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PÅ’AN IGJEN!
Etter en svært lang periode med etterutdanning på nett og nye spennende 
læringsformer møtes vi igjen til et arrangement med den tradisjonelle 
forelesningsformen som vi tannleger er veldig fortrolig med. Et landsmøte 
må være fysisk med alle de viktige elementene som kommer i tillegg til den 
faglige kompetansehevingen. Ved årets landsmøte har vi et godt tilbud til 
hele tannhelseteamet som også har blitt en god tradisjon.

Fremover ønsker vi å tilby etterutdanning tilpasset ønsker og behov blant 
medlemmene gjennom ulike former for læring. De spesielle forholdene har 
gitt oss gode erfaringer som vi ønsker å videreføre, men det er viktig å bev-
are det som fungerer godt og her er landsmøte det beste eksempelet.
Vi er overbevist om at våre medlemmer ser frem til å treffe kollegaer og føle 
den «ekte» landsmøtestemningen under et meget kompakt og innholdsrikt 
arrangement i en fantastisk flott by.

Øyvind Asmyhr, Utdanningssjef, NTF
 

NTFs fag-og etterutdanningsutvalg har i år i samarbeid med NTFs sek-
retariat laget forelesninger for tannleger fordelt over 3 paralleller torsdag 
og fredag og 2 paralleller på lørdag. Våre tannpleiere vil også kunne finne 
mange foredrag som passer dem. Nyheten i år er at vi tilbyr våre tann-
helsesekretærer 2 hele dager med spennende og varierte foredrag. Dette for 
at du skal kunne ta med deg ditt hjelpepersonell på Landsmøtet og oppleve 
foredrag, sosialt samvær og dentalmessen Nordental sammen.

De fleste  foredragene er rettet mot allmennpraktikeren og vi mener de 
er svært klinisk relevante. Våre spesialister vil også finne foredrag som er 
tilpasset deres spesialiteter. Grunnet den spesielle situasjonen ble valget i år 
at samtlige foredragsholdere bor og arbeider i Norge. 

Jeg håper pandemien ikke har flere overraskelser å by på i høst og at vi sees 
i Bergen. 

Elisabet Jonsson, Leder NTFs fag- og etterutdanningsutvalg
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VELKOMMEN TIL BERGEN!
Endelig skal vi samles fysisk for Landsmøte igjen, midt i Bergen by. Nå 
er det slutt på sosial distansering, eller distalisering som vi sier på fag-
språket. 

Som alltid er det jubileum for Bergen Tannlegeforening når Landsmøtet 
gjester Bergen. I år feirer vi vårt 130. foreningsår. Og hvilket jubileum 
vi skal by på! Vi starter torsdagskvelden i Galleri Nygaten hvor vi byr på 
tapas og noe godt i glasset. Her er det god plass for mingling og catching 
up. Jan Eggum byr på minikosert på intimscenen for de som vil ha live 
musikk. Her er det begrensede plasser, så vær kjapp!

På fredagen avrundes fagprogrammet i messeområdet med smakfulle 
dråper fra lokale bryggeri. Så er det ut med kolleger, nyte en god middag 
før man nok en gang havner i Grieghallen. Denne gangen for konsert 
med kjente Bergensartiser. Først ut er Sondre Lerche. Fetter Lars Vaular 
bringer stemningen videre oppover før Tarjei Strøm inntar DJ-boksen og 
holder det gående ut i nattetimene. Men husk hva Lars Vaular synger om: 
helt om natten, helt om dagen. Fagprogrammet må man også få med seg 
neste dag. Programmet går som vanlig fra torsdag til lørdag, og har i år 
en god variasjon i aktuelle tema med forelesere fra det ganske land.

Bergen er en kompakt by med mange og spennende severdigheter. Om du 
tenker å ta deg en skikkelig langhelg i Bergen og lurer på hva man ellers 
kan ta seg til, så sjekk reisetips fra Malin V. Jonsson og Kristin Klock i 
Tannlegetidenes sommerutgave under «Hva skal du lese».

Den lokale landsmøtekomiteen har hatt en idemyldring uten like. En så 
aktiv gjeng med gode ideer for å skape en god stemning skal man lete 
lenge etter. Vi gleder oss til å ta imot utstillere og alle tannhelseteamene 
til uforglemmelige øyeblikk mellom de syv fjell.

Vel møtt til tidenes Landsmøte i Bergen!

Eirik Torjuul Halvorsen  
Formann Bergen Tannlegeforening, Leder lokal landsmøtekomite
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VEL MØTT!
Det føles fantastisk å igjen kunne invitere dere til et fysisk landsmøte, 
denne gang i Bergen! Pandemien har vært krevende for oss alle, men det 
er lysere tider i vente. Landsmøtet er vårt største arrangement – og vår 
viktigste møteplass – og vi ser virkelig frem til å møte dere alle igjen. Dette 
er en gyllen anledning til å ta med hele klinikken på tur – vi trenger alle litt 
sosial omgang og noe å glede oss til nå. 

Det blir en tradisjonell åpning og en sekvens med tannhelsepolitikk på 
fredag. Etter valget i september vil ny regjering stake ut ny kurs for tann-
helsepolitikken, og det skal vi ha dialog med politikerne om. Hvordan skal 
fremtidens tannhelsetjeneste utformes for å sikre alle tilgang til nødven-
dig tannbehandling og hvordan skal vi utjevne sosial ulikhet i oral helse? 
Hvordan skal vi sikre en tannlegestand med høy kompetanse og trygge 
rammevilkår som bidrar til pasientsikkerhet og tjenester av god kvalitet. 

Tusen takk til fag- og etterutdanningsutvalget og sekretariatet som utret-
telig står på for å få dette arrangementet i havn– og takk til utstillere, 
foredragsholdere og alle våre samarbeidspartnere! Vi ses i Bergen – jeg 
gleder meg!   

Camilla Hansen Steinum, President NTF
       

SENTRAL LANDSMØTEKOMITE

Sentral landsmøtekomite har ansvaret for planlegging og praktisk gjennomføring av 
landsmøtet og Nordental. Komiteen består av utdanningssjef Øyvind Asmyhr, landsmøte-
konsulent Sissel Dahl og kommunikasjonsrådgiver Tonje Ruud Camacho fra NTF, samt 
Kristian Lerø og Katrin Andersen fra NPG. I tillegg inngår også leder for den lokale lands-
møtekomiteen (Eirik Torjuul Halvorsen) og leder for NTFs fag- og etterutdanningsutvalg 
(Elisabet Jonsson).
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NTFs FAG- OG ETTERUTDANNINGSUTVALG

NTFs fag- og etterutdanningsutvalg har ansvar for fagprogrammet og består av:  
Leder Elisabet Jonsson, Nestleder Sverre Aukland, Arne O. Lund, Jie Yuan Wu, Kristin 
Kolltveit, Ulf Riis (UiO), Qualbi Kahn (UiT) og Kristin Klock (UiB - ikke til stede)

LOKAL LANDSMØTEKOMITE

Lokal landsmøte komite har ansvaret for lokal forankring og det sosiale programmet. 
Komiteen består av (fra venstre): Øystein Sande, Peter Nygård, Einar Eikeland, leder Eirik 
Torjuul Halvorsen & Anders Kvam Berntsen. Ikke til stede: Thea Christine Borgli Jensen, 
Kristian Lind & Arne Lund.
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NYTTIG INFORMASJON
Deltakelse på NTFs landsmøte gir 15 timer i NTFs obligatoriske etter- 
utdanningssystem. Etterutdanningstimene vil bli automatisk registrert i 
medlemmets kursprofil.  
 
Overordnet program for landsmøtet 
Torsdag 4. november 
Kl. 0900 Nordental åpner 
Kl. 1000-1700 Fagprogram og dentalutstilling 
Kl. 1900 Landsmøtetreff på Galleri Nygaten 
 
Fredag 5. november 
Kl. 0830 Nordental åpner 
Kl. 0900-1600 Fagprogram og dentalutstilling 
Kl. 1600-1800 Messemingling 
Kl. 2100 Konsert i Peer Gyntsalen, Grieghallen 
 
Lørdag 6. november 
Kl. 0900 Nordental åpner 
Kl. 0930-1330 Fagprogram og dentalutstilling 
 
Avlysning av foredrag / endringer fagprogram 
NTF kan avlyse eller utsette enkelte foredrag på fagprogrammet og/eller 
arrangere erstatningsforedrag, dersom foredraget ikke kan gjennomføres 
som følge av forhold utenfor NTFs kontroll. Dette omfatter også situasjo-
nen der norske myndigheters fraråder gjennomføringen av arrangement-
et/foredraget som følge av ekstraordinære risikositusjoner.

Spørsmål?

Spørsmål om landsmøtet 
Sissel Dahl, NTF 
sissel.dahl@tannlegeforeningen.no 
+47 22 54 74 00

Spørsmål om Nordental 
Katrin Andersen, NPG 
katrin@npg.no 
+47 23 23 41 00
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PÅMELDING
Registrering til landsmøtet gjøres på www.NTFslandsmote.no

Se s. 9 for en oversikt over de ulike deltakeravgiftene. Frist for lav 
påmeldingsavgift er 1. oktober. Etter dette øker kursavgiften med kr 600.

Inngang til Landsmøtetreff torsdag og -konsert fredag er ikke inkludert i 
landsmøteavgiften. Derimot lunsj torsdag og fredag inkludert.

