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Vi ønsker alle medlemmer og 

samarbeidspartnere 

en riktig god jul og 

et godt nytt år! 
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Lederen har ordet

God jul!
Etter flere måneder med stadig økende smitte, har det 
de siste ukene stoppet noe opp. Jeg er derfor forsiktig 
optimist med tanke på 2021. Undertegnede håper at vi 
som utsatt helsepersonell kan være blant de første som 
tar vaksinen, og slik være med på å gjenåpne landet. 
Jeg er svært takknemlig for at våre smittevernsrutiner 
har vært gode nok til at vi fremdeles ikke har hørt om 
smittespredning via tannhelsepersonell eller på våre 
tannklinikker.

Digitale kurs

De digitale kursene i regi av OTF har til nå vært en stor 
suksess. Faktisk så stor at jeg i fremtiden tror at vi  
kommer til å arrangere noen av våre kurs som  
webinarer, selv etter at koronapandemien kommer  
under kontroll. Heldagskurset med Kristin Kolltveit  
hadde over 200 deltagere, og tiden fløy for mer enn 
bare undertegnede.  
Jeg er svært takknemlig for fagnemnda sin, med Sofia 
Johansson i spissen, svært gode jobb med å finne dyk-
tige og engasjerende foredragsholdere. Møter i Zoom, 
Teams, Pexip og Skype begynner jeg derimot å bli litt  
lei av og jeg gleder meg til jeg igjen kan møte styret i 
Niels Juels gate og medlemmer på fysiske kurs.

Takk for innsatsen!

Jeg vil som vanlig før jul benytte anledningen til å takke  
de tillitsvalgte som nå trer ut av styre og verv, og de nye 
som trår til. Dere gjør alle en svært viktig jobb for Oslo 
Tannlegeforening, og foreningen hadde ikke vært mulig 
å drive slik den gjøres uten alle dere. 

Jeg vil samtidig benytte 
anledningen til å takke alle 
våre utstillere og annon-
sører. Dere er en viktig 
bidragsyter til at vi kan tilby 
gratis kurs og medlemsblad. 
Uten dere hadde heller ikke 
foreningen klart å drive slik 
vi gjør.  
Jeg ser fremover mot videre 
samarbeid i 2021 og håper 
dere også vil være med på 
de digitale kursene våre og 
med annonser i OTF-nytt.

Endringer i OTF-nytt

Grunnet utfordringer med den digitale hverdagen og 
Covid-19 har styret bestemt at fra og med 2021 vil OTF-
nytt nå sendes ut fire ganger i året. Hver utgave vil da 
inneholde mer stoff, men vil gjøre planleggingen og 
utsendingen både enklere og mer kostnadsbesparende 
for foreningen. Vi skal selvsagt fortsatt bringe dere alle 
nyheter og oppdateringer via våre nyhetsbrev og sosi-
ale medier, samtidig som vi i hver utgave vil presentere 
de neste foredragene frem til neste utgave av OTF-nytt.

 

Med ønsker om en god jul og et strålende 2021!

Kjetil Strøm

Leder OTF
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Medlemsmøtene er gratis for OTFs medlemmer dersom ikke 
annet er oppgitt. Det gis normalt 3 timer i NTFs etterutdannings-
system for kveldskursene. 
Påmelding er obligatorisk til alle OTFs kurs 
/ webinar. Se oslotann.no for påmelding til 
hvert kurs. 

God jul!



•	Dekker alle dine behov innen 2D og 3D

•	Den beste bildekvaliteten – alltid med optimal dose

•	Sikker investering - enkel oppgradering

•	All in one software – Planmeca Romexis®

Planmeca dental røntgen 
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Referat fra webinar 6. oktober 

Motiverende Intervju (MI) ved Stian Midtgård

Nesten 300 medlemmer logget seg inn på høstens 
andre webinar i OTF-sammenheng; Innføring i moti-
verende intervju med arbeidspsykolog Stian Midt-
gård (arbeidspsykolog.no). Kurset er basert på Bill 
Millers arbeid innen rusbehandling.

Miller utviklet motiverende intervju, som er en samtalestil som 
skal styrke en persons motivasjon og forpliktelse for endring. 
Dette har spredd seg til alle som jobber med livsstilsendringer, 
også tannleger. Arbeidet tar for seg spørsmål som: «Hvorfor 
slutter noen med rus og andre ikke? Hva er det som gjør at 
noen gjør endringer og andre ikke?»

MI kan hjelpe tannleger i deres arbeid når det gjelder temaer 
som:

- Opprettholde god tannhygiene
- Bruke tanntråd
- Røykeslutt 
- Snuslutt
- Kosthold
- Odontofobi
- Hvordan foreldre skal følge opp barnas tannpuss
- Behandling av marginal periodontitt

Hvordan kan vi som veiledere møte samtalene på en ok måte?

Det er viktig å huske at pasienten har samme dialog med seg 
selv når det gjelder daglige rutiner som vi selv har.
Motiverende intervju kan brukes for å fremme endring, og kan 
hjelpe fagpersoner med å dele informasjon på en god måte.

Endringssnakk:
1. Grunner 
- ulemper ved nåsituasjon
- fordeler ved forandringer

2. Planer, intensjoner, ønsker

3. Tro og optimisme rundt mestring
Endringssnakk kan gjøres på kort tid i vårt arbeid– ved å stille 
spørsmål, forsterke og oppsummere. 

Utfordringer i endringssamtaler
- Autonomi og autonomipress
Vil bestemme selv og bestemmer faktisk selv. (Få frem selvbe-
stemmelse fremfor autoritet)
- Sårbarhet for kritikk, skamfølelse, opplevelse av skyld
(Samtaler om endring er ofte samtaler om feil) 

- Ambivalens (vil- vil ikke)
- Motsetningsfulle opplevelser og kontroll (kan – kan ikke)

Prochaska og DiClemtene; illustrerer endringsprosess i en 
sirkel

- Før vurderingsfasen- vurderer ikke å gjøre en endring
- Overveielse +/-
- Forberedelse
- Handling
- Vedlikehold +/-

I flere faser er det fare for tilbakefall.

Verktøy for å fremme motivasjon til endring

Samtaleteknikk
- Åpne spørsmål
- Oppsummering
- Refleksjon
- Meny- agenda
- Verktøy til å gi informasjon (UTU)
- Ambivalens
- Utforskning
- Alternativ

Håndtere motstand

Kursholder viser flere filmer som har elementer av endrings-
snakk. Disse deles med OTF medlemmer.

Filmene illustrerer at dialog er bedre enn lukkede spørsmål. 
Gjentagelse og oppsummering av det pasientene opplyser viser 
at behandler har lyttet og fører ofte til at pasienten deler mer.  
Behandlers oppsummering støtter og forsterker motivasjon.
Det er viktig å skape relasjon til pasienten «der pasienten er» 
ved å ta tak i noe av det pasienten selv sier. Dette gir et annet 
utgangspunkt som gjør at pasienter selv kan komme med løs-
ninger.

Man kan utforske mer ved å stille følgende spørsmål:
- Hvorfor kan du tenke deg å gjøre denne endringen?
- Hva er de tre beste grunnene til å forsøke?
- Hvordan kunne du gjøre det for å nå målet ditt?
- Hva kunne vært et ok første steg?
- Hvor viktig tenker du det er for deg å gjøre denne  
  forandringen?

Lytte støttende og oppmerksomt til svarene, oppsummere og 
spørre om pasientene selv har noen ideer til hvordan de kan bli 
bedre.
Kommer det endringssnakk? Forsterk det!

•	Dekker alle dine behov innen 2D og 3D

•	Den beste bildekvaliteten – alltid med optimal dose

•	Sikker investering - enkel oppgradering

•	All in one software – Planmeca Romexis®

Planmeca dental røntgen 
Det største utvalget
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Hvordan kan vi som tannlege gi informasjon på en ok 
måte?

