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TEMA:

Tenner og kjevekam fra ung til gammel
- Konsekvensene av vår behandling fra barneog ungdomsår til den eldre pasient
Sted: Nettbasert

For påmelding og mer informasjon,
se www.tannlegeforeningen.no

Velkommen til NTFs symposium!
I en spesiell tid har vi gleden av å invitere til et helt spesielt symposium. Siden fjorårets symposium
ble avlyst og situasjonen fortsatt er usikker med fysiske samlinger har vi valgt å gjennomføre årets
symposium helt digitalt. Erfaringene og evalueringen fra fjorårets landsmøte var svært gode, og vi
tror at denne formen for etterutdanning og kompetanseheving kan være svært attraktiv og effektiv.
Det planlagte programmet for fjorårets symposium var ut ifra vårt ståsted veldig bra, noe som
også forhåndspåmeldingen indikerte. Vi har derfor valgt å videreføre dette kun med noen få
endringer. Det arrangeres 2 paralleller, en med tannleger og tannpleiere som målgruppe og en
for tannhelsesekretærer. Tittelen for begge kursene er «Tenner og kjevekam – fra ung til gammel».
Kurset for tannleger og tannpleiere går over 2 dager og vil bli direktesendt «live». Alle foredrag
vil imidlertid bli tatt opp og gjort tilgjengelig for deltakerne i 14 dager etter avsluttet arrangement.
Kurset for tannhelsesekretærer vil avholdes over en dag, fredag12. mars, dette vil også kunne sees
direkte og vil på samme måte bli lagt ut i etterkant.
I fagprogrammet blir kursdeltakerne presentert for et bredt og representativt utvalg av kliniske
problemstillinger fra de fleste disipliner innen odontologien. I tillegg vil fysioterapi som ledd i
behandling av pasienter, men også for egentrening, bli omtalt på årets symposium. Vi vil belyse
utfordringer som starter i de yngres tenner og kjevekam, og se på hvilke konsekvenser dette
gir for valg av behandling og senere oppfølging. Det vil bli bred omtale av den største pasientgruppen, «den voksne pasienten», med kliniske foredrag innen diagnostikk og teknikk, forskning
og behandling. Den eldre pasientgruppen med stadig flere tenner i behold, gir tannlegene flere
kliniske utfordringer enn tidligere.
Tannhelsesekretærene vil få et skreddersydd program som særlig setter søkelys på deres rolle og
de utfordringene som utspiller seg i hverdagen på et tannlegekontor. Forelesningene vil gi tips
til rutiner for godt klinisk samarbeid, teknisk utførelse, materialer og instrumenter, men også om
ergonomi på arbeidsplassen.

Sosialt innslag
Vi ønsker at deltakerne skal få litt «symposiefølelse» gjennom
et sosialt innslag under åpningen. Siden vi ikke kan møtes
fysisk og arrangere den tradisjonelle middagen har fjorårets
artist lovet å sette oss i den rette stemningen i starten av
fagprogrammet. Caroline Herding er musikalartist og skuespiller kjent fra teater, film og TV.
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Program torsdag 11. mars - tannleger
kl 0900

Åpning, velkommen
Innledning

kl 0930

Oppturer & nedturer
Gjennom foredraget «Oppturer og nedturer» forteller foredragsholderen hvordan han har klart
å takle motgang på gode og dårlige måter. Han tar opp temaer knyttet til dette. Ingen ting er så
vanskelig som å forandre en vane. Hvordan finne godfølelsen. Han viser også hvilke teknikker
han bruker for å håndtere nevnte utfordringer.
Anders Myrvold

kl 1010

Innledning til fagprogrammet, presentasjon av kasus

kl 1030

Pause

kl 1045

Kariologi i et historisk perspektiv

Moderatorene

Innen odontologien har vi alltid forsøkt å forholde oss til faget med en forskningsbasert
tilnærming. Det er imidlertid slik at innen de biologiske fagene kan det være vanskelig alltid å
basere diagnostikk og behandling på et godt vitenskapelig grunnlag; det er derfor mange av
våre behandlingsmetoder hvor «god praksis» og erfaring er fundamentet. Dette foredraget vil
gi et historisk tilbakeblikk på diagnostikk, behandlingsmetoder og materialer frem til minimal
invasiv behandling og hva vi i Norge har spesiell grunn til å være stolte over i den kariologiske
forskningen.
Morten Rykke