Det vil også i år være mulig å melde på flere deltakere i en registrering. 
Det er ønskelig at alle betaler med kort ved registrering. Ved ønske om 
faktura vil det påløpe et fakturagebyr på kr 100.

Deltakeravgift, sosiale arrangementer og hotellopphold må innbetales 
til NPG i forkant av arrangementet. Alt må være innbetalt før man via 
e-post får tilsendt navneskilt med strekkode til påmeldte aktiviteter. Dette 
vil sendes ut ca. 1 uke før arrangementet. Etteranmeldte kan melde seg 
på frem til dagen før arrangementet, men da godtas kun betaling med 
kort, ikke faktura. Ved påmelding på stedet øker prisen med kr 800.

Påmeldingen er bindende og personlig, og kan ikke overføres til andre.

NB: I år er Nordental en integrert del av NTFs landsmøte, og man vil ikke 
kunne kjøpe inngang til kun Nordental. 

Bekreftelse og adgangstegn

Du vil umiddelbart etter registrering motta en automatisk bekreftelse via 
e-post, i motsatt fall vennligst send en e-post til NTF@npg.no. Ta kontakt 
på tlf: +47 23 23 41 00 hvis du ikke har tilgang til PC/internett.

Navneskiltet fungerer som ditt adgangstegn, og må bæres godt synlig 
alle dager. Skriv dette ut på forhånd før du ankommer arrangementet, da 
slipper du å stå i kø ved ankomst.

Strekkoden på navneskiltet vil bli skannet ved inngangen for kontroll av 
gyldig billett og innbetalt avgift.
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Avbestilling

Endringer eller avbestilling må skje skriftlig til NPG pr e-post til  
NTF@npg.no. Manglende innbetaling gjelder ikke som avbestilling.

Det vil faktureres et avbestillingsgebyr for landsmøtedeltakelsen på kr 
500 per person. Etter 25. oktober vil tilbakebetaling av innbetalt beløp 
kun skje ved innsendt legeattest.

Ved sykdomsforfall må deltakeren sende inn legeattest til NPG for å få 
refundert avgiften. Bare skriftlig kansellering er gyldig og må meddeles 
NPG før landsmøtet eller i løpet av landsmøtedagene. Etter 19. november 
vil det ikke bli tilbakebetalt landsmøteavgift.

Overnatting

For at vi skal være sikker på at vi har nok hotellrom å tilby til deltakere 
på NTFs landsmøte, er det reservert mange overnattingsrom i Bergen. 
En oversikt over de ulike hotellene og rompriser finner du sammen på 
påmeldingen på www.NTFsLandsmote.no.

Vi gjør oppmerksom på at det kanskje kan være mulig å oppnå noe bedre 
priser på eventuelle restplasser på hotellene ved bestilling på egenhånd. 
Dette skyldes at ved store bookinger lang tid i forveien blir prisene de-
finert høyere enn ved salg av restplasser. Ved avbestilling av rom i store 
romblokker er det også andre regler enn ved enkeltbookinger. 

Avbestilling av hotellrom må være NPG i hende skriftlig senest 20. okto-
ber. Ved for sen avbestilling av hotell vil man bli belastet 100 % for sin 
reservasjon. Endringer av hotellrom etter 20. oktober vil bli belastet med 
et endringsgebyr på kr. 250,- pr. person.

Alle ekstra kostnader under hotelloppholdet som måltider, minibar og 
lignende, må deltaker selv betale ved utsjekk.

NB: NTF har avtale med Nordic Choice Hotels. Se mer info under  
Fordelsavtaler under www.tannlegeforeningen.no/medlemsfordeler
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Frist for lav deltakeravgift er 1. oktober!
NB: deltakeravgiften inkluderer lunsj torsdag og fredag! (verdi 500)

      før 1/10 etter 1/10
Ordinært medlem, tannlege   kr 5500 kr 6100 
Ikke medlem, tannlege    kr 10500 kr 11000 
Ord. medlem som betaler halv kontingent kr 3000 kr 3600
Tannhelsesekretær    kr 3800 kr 4400
Tannpleier     kr 5500 kr 6100
Tanntekniker      kr 5500 kr 6100
Pensjonistmedlem    kr 2400 kr 3000
Ulønnet videreutdanningskandidat   kr 2400 kr 3000
Årskandidat som er medlem   kr 500*  kr 500*
Medlem NTF student    kr 250*  kr 250*

* Studenter og årskandidater har gratis deltakelse på fagprogrammet, og  
betaler kun for lunsjpakken (2 dager for årskandidater, og kun fredag for  
studentmedlemmer)

• Tannleger som ikke er medlem av NTF må betale dobbel  
landsmøteavgift

• Tannleger som betaler 50% medlemskontingent til NTF er  
berettiget til å betale halv landsmøteavgift 

• Pensjonistmedlem er en som ikke er yrkesaktiv
• Videreutdanningskandidat er en som følger et videreutdannings- 

program i odontologi og har redusert kontingent på grunn av dette
• Årskandidat er en som er ferdig utdannet tannlege i landsmøteåret
• Inngang til Landsmøtetreff torsdag og -konsert fredag er ikke inkludert  

i landsmøteavgiften
• Ved påmelding på stedet (i døra) øker prisen med ytterligere kr 800

Tannleger som ikke er medlemmer kan melde seg inn i NTF på  
www.tannlegeforeningen.no

DELTAKERAVGIFTER
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MOBILWEB LM2021 

Generalforsamling Norsk Odontologihistorisk Forening

Sted: Hotel Norge, møterom studio 5
Tid: Torsdag 4.november kl. 15.30

Formålet med foreningen er å fremme studiet av og interessen for 
odontologiens historie. Støtt opp om arbeidet ved å tegne støtte-
medlemskap ved å innbetale kr 200,- til Norsk odontologihistorisk 
forening, kontonummer: 0530.18.54686

Finn all informasjon om NTFs landsmøte på ett sted!
Logg inn på mobilweb og finn informasjon om bl.a. din 
personlige agenda, foredragsholdere, utstillere, praktisk 
informasjon, nyheter og aktiviteter.

www.NTFsLM.no

Personlig brukernavn og passord mottas på e-post 
sammen med navneskiltet. Dette sendes ut en uke 
før arrangementet.

DEL BILDER OG INNTRYKK  
PÅ SOSIALE MEDIER!

 
 
 
 
Tagg gjerne bildene med #NTFsLM2021 og/eller #Nordental2021
(PS: husk å sette personverninnstillingene på innlegget til “offentlig”
hvis du vil at andre skal kunne søke opp bildene)

@dennorsketannlegeforening

@tannlegefor

@tannlegeforeningen
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TORSDAG 4. NOVEMBER

LUNSJ OG DENTALUTSTILLING 1200 - 1330

#1 - Åpning
Åpningstaler & åpningsforedrag
Kunstneriske innslag
Prisutdelinger

1000 - 1200

09

10

11

12

13

14

15

16

17

# 3 - Tanntraumer
1330 - 1500

# 2 - Skuffelser i protetikken
1330 - 1500

# 9 - Orale slimhinnelidelser
1515 - 1645

#10 - Revidering av rotfyllinger
1515 - 1600

# 13 - Endodonti & mikroskop 
1615 - 1700

* Generalforsamling Norsk Odontologihistorisk Forening  
kl. 15.30, Hotel Norge. For mer informasjon - se s. 11
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FOR TEAMET / 
TANNHELSESEKRETÆRER

#1 - Åpning
Åpningstaler & åpningsforedrag
Kunstneriske innslag
Prisutdelinger

1000 - 1200

# 5 - Jo mere vi er sammen
1330 - 1400

#4 - Kliniske bilder 
1330 - 1415

#7 - Når pasienten ikke forstår
1430 - 1515

#11 - Premedisinering i praksis 
1530 - 1615

# 14 - Radiologiske undersøkelser
1630 - 1700

# 6 - Premedisinering
1415 - 1445

# 8 - Smittevern i klinikk
1500 - 1530

# 12 - Kjeveortopedi for voksne
1545 - 1615
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FREDAG 5. NOVEMBER

LUNSJ OG DENTALUTSTILLING 1200 - 1330

09

10

11

12

13

14

15

16

#29 - Avtakbar protetikk
1330 - 1415

#28 - Hvordan redde “stumpene”
1015 - 1200

#33 - Nytt fra NIOM
1430 - 1500

#16 - Gebiscus Norvegicus
0900 - 1000

#15 - Komposittfyllinger
0900 - 1030

#22 - Ulike kronetyper
1415 - 1515

#20 - Anamnese
1300 - 1400

#24 - Fremtidens tannhelsetj. 
1045 - 1200

#37 - CBCT
1515 - 1600

MESSEMINGLING 
- servering og lett underholdning i Nordental
1600 - 1800

#36 - Mineraliseringsforstyrrelser
1530 - 1615
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FOR TEAMET / 
TANNHELSESEKRETÆRER

#31 - Assistanse periodontitt
1330 - 1400

#30 - Etikk 
1330 - 1445

#35 - Dus med rus 
1500 - 1600

#34 - Etiske problemstillinger
1530 - 1600

#32 - Diabetes og munnhelse
1130 - 1200

#38 - Tannskader
1450 - 1520

#18 - Spesielle pasientgrupper
0900 - 1000

#17 - Retningslinjer periodontitt
0900 - 1000

#21 - Apnéskinner
1015 - 1100

#25 - Tenner “på skinner” 
1115 - 1200

#26 - Blikk i klinikk
1410 - 1440

#19 - Orale slimhinnelidelser
1010 - 1040

#23 - Når pasienten ikke forstår
1050 - 1120

#27 - Studentforskerprisen
Presentasjon masteroppgaver
1215 - 1315

MESSEMINGLING 
- servering og lett underholdning i Nordental
1600 - 1800
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LØRDAG 6. NOVEMBER
09

10

11

12

13

#39 - Kliniske tips fra Vestlandet
0930 - 1330

#39 - fortsPAUSE

#40 - Kirurgkameratene 
0930 - 1330

PAUSE

#40 - forts



Torsdag 4. november



Torsdag 4. november

18 

ÅpningenForedrag 1

Tid: 
kl 1000 - 1200 Musikalske innslag 

v/ Jenny Kvamme & Sondre Lerche
 
Velkomsttaler 
v/ Eirik Torjuul Halvorsen, Leder BTF 
& Camilla Hansen Steinum, President NTF
 
Åpningsforedrag v/ Thomas Hylland-Eriksen
 
Utdeling av priser
NTFs hederstegn
NTFs pris for undervisning og forskning 
Tidenes pris for beste oversiktsartikkel
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Torsdag 4. november

Foredrag 2

Tid: 
kl 1330 - 1500

Skuffelser i protetikken
Hvorfor gikk det galt?

