis nålen treffer 
arterien, kan pasienten få dobbeltsyn og/eller ischemiske om-
råder i midtansiktet. Dette er adrenalineffekten i lokalanestesi- 
midlene. Dette kan også gi synsforstyrrelser (f. eks. diplopi).

• Lingua. 
• Et annet problem er innsiden av mandibelen.På innsiden 

av ramus ligger lingua. Den beskytter foramen mandibu-
laris. Problemet er at det er enorme variasjoner.  Man 
«stanger» ofte i mot noe, og det er forsiden av lingua. 

• Det er anatomiske variasjoner Type 1-4.
• Triangular, truncated, nodular, assimilated
• Ulike typer kan vanskeliggjøre deponering av lo-

kalanestesi nær foramen mandibulae.
• Nervekanaler og foramina.

• Canalis mandibularis og foramen mandibulae.
• Bifide/delte mandibulære kanaler:Effekten av anestesi 

vanskeligere.
• Foramen mentale/canalis incisivus mandibulae: 

Ved foramen mentalis kan det være 1,2 eller flere foramener. 
Man må aldri sette anestesi rett i foramen. Det ødelegger ner-
ven. Det finnes masse foramener rundt omkring, og vi må ofte 
sette lingualt i små mengder for effekt. 

• Anatomiske variasjoner.
• Foramen retromolare.

• Type A1, A2, B1, B2 og C.
• Foramen lingualis.

• Intraseptale foramener: Ble tidligere kalt næringskanaler 
mellom tenner. Dette er inntakssteder ved injeksjon av 

anestesi. 
• Nerver.

• Maxillære nerver.
• Ikke injiser dypere enn 2-2,5 cm fra 

kanten av maxilla – høy risiko for å 
treffe blodkar.

• Hjørnetenner  som er smertefulle.
• Kan ha aksessoriske nerver fra  

n. infraorbitalis.
• Mandibulære nerver.

• Organisering av n. alveolaris inferior.
• Premolarer anestesert først ved nerveblokk, deretter  

molarer så incisiver.
• Tegn på anestesi fra tidligste til seneste: leppe, tunge, 

premolar, molar, incisiver.
• Overlapping av nervepleksus ved midtlinjen.
• Mindre overlapping av dermatomer i oral slimhinne i forhold 

til hud.
 
Hvordan injisere lokalanestesi

• Sprøyter – ulike typer – velg etter behov og preferanse
• Nåler – betydning for smerte?

• Nei, ikke målbart i studier (voksne).
• Viktigere hvordan man injiserer framfor med hvilken nål
• Hos barn: mindre smertepersepsjon ved bruk av 30-G-nåler: 

Når det gjelder barn, så bruk små og korte nåler. Barn er mer 
sensitive.

• Ulike skjærekanter på nåler: ikke merkbar forskjell.
• Men: skalpell-bevel: skjærende, ikke bruk på blokk, kan 

kutte nerver.
• Injeksjonsvolum normale tenner.

• Ingen bedre effekt ved økt dose.
• Irreversibel pulpitt: økende tilslagsfrekvens ved å øke 

volumet. I denne studien er det brukt på Lidokaine 2% 
med mindre adrenalin enn ved Xylocain i Norge. Ved å 
øke volumer, så må man være forsiktig. Unngå ukritiske 
injeksjonsvolumer ved «normal» bruk. Eks. Articain, øker 
sjanse for nerveskader ved bruk av større volumer enn 
nødvendig. Alle lokalanestesier har nevrotoksisk effekt, men 
disse er doseavhengig. 

• Forsiktig ved økning av mepivakain, prilokain og artikain.
• Teknikker

• Mandibulær nerveblokk
• Halstead (Jorgensen) (lavest på ramus): 

Fingerbredde over molarenes okklusalplan i underkjeve. Den 
mest brukte metoden.

• Akinose-Vazirani (høyere på ramus). Ikke så mange som 
bruker.

• Gow-Gates (høyest på ramus).
• Teori bak mer kranial framfor kaudal injeksjon skal være 

at anestesieffekten blir bedre.Går høyere opp. Jo høyere 
du kommer opp, jo større sjanse for å slå ut alle nerver 
samtidig. Det er ikke alltid korrekt. Det er ikke så mange 
som bruker denne metoden i Norge. 

• Ny tilnærming (2009).
• Siktemerker:

Siktepunkter for sprøyten: Sette selve sprøyten mellom mesio-
bukkale fure og distolinguale cusp ved 6er i underkjeven på mot-
satt side enn der du skal sette anestesi. Da treffer man ofte det 
korrekte område med kanylen. 

• Faktorer som bør tas hensyn til:
• Ansiktsform og transversalsnitt av ramus.

• Skeletale karakteristikker (angle of flare) påvirker nødven-
dig angulering av nål for å treffe foramen mandibulae ved 

Professor Lasse  
Skoglund



injeksjon. Det vil si vinkelen på ramus kan variere  
fra pasient til pasient.

• Pasient som ligger horisontalt – risikerer å injisere høyere  
på ramus enn om pasienten er i oppreist sittestilling.

• Lingual nerveblokk.
• Bruk små volumer langsomt.
• Ikke gå for dypt lingualt.

• Mental nerveblokk.
• Lite volum, sakte injeksjon, ikke injiser i foramen -> høy 

risiko for skade.
• Infraorbital nerveblokk.