1. Spør om lov!  
    Jeg har litt info om ... er det ok at jeg informerer litt? 

2. Sjekk ut!  
    Hva vet du om dette?

3. Informer i 1 minutt. 
    Hva tenker du om dette?

4. Eventuell ny runde med info.

Det er viktig å møte ambivalens med oppsummering og aksept,  
og å unngå motargumentasjon. Deretter spørre om hva som 
eventuel bekymrer pasienten. Diskuter både det som er positivt 
og negativt.

På slutten deles en liten oppskrift som kan brukes i arbeids-
hverdagen:

1. Kan du si litt om dine rutiner rundt tannhygiene?  
    (forsterk det som er bra ved oppsummeringen).

2. UTU: Utforsk hva de vet om anbefalinger. Tilfør informasjon 
kort. Utforsk hva de tenker? 

3. Frem deres motivasjon til endring: Hva kunne passet for deg 
å gjøre? Hva tenker du skal til for at du skal gjøre dette? Hvor 
viktig er det for deg?  (forsterk motivasjonen med oppsumme-
ring)

Kursholder viste flere filmer som har alle elementer av  
endringssnakk. Disse ble delt med OTF medlemmer på epost. 

Referent: Mehwish Pervaiz 

Kursholder:
Katrine Gahre Fjeld,  
PhD., tannlege
Spesialtannlege ved det odon-
tologiske fakultet, UiO, avdeling 
for kariologi og gerodontologi. 
Hun er spesielt opptatt av tverr-
faglig samarbeid for å ivareta 
oral helse hos den syke, eldre 
pasienten, holder foredrag og 
underviser hele helseteamet.

Kursbeskrivelse
Når alvorlig sykdom inntreffer i høy alder, er det ikke alltid den 
ideelle odontologiske behandlingen som er mest hensiktsmessig 
for pasienten. Foredraget handler om hvilke faktorer man bør 
legge vekt på når man planlegger og prioriterer tannbehandling 
hos den syke, eldre pasienten.

Kursets mål
- Oppdatere kunnskap om aldringsprosessen og konsekvenser      
  av funksjonstap.
- Kjenne til vurderingskriterier før tannbehandling av syke eldre.
- Enkle tips i møte med pasienter med demenssykdom.

Påmelding: Se oslotann.no.

Kurset teller 3 timer i NTFs etterutdanningssystem.

Priser
Gratis for OTFs medlemmer og assosierte medlemmer.

Kr 500,- for MNTF tannleger med pliktmedlemskap i en annen 
lokalforening.

Kr 500,- for tannpleiere i NTpF (Norsk Tannpleierforening).

Medlemsnummer må oppgis ved påmelding.

Tirsdag 26. januar kl. 17.30 - 20.00 WEBINAR 
«Når skal vi trekke rotrestene? -en gerodontologs perspektiv»
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På grunn av Covid-19 pandemien ble OTFs generalforsamling 3.11.2020 
gjennomført digitalt via Zoom. Et panel bestående av leder Kjetil 
Strøm, nestleder Silje Bach, sekretær Øystein Thomassen, leder av 
valgkomiteen Ingunn Texmon og kontorleder Tine Berg satt sammen i 
et møtelokale.

Innlogget var 20 stemmeberettigede og 1 uten stemmerett.

Kjetil Strøm ønsket velkommen og åpnet generalforsamlingen etter at 
innkallingen ble godkjent av de påloggede. 

1 minutts stillhet ble viet 2 avdøde medlemmer siden siste generalfor-
samling.

Heming Olsen-Bergem, visepresident i NTF, orienterte kort om NTFs 
arbeid det siste året som har vært sterkt preget av Covid-19 pandemi-
en og NTFs arbeid med myndighetene. NTFs medlemmer har fått mye 
skryt for smittevernhåndteringen. 

Alle dokumenter, forslag og valgkomiteens innstillinger ble presentert i 
en digital utgave av OTF-nytt innen fristen. 

1. Referat, protokoll, styrets rapport, styrets brev til revisor og revi-
sors årsberetning 2019

Referat og protokoll fra generalforsamlingen 2019 ble gjennomgått og 
godkjent.  
Styrets rapport for 2019, styrets brev til revisor og revisors revisjon ble 
gjennomgått og godkjent.

2. Årsregnskap og valg av revisor 
Årsregnskap 2019 ble gjennomgått og godkjent.    
RSM Norge ble gjenvalgt som revisor for foreningen.

3. Budsjett 2021  
Budsjett 2021 ble godtatt under forutsetning av at kontingentøkningen 
ble vedtatt (punkt 6., forslag 1).

4. Valgkomiteens innstillinger 
Leder for valgkomiteen, Ingunn Texmon, redegjorde for valgkomiteens 
innstillinger. Det var i år mange gode kandidater. 

Valgkomiteen 2020 har bestått av Benedicte Jørgensen, Joachim  
Erenius og Ingunn Texmon.

5. Valg 

Styret for 2021  
Leder Kjetil Strøm (gjenvalgt) 
Nestleder Silje Bach (gjenvalgt) 
Sekretær Øystein Thomassen (gjenvalgt) 
Styremedlem Marianne Horgen (gjenvalgt) 
Styremedlem med ansvar for privatpraktiserende Karen Wanda  
Fredriksen (ny) 
Styremedlem og leder av fagnemnda Sofia Johansson (gjenvalgt) 
Styremedlem og redaktør Linn-Kjersti Sundar (gjenvalgt)

Fagnemnden  
Medlem for 2021-2022 Nils Johannes Lysen (gjenvalgt)  
Medlem for 2021-2022 Martin Hoftvedt (ny)  
Medlem for 2021 Abbe Ali (ny – inn for medlem som trakk seg midt i 
perioden).

Klagenemnden 
Medlem for 2021-2027 Knut Årving (ny)

Praksistakseringsutvalget 
Medlem for 2021-2024 Knut Klette (gjenvalgt for ny 4-års periode)

Hederstegnutvalget, medlemmer for 2021 
Ingunn Texmon (gjenvalgt) 
Aleidis Løkken (gjenvalgt) 
Anne Beate Sønju Clasen (gjenvalgt)

Kollegahjelpere for 2021  
Harald Skaanes (gjenvalgt)  
Finn Rossow (gjenvalgt)

Medlem til valgkomiteen for 2021-2024  
Dominika Trzcinska (ny)

Det var ingen andre forslag eller kommentarer til noen av kandidatene. 
Alle valgt ved digital akklamasjon.

6. Innkomne forslag og saker

Forslag 1: Styrets forslag til økning av medlemskontingent for 2021  
i Oslo Tannlegeforening

Styret foreslår å øke medlemskontingent fra 1. januar 2021:

Ordinær medlemskontingent settes til kr 800,-  (fra kr 700,-) 
Redusert medlemskontingent settes til  kr 400,-  (fra kr 350,-) 
Assosiert medlemskontingent settes til  kr 600,-  (fra kr 525,-)

Styrets begrunnelse:   
Lokalforeningskontingenten til OTF har vært uendret siden 2013, mens 
driftskostnadene har økt i perioden.

Forslaget ble enstemmig vedtatt ved digital akklamasjon.

Forslag 2: Vedtektsendringer for Oslo Tannlegeforening (OTF)

I tråd med vedtak på NTFs representantskap i 2019, har OTFs styre 
jobbet med å fornye og tilpasse foreningens egne vedtekter etter mal 
fra Den norske tannlegeforening (NTF). 

Forslaget er presentert i nettutgaven av  OTF-nytt 6-20.

OTFs nåværende vedtekter finner du her: https://www.
tannlegeforeningen.no/om-ntf/ntfs-vedtekter.html

NTFs vedtekter finner her: https://oslotann.no/For-medlemmer/Ved-
tekter-for-Oslo-Tannlegeforening/

Forslaget ble stemt over digitalt. 17 stemte og det var enstemmig ja for 
forslaget blant de 17 avgitte stemmene. 