Kan det repareres - eller må det bli revisjon?
Kunne det vært forebygget eller unngått?

Implantatretinert og tannstøttet fast og avtagbar
Kliniske havari i bilder – diskusjon omkring feil begått, 
unnlatte muligheter og feilkonstruksjoner.

I etterpåklokskapens ånd er det lett å mene mye, men 
når behandlingsvalg skal gjøres uten å vite noenting om
fremtiden synes kunnskapskløften så mye større.

Foredragsholdere: 

• Ina Charlotte Knivsberg 
Spesialist i oral protetikk, UiO 

• Lars-Fredrik Gjølstad 
Spesialist i oral protetikk, UiO 

• Erik Saxegaard 
Spesialist i oral protetikk, UiO 

• Hans Jacob Rønold 
Førsteamanuensis, Spesialist i oral protetikk, UiO

 

Ina Charlotte 
Knivsberg

Hans Jacob Rønold

Erik Saxegaard

Lars-Fredrik
Gjølstad



Torsdag 4. november
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Tanntraumer Foredrag 3

Tid: 
kl 1330 - 1500

Magnus Bratteberg
Tannlege PhD, 
VLFK

Del 1 Tannskader - biologi og behandling 

En tannskade bør nesten alltid vurderes som en akutt- 
situasjon og dermed behandles umiddelbart for å lindre 
smerte, stabilisere displasserte tenner og rekonstruere 
tapt hardvev for å forbedre prognosen til de affiserte 
tennene. Ettersom tannskader er uforutsigbare, er det 
utfordrende å nøyaktig bestemme prognosen for de 
ulike skadetypene.

Optimal behandling av tannskader avhenger av en riktig  
diagnose. De unike momentene i biologien ved tannskader  
viser viktigheten av en riktig og konservativ behandlings- 
strategi som er tuftet på biologi for å minimere de 
langsiktige konsekvensene av tannskader og dermed 
øke sannsynligheten for langvarig overlevelse av de in-
volverte tennene.

Del 2 Tanntraume hos voksne og barn, interdisiplinært  
samarbeid mellom allmennpraktiker og kjeveortoped
 
I dette foredraget vil det fokuseres på hvordan tann-
traumer kan løses med interdisiplinært samarbeid mel-
lom allmennpraktiker og kjeveortoped.

Teori, økonomiske aspekter, hvilke traumer utløser Helfo  
refusjon, estetiske og funksjonelle problemstillinger vil  
belyses med kasuistikker og kliniske bilder.

Paul Kåre Sæle
Privatpraktiserende 
kjeveortoped, Bergen 
TKVestland, senter for 
leppe-kjeve-gane-
spalte 
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Torsdag 4. november

Foredrag 4

Tid: 
kl 1330 - 1415

- begrensninger og muligheter

Enhver i tannhelseteamet bør beherske klinisk 
fotografering for å ivareta dokumentasjonskravet. 
Dette kan være krevende om en ikke har grunnleggende 
kunnskap og tekniske ferdigheter. 

Våre forelesere vil gå igjennom fotoutstyr, innstillinger 
og teknikker for å ta gode kliniske bilder. 

Videre blir det tanker rundt bruk av kliniske bilder i 
sosiale media, sett fra både tannlegen og juristen sitt 
ståsted.

Kliniske bilder i journal og på web

Kjetil Reisegg
Tannlege, UiB

Christoffer Bjelland
Privatpraktiserende
tannlege, Bergen
Instruktørtannlege
Seksjon for endodonti, UiB

Silje Nicolaysen
Jurist, NTF



Torsdag 4. november
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Jo mere vi er sammen, 
jo sprøere blir vi

Foredrag 5

Tid: 
kl 1330 - 1400

Kjell Størksen
Tannlege, Bergen

Det er ikke mange arbeidsplasser hvor en arbeider så tett  
sammen og så tett på pasientene som ved en tann- 
klinikk. 

Dette samspillet blir ekstra artig når vi har de spesielle 
pasientene med litt uvanlige munnhuleproblemer og litt 
uvanlige krav. 

I dette miniforedraget skal vi ha et humoristisk blikk på  
møtene med disse pasientene, hvor evnen til å takle ulike 
mennesker blir like viktig som det odontologiske. Der vil  
tannhelsesekretærens kunnskap og evner ha stor betyd-
ning for behandlingen vi kan gi. 

Målgruppe
Tannhelsesekretærer
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Foredrag 6

Tid: 
kl 1415 - 1445

 – I spekteret fra lykkerus til fortvilelse

Foredraget vil fokusere på bruk av premedisinering i den  
kliniske hverdagen. Hvordan kan tannhelsesekretæren 
bistå tannlegen og bidra til at sedasjonen skal ha mest mulig  
gunstig effekt.

Målgruppe
Tannhelsesekretærer

Premedisinering i praksis

Maren Agdal
Spesialist i pedodonti, 
PhD
TkVestland

Bjørn Kubon
Privatpraktiserende, 
Bergen 
Spesialist i oral kirurgi  
og oral medisin,
Kjevekirurgisk avdeling 
Haukeland sykehus
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“Hæ?” (Når pasienten ikke forstår)Foredrag 7

Tid: 
kl 1430 - 1515

Linda Stein
Førsteamanuensis,
UiT 

Helsekompetanse er et nytt begrep og aktuelt tema for  
tannleger. Det handler om personers ferdigheter, kunnskap 
og motivasjon til å få tilgang til, forstå, vurdere og anvende  
helseinformasjon. Helsedirektoratets rapport fra 2021 
viser at en av tre nordmenn har lav helsekompetanse. 

Den nye nasjonale forskriften om tannlegeutdanning 
fastslår at fremtidens tannleger skal ha kunnskap om 
begrepet helsekompetanse, og hvordan variasjoner i 
helsekompetanse påvirker ulike pasient- og brukergrup-
pers sykdomshåndtering, mestring og egenomsorg.

Foredraget tar for seg hvilke implikasjoner pasienter og på- 
rørende med lav helsekompetanse har for tannhelsep-
ersonell, og hvordan man kan møte disse pasientene i 
praksis.
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Foredrag 8

Tid: 
kl 1500 - 1530Grunnlaget for alt smittevernarbeid er basale smittevern- 

rutiner, som må være gode nok til at all tannbehandling 
er trygg for pasient og behandler uavhengig av smittes-
tatus. 

Foredraget vil informere om riktig beskyttelsesutstyr og 
gode rengjørings/desinfiserende rutiner til aerosol – ikke 
aerosolgenererende prosedyrer.  

Målgruppe
Tannhelsesekretærer

Smittevern i klinikk

Marita Evensen
Diakon, sykepleier, 
Avdeling for oral kirurgi 
og oral medisin, UiO
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Orale slimhinnelidelser i 
tannlegepraksis 

Foredrag 9

Tid: 
kl 1515 - 1645

Formålet med foredraget er å øke kunnskapen i tannlege-
praksis om de vanligst forekommende slimhinnelidelser 
i befolkningen. I tillegg er målet at tannleger skal få  
innblikk og øke kunnskapen om mer spesielle patologiske 
sykdomstilstander som forekommer i munnslimhinnen. 

I foredraget får man også lære om å vurdere behov for 
videre utredning, og henvisning av orale slimhinne- 
lidelser, til spesialist innen feltet oral kirurgi og oral  
medisin. 

Faglig innhold omfatter: 
• Presentasjon av de mest vanlige slimhinnelidelsene 

med symptomer, klinisk funn, utredning og diagnos-
tikk, samt behandling. 

• Kliniske kasus presenteres der sykdomstilstanden 
i munnslimhinnen også har kunnet gjenspeile mer 
allmennmedisinske forhold som immunsuppresjon, 
gastrointestinal sykdom, blodsykdom mm. 

 

Evelyn  
Neppelberg 
Førsteamanuensis, 
spesialist i oral kirurgi 
og oral medisin
Haukeland Universitets- 
sykehus, UiB 
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Foredrag 10

Tid: 
kl 1515 - 1600

Inge Fristad
Professor, UiB

Befolkningsstudier i de fleste land viser høy forekomst 
av apikal periodontitt på rotfylte tenner. Beslutning 
om revisjon av rotfyllinger må baseres på eksisterende 
kunnskap om hvorfor apikale prosesser ikke tilheler etter 
gjennomført endodontisk behandling. 