• Langs benet til en fingerbreddes avstand fra nesevingen.
• Canalis incisivus.

• Injiser litt lateralt for foramen.
• Foramen palatinum majus.

• I nærheten av, ikke i, foramen.
• Anterior og midtre superior alveolar nerveblokk.
• Intraseptal administrering: 
Da er man ute etter ischemi. Det blir hvitt, og det gjør ingenting. 

• Sprer seg intraossøst.
• Intraossøs administrering.
• Raskt tilslag, dramatisk utløp av effekt. Ofte dyre apparater.
• Intraligamentær administrering.
• Infiltrasjon: sett nålen nær apex/sulcus.

• Serieanestesi: ny anestesi i kanten av ischemi fra forrige 
infiltrasjon. 

Typer lokalanestesi

• Konsentrasjonsforskjeller av lokalanestesi.
• 2% - 3% - 4% samt lavere konsentrasjoner Naropin og  

Marcain.
• Topikale agenter.

• Lidokaingel (Xylocain).
• Benzocaine gel (topicale, Hurricane etc.).
• Dyclonine HCL gel.
• Benzocaine -Butamben, Tetracaine gel, spray (Cetacaine)
• Oraqix (EMLA-derivat) – miks av prilokain og lidokain.

• Injiserbare midler.

• Obs! Bruk av artikain, spesielt i store doser, ved mandibulær 
blokk.

• feil injeksjonsteknikk og høye volumer kan gi nerveskader.
• Adrenalin.

• Optimal adrenalinkonsentrasjon i lokalanestesi?
• Høyere konsentrasjon av adrenalin over et visst nivå gir 

ikke bedre anestesieffekt, men flere kardiovaskulære 
sideeffekter. 

• Forårsaker adrenalin smerter?
• Ja. Adrenalin i det perifere nervesystemet øker smerte- 

følelse. Adrenalin sentralt demper smerte.
• Non-adrenerg vasokonstriktor: Felypressin (Octapressin): 

Ikke for gravide.
• Irreversibel pulpitt: pH barrieren i vevet har noe å si for effekten 

av anestesi. Surhetsgraden i vevet varierer i forhold til om det 
er inflammatorisk, granulom eller cystisk tilstand.
Irreversibel pulpitt: Natriumkanaler som anestesi virker på, er 
ikke i en statisk tilstand. Det lages nye kanaler. Dette frempro-
voseres av infammatorisk tilstand.  

• Hvilke anestesimidler er best ved inflammasjon i pulpa?
• Bupivakain (men lang tilslagstid), deretter mepivakain,  

så prilokain.
• Artikain bedre ved infiltrasjon. Bupivakain best på blokk.

• Eugenol virker smertedempende, inhiberer TTX-R og TTX-S 
reseptorer.

• Når ingenting hjelper:
• Start regime med NSAID eller paracetamol/opioid-  

kombinasjon dagen før behandling: 
1 gram paracetamol/kodein og/eller 400mg ibux 4 ganger daglig, 
begynner på dagen før tannbehandling. Reagerer på kodein: 
paracetamol og ibux 400mg.

• Bupivakain som blokk eller artikain som infiltrasjon/ intra-
ligamentær. Articain kan også brukes som blokk inntil  
1/2 til 1 carpyle.

• Vent og se - lang tilslagstid. Ingen eller begrenset effekt: 
• Hvis tann ikke kan åpnes: bytt til bupivakain til injeksjon 

og vurder bruk av sedativ.
• Hvis tann kan åpnes: åpne til pulpa med eller uten euge-

nol, og injiser lokalanestesi intrapulp.
• Intraossøs infiltrasjon.

• Pasienttype:
• Angst øker smertesensasjon – sedasjon kan hjelpe. 

Nye produkter (ingen som kan sies å være anbefalt å ta i bruk av 
foredragsholder)

• Reversering av lokalanestesi – Phentolamine mesylate  
(reversibel nonselektiv a-adrenerg antagonist). 

• Intranasal lokalanestesi (tetrakain hcl og oxymetazoline hcl). 
• Bufret lokalanestesi. 
• (Veldig) langtidsvirkende lokalanestesi.
• Vibrasjoner for å redusere injeksjonssmerter – vibrator. 

Noen pasienter er faktisk “behandlingsresistente” overfor  
lokalanestesi og må ha behandling under generell anestesi!

Referenter Silje Bach og Kari Rosseland
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Kommende OTF medlemswebinar

Tirsdag 9. mars kl. 17.30-20.00

Benvev, biomaterial, implantat ved Ulf Nannmark

Påmelding er åpnet.

Les mer på www.oslotann.no

Tirsdag 1. juni kl. 17.30-20.00

Endodontisk revisjonsbehandling ved Gilberto Debelian

Påmelding åpner 3. mai

Les mer på www.oslotann.no

Informasjon 
Webinarene er gratis for OTFs medlemmer som ikke har utestående kontingentkrav. 

MNTF tannleger som er medlem i en annen lokalforening kan også delta mot å betale en 
deltakeravgift på kr 500,- pr. kurs / deltaker. 

Det samme gjelder tannpleiere som er medlem i NtPF. 

Webinarene teller 2 timer i NTFs etterutdanningssystem.