Hederstegntildelinger 2020:  
Hederstegn i sølv ble tildelt Ingvild J. Brusevold for hennes innsats som 
blant annet UiOs representant til OTFs styre og arbeid ved fakultetet. 

Hederstegn i gull ble tildelt Ragnar Gjone blant annet for hans mange- 
årige innsats i OTFs klagenemnd.

Vi gratulerer!

Generalforsamlingen ble avsluttet kl. 18.10. 

Referenter: Øystein Thomassen og Tine Berg

Oppsummering fra OTFs generalforsamling 3. november



Heldagswebinar 20. november 2020

Diagnostisering, behandling og oppfølging av marginal periodontitt       ved Kristin M. Kolltveit

I år ble OTFs heldagskurs arrangert 
som webinar på grunn av den  
pågående koronasituasjonen.  
Vi var spente i forkant. Oppslutnin-
gen om kurset var stor. Nesten 220 
tannleger og noen tannpleiere  
fulgte Kristin M. Kolltveits fore-
lesning fra start til slutt. 
Forelesningen om nytt diagnosesystem er 
basert på følgende to publikasjoner:   
Journal of Clinical Periodontology 2019, volu-
me 45, Issue S20 og Dagmar Fosså Bunæs. 

Tidende 2019: 120; 132-37

Det gamle klassifiseringssystemet inneholdt overlappende og 
vanskelig definerbare klassifiseringer, og hadde ikke vært endret 
siden 1999. Hovedmålet med det nye klassifiseringssystemet var 
å lage en standard som alle forstår og kan være enige om. Diag-
nosen skal gi en pekepinn om hvor vanskelig sykdommen er å 
behandle, og forventet respons på behandling og prognose.

Viktigste endringer:

• Definisjon av helse (friskt tannkjøtt)
• Gingivitter
• Periodontitt er nå én sykdom, men i ulike stadier og grader
• Peri-implantitt er nå tatt med
• Skreddersydd behandling til individuell diagnose 

Periodontal helse

• Klinisk friskt periodontalt vev:
• Intakt periodontium: 

• Ikke festetap
• BOP < 10% av sites.
• Ingen lommer over 3 mm

• Redusert periodontium:
• BOP <10
• Stabile lommer 4 mm uten BOP

 
Gingivitt

• Plakk (biofilm)-indusert
• Blødning etter sondering i mer enn 10 % av sitene
• Uten peridontalt festetap
• Ingen lommer over 3 mm (med unntak av pseudolommer/

hyperplasier)
• Non-plakk-indusert

• Underliggende årsak, f.eks. primær herpetisk gingivosto-
matitt

 
Peri-implantær helse

• Fravær av kliniske tegn på inflammasjon (puss eller BOP).
• Ingen økning i lommedybder sammenlignet med tidligere 

undersøkelser
• Ingen ytterligere bennedbrytning enn initiale remodellering
• Kan være normal eller redusert benhøyde. Etter vellykket 

peri-implantittbehandling: Må registrere ny baseline dersom 
en peri-implantitt er behandlet

Peri-implantær mucositt 

• Plakkindusert. Kommer alltid før peri-implantitt.
• Lokalisert inflammasjon i bløtvevet rundt et implantat 

 
Peri-implantitt

• Utvikler seg aksellerende, ikke lineært. Det kan gå raskt. 
• Lokalisert inflammasjon, kombinert med bentap rundt et 

osseointegrert implantat. Blødning ved sondering, kan være 
puss ved press og sondering. 

• Ved ukjent baseline: Lomme 6 mm eller mer / festetap 3 mm 
eller mer.

 
Periodontitt – tre undergrupper

• Periodontitt som manifestasjon av systemisk sykdom (f.eks. 
enkelte typer Ehler-Danolos)

• Nekrotiserende periodontal sykdom
• Periodontitt

 
Periodontitt
Definisjon på periodontitt

• Festetap på to tenner som ikke er nabotenner (registreres på 
røntgen eller som CAL (Clinical Attachment Level))

• Generalisert (mer enn 30 % av tennene affisert)
• Lokalisert (mindre enn 30 % av tennene affisert)
• For buccale retraksjoner: 

• Må ha lomme på over 3 mm på 2 eller flere tenner i sam-
me område

• Er ikke perio-festetap uten overnevnte
 
Når man stiller diagnose:

1. Identifisere at dette er en periopasient (K05.3)
2. Identifisere hvilket stadium av periodontitt (1-4)
3. Beskrive klinisk bilde, anamnese og vaner som påvirker diag-

nose og behandling og prognose (grad A-C).
 
Tips:  Print ut og laminer stadium og grad-tabellene. Ha på hvert 
behandlingsrom.

Tabellene på neste side er hentet fra: Journal of Clinical Perio-
dontology 2019, volume 45, Issue S20.

Stadium: Vurdere hvor omfattende og alvorlig er periodontitten

• Omfanget (hvor mange tenner affisert)
• Kompleksitet (vertikale benlommer, furkasjoner)
• Tenner tapt på grunn av periodontitt
• Stadium kan bare bli verre, starter de på stadium 2, vil de 

alltid være på 2, eller bli verre
• Det er det verste sitet som avgjør hvilket stadium pasienten 

havner i.
Røntgen er viktig for diagnostisering. I det daglige må vi bruke 
røntgen for å diagnostisere. Festetap klinisk er vanskelig å vur-
dere, så bruk røntgen. 

Dersom pasienten har bentap på røntgen eller CAL forbi koro-
nale 1/3, havner pasienten i stadium 3/4. Det samme gjelder 
ved furkasjonsgrad 2 og 3, lommedybder over 6 mm, eller ved 
tanntap på grunn av perio. Dersom pasienten ikke har en av 

Foredragsholder: 
Kristin M. Kolltveit, 
DDS, PhD, spesia-
list i periodonti
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overnevnte punkter, havner pasienten i stadium I/II. 

For å skille mellom stadium 1 og 2, ser man på bentapet, og i 
stadium I skal det ikke være mer enn 15% bentap, mens stadium 
II har mellom 15-33% bentap på røntgen. 

For å skille mellom stadium 3 og 4: Dersom pasienten har tann-
tap med mer enn 4 tenner på grunn av periodontitt, ikke har 
flere enn 10 okkluderende tannpar, har bittkollaps, driftning av 
tenner eller alveolarkamsdefekt, havner pasienten i stadium 4. 
Ved tanntap på 0-4 tenner, flere enn 10 okkluderende tenner, 
god bittfunksjon, havner pasienten i stadium 3. Man går alltid 
ut ifra den verst affiserte tannen. Så selv om pasienten kun har 
lokalisert periodontitt, skal den verst affiserte tannen, bestemme 
stadium. 8´ere teller ikke når man diagnostiserer. 

Når festetap går rundt apeks, tannen er mobil grad 3, og pas har 
symptomer, anses tannen som tapt. En tann som bedømmes 
tapt ved us, gjør at periodontitten er stadium 3. 

Selv om pasienten ønsker å bevare tannen, bør den trekkes. En 
tann som man ikke kan behandle slik at den blir inflammasjonsfri 
bør ikke bli stående. 

Gradering: Beskriver anamnese og uvaner som påvirker syk-
domsbildet.

• Sier noe om forventet respons på behandling, og hvordan 
generell helse spiller inn (f.eks. diabetes)

• Grad kan endres, og bli bedre. En grad C kan bli en grad B 
eller A.

• Progresjonshastighet – hvor fort utvikler sykdommen seg? 
Man ser på bentap over en 5 årsperiode, eller bentap/alder 
om man ikke har fulgt opp pasienten over tid. 

• Relatert til plakk/tannstein, eller ikke? Lettere å behandle om 
vi kan se festetap som er relatert til tannstein, årsaken er lett 
å fjerne.