Tekniske aspekter eller komplikasjoner knyttet til  
tidligere rotfylte tenner kan være tilleggsfaktorer som 
påvirker beslutningsprosessen. De biologiske årsakene 
til manglende tilheling vil først bli gjennomgått siden 
disse vil kreve ulike tilnærminger når videre behandling-
splan skal legge opp i hvert enkelt tilfelle. 

Basert på denne kunnskapen vil ulike behandlings- 
strategier og tekniske aspekter rundt disse bli gjennom-
gått. 

Når skal rotfyllingen revideres  
og hvordan gjør vi det?
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Premedisinering i praksis Foredrag 11

Tid: 
kl 1530 - 1615

– I spekteret fra lykkerus til fortvilelse

Foredraget vil fokusere på bruk av premedisinering i 
den kliniske hverdagen. Når kan man forvente at pre- 
medisinering lykkes og hvilke faktorer øker risikoen for 
at pasienten og behandler får en dårlig erfaring?

Maren Agdal
Spesialist i pedodonti,
PhD
TkVestland

Bjørn Kubon
Privatpraktiserende  
Spesialist i oral kirurgi  
og oral medisin 
Kjevekirurgisk avdeling 
Haukeland sykehus
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Foredrag 12

Tid: 
kl 1545 - 1615

Hva er mulig å behandle og hvilke  
behandlingsalternativer finnes i 2021?

I dette foredraget vil det fokuseres på hva som er mulig 
å behandle på den voksne pasient slik at tannhelse- 
sekretærer kan besvare spørsmål fra pasienter som  
ønsker kjeveortopedisk behandling. Informasjon om 
økonomiske aspekter og hvilken problemstilling som 
utløser refusjon fra Helfo. Forskjellige behandlings- 
muligheter og apparaturer vil beskrives og vises med 
kliniske bilder.

Målgruppe
Tannhelsesekretærer

Kjeveortopedisk behandling for 
voksne

Paul Kåre Sæle
Privatpraktiserende 
kjeveortoped, Bergen 
TKVestland, senter for 
leppe-kjeve-gane-
spalte 
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Endodonti med og uten 
mikroskop

Foredrag 13

Tid: 
kl 1615 - 1700

Hva skal man tenke på?

To viktige forutsetning for all endodontisk behandling 
er kunnskap om rotkanalanatomi og tilstrekkelig innsyn 
i arbeidsfeltet. Det siste kan være vanskelig å tilfreds- 
stille dersom det er obliterasjoner som gjør at rot- 
kanalene ligger dypt nede i tannen. 

Dette er ofte tilfellet ved naturlig aldring og ved om- 
fattende restaureringer som har fremskyndet dentin-
dannelsen. Spesielt gjelder dette kronetenner hvor  
mangel på lysgjennomskinn i tillegg bidrar til et lite 
opplyst arbeidsfelt. Lys og forstørrelse er avgjørende i 
disse tilfellene og ulike hjelpemiddel kan bidra til å lette 
arbeidet slik at dette kan gjøres på en forutsigbar måte. 
Forelesningen vil ta opp ulike valg og strategier i denne 
forbindelse.    

Inge Fristad
Professor, UiB
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Foredrag 14

Tid: 
kl 1630 - 1700

Den konvensjonelle radiologiske undersøkelsen, pano-
rama- og intraorale røntgenbilder, er en viktig del av 
diagnostisk vurdering og oppfølging av pasienter i en 
tannlegepraksis.

Disse undersøkelsene danner grunnlag for behandling 
samt for hva vi ønsker å henvise for videre utredning.

Målet med dette foredraget er å belyse mulighetene vi 
har med de konvensjonelle undersøkelsesmetodene, for 
å oppnå best mulig diagnostisk utbytte.

Hvordan skal vi bli bedre å tenke 3D i 2D bildet?

Optimalisering av radiologiske  
undersøkelser for bedre diagnostikk 

i allmennpraksis

Katarzyna K. Skramstad
Spesialist i kjeve- og 
ansiktsradiologi
Privatpraktiserende, Oslo
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SOSIALT PROGRAM

Landsmøtetreff 
Tid: Torsdag 4. november kl. 1900 
Sted: Galleri Nygaten 
 

Vi feirer Bergen tannlegeforenings 130. årsjubileum og åpning av lands-
møtet med tapas og noe godt i glasset torsdag kveld. 
 

Jan Eggum holder intimkosert, etterfulgt av DJ og litt annen under- 
holdning. Her er det plass for mingling og gode muligheter til å ta igjen 
noe av det sosiale samværet vi har savnet gjennom pandemien.  
NB: Begrensede plasser, så vær tidlig ute med å kjøpe billett! 
 

Pris: kr 800,- inkludert mat (drikke kjøpes selv) 
 

Messemingling Nordental 
Tid: Fredag 5. november kl. 1600 - 1800 
Pris: Gratis  
Se mer info s. 63 
 

Landsmøtekonsert
Tid: Fredag 5. november kl. 2100 
(dørene åpner kl. 2100, konserten starter kl. 2200) 
Sted: Peer Gyntsalen, Grieghallen 
 

Etter middag hver for oss møtes vi igjen i Grieghallen for konsert med 
kjente Bergensartiser. Først ut er Sondre Lerche, etterfulgt av Lars Vaular. 
Kvelden avsluttes med Tarjei Strøm som DJ. 
 

Pris: kr 790,-

 
Billetter til landsmøtetreff og -konsert kjøpes  
sammen med påmelding på www.NTFsLandsmote.no
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Hvordan lage enda bedre 
komposittfyllinger

Foredraget vil gjennomgå indikasjoner og protokoller 
for å kunne legge solide, funksjonelle og estetiske 
komposittfyllinger. Valg av materialer, instrumenter og 
teknikker presenteres. 
 
Anteriore fyllinger; gode tips og rutiner som gjør 
det enklere å lykkes med sjikt-teknikk på anteriore 
restaureringer, uten å måtte gå til storinnkjøp av nytt 
utstyr. Det vil være et fokus på teknikker som er mulig 
å gjennomføre i en ellers travel hverdag, med utstyr 
de fleste av oss allerede har på klinikken. Kursets mål 
er å ta bort noe av uforutsigbarheten forbundet med 
anteriore fyllinger, gjennomgang av fargebestemmelse, 
matrisevalg, pussing og polering. 
 
Posteriore fyllinger; Hvordan oppnå et godt kontakt-
punkt, funksjonell okklusjon og anatomi, unngå etters-
merter og få god holdbarhet på restaureringene. 
 
Gjennomgang av god matriseteknikk, oppbygging, 
utforming av okklusal anatomi, puss og polering. Valg 
av materialer, utstyr og teknikker presenteres, rikelig 
illustrert med kliniske kasus. 
 
Foredraget vil omhandle hvilke materialer av kompositt 
som egner seg best til posteriore fyllinger, da kanskje 
særlig ved klasse II. Matrise-teknikker og produkter her 
vil bli nevnt, samt også kasus der bulk-fill kan være 
indisert. I tillegg vises teknikker for å oppnå best mulig 
solide fyllinger posteriort, både tannanatomisk og 
estetisk.

Foredrag 15

Tid: 
kl 0900 - 1030

Martin Hoftvedt
Privatprakt., Oslo
Instruktørtannlege,  
UiO

Arne Lund
Privatprakt., Bergen

Christoffer Bjelland
Privatprakt., Bergen
Instruktørtannlege,
UiB
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Foredrag 16

Tid: 
kl 0900 - 1010

 - Tips og triks om helproteser for å kunne ha 
det litt mer gøy

Det er stadig færre pasienter som skal ha fremstilt  
helproteser, særlig i de store byene. De som trenger  
helproteser, kan også være en mer utfordrende gruppe 
enn for mange år siden. 

I dag skal vi lage proteser til geriatriske pasienter, 
pasienter med rusproblemer og pasienter med psykiske 
utfordringer. Nyutdannede kolleger får dessuten lite 
eller ingen trening i helprotetikk i løpet av studiet. 

Forelesningen vil fokusere på praktisk/kliniske ut-
fordringer og se om det kan finnes enklere måter å 
fremstille avtakbare proteser på. 

Gebiscus Norvegicus

Kjell Størksen
Tannlege
Bergen
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One size fits all? 
- Hvordan lykkes med periobehandling i  
klinikken

Behandling av marginal periodontitt kan oppleves  
frustrerende, tidkrevende og vanskelig - både for  
behandler og pasient. Et av formålene med 2018  
klassifikasjonen av periodontale sykdommer var å  
standardisere periodontal behandling med bakgrunn i 
hva som faktisk fungerer og ikke fungerer i klinisk prak-
sis.  

I 2020 ble det derfor publisert evidensbaserte kliniske 
retningslinjer for behandling av periodontitt i stadi-
um 1-3.  I retningslinjene ble periodontal behandling  
strukturert og gjennomgått med tanke på behandlings- 
effekt.  Men som vi vet, så passer en type behandling 
sjelden for alle pasienter. Dette foredraget belys-
er hvordan klinikere kan omsette retningslinjene for  
behandling av periodontitt til praktisk daglig bruk for 
å gi en best mulig behandling for den enkelte pasient. 