For oppdatert informasjon om våre kurs, se www.oslotann.no

Oslo Tannlegeforening | otf@oslotann.no | www.oslotann.no | Tlf: 22 43 64 50



Medlemswebinar 26. januar

Når skal vi trekke rotrestene? En gerodontologs perspekiv ved Katrine G. Fjeld

Med over 400 påmeldte tannleger ble det satt ny  
rekord for medlemsmøte på Zoom. Tannlege  
Katrine Gahre Fjeld ledet oss gjennom et flott fore-
drag med mange aktuelle problemstillinger og ut- 
fordringer innen gerodontologi. 

Målsetningene for kurset var: 

• Oppdatere kunnskap om aldringsprosessen og konsekvenser 
ved eventuelt funksjonstap 

• Kjenne til vurderingskriterier før tannbehandling av syke eldre
• Enkle tips i møte med pasienter med demenssykdom 

Aldringsprosess og konsekvenser 

Aldring medfører svekkelse av kroppens homeostatiske meka-
nismer som omfatter blodtrykk, væskebalanse, temperatur og 
balansekontroll. Dette svekkes i tempo så vel som kapasitet. 

Hjernen opplever tap av nerveceller og avleiringer i hjernen som 
medfører redusert psykomotorisk tempo og kognisjon. Perifere 
nerver påvirkes også og kan skape nummenhet samt påvirke 
følelse generelt og balansen. 

Nyrefunksjon blir innskrenket og dette må tas hensyn til med 
tanke på dosering av medisiner, som ofte må reduseres. 

Hjertets klaffer blir mindre elastiske og dermed stivere. Det fører 
til redusert yteevne ved stress og sykdom.

Lunger blir svekket som følge av endret stilling av diafragma 
samt tap av elastisitet. Dette medfører økt fare for infeksjoner i 
luftveiene. Dette må en ta hensyn til ved tannbehandling. Unngå 
aspirasjon av væske i lungene. Det kan være lurt å ikke legge 
pasienten helt ned i liggende stilling da dette øker risikoen.

Svelging kan også være vanskeligere, vær obs på dysfagi. 

Skjelettet blir også redusert – 1% tap pr år etter 40 år. Dette 
medfører ofte benskjørhet og økt risiko for brudd, for eksempel i 
forbindelse med ekstraksjoner. Det er også redusert elastisitet i 
leddbånd som gir mindre bevegelighet. 

Tap av muskelmasse gir redusert styrke og utholdenhet, finmoto-
rikken og koordinasjonen blir dårligere. Det krever en del finmo-
torikk for å opprettholde god munnhygiene. Det tar også lengre 
tid før avslapning etter fysisk anstrengelse. 

Oral mucosa blir tynnere og mindre elastisk grunnet redusert  
celle turnover. Dette gir økt fare for sår og infeksjoner samt redu-
sert tilheling. Det gir også retrahert gingiva og økt plakkretensjon. 

Saliva endrer sammensetning og blir mer mukøst, men det er 
ikke vist at sekresjon reduseres som følge av aldring. Sekresjon 
påvirkes lett av sykdom og medisinbruk, og mange eldre går på 
flere medisiner (polyfarmasi).

Syn og hørsel svekkes, og dermed kan evnen til kommunikasjon 
og egenomsorg bli dårligere. 

Man kan si at oral helse forringes i større grad av sykdom og 
funksjonstap enn aldring i seg selv. 

Slagpasienter

Funksjonstap kan føre til en rekke problemer hos slagpasienter. 
Det kan være vanskelig å lokalisere smerter. Man har redusert 
koordinasjon av muskler og nerver som fører til vanskeligere 
renhold, man kan også ha synsbortfall. Noen får en tilstand som 
kalles neglekt, slaget har skadet den ene hjernehalvdelen og 

pasienten kan 
være uviten-
de om at den 
motsatte siden 
eksisterer. For 
eksempel leser 
man bare høyre 
side i en avis, 
eller man pusser 
bare tenner på 
den ene siden. 
Kommunika-
sjonsutfordrin-
ger grunnet 
redusert hukom-
melse, oppmerksomhet, konsentrasjon og tempo. Dysfagi er ikke 
uvanlig og dette gir økt fare for aspirasjons- 
pneumoni! 

Den geriatriske pasienten kan defineres som over 65 år, skjør, 
med en grad av funksjonssvikt. Komorbiditet er vanlig. Høy risiko 
for delir og demens. Diffuse symptomer og atypiske sykdoms-
tegn. Går ofte på mange medisiner, og har endret respons på 
legemidler. Trenger hjelp, klarer seg dårlig alene. Ofte en psykisk 
lidelse, som depresjon eller angst. 

Funksjonstap hos eldre kan føre til raskt forfall av tannhelse. Før 
pausen ble det beskrevet noen kliniske eksempler på dette, blant 
annet hvor en kvinne over 90 år ble munntørr og utviklet karies 
på alle tenner i løpet av 3 måneder! 

Etter pausen ble vi minnet på at det er vi som ser hvordan tann-
helsen virkelig er, det er ikke alltid pleieren eller pasienten selv 
ser det samme. 

Vurderingskriterier før tannbehandling av syke 
eldre 

Pasienten har rett til å nekte, men ikke rett til å kreve behandling. 
Pasienten skal ha nødvendig informasjon om sin helsetilstand og 
informasjonen skal tilpasses individuelt. 

Når pasienten ikke har samtykkekompetanse har pårørende rett 
til å bli hørt, men hensynet til pasienten er overordnet. Det er 
helsepersonellets plikt å gjøre det beste for pasienten. 