• Røyking: < 10 sigaretter = grad B, >10 sigaretter = grad C. 
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Røyking er den verste risikoen vi kjenner av uvaner for perio-
utvikling. En nedtrapping kan være et alternativ til å slutte helt 
om det ikke lar seg gjøre

• Diabetes
• HbA1C er et mål på gjennomsnittlig blodsukker de siste 3 

måneder. Ved HbA1c < 7 er det bedre prognose enn ved 
høyere langtidsblodsukker.

• Spør alltid diabetespasientene hva som var langtidsblod- 
sukker ved siste legebesøk.

 
Blodsukker

Hemoglobin A1C

• Andel glykosylert hemoglobin 
• Diagnosekriterium:

• Øvre normalgrense 42(6.0)
• Diabetes > 48 (6,5)
• Behandlingsmål >53 (7.0)

Grad

• A: Bedre enn forventet mtp alder, plakkontroll og mengde 
tannstein

• B: Det du forventer
• C: Verre enn forventet eller komplisert av røyking/diabetes

Grav perio eller unge med perio som er mer alvorlig enn hva 
plakk/tannstein tilsier: Henviser til fastlegen for å få målt HbA1C, 
jern (jernmangel kan gi blødende gingiva), vitamin D og B. Ser 
man furkasjon/lomme ved kronekant/fyllinger, er det fysiologisk, 
kroppen trekker benet unna med ca. 2 mm. Piercing-skader bør 
behandles med oppklapping, hvis ikke går tennene på sikt tapt. 
De er ikke grunnet perio, men må fortsatt behandles. 

Undersøkelse for å avdekke periodontal sykdom 
Dersom man mistenker periodontal sykdom ved recall/us, sett av 
ny time for undersøkelse av periodontiet, helst 60 minutter, for 
fullstatus m.m. 

Takst 1 kan utløses en gang per år

• Undersøkelse for å vurdere om pasienten har en periodontal 
sykdom

• Setter diagnosen basert på kliniske og radiologiske funn. 
Skriver ICD-10 koden K05.3 Periodontitt, i tillegg beskrives 
stadium og grad.

• Dersom diagnosen foreligger lages en behandlingsplan.
 
Under takst 1: 

• Undersøkelse av slimhinner og gingiva 
• Lommedybdemål/furkasjoner/mobilitet
• Nabers probe kan f.eks brukes til diagnostisering av  

furkasjoner

• Før lommedybdemåleren i sulcus rundt tannen, ikke bare 
stikk ned der du tror det er lommer

• Alltid dypere furkasjoner på 7erne enn 6ere, 6ere får fortere 
furkasjonsinvolvment, mens 7erne er vanskeligere å behand-
le 

• Husk å bruke øynene til å se på gingivas form, farge og kon-
sistens. Hos røykere kan sykdom kamufleres da de får blek 
keratinisert gingiva. 

 
Takst 802 + eventuelt 804 

• Helstatus (eventuelt supplere med OPG)
• «Musespiste» interdentalsepta tyder på raskere utvikling / 

mer aktiv periodontal nedbrytning enn når man ser en tydelig 
cortikal benkant. 

• Se nøye på røntgen, også interdentalsepta på BW
• Se etter tannstein på røntgen 

 
Takst 501 kan også brukes til opplæring og informasjon i tillegg 
til depurasjon

• Farge med diaplakk – dersom mye plakk og pasienten ikke 
ser det selv. Gjøres ved behov. 

• Instruere i bruk av tannbørste og interdentalbørste (elektrisk 
børste med roterende hode, vise teknikk i speil, id-børster)

• Fjerne supragingival tannstein og pusse 
• Informere om sykdom og behandling, og eventuelt sammen-

heng mellom perio og røyking/diabetes/andre medisiner. 
• Må være satt en periodiagnose før bruk. Skal være lagt en 

behandlingsplan. Behandlingen skal være systematisk, og 
må være målrettet og faglig strukturert.

 
Systematisk behandling av marginal periodonitt:

Takst 501

• Rettet mot årsaken til marginal periodontitt
• Oppnå infeksjonskontroll 
• Opplæring i egenomsorg 
• Tiltak for røykeavvenning 
• Depurering og scaling
• Tid: kan repeteres 1 gang per 30 min 
• Kan kun utløses når man gjør en systematisk behandling 

som tar sikte på å oppnå infeksjonskontroll, behandlingen 
skal være målrettet og faglig strukturert. 

• Kan ikke utløses 1 gang per år ved undersøkelse! 
• Helfo-regelverket for behandling av perio skal gjennomgås  

i 2021. 

Mottar du ikke medlemsinformasjon fra OTF?

Har du � yttet eller skiftet arbeidssted? 
Har du endret epostadresse eller telefonnummer?

Husk å melde fra om endringer! 

Send oss gjerne endringene på epost til otf@oslotann.no eller logg inn på 
MinSide på NTFs nettsider tannlegeforeningen.no.

Oslo Tannlegeforening (OTF):  Epost otf@oslotann.no | oslotann.no 
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Forslag til journaltekst for takst 501: 

• Systematisk behandling rettet mot årsaken til marginal perio-
dontitt

 
Behandling av marginal periodontitt stadium 1-3
Treatment of stage III periodontitis – The EFP S3 Level Clinical 
practice Guideline ble publisert i mai 2020. Denne ligger gratis 
på nettet. Er oversatt til norsk, men er ikke publisert på norsk 
ennå. 

Trinn 1: Innledende behandling

• Supragingival plakkontroll (opplæring i bruk av tannbørste og 
id. børster)

• Fjerning av supragingival tannstein (og pusse fyllinger, over-
heng, ekstrahere eller fiksere løse tenner)

• Motivere for røykeslutt
• Undersøke eventuelt underliggende helseproblemer som kan 

påvirke periodontal helse.
 
Trinn 2: Årsaksrettet behandling 

• Fjerne subgingival tannstein (depurasjon):
• Håndinstrument/ultrasonic like effektivt
• Bruk av laser som tilleggsbehandling til subgingival instru-

mentering anbefales ikke (frarådet i de nye retningslinje-
ne).

• Kvadrantvis eller «full mouth depurasjon» på 24 timer like 
effektivt.

• Trenger ikke mange instrumenter. For furkasjoner kan det 
brukes en back-action ekskavator.

Tips til vellykket depurasjon:

• Anestesi alltid – uansett
• Skarpe curetter – slip etter hver gang brukt, vask i holder
• Sjekk blindsonene: 42D, DB 17/27, MP 11/21, B 33/43
• Godt lys (lupe, led-lys)

 
Trinn 3: Behandling av sites som ikke responderte på  
depurasjon

• Etterkontroll/re-evaluering etter 4 uker:
• Redepurere sites med inflammasjon der lommer er min-

dre eller lik 4-5 mm. Redepurere lommer over 5 mm på 
pasienter uegnet for kirurgi (dårlig hygiene m.m)

• Flap for å komme til lomme ved lommer over 6 mm.
 
Trinn 4: Støttebehandling. En periopasient er en periopasi-
ent resten av livet.

• Det viktigste vi gjør. Pasienten er nullstilt, men er disponert 
for perio resten av livet.

• En lomme på 5 mm eller mer rekoloniseres av periopato-
gener i løpet av 3 måneder Derfor 3 måneder intervaller på 
disse pasientene.

• Hva gjør vi?
• Oppdatere anamnese
• Sjekke slimhinne og gingiva
• Vurdere plakkontroll
• Lommemål
• Eventuelt redepurer
• Scaler hele tannsettet

• Trafikklys: Lommer på 4mm, BOP mindre enn 20% av tann-

settet, anses som frisk. Lommer på 4-5 mm med BOP mer 
enn 20% av tannsettet skal redepureres. Dersom flere lom-
mer på 5 mm og mer, BOP over 30%, ansees som residiv og 
skal rebehandles.

 
HELFO

• Ved første gangs undersøkelse etter aktiv periobehandling: 
takst 1 (kan kun utløses en gang pr år). Om kirurgi er utført: 
takst 5. 