kl 1115

Kariologi i dag: diagnostikk og behandling
En minimalinvasiv og vevsbesparende tankegang har blitt mer og mer viktig i norsk odontologi,
så også innen kariologi. Tidlig diagnostikk, effektiv forebygging og riktig valg av behandling
er viktig i denne sammenheng, tilpasset alle aldersgrupper. Foreleseren vil gå gjennom ulike
diagnostiske metoder, behandlingsprinsipper og valg av restaureringsmaterialer/metoder, rikelig
illustrert med kliniske kasus.
Torgils Lægreid

kl 1200

Lunsj

kl 1230

Bonding og Kompositter - reparasjoner
Foredraget tar for seg grunnleggende prinsipper for bonding og kompositter og avsluttes med
noen tanker rundt når, hvorfor og hvordan vi skal reparere fyllinger med defekter.
Frode Staxrud

kl 1300

Pedodontiske utfordringer- Mineraliseringsforstyrrelser
Foredraget kommer til å ta for seg de mest vanlige mineraliseringsforstyrrelsene og hvilke
behandlingsmetoder man kan benytte seg av i behandlingen av disse. Hva er behandlingsbehovet på kort og lang sikt? Hvilken type behandling kan/bør gjøres i ung alder, og hva bør
man helst vente med til pasienten er voksen?
Kjetil Strøm

kl 1330

Oppsummering - spørsmål og svar

kl 1400

Pause

kl 1415

Undersøkelse og konservativ behandling ved TMD
Dette foredraget tar for seg undersøkelse og behandling ved TMD ut fra en biopsykososial
modell og kunnskapsrettet praksis der vitenskapelig og erfaringsbasert kunnskap samt brukermedvirkning vektlegges. I tillegg til anamnese inngår ulike funksjons-, leddlyds-, provokasjons-, ledd- og palpasjonstester i tillegg til nevrologisk orienterende prøver i den kliniske undersøkelsen. I konklusjonen blir det viktig å skille mellom intra- og ekstraartikulære tilstander, da
behandlingsformen for disse er ulik. Behandlingen viser ulike manuelle teknikker for diagnoser
innen TMD. Myalgi, TMD relatert hodepine, leddskiveproblematikk, degenerative lidelser samt
hypermobilitet.
Elisabeth Heggem Julsvoll

kl 1445

TMD-hva bør tannlegen vite
Temporomandibulær dysfunksjon (TMD) sees hos 3-15% av befolkningen. TMD rammer både
barn og voksne. Foredraget vil handle om underliggende TMD diagnoser, hva tannlegen bør vite,
undersøke og behandle selv i praksis, samt når man skal henvise for avansert diagnostikk og
annen behandling. Det vil bli gitt en gjennomgang av de vanligste TMD behandlingene utført av
tannlege. Videre vil okklusjonens betydning for utvikling av dysfunksjonen bli nevnt. Foredraget
vil også omhandle ulike årsaker til at pasienter får endret bitt, åpen front, åpent bitt lateralt og
hvorfor en del pasienter rapporterer en følelse av at bittet ikke passer.
Carl Hjortsjö

kl 1530

I kjeveortopediens tjeneste
Tenner på rett plass primært for funksjon, men også for estetikk. Kjeveortopedens rolle ved
utfordringer i det unge tannsett. Hvilke muligheter har vi ved alvorlige traumer eller multiple
agenesier. Hvordan kan kjeveortopeden hjelpe allmenntannlegen å optimalisere sluttresultatet i
komplekse kasus.
Axel Bergman