Foredrag 17

Tid: 
kl 0900 - 1000

Kristin Kolltveit
Tannlege
Spesialist i periodonti
Privatprakt., Ringerike

Dagmar Fosså Bunæs
Førsteamanuensis
Spesialist i periodonti, 
UiB
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Foredrag 18

Tid: 
kl 0900 - 1000

 - Utfordringer ved spesielle pasientgrupper

Har du opplevd å bli usikker når du møter pasienter med 
psykiske lidelser?

Synes du det kan være skummelt/utfordrende å ta imot 
pasienter som sliter med rusavhengighet? 

Ønsker du konkrete tips og triks som gir både deg og 
pasienten en trygg relasjon og trygg tannbehandling?

Ønsker du å utgjøre en forskjell for en sårbar pasient-
gruppe?

Foredragsholderne har vært med å bygge opp sykehus-
tannklinikken på LDS siden 2006 og har lang erfaring 
med å samarbeide om å behandle pasienter med alvorlig 
psykiske lidelser og rusavhengighet. Vi viser med prak-
tiske eksempler hvordan vi møter og behandler denne 
pasientgruppen. 

Målgruppe
Tannhelsesekretærer

Ingen er bare det du ser

Sissel  
Abrahamsson 
Pasientkoordinator,  
TAKO-senteret,  
Lovisenberg diakonale 
sykehus.

Helena O. Haugbo 
Sykehustannlege
TAKO-senteret,  
Lovisenberg diakonale  
sykehus 
Spesialistkandidat i  
periodonti, UiO 
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Orale slimhinnelidelser  
– røde, hvite, blemmer eller sår 

Forandringer i munnslimhinnen kan være smertefulle, 
særlig hvis der er sårdannelser. I andre tilfeller er foran-
dringene symptomfrie, og de oppdages tilfeldig av en 
tannpleier eller tannlege ved en rutinekontroll. 

Slike forandringer er i de fleste tilfeller ufarlige, men i 
noen tilfeller kan det være en risiko for kreftutvikling. 
Foredraget gir en oversikt over de ulike typene av orale 
slimhinnelidelser, med spesiell vekt på klinisk utseende, 
hva som kan være årsaken til forandringen og hvordan 
en diagnose stilles. 

Målgruppe
Tannhelsesekretærer

Foredrag 19

Tid: 
kl 1010 - 1040

Anne Christine  
Johannessen 
Professor i oral  
patologi, UiB
Haukeland  
universitetssykehus 
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Foredrag 20

NB! Ny tid: 
kl 1300 - 1400

 Hva var poenget med det igjen?

Er anamnese noe vi tar opp for å gi et profesjonelt og 
skikkelig inntrykk - “ha ting på stell”, eller kan det være 
av praktisk nytte?  

Veldig mye tannlegearbeid går helt fint til tross for 
både sykdommer og medikamenter, men kunnskap om 
pasientens medikasjon og helsetilstand kan gjøre hver- 
dagen langt mer forutsigelig og spare pasienten for 
ubehag og risiko. Anamnese, blodfortynnende, anestesi 
osv. er ting som blir tatt opp i dette foredraget.

Anamnese

Cecilie Gjerde
Seksjonsleder/postdoc., 
spesialist i oral kirurgi  
og oral medisin, UiB 

Sigbjørn Løes 
Professor, UiT
Avdelingssjef, 
Kjevekirurgisk avd. 
Haukeland  
universitetssykehus
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Apnéskinner for viderekomne
Dette foredraget er for deg som ønsker å gå litt dypere 
inn i behandling med apneskinner. Vi vil komme inn på 
nyvinninger innen fagfeltet, nye behandlingsmetoder og 
tips dersom du ikke kommer i mål med standard apne-
skinnebehandling. 

Vi skal bl.a. innom hvorfor objektiv måling av pasient- 
etterlevelse er viktig i behandling med apneskinner og 
hvordan akustisk pharyngometri kan brukes for å finne 
den optimale posisjonen til apneskinne og hvordan man 
kan håndtere posisjonsavhengig søvnapne. 

Vi bygger vår behandling med apneskinner på evidens-
basert kunnskap.

Foredrag 21

Tid: 
kl 1015 - 1100

Kjersti Gjerde
PhD stipendiat,  
overtannlege  
Senter for søvnmedisin 
UiB,  
Haukeland 
Universitetssykehus

Ulrik Leidland 
Opsahl
Spesialist i  
oral protetikk  
PhD-stipendiat, UiB
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Foredrag 22

NB! Ny tid:  
kl 1415 - 1515 

Foredraget vil gi en oppdatering på ulike materialer til 
bruk som kronematerialer. Vi vil presentere hva som er 
nytt og hvordan vi kan benytte de ulike materialene best 
mulig for å sikre fornøyde pasienter og gode resultater 
på lang sikt. 

Gjennom ulike kliniske scenarier vil vi diskutere  
fordeler og ulemper ved de alternative materialene vi 
har til rådighet i dag. Vi vil belyse vanlige feil og illus-
trere hvordan disse kan unngås.

Ulike kronetyper på 
ulike indikasjoner

Marit Øilo
Professor, UiB
 

Christine Jonsgar 
Spesialist i oral  
protetikk, UiB
Privatpraktiserende,  
Bergen
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Tannhelsesekretærens rolle 
når pasienter ikke forstår  

Har du opplevd at pasienter og pårørende ikke forstår 
informasjon du gir dem på tannklinikken eller over tele-
fonen? Da er du ikke alene! Ferske tall viser at hele en av 
tre voksne har såpass store problemer med helseinfor-
masjon at de går glipp av opplysninger og timeavtaler 
som er viktig for deres egen eller sine barns helse. 

Foredraget handler om hva som kjennetegner pasient-
er som har problemer med å forstå, og hvordan tann-
helsesekretærer kan bidra til at informasjon og kommu-
nikasjon med disse pasientene blir bedre.

Målgruppe 
Tannhelsesekretærer
 

Foredrag 23

Tid: 
kl 1050 - 1120

Linda Stein
Førsteamanuensis
UiT 
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Foredrag 24

NB! Ny tid: 
kl 1045 - 1200

I et år med stortingsvalg og tannhelse som hett tema 
er det all grunn til å stille seg det store spørsmålet  
om tannhelse skal være en universell rettighet eller  
behovsprøvd velferdsgode.
 
Med utgangspunkt i ny regjeringsplattform for stortings- 
perioden vil det trolig forslås en gradvis utvidelse av  
dagens tannhelsetjeneste, både i form av finansiering 
og organisering. Det er likevel flere ubesvarte spørsmål 
om hvordan avgrensningen skal gjøres og hvem som skal 
sikres tilgang til nødvendig tannbehandling. Og hvordan 
kan man best legge til rette for en kompetent tannlege-
stand som bidrar til et behandlingstilbud av høy kvalitet 
og god pasientsikkerhet?
 
Til debatten inviteres et knippe stortingspolitikere som 
representerer henholdsvis den nye regjeringen, partier 
på høyre og venstresiden som har en markert tannhelse-
politikk, samt et parti fra den nylig avgått regjeringen.
 
Det hele vil ledes av en dyktig og kjent møteleder, og 
NTF satser på spørsmål fra salen og gode oppsummer-
ende kommentarer fra både egen president og politisk 
kommentator i Bergens Tidende.
 
NTF ønsker landsmøtedeltakerne velkommen til å si sin 
mening om fremtidens tannhelsetjeneste!

Fremtidens tannhelsetjeneste
- Tannhelse – universell rettighet eller  

behovsprøvd velferdsgode?
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Tenner «på skinner» i allmenn-
praksis 
Alignerbehandling har hatt en eksplosiv vekst de siste 
årene. Både tannlegene og pasientene eksponeres for 
en tiltakende markedsføring fra produsentene. Indikas-
jonene strekkes lengre og lengre. 

«Alle» tannleger skal tilby dette, men hvor går grensen 
for hva allmenntannlegen kan og bør gjøre? 

Får pasienten alltid den optimale behandling med  
skinner? 

Emner på forelesningen vil være pasientseleksjon,  
kompetansekrav, etikk, kontrakter, refusjon, retensjon, 
behandlingsalternativ og fallgruver. 

Foredrag 25

Tid: 
kl 1115 - 1200

Eirik Torjuul  
Halvorsen 
Privatpraktiserende 
Spesialist i kjeve- 
ortopedi, Bergen 
Kompetansegruppen  
for ortognatisk kirurgi, 
UiB
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Foredrag 26

NB! Ny tid: 
kl 1410 - 1440

Tom Paulseth
Privatpraktiserende, 
Bergen
Instruktørtannlege, UiB

Den kliniske hverdag er alltid utfordrende og ofte må 
man finne utradisjonelle løsninger.
 
Tannlege og tannhelsesekretær kan sammen bruke 
teknikker og materialer og utvide indikasjonsområde 
for best mulig tilpasset behandling.
 
Foredraget vil belyse hvordan man kan løse kliniske  
situasjoner litt utenom det vanlige.

Målgruppe
Tannhelsesekretærer

Blikk i klinikk
Kreative løsninger på ulike problemstillinger
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NTFs Studentforskerpris Foredrag 27

Poster- 
presentasjon  
 
kl 1215 - 1315

Prisutdeling

kl 1630 

NTFs Torg,  
Nordental

Den årlige NTFs Studentforskerpris gir studentene mulighet til  
å presentere masteroppgaver/studentprosjekt på landsmøtet. 