• Ved persisterende periodontal infeksjon som krever rede-
purasjon: takst 501

En periopasient er en periopasient resten av livet.

• En periodontal stabil (frisk) pasient som møter regelmessig 
for å holdes stabil – ingen støtte.

• En som møter opp hver 3. måneder med persisterende blø-
dende lommer 4 mm eller mer – støtte

• En som ikke møter opp regelmessig, men melder seg med 
residiv – ny støtte fra Helfo.

Trinn 1 og 2 av behandlingen kan gjøres i kombinasjon.

Behandlingsmål i kortversjon

• Få bort plakk og tannstein
• Eliminer lommene
• Hold det rent

 
Behandling av furkasjoner: God prognose på lang sikt med 
behandling 

Furkasjon grad 1: 

• Tilnærmet samme overlevelse som uten furkasjon
• Kirurgi IKKE indisert 
• Depurasjon/scaling/plaquekontroll 

 
Furkasjon grad 2-3: 

• Kan stå i 10-15 år hos motiverte pasienter og med god opp-
følging 

• Hemiseksjon 
• Benregenerasjon (mandibulære grad 2)
• Tunnelering 

 
Vurder ekstraksjon av molar med furkasjonsinvolvment når:

• Manglende plakk-kontroll 
• Mobilitet 2-3 
• Ønsker ikke vedlikeholdsbehandling 
• Røyking 
• Høy kariesaktivitet

 
Antibiotika
Antibiotika skal ikke brukes rutinemessig ved behandling av mar-
ginal periodontitt og periimplantitt. 
Skal alltid gjøres en mikrobiologisk prøve først med resistens-
bestemmelse og soppdyrking. Følg de til enhver tid gjeldende 
bestemmelser som ligger på antibiotikaiallmennpraksis.no

Når skal man gi antibiotika?

• Kun ved de vanskeligste tilfellene og kun etter mikrobiologisk 
diagnostikk 

• Dårlig allmennhelse – antibiotikaparaply kan kombineres med 
det 



• Antibiotika settes inn om morgenen siste depurasjonsdag/
kirurgi

 
Når tar man bakterieprøve? 

• Hurtig progredierende perio 
• Residiv
• Nedsatt immunforsvar 
• Lite/ingen synlig tannstein subgingivalt, men avansert feste-

tap 
• Når klinisk bilde og anamnese ikke stemmer 
• Følg magefølelsen! Den er summen av din teoretiske kunn-

skap og kliniske vurdering
• Prøvekit kan bestilles fra Mikrobiologisk diagnostisk service, 

Blindern. Skal man utløse takst 811 må det sendes hit. Ellers 
kan man bare bruke takst 801

• Papirpoint skal settes ned i de dypeste lommene (til sammen 
5 papirpoints fordelt rundt i de dype lommene), husk hvor 
du har satt dem ned. La dem sitte i 15 sek (står 10 men det 
er litt kort tid). Tiden gjelder fra siste papir point er plassert. 
Heller for lenge enn for kort. Sekretær står klar, du legger de 
rett i glasset, fjern bobler i mediet ved å dunke litt på glasset. 
Kryss av skjemaet med resistensbestemmelse, molekylær 
tilleggsanalyse, samt antibiotikaforslag.

• Prøvesvaret forteller hvilke mikrober man har og resis-
tensprofil på disse. Det sier ikke om man skal bruke antibioti-
ka, det er det du som kliniker som må vurdere. 

• Sopp – begynn alltid med kostholdet. Ved høyt sukkerforbruk, 
skal det reduseres, ikke gi medikamenter. Hvis ikke får man 
bare residiv, og man er med på resistensutvikling. 

 
Periopatogen flora:

• Anaerob blandingsflora 
• Kombinasjonskur: 

• Amoxicillin 250 mg x 3 i 5-10 dager
• Metronidazol (Flagyl) 400mg x 3 per dag i 5-10 dager

• Tøffe kurer, sjekk med pasienten hvordan det går, kan avslut-
te etter 5 dager. 

 
Peri-implantitt og peri-implantat mukositt

• Peri-implantat mukositt: 43% (32-54%)
• Peri-implantitt : 22% (14-30%)

De som ikke møter til støttebehandling eller følger opp hos egen 
tannlege er mer utsatt for peri-implantitt og peri-implantat muco-
sitt.

Også unge traumepasienter med implantater trenger oppfølging 
på samme måte som periopasienter med implantater.

Peri-implantat mucositt: God prognose

Peri-implanititt: Uforutsigbar prognose. Ingen standard behand-
lingsprotokoll. Vanskelig å behandle og er hurtig progredierende.

Forskjellen på tann og implantat: Sirkulære defekter rundt im-
plantater (Bentapet går 360 grader rundt implantatet). Tannen 
har vanligvis lokaliserte lommer. Skyldes biologien, da implanta-
tet mangler periodontale fibre. Tannen har fiber i tredimensjonalt 
nettverk, og det er rikt med immunceller. Rundt implantet er om-

rådet mer cellefattig, kun fibre øverst. Det fører til dårligere sår-
tilheling på grunna av færre fibroblaster. Vevet rundt et implantat 
bruker lang tid på å tilhele selv etter at plakket er fjernet. 

Behandling av peri-implantitt

1. Undersøkelse (årsak til implantat, røyk, sykdom, medisiner, 
egenomsorg, plakkontroll)

2. Ved lommedybdemåling rundt et implantat – mangler den 
samme stoppen som rundt en tann. Ikke bruke mye kraft, 
skal være 25 g trykk. Bruker lommedybdemåler med kule i 
enden.

3. Sjekk om puss ved å presse forsiktig med baksiden av lom-
medybdemåleren på gingiva.

4. Festet gingiva bedre enn bevegelig slimhinne (lettere for at 
det samler seg mat, vondere å pusse)

5. Se etter tannstein eller sementoverskudd. Finner man det, 
depurerer man ikke i blinde, men man må legge opp en lapp 
først.

6. Læremiljøene strides om hvordan man skal depurere en im-
plantatoverflate. Plastinstrumenter fjerner ikke noe, samtidig 
som plasten legger seg i gjengene. Titan er bedre enn stål. 
Først rense med airflow som er mest skånsomt. Bruker også 
hydrogenperoksid.

7. Røntgen: Ved baseline. Etter 12 måneder for å få med re-
modellering. Senere, ved behov. Nytt røntgen/baseline etter 
vellykket peri-implantittbehandling.

8. OPG kan være fint for å se hvor mange fiksturer pasienten 
egentlig har. Ikke godt nok for å se bennivået på hvert im-
plantat. Til det trenger man periapikale røntgen.

 
Behandling av peri-implantat mucositt

Kun én behandling som gjelder: Mekanisk behandling – av  
pasient og profesjonell behandling.

Kjemisk plakkontroll har ingen tilleggseffekt. Antibiotika ikke indi-
sert.

• Myk geithårsbørste på grønt vinkelstykke med vann (eller 
blått på lav hastighet) ved eksponerte gjenger

• Curette
• EMS – perioflow. Brukes ikke ved pussutsivning, kan blåse 

bakteriene inn i vevet
• Dekontaminere implantatoverflaten, bruke bittesmå tupfere 
• LaBrida-børste. Viktig å ha god nok tid. Må trekke i fysiolo-

gisk saltvann før bruk. Oscillerende vinkelstykke og sakte 
hastighet. Jobber opp og ned langs fiksturen. Bruker den når 
det er i grenseland for om man skal klappe opp eller ikke. Fin 
til å fjerne granulasjonsvev, kan brukes ved pussutsivning.

Obs. Pasienter som er ivrige med superfloss rundt implantatet 
og flosser til tråden går i oppløsning, kan forårsake periiplantitt 
på grunn av rester av superfloss i sulcus.

Silikon-interdentalbørster kan være et godt alternativ der man 
ikke får til med vanlig med bust.