Det ble gjennomgått en del kliniske eksempler hvor man tok for 
seg dilemmaet; ekstraksjon eller endo? 

Det er viktig å ta hensyn til at hvert tilfelle krever indivduell  
vurdering. Alderdom og sykdom er ikke det samme. Man må 
tenke på om behandlingen vil tolereres eller om vi skaper nye 
problemer. Orker pasienten lange inngrep? Har pasienten  
motivasjon for oppfølging? Vil pasienten leve lenge nok til å opp-
leve eventuelle komplikasjoner fra tilstand/behandling?  
Vil pasienten være i stand til godt nok vedlikehold eller renhold 
av restaureringen vi velger?

Risikoen øker med 50% ved bruk av 5 ulike medikamenter, og 
100% ved 8 ulike medikamenter. 

Mange medisiner har munntørrhet som direkte bivirkning. Inter-
aksjonsfare øker også med antall medisiner. Det er viktig at pasi-
enten har jevnlig gjennomgang av legemidler. Særlig bør vi være 
obs på respirasjonsdempende medisiner, osteoporosemedisiner 
og blodfortynnende. 

Det ble vist til en modell som gir en pekepinn på hvilket nivå av 
behandling som følger de ulike gradene av funksjonsnedset-
telse. I bunn og grunn gikk dette ut på å sette som mål enten å 
forbedre, bevare, utsette eller lindre, alt etter hvor stor funksjons-

Katrine Gahre Fjeld holdt webinar for OTFs 
medlemmer 26. januar. 
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Medlemswebinar 26. januar

Når skal vi trekke rotrestene? En gerodontologs perspekiv ved Katrine G. Fjeld

nedsettelse pasienten har. I denne sammenheng er det viktig å 
vurdere tilstand, ikke alder. 

Det ble beskrevet eksempler på disse nivåene. En 99 år gammel 
mann med god helse som ønsket å bleke tenner. Fine forhold 
oralt, ingen medisinske kontraindikasjoner. Her ble det valgt som 
mål å forbedre tannhelsen med bleking. 

Neste eksempel var en pasient hvor det ble valgt som mål å 
bevare. Pasienten var en kvinne over 70 år med Parkinson. God 
munnhygiene, men med nekrotisk 17 med smerter og en fraktur 
36 modb. Valgte å ekstrahere 17 under AB paraply samt krone 
på 36. 

Ved Parkinson får man dårligere motorikk og det er viktig med 
hygieneinstruksjon og tiltak. Det er også vanlig med depresjon, 
angst og dårligere motivasjon. Evnen til å trekke logiske  
konklusjoner svekkes ikke nødvendigvis, men tankeprosessen 
kan gå tregere. Det kan være svelge- og tyggevansker – som må 
tas hensyn til ved vurdering av avtagbare restaureringer. 

Det ble fremvist et eksempel hvor målet for behandling var å 
utsette. Her var det en 85 år gammel mann, sengeliggende med 
ubehag i munnen. Dårlig tilpasset protese på grunn av vektned-
gang, munntørr, soppinfeksjon og asymptomatisk rotrest 35. Her 
ble fokus å begrense ubehag, infeksjon og samtidig opprettholde 
tilfredsstillende funksjon. Protese ble rebasert med Viscogel. 
Salivagel mot munntørrhet. Nystimex kur mot sopp. Observerer 
rotrest 35. 

Siste eksempel var med målsettingen å lindre. Her var det en 
kvinne over 80 år med fremskreden demens, afasi, spiste ikke, 
vegret seg for tannstelll og behandling. Her ble det valgt lindren-
de behandling med oppfølging og kontroller. 

Tips i møte med pasienter med kognitiv svikt 

Unngå multiple stressmomenter. Unngå støy fra f.eks. vaske-
maskin, telefon eller radio. 

Unngå stressende situasjoner, fjern pasienten fra stressende 
situasjoner. 

Forenkle og begrense valgmuligheter. 

Tilby behandling som pasienten er i stand til å gjennomføre. Ikke 
gi vann dersom pasient ikke skjønner at det skal spyttes ut igjen. 

Gi pasienten ekstra tid til å respondere eller handle. 

Sørg for at timeavtaler blir satt opp på gunstige tidspunkt for pa-

sienten. Pasienter med Parkinson en tendens til å være dårligere 
tidlig på dagen, mens demens-pasienter kan være mer slitne 
senere på dagen. 

Pass på at pasienten sitter godt og at vi gjør nødvendige tiltak. 
Ekstra pute, ikke for langt bak, ha noe å holde i og lignende. 

Ha øyekontakt ved kommunikasjon. Snakk tydelig, bruk pasien-
tens navn som trigger og bygg tillit. 

Til slutt ble det vist noen eksempler rundt dilemmaet; Når skal vi 
trekke rotrestene? 

Vi må vurdere fare for infeksjon og påfølgende komplikasjoner 
ved å ekstrahere og ved å la stå – hva er best for pasienten? 

Protesegnag? Hindrer rotresten en god restaurering? 

Fordelene ved å beholde rotrester som vurderes som stabile 
og uten overhengende infeksjonsfare er flere. De opprettholder 
alveolarkam og gir noe tyggemotstand. Ved å ikke ekstrahere 
unngås sårflate og komplikasjoner ved redusert eller manglende 
tilheling. Man unngår også mulig belastning og smerter i forbin-
delse med en ekstraksjonsprosedyre. 