Beste presentasjon honoreres med kr 20 000, NTFs diplom og  
presentasjon i NTFs Tidende. 

Her er årets nominerte:

Universitetet i Oslo
• “Økt fokus på munnhelse hos eldre i sykehjem”  

v/ Inger Johanne Linjord & Lilliane Sandal Nodevik 
(veiledere Janicke Liaaen Jensen & Lene Hystad Hove

• “Melatonins effekt på orale inflammasjoner og beintilheling”  
v/ Stine Milovanovic 
(veileder Trude Maria Haug) 

Universitetet i Tromsø
• “Tannhelseinformasjon på norske blogger” 

v/ Ingrid Eline Holm & Tora Møller Olsen  
(veileder førsteamanuensis Linda Stein)

• “Influence of professionally assessed normative orthodontic 
treatment need on adult OHRQoL” 
v/ Magne Alexandersen Dahlberg & Anders Konradsen  
(veileder førsteamanuensis Anders Sjögren) 

Universitetet i Bergen
• “Test av bindestyrke av et nytt fyllingsmateriale sammenlignet 

med en tradisjonell glassionomer” 
v/Arabi Selvanathan, Janne Angen Indergård & June Bolme 
(veiledere professor Nils Roar Gjerdet og førsteamanuensis 
Torgils Lægreid)

• “Handling and Application of Human Mesenchymal Stem Cells 
in Maxillofacial Bone Regeneration” 
v/ Victor Olivier Gerard og Hundaol Asnake  
(veiledere Cecilie Gjerde, DDS, Ph.D., Mohammed A. Yassin, DDS, 
Ph.D. and Shuntaro Yamada, DDS, MSc)
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Foredrag 28

NB! Ny tid: 
kl 1015 - 1200

Hvordan redde «stumpene»? 
Alle ønsker vi å beholde egne tenner «livet ut» - selv om 
aldersbetingete sykdommer skulle komme til å utfordre 
den orale helsen.

Små endringer i allmenntilstanden kan føre til store  
kliniske utfordringer som galopperende rotkaries, løse 
broer, frakturerte kroner, ankertenner som må ek-
straheres etc. Ofte forekommer disse tilstandene i  
kombinasjon med et større periodontalt festetap. 

Virkelig problematisk blir det når optimal behandling 
vanskeliggjøres på grunn av en redusert evne til å tåle 
omfattende og langvarig behandling. 

Hvor langt kan man komme med såkalte «semiperm-
anente» og /eller «provisoriske» løsninger? I denne  
presentasjonen vil en gerodontolog, en kariolog og 
en protetiker hevde at slike «forenklete» behandlings- 
former kan være hensiktsmessig på spesielt begrunnete 
indikasjoner. Presentasjonen baseres på kliniske kasus.

Gunhild V. Strand
Professor, UiB

Siri F. Kvalheim 
Prosjektleder/forsker
Privatpraktiserende 
spesialist i oral  
protetikk, Bergen

Tom Paulseth
Privatpraktiserende 
tannlege, Bergen
Instruktørtannlege UiB
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Avtagbar protetikk på periopasienter 
Protetikk på pasienter behandlet for marginal periodon-
titt kan være utfordrende. Er tannsettet sterkt redusert, 
så er avtagbar protetikk i mange tilfeller en god løsning.

Dette foredraget vil gi en oversikt over forskjellige  
alternative avtagbare proteser til pasienter med  
marginal periodontitt. 

Fokus vil være spesielt på kombinasjonsproteser og 
konusretinerte avtakbare proteser. 

Når og hvorfor velger vi det ene eller det andre alter-
nativet? 

Det vil bli vist trinnvis fremgangsmåte for fremstilling 
av kombinasjonsproteser og konusproteser. Til slutt blir 
det en kort gjennomgang av aktuelle trygdetakster.

Foredrag 29

Tid: 
kl 1330 - 1415

Knut-Erik Jacobsen
Privatpraktiserende 
spesialist i oral  
protetikk, Oslo
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Foredrag 30

Tid: 
kl 1330 - 1445

Per Nortvedt
Professor emeritus 
Senter for medisinsk 
etikk, UiO

Etikk i den kliniske hverdagen 
– refleksjon og praktisk problemløsning

Foredraget vil diskutere ulike etiske problemstillinger av 
praktisk og klinisk betydning for tannleger. 

Det kan være problemstillinger i grenseoppgangen  
mellom pasientens ønsker og det som er faglig forsvarlig, 
- grenseoppgangen til estetikk/kosmetikk – pasient som 
ønsker blekeskinne av medisinsk årsak. 

Det kan være problemstillinger når pasienten ikke 
har samtykkekompetanse, konflikter med pårørende,  
utfordringer mht. informasjon, kollegialitet, i tann- 
behandling av barn, pasienter med fobier, eldre osv. 

Vi vil også si noe om sentrale etiske prinsipper, verdier 
og juridiske føringer i tannbehandling.

Bjørn Hofmann
Professor i medisinsk 
filosofi og etikk, 
NTNU, Gjøvik 
Senter for medisinsk 
etikk, UiO
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Assistanse og instrumenter 
ved diagnostikk og behandling 
av periodontitt 
Behandling av periodontitt forutsetter en grundig  
klinisk og røntgenologisk undersøkelse. Deretter utføres 
behandling som systematiseres i ulike behandlings- 
faser: ikke-kirurgisk og kirurgisk periodontal behandling 
og periodontal vedlikeholdsbehandling. 

Undersøkelsen og behandlingen kan oppleves krevende 
for både pasientene og for tannhelseteamet. Det forut- 
setter at tannhelsesekretæren har kunnskap om  
periodontitt og om prosedyrene som utføres.  

I dette foredraget vil tannhelsesekretærens arbeids- 
oppgaver gjennomgås fra periodontal undersøkelse og 
frem til vedlikeholdsbehandlingen. 

Formålet med foredraget er å øke forståelse og kunnskap 
for assistanse ved periodontal behandling.

Målgruppe
Tannhelsesekretærer

Foredrag 31

Tid: 
kl 1330 - 1400

Dagmar Bunæs
Spesialist i  
periodonti
Førsteamanuensis,  
UiB

Stine Andersen Lekve 
Tannhelsesekretær
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Diabetes og munnhelse 

Diabetes er ikke én, men flere kroniske sykdommer  
som har til felles at kroppen mangler hormonet  
insulin. Hovedtypene er diabetes type 1 og diabetes  
type 2.  

Diabetes påvirker hele kroppen, også munnhulen. God 
tannhygiene og tannbehandling er viktig for å oppret-
tholde et stabilt blodsukker og forebygge diabeteskom-
plikasjoner. 

For diabetikeren er det viktig å informere tannlegen 
om at man har diabetes, eventuelle medikamenter og 
hva langtids-sukkeret er (HbA1c), uansett om diabetes- 
sykdommen er godt eller dårlig regulert. I dette foredra-
get gjennomgås hva diabetes er og hvordan det påvirker 
munnhelse og adferd. 

Målgruppe
Tannhelsesekretærer
 

Foredrag 32

NB! Ny tid: 
kl 1130 - 1200

Kristin Kolltveit
Tannlege
Spesialist i periodonti
Privatprakt., Ringerike
Styremedlem,  
Nasjonalt Diabetes 
Forum
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Nytt fra NIOM 
Digital tannbehandling sett med  
tannteknikerens kritiske øyne

Er 3D-printbare materialer bedre og tryggere enn  
tradisjonelle alternativer? 

NIOM har flere prosjekter som undersøker nettopp dette. 
Vi ønsker å dele våre erfaringer fra forskning innen  
fresing og 3D-printing. 

Det har tatt lang tid for resinbaserte materialer å bli 
godkjent i EU for klinisk bruk. Dette foredraget vil  
diskutere hvilke muligheter som finnes innen 3D-print-
ing av slike materialer, og tilbyr også tannteknikers eget 
perspektiv i dette arbeidet.
 

Foredrag 33

Tid: 
kl 1430 - 1500

Ketil Hegerstrøm 
Haugli
Gjesteforsker, NIOM
Tanntekniker

Hilde 
Molvig Kopperud
Laboratorieleder,  
NIOM
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Etiske problemstillinger i 
markedsføring 

Markedsføringen av tannlegetjenester har blitt mer  
aggressiv. Mange bruker «smarte» måter å tiltrekke seg 
pasienter på, slik som lokke-priser og gratis undersøkel-
ser. 

Hvordan skal man forholde seg til dette? 
Blir man akterutseilt om man ikke følger med i timen? 
Eller bidrar man til en «forsøpling» av bransjen? 

Foredragsholderen vil i sitt foredrag peke på viktige 
etiske aspekter ved markedsføring av tjenester med vekt 
på betydningen av informasjon, kvalitet og tillit.

Målgruppe
Tannhelsesekretærer

Bjørn Hofmann
Professor i medisinsk 
filosofi og etikk, 
NTNU, Gjøvik  
Senter for medisinsk 
etikk, UiO

Foredrag 34

NB! Ny tid: 
kl 1530 - 1600
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Foredrag 35

Tid: 
kl 1500 - 1600

Helena O. Haugbo
Sykehustannlege
TAKO-senteret,  
Lovisenberg  
diakonale sykehus
Spesialistkandidat i  
periodonti, UiO

Dus med rus 

Oral helse og tannbehandling til pasienter med 
rus og psykiatriske utfordringer

Har du opplevd å bli usikker under tannbehandling av 
pasienter med psykiske lidelser?