Recallintervall

• Risikovurdering: Røyker, multimedisinert, manglende plakk-
kontroll etc., tilsier kort recallintervall (3måneder) 

• 6 måneder intervall på de som har implantater og som følger 

Heldagswebinar 20. november 2020

Takk for videodeltakelse fra våre samarbeidspartnere:
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opp godt selv. Det skjer så fort, når det først skjer, med im-
plantater, så lurt å ha hyppigere recall.

 
Oppsummering

• God info i forkant av fikstur-innsetting, blir verre infeksjoner 
rundt implantater enn rundt egne tenner etc. 

• System for å fange opp problemer og pasienter 
• Oppdater anamnesen
• Bruk øyne og lommedybdemåler 
• Noter funn 
• IKKE vent og se, må behandle

 
Protetisk rehabilitering av tenner tapt grunnet periodontitt?

Må tapte tenner erstattes? 

• Pasientens behov – ikke tannlegens.

Helfostønad:

• Hvis Helfo skal gi stønad skal det foreligge en behandlings-
plan og en plan for oppfølging av rehabiliteringen før behand-
lingen.

• Det skal begrunnes hvorfor ex. og ikke behandling.
• Tenner til og med tann nr. 5 i tannbuen (OBS: agenesier og 

kjeveortopedisk ex). 
• Skal ikke foreligge oralpatologiske tilstander.

 
Infeksjonssanering FØR protetikk: 

• Endodontisk behandling utført
• Ekstraksjoner utført 
• Stabile periodontale forhold 
• TÅLMODIGHET – og midlertidige løsninger 

 
Tenk langsiktig 

• Ikke se enkeltluker, se hele tannsettet 
• Infeksjoner andre steder?
• Bittforhold
• Pasientens behov 
• Tenk prognose på tannsettet 10-20 år fremover i tid.  

 
Valgmuligheter 

• Ingen protetikk 
• Plateprotetikk 

• 509 midlertidig/immediat/utvide:
• Når man er usikker på endelig løsning 
• Mister ikke refusjon på andre løsninger 
• 510/511 om endelig løsning

• Kombinasjonsprotetikk 
• Bro + PO

• Konuskonstruksjon kan være en god løsning ved ugunstig 
fordelte pilarer.

• Fast protetikk. 
• Store broer fremfor små.
• Takst 513 pr tann tapt på grunn av periodontitt
• Utforming: 
• Legg prepareringene supragingivalt (må ha minimum 

2 mm sikkerhetssone mot benvev og ingen ledering av 
bløtvev). 

• Gode spylerom som pasienten kan komme til med inter-
dentalbørster. 

• Synlig metallkant er lettere å holde ren, samler mindre 
plakk, gir fine overganger mot gingiva. 

• Vær nøye med okklusjonen: Intruderende bitt, byronske 
balkonger, og ikke hengende diatorikk i underkjeve. Fun-
gerer fordi: Aksial belastning ved bruk av Byronske bal-
konger. Stabiliser jiggeling forces bilateral kontakt. 

• Midlertidige broer: Takst 505 – kan benyttes én gang per 
seanse. Løser et akutt problem, og kjøper oss tid. Tid til å 
vurdere pilartennene etter endt periobehandling. Kan la-
ges både i protemp (tannlege) og PMA (teknikerfremstilt).

• Implantater. Forsøk å unngå implantater hos periopasienter. 
• Infeksjonsfri
• Slutt å røyke 
• Stabil diabetes
• God plakkontroll 

• Kjeveortopedi 
• Takst 517, én gang per kjeve. 
• Rehabilitering av tannsett som følge av grav periodontitt, 

ikke krav at tenner er tapt
• Motivert pasient 
• Periodontalt stabilt 
• Må følges opp hver 3 måneder ved apparatur

• Reodor Felgen-kreativitet
• Hvor mange tenner pasientene trenger får pasienten bestem-

me selv.  Kartlegg pasientens reelle behov og hva de blir 
fornøyd med.

Husk! Pasienten er ikke ferdig behandlet når hen går ut døra 
med nye tenner! Man skal ha en plan for videre oppfølging: 

• Hvem 
• Hvor ofte 
• Risikofaktorer

Referenter: Øystein Thomassen og Linn-Kjersti Sundar

Kristin Kolltveit var meget 
dyktig som foredragsholder. 
Kurset var strukturert og 
informativt, supplert med 
mange kliniske bilder. Veldig 
bra!

Det var et veldig nyttig kurs!

Tusen takk for kurs! Veldig 
bra!

Tusen takk for et lærerikt og 
spennende kurs!

Supert kurs, veldig, veldig 
bra!!

Veldig bra gjennomført. 
Engasjerende og interessant 
fra start til slutt.

Flott, lærerikt og interes-
sant kurs.

Takk for fint periokurs på 
fredag!

Her er noen av tilbakemeldingene vi har fått etter kurset:



OTFs nestleder Silje Bach representerte vår forening 
på NTFs ledermøte i år. Øvrige deltakere var:  
hovedstyret, sekretariatet, representanter for lokal- 
og spesialistforeningene, NTF student, etikkrådet, 
fag- og etterutdanningsutvalget, kontrollkomiteen, 
redaksjonskomiteen, valgkomiteen og representant-
skapets ordførerkollegium.

Åpning og orientering ved president Camilla Han-
sen Steinum
Status – pandemien

•	 Hjemmekontor
•	 Ikke kommet ønskelig i gang med større prosjekter grunnet 

covid-19
•	 Fokus på etterutdanning
•	 Mye politisk arbeid og tett arbeid mot samarbeidsaktører. Lite 

tyder på store endringer for tannhelsetjenesten, og det er 
ingen mistanke om kommende nedstengninger som vil gjelde 
oss.

•	 Utarbeidet retningslinjer for aktivitet i NTFs regi.
•	 Pusher informasjon ut i mediekanaler. Odontopoden lagt 

midlertidig på is i lys av nåværende situasjon.
•	 Inntrykk av stort sett normal aktivitet blant medlemmer. Noen 

pasienter flytter på timer, men det er inntrykk av at de fleste 
kolleger har nok å gjøre på klinikkene. 

Det ble utført en meningsmåling på Mentimeter med henblikk på 
deltakeres oppfatning av om pasienter oftere avbestiller og/eller 
flytter timer nå grunnet frykt for covid-19, og om de avbestiller 
eller utsetter kostbar behandling grunnet pandemien. Resultate-
ne viste at pasienter i liten grad avbestiller timer, og at de i enda 
mindre grad utsetter kostbar behandling. 

Statsbudsjettet

•	  Hva inneholder regjeringens budsjettforslag?
o Ingen store endringer, men en liten økning i total bevilg-

ning.
o Tilskudd og spesielle driftsutgifter på tannhelsefeltet ut-

gjør 364 millioner, altså en økning på 6,4% eller ca. 22 
millioner fra i fjor.

o 15 nye millioner er øremerket TOO-prosjektet. Samlet 
tilskudd på ca. 100 millioner til ordningen.

o Fem millioner er øremerket prisportalen www.hvakoster-
tannlegen.no.

o Når det gjelder folketrygdens stønadsordning foreslås det 
en volumvekst på 1%. Takstene foreslås økt med et gjen-
nomsnitt på 3,2%.

•	 Beste forslaget for tannhelse de siste fem-seks årene ifølge 
presidenten.

•	 Beskytter midlene framfor å kutte ned, selv om det ikke er 
noen markant økning. Spent på resultat av hvakostertannle-
gen.no.

•	 Budsjettforhandlingene er nå på overtid, og løftet opp på 
partiledernivå.

Partiprogrammene

Partiprogramforslag for neste stortingsperiode

•	 Tannhelse er tema i samtlige partiers forslag til partiprogram 
– med unntak av Venstre.

•	 Viser vilje til å satse på tannhelse – men begrenset forpliktel-
se.