kl 1600

Oppsummering - spørsmål og svar

kl 1630

Slutt

Program fredag 12. mars - tannleger
kl 0900

Innledning

kl 0915

”Bygge” ben

Moderatorer

Benregenerasjonsmaterialer, membraner eller begge? Foredraget tar for seg materialer til bruk
i benregenerasjon; benregenerasjonsmaterialer og membraner med naturlig bakgrunn som er
bearbeidet og syntetisk framstilte materialer. Hvordan fungerer de forskjellige materialene?
Hva kan man forvente når man bruker disse materialene klinisk?
Anders Verket

kl 0945

CBCT – til hvilken nytte?
Foredraget vil fokusere på forskjellige kliniske problemstillinger, fra ung til gammel, der CBCT
har gitt nyttig informasjon med tanke på diagnose og videre behandling med et sideblikk på
vitenskapelig evidens og internasjonale retningslinjer.
Maria Redfors

kl 1015

Pause

kl 1030

Rekonstruksjon av kjeveben ved tannimplantatbehandling
Rekonstruksjon av alveolarprosessen er ofte nødvendig i forbindelse med tannimplantatbehandling. Ulike teknikker for dette blir belyst i foredraget og eksemplifisert med kasuistikker,
blant annet bentransplantasjon og Guided Bone Regeneration (GBR).
Hauk Øyri

kl 1100

Hvordan forholde seg til pasienter på benmodulerende behandling og når kan
tenner ekstraheres?
Befolkningen blir stadig eldre. Aldring er den største risikofaktor for mange sykdommer
inkludert kreft, osteoporose, diabetes, kardiovaskulære sykdommer med flere. Dette fører til
store utfordringer også for tannhelsepersonell. Vi vil møte pasienter med komorbiditet og
komedikasjon som har betydning for hvordan de skal behandles. Kreft- og osteoporosepasienter
på benmodulerende behandling er blant dem som er økende og som har vist seg å bli svært
utfordrende og krevende for tannlegene. Utvikling av osteonekrose i kjevene relatert til slik
behandling er en alvorlig bivirkning som vi ønsker å forebygge. Hvordan forholde seg til disse
pasientene og når kan tenner ekstraheres?
Bente Brokstad Herlofson

kl 1130

Oppsummering og spørsmål

kl 1200

Lunsj

kl 1230

Hvorfor ble det endo, hva skjer videre?
Hva er hovedårsaken til endo på unge pasienter, voksne pasienter og de enda litt mer voksne.
Bør de behandles likt? Hvor lenge holder en rotfylling? Hva skjer med den over tid? Når bør den
revideres? Hvilke faktorer spiller inn for et best mulig resultat?
Thomas Myrhaug

kl 1300

Utfordringer med og hos den aldrende pasient
For mange bringer alderdommen med seg sykdom og funksjonsnedsettelse, som kan resultere
i et stort omsorgsbehov. Blir behovet stort nok, tilbringes ofte siste fasen av livet på sykehjem,
hvor man har krav på å få hjelp til det man ikke lenger klarer å utføre selv, som for eksempel
munnstell. Hva kan vi som tannhelsepersonell gjøre for denne gruppen både før og etter at de
er kommet på sykehjem? Er det ulike valg av terapi i tidlig alder som kan gi konsekvenser senere
i livet, og hva vet vi i dag om den orale helsen til de over 65 år?
Lene Hystad Hove

kl 1330

Oppsummering og spørsmål

kl 1400

Pause

kl 1415

Forekomst av periodontitt – funn fra HUNT-studien i Trondheim
Periodontal sykdom i den norske, voksne befolkningen. Hvordan har det nye klassifikasjonssystemet gjengitt forekomst av periodontitt? Hva er styrker og svakheter ved denne
måten å klassifisere periodontitt i vår kliniske hverdag? Det gis en kort gjennomgang av
klassifikasjonssystemet som utgangspunkt for diskusjon rundt den 4. HUNT-studien, der
5000 voksne innbyggere i Nord-Trøndelag har gjennomgått klinisk og radiologisk periodontal
undersøkelse.
Ida Haukåen Stødle