Første eksempelet var en rotrest uten særlige funn med fine 
apikale forhold. Rotresten var palpasjonsøm, ubehag ved  
tygging, gingivitt og vanskelig renhold. Ingen kontraindikasjoner 
for ekstraksjon. Liten rotrest. Pasienten var motivert. Her ble det 
avgjort å ekstrahere. 

Neste eksempel var en rotrest med fistel, pussutsiv og løs stift-
krone. Her ble det valgt ekstraksjon og valplastprotese som pasi-
enten ble meget fornøyd med. 

Siste eksempel var en sykehjemsbeboer over 80 år som hadde 
fire rotrester. En var symptomatisk. Det ble avgjort å fjerne alle 
rotrester samtidig. Tilheling etter ekstraksjon var dårlig og pasi-
enten opplevde mye smerter. Etter revisjon av sårflaten, passet 
ikke protesen lenger, og pasienten hadde mistet tryggheten hos 
tannlegen. Lærdommen av dette må være å ta litt av gangen og 
unngå unødvendig store inngrep. 

Referent: Nils Johannes Lysen

Gratis annonsering på Markedsplassen!
Visste du at medlemmer annonserer gratis på oslotann.no?
Søker du jobb? Har du en ledig stilling? 
Kjøpe eller selge dentalt utstyr? 
Har du ledige lokaler? Leter du etter lokaler? 

Send annonseteksten til oss så publiserer vi den for deg.

Oslo Tannlegeforening (OTF):  Epost otf@oslotann.no | oslotann.no



European Academy of Paediatric Dentistry inviterer til interimseminar  
i Oslo 23. - 24. april 2021.

European Academy of Paediatric Dentistry (EAPD) sitt interimseminar arrangeres annethvert år på ulike 
steder i Europa. I 2021 skal seminaret arrangeres i Oslo, men grunnet pandemien blir arrangementet 
digitalt.

Tid: 23.-24. april 2021

Sted: Online

Temaet for seminaret er ”Management of deep carious lesions” - nye teknikker, metoder og materialer  
for kariesbehandling samt sedasjons- og atferdsteknikker til bruk på engstelige pasienter. 

Seminaret vil være på engelsk, og det blir både norske og utenlandske foredragsholdere. Det vil bli  
posterpresentasjoner av aktuell forskning. Seminaret vil være åpent for alle tannleger med og uten  
medlemskap i EAPD, og gir kurspoeng i NTF.

Velkommen!

For mer informasjon, se seminarets nettside www.eapd2021.eu

Kontaktperson: Arne Jacobsen, arne@tannlegearne.no

På grunn av fortsatt koronarestriksjoner, lar det 
seg dessverre ikke å gjennomføre møter ennå. 

Vi håper at situasjonen bedrer seg nærmere 
sommeren. 
 
Vi ønsker alle god helse og på gjensyn!
 
Vennlig hilsen
 
Jan L. Kristensen         Sigmund Seland

    Honnørklubben
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Pan betyr alt og demos betyr folk, de er 
begge greske ord.
Ordene satt sammen har rammet hver og 
enkelt på denne jord. 
Tapte drømmer, det sosiale liv, karrierer og 
for noen død og sorg. 
Det har fått oss til å savne både store og 
små gleder, som f.eks. en svipptur til  
Liseberg i Gøteborg. 

For meg kjennes dette litt som adventtiden 
føltes da jeg var liten.
Det å vente, enten på julaften eller en vak-
sine, er pirrende og gjør en ganske sliten. 
Om det er vintermørket eller pandemien 
som stjeler gode tanker og tro, 
Får vi kanskje svar på når snøen endelig 
smelter, og buskvekster begynner å spire 
og gro.  
For vi må alle huske på det nå som det er 
mørkt og kaldt ute!
Våren er i anmarsj og vaksinen er sånn ish 
i rute! 

Så hva har vi lært og fortsatt lærer mens vi 
sitter inne og venter? 
Jeg har lært at jeg er sjeleglad jeg ikke har 
hjemmekontor, men får møte pasienter! 
Jeg gleder meg over alt fra sol i fjeset, og 
gode samtaler, til tiden jeg har hatt for  
refleksjon. 
Over at naturen trenger en pause fra oss, 
og at jeg virkelig ikke ønsker å kjenne på 
dens leksjon. 
Så i innspurten nå, tenk på alt det fine vi 
har omkring.
Og viktigst, ta vare på alt og alle du har av 
de nære ting.

Linn Kjersti Sundar

Refleksjoner rundt en pandemi i diktform



Når dette bladet kommer i postkassen din, har 
vi vært gjennom et år med pandemi. Hurtige  
omstillinger, permitteringer, oppsigelser,  
usikkerhet, og uforutsigbarhet er noen av ut-
fordringene vi har måttet venne oss til i denne 
perioden. Redaksjonen tok kontakt med noen 
kollegaer for høre hvordan koronatiden har 
vært for dem. 

Vi stilte fem raske spørsmål:

1. Hva har vært det positive med å være tannlege under  
pandemien?

2. Hva har vært det negative med å være tannlege under  
pandemien?

3. Tror du denne pandemien kommer til å endre folk, eller tror 
du alt sklir tilbake til «normalen» etter pandemien?

4. Hva har du gjort for å holde humøret oppe i tiden som har 
vært?

5. Hva gleder du deg til i 2021?

Her er noen av svarene vi fikk inn:

Benedicte H. Jørgensen, praksiseier, Vestre Aker  
Tannklinikk. 