•	 NTF har sendt innspill til alle partier, og har regelmessig  
dialog med dem.

 
Hva ønsker NTF?

•	 Hovedmål: ønsker gjennomgang av stønadsordningene og 
tannhelsetjenesteloven – for en bedre innretning og styrking 
av stønadsordningene og tilstrekkelige bevilgninger til DOT.

Den norske tannlegeforenings ledermøte 2020 via zoom 25. november
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Hva mener partiene?

•	 Litt vanskelig å vite hva alle mener, da noen formuleringer er 
noe vage og uklare. De fleste ønsker en forbedring av tann-
helsetilbudet og/eller bedre samhandling. Flere innspill fra 
NTF har blitt tatt med. 

 
Ved meningsmåling blant møtedeltakere virket mange av møte-
deltakerne å være fornøyd med dagens ordning (H), men mange 
ønsket også bedre ordninger for pasientene og mente løsningen 
lå hos andre partier. Merk at det i diagrammet er tre varianter for 
Arbeiderpartiet, som gjør fremstillingen noe feilaktig.

Den norske tannhelsemodellen

Nåværende modell:

•	 Vellykket
•	 Samarbeid offentlig/privat sektor
•	 Fokus på forebygging – systemeffekten

 
Resultatet er god oral helse i befolkningen, men det er forbe-
dringspotensial.

Utfordringer:

•	 Kontroll på tilbudet
•	 Sårbare grupper faller utenfor
•	 Bruk av offentlige midler

 
Forutsetninger:

• Befolkningens økonomi er god
• God kontroll på antall tannleger

 
Høringer og prosjekter i tannhelsetjenesten

•	 Skriftlige høringer
o Alle ligger på nettstedet under ”NTF mener”

•	 Muntlige høringer på Stortinget, streames live
•	 Mange prosjekter

o Kjeveortopedi
o Spesialistutdanning
o Multidisiplinær odontologi
o Antibiotika/smittevern
o E-helse – KPR (kommunalt pasientregister, det har blitt 

utdelt midler for å inkorporere tannhelse i dette)
o EDiT (enklere digitale tjenester, det gule heftet skal 

digitaliseres ytterligere)
•	 Kommende prosjekter

o Prosjekt på perio over nyttår
o Muligens prosjekt på rus/psykiatri som kommer senere

 
Valg i NTF 2021 ved Torbjørn Fauske, leder i valg-
komiteen
Vanlig arbeidsgang er endret grunnet covid-19 slik at det blir van-
skelig å finne kandidater. Ønsker innspill fra lokal- og spesialist-
foreningene til personer som kan være aktuelle for valgkomiteen 
å kontakte. Valgkomiteen må også finne en ny måte å arbeide 
på under tidens nye forhold, og er avhengig av innspill fra med-
lemmer. Oppfordring: ta kontakt med NTF ved forslag til aktuelle 
kandidater.

Obligatorisk etterutdanning v/ Øyvind Asmyhr
Nye regler om obligatorisk etterutdanning fra 2021

•	 Timekravet reduseres til 20 timer per år
•	 Periodene reduseres fra fem til to år
•	 Tydeligere skille mellom generell faglig oppdatering og obli-

gatorisk etterutdanning
•	 Tellende timer gis kun for kurs i regi av NTF sentralt, lokal- og 

spesialistforeninger, læresteder, kompetansesentre og DOT
•	 Kurs med tellende timer er forhåndsgodkjent og blir automa-

tisk registrert uten behov for søknad eller dokumentasjon

•	 Etter- og egenregistrering av timer vil kunne være aktuelt for 
utvalgte, godkjente arrangementer i utlandet

•	 Den obligatoriske etterutdanningen blir et minimumskrav. 
Kurs i regi av andre tilbydere vil være av stor verdi, men kom-
mer i tillegg til obligatorisk etterutdanning

•	 NTF vil også kunne samarbeide med private aktører, men 
kurs vil da bli i regi av NTF

Gammel ordning:

•	 Utvannet i forhold til kvalitet
•	 Vanskelig å skille mellom enkelte kurs, og kurs med ulikt kva-

litetsinnhold ble godkjent
•	 Vanskelig administrativ håndtering

NTFs plan for etterutdanning 2021-2024

•	 Kvalitet
o Høy faglig kvalitet levert av anerkjente foredragsholdere 
o Mulighet for kvalitetssikring

•	 Kvantitet
o God geografisk spredning for enkel tilgjengelighet
o  Variert innhold

•	 Etikk
o Høy etisk standard

Landsmøtet 2020

•	 Litt over 3000 deltakere
•	 Evalueringsskjema i etterkant viste at mange ble posi-

tivt overrasket og var fornøyd med innholdet. Mye bedre 
resultat av evalueringen enn tidligere landsmøter.

•	 Den digitale plattformen fungerte greit for de fleste som 
deltok. God respons på informasjonen som ble gitt.

•	 Helhetsinntrykk 5.13/6 som er veldig bra
•	 Svært positiv respons på framtidige digitale kurs

Student i dag , tannlege i morgen: Hva opptar 
studentene? Ved styret i NTF student
Studentundersøkelse rundt læringsutbytte av undervisning 
under covid-19:

•	 Tromsø: like mange syntes læringsutbyttet var blitt bedre og 
dårligere, men majoriteten synes det var uendret. De fleste 
var ikke bekymret for at dette ville gå utover eksamen, og de 
følte de hadde nok tid på klinikken.

•	 I Bergen var det sterk overvekt for dårligere læringsutbytte, 
og disse var også bekymret for at det går utover eksamen. 
De følte heller ikke at de fikk nok tid på klinikken.

•	 I Oslo syntes majoriteten av studenter at læringsutbyttet var 

Den norske tannlegeforenings ledermøte 2020 via zoom 25. november

Meningsmåling utført blant møtedeltakere vedrørende syn på  
medlemmenes interesse for etterutdanning.



dårligere, at det er mindre tid på klinikken, men de ser likevel 
lyst på fremtiden.

•	 Blant utenlandsstudentene syntes majoriteten også at læ-
ringsutbyttet var dårligere. 

Følgende fordeler og ulemper ble rapportert av studentene:

•	 Negativt:
o Lite motivasjon
o Forelesninger uten video
o Krevende å jobbe hjemme
o Mye egenarbeid
o Dårlig konsentrasjon
o Mange forelesninger utgår
o Vanskelig å stille spørsmål

•	 Positivt:
o Bedre fokus i digitale forelesninger (ikke på Zoom, men 

på opptak)
o Mulighet til å stoppe eller gjenta video
o Pauser
o Større frihet

Hva opptar studentene nå?

•	 Nok klinikktid
•	 Selvstendig trening, ikke clinical partners
•	 Få nok kunnskap før arbeidslivet
•	 Studentmiljø (spesielt førstesemester)
•	 Forutsigbar eksamensordning

Aktuelt fra lokal- og spesialistforeningene 
•	 Bergen håper på fysisk landsmøte med enda bedre sosialt 

program enn før i 2021.
•	 Forsinkede løsninger med e-resept og tidsdebitering er ikke 

kun grunnet Helsedirektoratet og Helfo, men også at Opus 
ikke er fremoverlent med tanke på å utvikle en god løsning.

•	 Mindre og mer digital aktivitet enn vanlig i de fleste foreninger
o De fleste er ferdige med vedtektsendringer, og flere har 

allerede fått disse vedtatt på generalforsamling.
o Mange avholder generalforsamling digitalt, har ekstraordi-

nær generalforsamling i påvente av utsatt ordinær gene-
ralforsamling, og noen har avholdt den over e-post.