kl 1445

Nye løsninger på gamle problemer
Hvordan intraoral scanning og 3D printing kan brukes i hverdagsprotetikken. Bruken av
digitale avtrykkssystemer har økt blant norske tannleger. Ved å gjøre små endringer i fremstillingsprosedyrene kan man øke forutsigbarheten i hverdagsprotetikken. Foredraget tar sikte på
å vise alternative måter man kan benytte scannere og 3D printing i odontologisk allmennpraksis.
Henrik Skjerven

kl 1515

Oppsummering og spørsmål

kl 1545

Slutt

Program fredag 12. mars
- tannhelsesekretærer
kl 0900

Åpning, velkommen
Moderatorer

kl 0920

Materialer, bruk og håndtering
Vi skal se nærmere på hvilke materialer vi har til bruk til direkte restaureringer i daglig praksis.
Hvordan de skal oppbevares og hva som er viktig å passe på ved fyllingsproduksjonen.
Frode Staxrud

kl 1000

Tips i hverdagen for tannhelsesekretærer
Forelesningen tar utgangspunkt i en tannhelsesekretærs hverdag og hvilke utfordringer som kan
knyttes til deres arbeidssituasjon spesielt når det gjelder muskelskjelettsystemet. Plager i muskelskjelettsystemet er svært vanlig i befolkningen generelt og kan være lokalisert på bestemte steder
i kroppen eller være mer utbredt. Noen likhetstrekk går imidlertid igjen hos tannhelsesekretærene
og de vil bli utdypet i denne forelesningen. Det vil bli lagt vekt på forebyggende tiltak, ergonomi
og ulike øvelser.
Elisabeth Heggem Julsvoll

kl 1030

Intraorale røntgenundersøkelser – bildekvalitet
God bildekvalitet er helt avgjørende for sikker røntgendiagnostikk. Foredraget vil belyse viktige
faktorer når det gjelder å oppnå god bildekvalitet på intraorale røntgenbilder.
Maria Redfors

kl 1100

Pause

kl 1115

Tannhelsesekretærens rolle i behandlingen av engstelige pasienter
Foredraget kommer til å vise hvor viktig det er med en god tannhelsesekretær når man behandler
engstelige pasienter. Foredraget kommer til å gi gode tips om forskjellige atferdsteknikker man
kan benytte, samt en gjennomgang av vanskelige situasjoner tannhelsepersonell kan havne i.
Kjetil Strøm

kl 1145

Aseptikk og endodonti
God aseptikk i endodontien er viktig. Hva må til for at den skal opprettholdes? Noen ideer
og forslag til hvordan arbeidsdagen skal gå flytende for både tannhelsesekretæren og
tannlegen.
Thomas Myrhaug

kl 1215

Lunsj

kl 1245

Utfordringer med og hos den aldrende pasient
For mange bringer alderdommen med seg sykdom og funksjonsnedsettelse, som kan resultere i et
stort omsorgsbehov. Blir behovet stort nok, tilbringes ofte siste fasen av livet på sykehjem, hvor
man har krav på å få hjelp til det man ikke lenger klarer å utføre selv, som for eksempel munnstell.
Hva bør man vite om aldring og sykdom i eldre år og hva vet vi i dag om den orale helsen til de
over 65 år?
Lene Hystad Hove

kl 1330

Omsorg for instrumentene
• Hvorfor rengjøre / desinfisere / sterilisere?
• Viktige faktorer i rengjøringsprosessen
• Rustfritt stål – det passive laget
• Korrosjon – hvordan det kan oppstå
• Økonomi
• Oppbevaring av desinfiserte produkter
• Sterilisering
Rigmor Schøne

kl 1415

Pause

kl 1430

Samarbeid
Hvordan kan tannhelsesekretærer og tannleger samarbeide slik at undersøkelse og
behandling av periopasienter blir så effektivt og nøyaktig som mulig?Effektiv undersøkelse og
behandling er ønskelig for både pasient og behandlerteam. Føring av periodontale målinger i
journalen kan være tidkrevende, men ved godt samarbeide mellom sekretær og behandler behøver
det ikke ta for mye tid. I tillegg til en nøyaktig undersøkelse krever god behandling også gode
instrumenter. Foredraget vil belyse hvordan journalen føres nøyaktig og effektivt samt hvordan
kyretter vedlikeholdes – noe som er essensielt for god periodontal behandling.
Odd Carsten Koldsland