1. Pasientene er hyggelige og imøtekommende og har stor for-
ståelse for den situasjonen vi tannleger er i. 

2. Den økonomiske delen som selvstendig næringsdrivende har 
vært svært utfordrende. Skjemavelde! Det å være bekymret 
for smitte både som den som potensielt smitter eller selv bli 
smittet. Det får så store konsekvenser for oss tannleger. 

3. Trolig vil det endre oss noe. Endel rutiner vil vel bli stående. 
4. Jeg er heldig som har fine kollegaer. Vi har det morsomt på 

jobb og det hjelper masse. 
5. Å treffe venner og være sosial. Gå på fysiske kurs. Benytte 

meg av kulturtilbudene og restaurantene. Gi gode klemmer. 
Listen er lang.

Marianne Horgen, Tannhelsetjenesten Oslo  
kommune 

1. Jeg arbeider som tannhelsefaglig rådgiver i tannhelsetje-
nesten i Oslo kommune og har ikke pasientbehandling len-
ger. Min kliniske erfaring kommer til nytte i oppgavene jeg har 
med drift av kvalitetssystemer, prosjektering av tannklinikker 
og bistand til fylkes- og overtannleger med oppgaver byrå-

den gir oss. Jeg har hatt hjemmekontor siden 12.mars og 
har måttet lære meg nye måter å arbeide på med møter på 
Teams og Zoom. Læringskurven har vært bratt. 

2. Det negative er at det ikke er fysiske møter, og at de dagli-
ge kontaktpunktene hvor man kjapt kan løse små og store 
spørsmål over en kopp kaffe er borte. All kontakt blir på 
telefon, epost eller digitale møter hvor mye kommunikasjon 
”forsvinner” fordi man ikke er i samme rom. Sammenlignet 
med alle som jobber med pasienter har jeg ikke hatt de sam-
me bekymringene om smittevernstiltak, pasientbehandling, 
økonomi, tilrettelegging m.m. i den kliniske hverdagen. Jeg er 
imponert over alle dere som står på, stiller opp og tar vare på 
pasientene! 

3. I en periode vil vel alle være gode på håndhygiene og kan-
skje være flinkere til å holde avstand, men det går nok over 
når smittetallene og restriksjonene er borte.

4. Jeg flyttet i sommer, har pusset litt opp og gått mye turer i 
nytt nærmiljøet for å bli kjent. Har hengt opp fuglematere i 
treet utenfor kjøkkenvinduet for å ha selskap i lunsjpausen. 
Det har vært lærerikt og gledelig å se at jeg har tilpasset meg 
nye arbeidsformer. 

5. At hverdagen kan bli normalisert, at vi igjen kan treffes på 
jobb, kurs og seminarer, gå på kino og ut å spise. 

Morten Hanstad, instruktørtannlege på Det  
odontologiske fakultet.  

1. Det å være bevisst, systematisk og strukturert i forhold smit-
tevernsrutiner synes jeg har vært veldig positivt.

2. Jeg jobber på fakultetet som instruktør. Det mest negative 
med denne rollen under pandemien, må være følelsen av 
at alt tar så fordømt lang tid, og at det blir lav produksjon for 
studentene. De sliter med å få mengdetrening og selvtillit i 
faget, og det synes jeg er leit. I tillegg har følelsen av uforut-
sigbarhet vært en ting jeg kan trekke frem som negativt. 

3. Folk har korttidsminne, så over tid, ‘viskes‘ nok pandemien 
mer ut. Dette husker nok folk noe lengre, men nå kommer 
vaksine, og da kommer humøret tilbake! Det er jo ikke første 
gang vi har pandemi. Jeg håper og tror vi blir normale igjen. 
Når det gjelder tannleger er jo vi sosiale flokkdyr, både på 
jobb og privat!! 

4. Jeg har tenkt positivt, og sørget for å lage planer. Løpt rundt 
på alle mulige fjelltopper sommer som vinter, og ikke brukt tid 
på diskutere / analysere alle sentrale og lokale regler. Uenig 
eller enig spiller ingen rolle. Og jeg gidder ikke bruke energi 
på noe jeg ikke får gjort noe med uansett, selv om jeg savner 
veldig hytta mi i Sverige!

5. Låse opp døra på svenske stugan. Booke fly til Malaga og 
Paris! Jeg satser på det!! 

Mellom oss kollegaer.. .
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Mellom oss kollegaer.. .
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Anne Kristine Hamre, privatpraktiserende tann- 
lege ved Gode tenner, og instruktørtannlege på det 
odontologiske fakultet.

1. Å få lov til å gå fysisk på jobb og hver dag treffe andre men-
nesker.

2. I starten det å føle seg i en utsatt posisjon for smitte. Men 
etter å ha blitt trygg på smittevernet har det ikke vært ille i det 
hele tatt. Eneste ille nå er litt mye raske avbestillinger, men 
det er ikke så ille det heller.

3. Jeg tror aldri noe blir helt som før.
4. Snakket mye med gode kolleger, jogget og kommet meg ut 

på tur.
5. Gleder meg til sommer i 2021. Uansett hvordan det blir er 

livet lettere når vi kan være mest ute. 

Dominika Trzcinska, privatpraktiserende tannlege 
ved Colosseum Tannlege, Vestby. 