Synes du det kan være skummelt/utfordrende å ta imot 
pasienter som sliter med rusavhengighet? 

Er du interessert i å lære om hvordan oral helse henger 
sammen med mental helse?

Ønsker du konkrete tips og triks som gir både deg og 
pasienten et faglig løft og større innsikt i oral helse- 
relatert livskvalitet? 

Da er denne forelesningen noe for deg!

Foredragsholderne har vært med å bygge opp sykehus-
tannklinikken på LDS siden 2006 og har lang erfaring 
i å behandle pasienter med alvorlig psykisk lidelse og 
rusavhengighet. Du vil få presentert relevante kasu-
istikker tuftet på akademisk litteratur og erfaringer fra 
lang klinisk praksis ved LDS. Pasienter i denne gruppen 
krever ofte tverrfaglig tilnærming og samarbeid med 
andre yrkesgrupper, vi vil også gi eksempler på dette.

 

Therese Gran
Sykehustannlege 
TAKO-senteret,  
Lovisenberg  
diakonale sykehus
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Foredrag 36

NB! Ny tid: 
kl 1530 - 1615

Torgils Lægreid 
Førsteamanuensis, UiB
Privatpraktiserende 
tannlege, Bergen

Dentale mineraliserings- 
forstyrrelser 

- klassifisering og estetisk behandling 

Mineraliseringsforstyrrelser som dental fluorose, MIH, 
amelogenesis og dentinogenesis imperfekta, og lokale 
mineraliseringsforstyrrelser er tilstander de fleste tann-
leger observerer med jevne mellomrom i sin praksis. 

Noen av disse er ikke behandlingskrevende, mens  
andre trenger behandling av for eksempel symptoma-
tiske eller estetiske årsaker. 

Foredragsholderen vil først gi en kort oversikt over  
aktuelle tilstander og klassifisering av disse, og deretter 
komme inn på muligheter for estetisk behandling av  
affiserte tenner dersom dette anses som nødvendig. 

Foredraget vil være rikt illustrert med kliniske kasus.
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CBCT i diagnostikk og  
behandlingsplanlegging 
I tillegg til en grundig pasienthistorie og klinisk  
undersøkelse er røntgenbilder viktig for å diagnostisere 
og kartlegge sykdom hos pasientene.

CBCT /3D opptak har vært et stort fremskritt innen  
tannbehandling og utredning av ulike odontologiske 
problemstillinger.

Foredraget vil belyse de vanligste kliniske problem- 
stillingene der CBCT undersøkelse kan være avgjørende 
for diagnostikk og behandlingsplanlegging.

Foredrag 37

Tid: 
kl 1515 - 1600

Stig Løvold
Instruktørtannlege  
spesialistkandidat i 
Kjeve- og Ansikts- 
radiologi  
Seksjon for Kjeve-  
og Ansiktsradiologi, 
UiB
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Foredrag 38

NB! Ny tid:  
kl 1450 - 1520

Magnus Bratteberg
Tannlege, PhD, VLFK

Tannskader 
– når traumepasienten ringer

Tannhelsesekretæren er den i behandlingsteamet som 
møter pasienten først; de mottar den første telefonen 
fra pårørende eller pasienten som har skadet seg. 

Oppgavene til tannhelsesekretæren innebærer da å  
berolige pasient og pårørende, informere om akuttiltak 
og vurdere hvilke pasienter som må inn så snart som 
mulig og hvilke som kan vente. 

Ulike tannskader har ulik alvorlighetsgrad og informas-
jonen tannhelsesekretæren gir til pasient og pårørende 
vil være viktig i forbindelse med tilheling av skaden og 
prognosen til den skadede tannen.

Målgruppe 
Tannhelsesekretærer
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De beste kliniske tips fra  
Vestlandet 
Vi tannleger har alle hatt pasienter med et behandlings-
behov som kanskje presser komfortsonen vår litt, der 
usikre diagnoser og spenstige behandlingsvalg fører til 
usikkerhet. 

I mange tilfeller kunne det vært kjekt å ha en spesialist i 
naborommet som en kunne ha diskutert med, men det er 
det de færreste som har. I dette foredraget har vi samlet 
spesialister i protetikk, periodonti og endodonti som sam-
men med en allmenntannlege vil diskutere mange ulike 
pasientkasuistikker av ulik karakter. 

Tør vi satse på denne pillartanna? 
Bør vi revidere rotfyllingen? 
Hvor langt strekker vi kompositten i tannslitasjekasus? 
Av hvilket materiale bør broen lages? 
Kan pasienten få implantat? 

Dette er problemstillinger som vil bli berørt. Vi lover 
mange kasus, gode diskusjoner, snedige tips og klinisk 
bakkekontakt!

Foredragsholdere:

• Hannu Larsen, Privatpraktiserende spesialist i  
protetikk, Stavanger

• Inge Fristad, Professor UiB
• Dagmar Fosså Bunæs, Førsteamanuensis, UiB
• Torgils Lægreid, Førsteamanuensis, UiB  

Privatpraktiserende tannlege, Bergen

Foredrag 39

Tid: 
kl 0900 - 1300

Hannu Larsen

Torgils Lægreid

Dagmar F. Bunæs

Inge Fristad
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Foredrag 40

Tid: 
kl 0900 - 1300

Kirurgikameratene Sesong 2
Alt du vil vite om kirurgi - og mer  

Foredraget tar for seg alle deler av kirurgiske inn-
grep i munnhulen, fra anamnestiske opplysninger til  
komplikasjoner. Det vil bli vist bilder og film av  
forskjellige inngrep som vi håper tannleger vil utføre i 
egen praksis, offentlig og privat. 

Vi legger opp til diskusjoner mellom de fire foredrags- 
holderne, som ikke gjør alle ting likt, med mål om  
å vise at det er flere veier til målet. Det vil også bli  
anledning til å stille foredragsholderne spørsmål direkte.

Liker du kirurgi eller ønsker å like det, er dette stedet å 
være denne lørdagen.

Foredragsholdere: 

• Cecilie Gjerde, Seksjonsleder/Post doc UiB 
Privatpraktiserende, Bergen tannhelsesenter

• Bjørn-Ketil Brevik, Lege og tannlege, Spesialist i  
maxillofacial kirurgi, privatpraktiserende Trondheim

• Sigbjørn S. Løes, Professor, UiT, Avdelingssjef,  
Kjevekirurgisk.avd, Haukeland Universitetssykehus

• Heming Olsen-Bergem, Førsteamanuensis oral 
kirurgi og oral medisin, UiO, Oberstløytnant,  
Forsvarets Sanitet

Cecilie Gjerde

Heming  
Olsen-Bergem

Sigbjørn S. Løes

Bjørn-Ketil Brevik
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NORDENTAL 

Vi har gleden av å invitere til en innholdsrik dentalutstilling som bugner av 
nyheter og produkter du trenger i din klinikkhverdag. 

Nordental gir deg muligheten til å gjøre tidseffektiv sammenligning av  
nyheter, produkter, tjenester og priser. Kom innom for å bli inspirert, møte 
kollegaer og gjøre en god handel. Planlegg dine fagsekvenser smart, slik at 
du også får god tid til å besøke Nordental! 

Årets Nordental er kompakt og integrert del av NTFs landsmøte, og lands-
møtedeltakere har fri adgang til dentalutstillingen. Det vil ikke være mulig 
å kjøpe billett kun til Nordental. 

ÅPNINGSTIDER

Torsdag 4. november kl. 0900  - 1700 
 
Fredag 5. november kl. 0830  - 1800 
 
Lørdag 6. november kl. 0900 - 1300

Se side 64 - 75 for en alfabetisk liste over årets utstillere
 

  



62 

NTFs TORG
På NTFs torg kan du treffe representanter fra sekretariatet og sentrale 
tillitsvalgte fra hovedstyret, sentralt næringsutvalg og sentralt forhan-
dlingsutvalg. 

Book en jurist
Under landsmøtet kan medlemmer av foreningen reservere tid med en 
av NTFs advokater for individuell juridisk veiledning innen lønns- og  
arbeidsvilkår, samarbeidskontrakter, arbeidskonflikter eller spørsmål om 
oppsigelser, ferie og/eller permisjon.

Timebestilling (maks 30 minutter) gjøres ved å sende epost til  
jus@tannlegeforeningen.no, med navn, medlemsnummer, eventuelle 
vedlegg og hva saken gjelder.

Timebestilling må gjøres innen 1. oktober for å sikre avtale. Ved ledig 
kapasitet vil det være mulig å booke tid etter denne datoen.

Treffetider: 
Torsdag kl. 1200-1700, fredag kl. 1000-1600 og lørdag kl. 1000-1400

NTF STUDENT

Studentforeningen vil ha egen stand i forbindelse 
med NTFs torg. Kom gjerne innom for å bli kjent 
med styret og foreningen, og for å delta på 
konkurranser med flotte premier.

Husk også posterpresentasjon fredag kl. 1215 
og utdeling av NTFs studentforskerpris kl. 1630.  
Mer informasjon om studentforskerprisen finner 
du på side 46 under foredrag #27.
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Messemingling 
Tid: Fredag 5. november kl. 1600 - 1800 
Sted: Nordental, Grieghallen 
 
Fredagens fagprogram avsluttes med mingling i messeområdet hvor man 
kan kjøpe smaker fra lokale bryggeri. Etter minglingen kan man så fort-
sette kvelden med middag med venner og kullinger, avsluttet med konsert 
(se s. 33 for mer informasjon om det sosiale programmet). 
 