kl 1500

Introduksjon til intraoral scanning
Mange tannleger har begynt å bruke digitale avtrykksystemer. Dette foredraget tar sikte på å gi
en generell introduksjon til digitale avtrykkssystemer og hvordan disse kan benyttes i odontologisk
allmennpraksis
Henrik Skjerven

kl 1530

Oppsummering

kl 1545

Slutt

Moderatorer

Leverandører
Leverandørene profileres på NTFs symposium gjennom video i pausene, NTFs nettsted, landingssiden for symposiet, omtale i nyhetsbrev og innlegg på sosiale medier.
GC NORDIC

GC fyller 100 år 2021, en ledende japansk familieeid bedrift med 100%
fokus innen tannhelseindustrien.
Historisk er GC kjent for å være ett innovativt selskap som respekterer trender og identifiserer behov og
produktkrav i tannhelseindustrien. Gründeren, Kiyoshi Nakao, introduserte bedriftsfilosofien SEMUI. Enkelt
sagt er det japanske ordet SEMUI et paraplykonsept som kombinerer uselviskhet, ren objektivitet, nestekjærlighet og stor visdom. For GC har SEMUI følgende betydninger: “Gode produkter er laget for andres
beste, ikke for vår egen skyld”, og “en handling til fordel for en bruker vil aldri unnlate å gjøre oss lykkelige”.
INDENTAL - LEVERANDØR AV TANNTEKNIKK

Indental AS har eksistert som laboratorium siden 1973, og har etter
over 45 år i bransjen opparbeidet seg bred kompetanse og ekspertise
innen tannteknikk. Vi har fokus på kvalitet, digital utvikling, presisjon
og punktlighet. Kunsten er å se pasienten og tannlegen sitt behov, og skreddersy hver enkelt løsning. Vi
oppdaterer oss stadig innen ny teknologi, materialvalg og estetikk.
PROTEKET

Helt siden oppstarten i 2003 har Proteket fokusert på å bygge og
utvikle et komplett tannteknisk miljø, som kan tilby tannleger høy
kompetanse og kvalitet.
Vi har lykkes med å rekruttere dyktige tannteknikere, og utviklet fagkunnskapen gjennom utstrakt
kursvirksomhet. ProteketGruppen har avdelinger i Oslo, Tønsberg, Bergen, Trondheim og Bodø, som gir
oss muligheten til lokal oppfølging av våre samarbeidende tannleger.
VOCO - THE DENTALISTS

The family-run company VOCO – founded in 1981 – and still located
in Cuxhaven is one of the leading manufacturers in the industry, both
nationally and internationally.
The product portfolio comprises more than 100 preparations, with a focus on preventive, restorative,
prosthetic and digital dentistry. All products are developed and manufactured at the headquarter and are
therefore 100 percent “Made in Germany”. VOCO consistently pushes the digital dentistry and combines
complex technologies with best user comfort.

Generell informasjon
Sted
Nettbasert
Informasjon om pålogging og tilgang sendes ut til påmeldte deltakere

Parallell for tannleger og tannpleiere
Tid
Torsdag 11. mars kl 0900 – 1630 og
Fredag 12. mars kl 0900 – 1545

NTFs
SYMPOSIUM

Kursavgift
Tannleger MNTF kr 3500,- (Ikke-medlemmer betaler dobbel kursavgift)
Tannpleiere kr 3500,-

Parallell for tannhelsesekretærer
Tid
Fredag 12. mars kl 0900 – 1545
Kursavgift
Kr 1000,-

Delta live eller se symposiet i opptak
Du kan selv velge om du vil delta live slik at du kan stille spørsmål til foreleserne, eller om du ønsker å se
foredragene i opptak når det passer deg. Opptak av alle foredragene vil være tilgjengelige i 14 dager etter
at symposiet er over.

Påmelding
www.tannlegeforeningen.no

ver. 03.03.2021