1. Jeg er glad for at nedstengingen av klinikkene ikke var 
lenger enn den var, og at vi fikk på plass gode forsterkede 
smittevernrutiner slik at vi siden har fått jobbet stort sett som 
normalt. Vi får kommet oss på jobb hver dag og får truffet 
kollegaer og pasienter. 

2. Fått kjenne på at man har et utsatt yrke når det gjelder smit-
te. Føler også at tannhelsetjenesten blir noe ”glemt/oversett” 
når det gjelder ulike bestemmelser som skal gjelde for hele 
helsetjenesten.  

3. Jeg tror verden er endret, hvor mye vil tiden vise, men jeg 
tror enkelte ting slik som antibac på butikkene og mer fokus 
på håndhygiene generelt vil vi ta med oss videre. 

4. Jeg har prøvd å få vært mer ute, når treningssentrene har 
vært stengt i lengre perioder har det vært nødvendig å få litt 
bevegelse og frisk luft i hverdagen. I tillegg har jeg prøvd å 
facetime mye med venner og familie når man ikke har fått 
sett hverandre så mye som tidligere. 

5. Forhåpentligvis til utenlandsferie! Savner sol og varme!

Simon Furre Amundsen, privatpraktiserende tann-
lege for Storo Storsenter Tannklinikk og instruktør-
tannlege på Det odontologiske fakultet. 

1. Jeg fikk plutselig to ekstra måneder i pappapermisjon, som 
var veldig hyggelig. Ellers har det vært fint å kunne dra til en 
trygg jobb. Jeg er veldig glad for å slippe hjemmekontor. 

2. Det å ikke kunne møte folk som før, og å hele tiden måtte for-
holde seg til nye retningslinjer er jo selvfølgelig en utfordring. 
Når det er sagt tror jeg mange grupper i samfunnet har lidd 

mer enn oss tannleger i 2020. Deriblant tannlegestudentene 
som har tapt mye verdifull klinikktid. 

3. Jeg håper det meste sklir tilbake til normalen, men en del er-
faringer tror jeg vi tar med oss videre. Fokus på håndhygiene 
og generelt smittevern er jo utelukkende gode ting.  

4. Hvis jeg måtte velge et tidspunkt i livet å bli påvirket av en 
verdensomspennende pandemi er nok ikke 2020 det verste 
for min del. Som småbarnspappa har jeg ikke gått glipp av 
så fryktelig mye. Humøret har derfor vært som tidligere, uten 
tiltak. 

5. Det blir fint å etter hvert leve i et mer normalt samfunn der de 
fleste av oss er vaksinerte. Forhåpentligvis kan jeg starte å ta 
toget fremfor å kjøre til jobb hver dag.

Espen Ekhaugen, tannlege på Hoff tannklinikk i Oslo.

1. Jeg setter faktisk pris på å kunne gå på jobb. Det å ha  
ufrivillig fri i starten av korona syntes jeg var helt forferdelig! 

2. Det var i starten vanskelig å få tak i nok smittevernsutstyr og 
det har vært mer uforutsigbarhet i timebøkene, siden mange 
har avbestilt i siste liten. 

3. Jeg tror koronapandemien vil endre oss på en måte som det 
er vanskelig å forutse nå. Kanskje vil folks intimsone bli stør-
re, og man blir mer distansert i f.eks. måten man hilser på? 

4. Jeg må si at koronaen ikke har gått særlig utover humøret 
mitt. Men siden det har blitt så lite trafikk, rekker jeg nå et 
morgenbad før jobb, det er jo ganske herlig!

5. Jeg gleder meg til vaksinen! Det blir fint å kunne ta en uten-
landstur etterhvert, og ikke minst kunne være sosial med 
venner igjen.

Redaksjonen takker for alle bidrag!



Festningen Tannklinikk tilbyr spesialister i: 
• Endodonti 
• Oral protetikk 
• Kjeve- og ansiktsradiologi 
• Oralkirurgi og oral medisin

Vi har CBCT. Vi er kjent for å ha kort ventetid.  
Vi holder til sentralt i Nedre Vollgate 1 med  
kort vei til all offentlig kommunikasjon.  
Vi har økt kapasitet og kan yte rask og sikker  
service til våre henvisere.

Festningen Tannklinikk
firmapost@raadhustann.no
www.festningen-tannklinikk.no
Nedre Vollgt. 1
Tlf: 22 91 02 90

Festningen  
Tannklinikk

Vi har  
CBCT! Leses av Ulf Riis

Har du husket å betale medlemskontingenten?

Faktura for medlemskontingent til Oslo Tannlegeforening ble sendt ut i slutten av  
januar og forfalt til betaling i midten av februar. Fakturaen ble sendt fra Visma  
Autoinvoice på epost eller til EHF mottak for de som har registrert dette. Har du ikke 
mottatt kontingenten, kan det være lurt å sjekk spam-mappen. 

De som ikke har registrert epost / EHF har mottatt papirfaktura pr. post.

For å kunne drifte OTF og tilby et variert kurstilbud til våre medlemmer, er vi avhengige 
av at medlemmene betaler kontingenten. Purringer vil snart bli sendt, og det påløper 
gebyr for hver purring vi må sende ut. 

Alle MNTF tannleger har et pliktmedlemskap i en lokalforening definert ut fra hvor  
man har sitt arbeidssted. Dette er nedfelt i vedtektene som alle medlemmer plikter å 
sette seg inn i.