•	 Stort sett normal aktivitet ute på klinikkene.
•	 Tannhelsesjefen i Vest-Agder har sagt opp etter kort tid i job-

ben
•	 Utvidelse av offentlig klinikk i Haugesund, med mange spe-

sialister hvis utdanning er finansiert av tannhelse Rogaland. 
Flere private føler dette er vanskelig å konkurrere med. Brev 
til SNU tidligere i år rundt denne problematikken. Fylkes-
tannhelsetjenesten i Rogaland sier denne klinikken har vært 
planlagt lenge og at ansettelsene av spesialister skal dekke 
et reelt behov på den klinikken. De to spesialistene som skal 
jobbe der inngikk avtale for flere år siden, får støtte under 
utdanning og er lovet en arbeidsplass når de er ferdigutdan-
net. De skal primært jobbe på prioritert klientell og skal ikke 
behandle betalende klientell. Saken følges opp.

Aktuelt fra sekretariatet
NTFs økonomi v/ Cecilie Øvrebø Gjerdene

Økonomisk mål for NTF for 2020

•	 I henhold til budsjett, godkjent av hovedstyret og presentert 
på Representantskapsmøtet, skal NTF levere et driftsresultat 
lik kr. 0.

•	 NTF har tre hovedinntektskilder
o Medlemskontigent (budsjett ca. 42 mill.)

	Rundt 190 har ikke betalt kontingent og står på liste til å bli 
strøket som medlemmer i foreningen
o Abonnement og annonser i Tidende (budsjett ca. 10 mill.)
o Kurs- og etterutdanning (budsjett ca. 30 mill.)

•	 NTF er avhengige av dekningsbilag fra etterutdanningsvirk-
somheten på ca. kr. 10 mill.

Viktige punkter i 2020

•	 Kontingent fakturert på vanlig måte
o Beløp på utestående kontingent tilsvarende nivå i 2019

•	 Store utfordringer for kurs- og etterutdanningsvirksomheten.
o All aktivitet fra 12. mars til august avlyst.
o Kun et par webinarer avholdt i perioden
o TSE-kurs gjennomført i hørt. Noen avlyst, blant annet i 

Oslo.
•	 Flere annonsører i Tidende har trukket seg
•	 Landmøtet heldigitalt med stor oppslutning (litt over 3000 

deltakere)
•	 Stor andel faste kostnader. Vanskelig å kompensere for bort-

fall av inntekter
•	 Fokus på å holde kostnadene nede
•	 Stor reduksjon i møte- og reisevirksomhet (smittevern og 

økonomi)
•	 NTFs investeringsportefølje: ca. kr. 125 mill. (ekskl. syke-

hjelpsordningen). Akk. Avkastning per dags dato ca. 4,5% 
(verdien falt med ca. 12% i mars, men dette er hentet inn 
igjen).

•	 Sum inntekter i 2019: Ca. 82,5 mill.  Driftsresultat Ca. 
226.000.

•	 Estimat 2020: Ca. 66 mill. Estimat driftsresultat 2020: Ca. 
-5.000.000.

Vedtekter for lokal- og spesialistforeningene  
v/ Elisabeth Scarpello
•	 De fleste foreninger er ferdige med vedtektene, og de fleste 

har også fått de godkjent på generalforsamling.
•	 Elisabeth har gjort en veldig god innsats i å utarbeide mal, 

samt bistå blant annet spesialist- og lokalforeningene under-
veis i arbeidet. 

NTF organisering og struktur v/ Morten Harry 
Rolstad
•	 Foreningen jobber etter NTFs arbeidsprogram 2020-2021
•	 I dag har foreningen 21 lokalforeninger i 11 fylker
•	 Lokalforeningens oppgaver:

o Administrativt foreningsarbeid
o Medlemskommunikasjon
o Kursarrangementer
o Sosiale arrangementer
o Foreningspolitikk
o Tannhelsepolitikk
o Informasjon og mediekontakt
o Litt av hvert annet

•	 Hvordan går foreningen til verks?
o Kartlegge situasjonen
o Utrede alternativer
o Innhente synspunkter fra organisasjonen
o Diskutere – for eksempel på Forum for tillitsvalgte
o Konkludere (hovedstyret)
o Fremlegge (representantskapssak)
o Behandle (lokalforeningene)
o Fatte vedtak (representantskapet 2021?)
o Iverksette eller ikke

Referent: Silje Bach, nestleder OTF
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En regnfull torsdagskveld i oktober ble det  
arrangert høsttreff og avslutning for årets sesong 
ved tannlegeutstillingen på Folkemuseet.
Konservator Kari-Anne Pedersen holdt et morsomt og lærerikt 
foredrag med tema «Kler vi oss inn eller ut i en bunad?»

Hun ga alle fremmøte et kort sammendrag av bunadens historie 
og utvikling fra 1600-tallet og frem til i dag. Tilslutt fikk vi se nær-
mere på flotte broderier og vevde bunadsbånd.

Etterpå samlet vi oss rundt langbord til samtale og utveksling av 
gode historier fra lange tannlegeliv. Alt var tilrettelagt etter gjelden-
de smittevernstiltak med god avstand rundt langbordet.

Med fyr i peisen og en varmende kjøttsuppe og sjokoladekake til 
dessert ble dette en hyggelig avslutning på en annerledes sesong 
for museumsvertene. 

Hilsen Marianne Horgen

Foto: Marianne Horgen

Høsttreff for museumsvertene torsdag 22. oktober 

Under: Fine detaljer 
 
«Kler vi oss inn eller ut i en bunad?»

På grunn av koronasituasjonen har vi  
bestemt oss for å vente til 2021 med  
møtene.  Vi håper da at situasjonen har 
bedret seg betraktelig.
 
Vi ønsker alle god helse og på gjensyn til 
neste år!
 
Vennlig hilsen
 
Jan L. Kristensen         Sigmund Seland

Honnørklubben



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

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

Viktig informasjon om OTFs medlemskontingent 2021

I slutten av januar 2021 sendes medlemskontingenten fra Oslo Tannlegeforening ut. 
Fakturaen sendes fra Visma Autoinvoice på epost eller til EHF mottak for de som har 
registrert dette. De som ikke har epost / EHF mottar papirfaktura. 

I forkant av utsendelsen sendes det ut en epost med informasjon. 

Kontingentpriser 2021
Ordinært medlemskap kr 800,- 
Redusert medlemskap kr 400,- (f.eks. redusert stilling, viderutdanninng, 
           permisjon m.m. Søknad må sendes årlig!)
Pensjonistmedlemskap kr 400,-
Assosiert medlemskap  kr 600,- (for MNTF tannleger med pliktmedlemskap i en 
           annen lokalforening som ønsker gratis kurs i OTF) 

Endringer i kontingentstatus må meldes skriftlig til oss senest 10. januar 2021. 
Send epost til otf@oslotann.no

Se oslotann.no for mer informasjon.



OTF-nytt 7-20 side 19

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 Konfe-
ranse & Selskapslokaler.

Tirsdag 26. januar WEBINAR «Når skal vi trekke rotrestene? 
-en gerodontologs perspektiv» ved Katrine Gahre Fjeld 
Tirsdag 9. mars Informasjon kommer
Tirsdag 1. juni Informasjon kommer
Tirsdag 31. august Informasjon kommer

Tirsdag 12. oktober Informasjon kommer
Tirsdag 2. november OTFs generalforsamling
Tirsdag 7. desember Informasjon kommer

Fredag 19. november OTFs heldagskurs. Informasjon kom-
mer

Forbehold om endringer på kort varsel. 
Hold deg oppdatert på våre nettsider 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 1600  Ja
OTF-nytt 2-21 21. juni (uke 25)   10. mai  1600  Ja
OTF-nytt 3-21  20. septemer (uke 38) 16. august 1600  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 1600  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 formid-
ler videre til rett person. Medlemmer kan også finne noe 
informasjon på NTFs nettsider 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



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

Henvisningsklinikk på Vinderen i Oslo

TannSpes har fortsatt god kapasitet,  
og ønsker nye henvisere velkommen.

• Høy kompetanse
• Henvisermøter
• Kort ventetid
• Gratis parkering 