OTFs medlemmer er tannleger som praktiserer i Oslo, Nordre Follo, Frogn,  
Nesodden, Enebakk, Ås, Vestby, Asker og Bærum. 

Tannleger som har arbeidssted i andre områder, kan tas opp som assosiert medlem  
i OTF og betaler kontingent for dette. 

Les mer om kontingenter på www.oslotann.no.

Kontakt oss på otf@oslotann.no hvis du har spørsmål rundt dette. 
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OTFs planlagte aktiviteter i 2021

Medlemsmøter og kurs 2021
Covid-19 situasjonen vil være avgjørende for om kursene 
gjennomføres som webinar eller fysisk på Høyres Hus  
konferansesenter.

Tirsdag 9. mars Benvev, biomaterial, implantat ved  
Ulf Nannmark (webinar)
Tirsdag 1. juni Endodontisk revisjonsbehandling ved Gilberto 
Debelian (webinar) 
Tirsdag 31. august Farmakologi ved Cecilie Gjerde 

Tirsdag 12. oktober Jus for tannleger v/NTF
Tirsdag 2. november OTFs generalforsamling
Tirsdag 7. desember Informasjon kommer

Fredag 19. november OTFs heldagskurs.  
Kirurgi ved Oddbjørn Lutnæs

Forbehold om endringer på kort varsel. 
Hold deg oppdatert på våre nettsider www.oslotann.no!

OTF-nytt 2021 Utgivelsesplan og materiellfrister 
Fra 2021 vil det kun bli laget 4 papirutgaver av OTF-nytt. Vil du annonsere? Se kontaktinformasjon lenger ned på siden.

Utgave  Distribusjon  Bestillingsfrister 
     annonser Opplag  Nett Annet
OTF-nytt 1-21 22. februar (uke 8) 18. januar 1550  Ja
OTF-nytt 2-21 21. juni (uke 25)   10. mai  1550  Ja
OTF-nytt 3-21  20. septemer (uke 38) 16. august 1550  Ja
OTF-nytt 4-21 19. oktober (uke 43) Ingen annonser       0  Ja   Spesialutgave generalforsamling 
OTF-nytt 5-21 6. desember (uke 49) 1. november 1550  Ja

Forbehold om trykkfeil, endringer i oppsatt plan og opplag. Følg med på www.oslotann.no.  
Følg også med på våre Facebooksider! Facebook.com/oslotann

Hva er OTF-nytt? 
OTF-nytt er et medlemsblad for Oslo Tannlegeforening og 
distribueres til foreningens medlemmer 4 ganger i året (fra 
2021). 

Vi publiserer medlemsrelatert informasjon, blant annet opp-
summeringer fra våre medlemsmøter. 

OTF-nytt publiseres i papir- og nettutgave.  
Generalforsamlingsutgaven publiseres kun i nettutgave. 

Vi tar forbehold om trykkfeil i publikasjonen. 

Vil du annonsere i OTF-nytt?
Ta kontakt med kontorleder i OTF på epost otf@oslotann.no.

Kontaktpersoner OTF-nytt
Henvendelser om annonsering, innlegg, artikler og lignende 
rettes til OTFs kontorleder på epost: otf@oslotann.no.
Vi tar gjerne imot tips og innspill!

Ansvarlig redaktør: Linn-Kjersti Sundar
Layout: Oslo Tannlegeforening 
Illustrasjonsbilder: Adobe Stock / Fotolia

Hvordan komme i kontakt med styret og andre 
tillitsvalgte i OTF?
Alle henvendelser rettes til OTFs sekretariat som formidler 
videre til rett person. Medlemmer kan også finne noe infor-
masjon på NTFs nettsider www.tannlegeforeningen.no under 
innlogging på MinSide.

Oslo Tannlegeforening kontaktinformasjon
Oslo Tannlegeforening (OTF)
Niels Juels gate 24
0272 Oslo

Epost: otf@oslotann.no | www.oslotann.no | 
Org.nr. 971 526 645

Telefon:  22436450 | Mobil: 48482150

Styremøter 2021
19. januar
2. mars
13. april
25. mai
24. august

21. september 
26. oktober
30. november

Redaksjonsmøter 2021
9. februar
8. juni
7. september
23. november
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Returadresse:
Oslo Tannlegeforening
Niels Juels gate 24
0272 Oslo

TannSpes
TannlegeSpesialistene i Oslo

Tlf: 22 20 50 50  •  post@tannspes.nhn.no  •  www.tannspes.no
Besøk: Holmenveien 5G, 0374 Oslo  •  Post: TannSpes, Postboks 9 Vinderen, 0319 Oslo

KARL IVER HANVOLD
Oralkirurg,  
kjevekirurg

RAGNAR BJERING
Kjeveortoped, PhD

BJØRN EINAR DAHL
Protetiker, PhD

ANNIKA 
 SAHLIN-PLATT
Periodontist, PhD

ANDERS VALNES
Kjeve- og  

ansiktsradiolog

Lege og tannlege Karl Iver Hanvold  
begynner fulltid hos oss. Han er 
kjevekirurg og har lang erfaring fra  
Oslo Universitetssykehus Ullevål  
og Rikshospitalet.

Nye henvisere ønskes velkommen!

– Høy kompetanse
– CB-CT
– Henvisermøter
– Kort ventetid
– Gratis parkering