Pris: gratis (drikke kjøpes selv)
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Artinorway Gruppen er ledende i Norge innen digitale  
løsninger både når det kommer til norsk produsert tannteknikk 
og via formidling av tanntekniske produkter.

Hos oss håndterer erfarne fagfolk alle arbeider som  
kommer inn, dette sørger for best mulig resultat for deg og 
dine pasienter.

Vi er et fullservice laboratorium innen tannteknikk, usynlig 
tannregulering og intraorale skannere som 3Shape, Medit og 
ArtiScan P2.

Artinorway

www.artinorway.no

Best Dental Trading er en avdeling av Fauske Tannteknikk AS, 
og er basert på mange års erfaring i dentalfaget. Vi tilbyr et 
bredt produktspekter av beste kvalitet.

Best Dental Trading er representant og kontraktspartner for 
en rekke produsenter, og leverandør av munnhygiene produk-
ter og forbruksvarer til tannleger.

Best Dental Trading

www.bestdental.no

24SevenOffice er en solid aktør og et av de ledende økonomi-, 
regnskaps- og ERP-systemer i Norge og Norden. Vi tilbyr 
betalingsløsningen 24SevenPay, en mobil betalingsløsning in-
tegrert i Opus Dental hvor tannklinikkens kunder får tilbud om 
fleksible betalingsalternativer via sms – Kort (Visa og Master-
card), Vipps, Faktura (e-faktura og papir). EHF-faktura inngår 
også. Enkelt, trygt, kontaktløst og tidsbesparende!

24SevenOffice

www.24sevenoffice.com

Aktiv forebygging er viktig, også med tanke på god mun-
nhelse. Colgate har et bredt sortement av produkter, som ak-
tivt forebygger flere uønskede tilstander relatert til tenner og 
munnhulen. Besøk oss på vår Colgate®-stand for å høre mer 
om hvordan vi kan bidra for å fremme munnhelse for dine 
pasienter.

Colgate

www.colgateprofessional.no
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Colosseum Tannlege er Norges ledende leverandør av tann-
helsetjenester, med nesten 40 tannklinikker som alle tilbyr det 
beste innen tannhelse. 

Colosseum Tannlege er en del av Colosseum Dental Group. 
Colosseum Dental Group er Europas ledende tilbyder av tann-
legetjenester. Vi er over 320 klinikker i ni land.

Colosseum Tannlege

www.colosseumklinikken.no 

Coltene er et børsnotert sveitsisk selskap som produserer 
og formidler kvalitetsprodukter til tannlegebransjen i hele 
verden.

Coltene hovedfokus er innovasjon, bærekraft og langsiktighet.
 

Coltene

www.Coltene.com

Som medlem i Den norske tannlegeforening har du tilgang til 
en av Norges beste bankavtaler i Danske Bank.

Våre rådgivere tar hensyn til din samlede økonomi, slik at vi 
sammen kan finne de beste løsningene for deg og din praksis. 
Spar både tid og penger ved å flytte over din tannlegevirk-
somhet til oss.

Danske Bank

www.danskebank.no

Dental Direct AS er din leverandør av forbruksmateriell til 
tannhelsen, med eget lager i Norge.

Se på våre hjemmeside: www.dental-direct.no eller ring inn 
på tlf: 33071500, for våre Nordental tilbud.

Vi ønsker alle en god Nordental!

Dental Direct

www.dental-direct.no
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Dental Sør er en totalleverandør av utstyr og tjenester til hele 
tannhelseteamet, Heka, KaVo og Climo er vår største lever-
andører og vi tilbyr service om montering i hele Norge. Vi 
sier 1. klasse, og med det mener vi at all kontakt med kunder, 
forretningsforbindelser og oss kolleger imellom skal oppleves 
som en reise på 1. klasse.

Dental Sør

www.dentalnet.no 

DentalSpar tilbyr markedets største sortiment av alt du 
trenger på klinikken. Dette kombinert med god service og lave 
priser har gjort oss til en attraktiv leverandør for store og små 
klinikker over hele landet. 

Husk at du alltid får minst 20 % rabatt på alle varer når du 
handler i vår nettbutikk!

DentalSpar

www.dentalspar.no

Dentalstøp Tannteknikk er et av Norges største kompetanse-
sentre innen tannteknikk. Som fullservice laboratorium lever-
er vi alt innen tannteknikk, til hele landet.

Vi er et av de laboratoriene som har lengst erfaring innen 
implantatretinerte overkonstruksjoner. 3D-printing og fresing 
er blitt en del av standard arbeidsgang innenfor alt av semen-
terte og skruretinerte arbeider.

Dentalstøp Import supplerer tannteknikk av høy kvalitet til 
lavpris. 

Dentalstøp

www.dentalstoep.no

• Totalleverandør av tannlegeutstyr fra anerkjente  
produsenter

• Forhandler XO Flex, XO Flow og Finndent uniter
• Utfører service på alt teknisk utstyr
• Landsdekkende med lager og utstilling i Bergen
• Service- og mikroverksted for roterende instrumenter
• Hurtig - kyndig service som gir lite nedetid for  

tannlegen 
 
Vi ønsker dere et hyggelig Nordental!

Dental Service

www.dentalservice.no.



 67 

Som verdens største produsent til tannhelsebransjen, kan 
Dentsply Sirona tilby produkter og løsninger til alle deler av 
tannbehandlingen.

Vi har en komplett portefølje basert på innovasjon innenfor 
profylakse og konserverende behandling, behandlingsstoler 
og annet utstyr til klinikken, digitale løsninger innenfor CAD/
CAM, kjeveortopedi, røntgen, samt spesialprodukter til fagfel-
tene endodonti og implantologi. 

EMS er en verdensledende produsent innen medisinsk-teknisk 
utstyr og helsefremmende behandling. Med over 800 kvalifi-
serte medarbeidere jobber vi daglig med å forbedre våre pro-
dukter og tjenester ytterligere.

Ved hovedkontoret vårt i Nyon, Sveits og over hele verden 
er vårt mål absolutt perfeksjon. EMS har vært på det norske 
markedet i snart 30 år og fra april 2020 åpnet vi eget datter-
selskap EMS Nordic AS. EMS sitt oppdrag er glade og sunne 
pasienter, vellykkede klinikker og partnere. GBT gjør det mulig!

 

www.ems-nordic.no

Med vår kunnskap, erfaring og kvalitet er vi unike på det  
norske markedet. Ergo Optikk hjelper deg til din beste arbeids-
dag gjennom å kunne;
• arbeide uten nakke- og ryggsmerter og se alle detaljer  

med Optergos personlig produserte lupebriller og lys,
• sitte i en aktivt og balansert stilling for beste velvære 

for din kropp med Sallis sadelstol, og
• dokumentere og kommunisere med Futudents  

«hands-off» kamera.

Dentsply Sirona

EMS

Ergo Optikk

www.ergooptikk.no

www.dentsplysirona.no 

Nesten alle som har besøkt en tannlege, har blitt behand-
let med produkter fra DÜRR DENTAL. Selskapet har vært 
en pålitelig partner for tannleger i 80 år. DÜRR DENTAL 
SE ble grunnlagt i 1941 av brødrene Karl og Wilhelm Dürr 
fra Gechingen i Schwarzwald. Verkstedene ble satt opp i 
Stuttgart-Feuerbach. Hovedkvarteret til det tyske selskapet 
ligger nå i Bietigheim-Bissingen. Her er rundt 475 ansatte 
engasjert i produksjon, forskning og utvikling samt salg og 
markedsføring. 

Dürr Dental

www.duerrdental.com
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Indental AS har eksistert som laboratorium siden 1973, og 
har etter over 45 år i bransjen opparbeidet seg bred kom-
petanse og ekspertise innen tannteknikk. Vi har fokus på kval-
itet, 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, materi-
alvalg og estetikk.

Indental

www.indental.no

Health Workers leverer yrkesklær til helsesektoren. Vi har sid-
en oppstarten satt en ny standard for yrkesklær. Våre kolleks-
joner kjennetegnes av høy komfort, slitestyrke og ergonomisk 
snitt. Stort fargeutvalg, med både standardfarger og farger 
basert på sesong, populæritet og de siste trendene. 
Vi er det naturlige valget for helsearbeidere som ønsker smart, 
praktisk og komfortabelt arbeidstøy.
Yrkesklær med stil og personlighet, rett og slett

Health Workers

www.healthworkers.no

healthworkers.no+
YRKESKLÆR MED STIL OG PERSONLIGHET

®

HAp+ by IceMedico er en nyhet for munntørrhet i Norge, men 
har 20 års forskning og utvikling bak seg.

HAp+ lindrer effektiv munntørrhet og bidrar til å holde tennene 
sunne med kraftig spyttstimulering. HAp+ er det eneste pro-
duktet i verden som har blitt dokumentert som svært syrlig og 
ikke-erosivt, og er derfor en kraftig spyttstimulerende drops 
som også er trygg for tannemaljen. Dette skyldes den fine 
balansen mellom syre og kalk i dropsen, og dette gjør HAp+ 
helt unikt. Produktet er klinisk testet, vitenskapelig basert og 
finnes i flere gode smaks varianter.

HAp+

www.happlus.com

Ferrule Media er totalleverandør, og Norges ledende utvikler 
og av informasjonsprodukter innen tannhelse. God informas-
jon til pasientene blir stadig viktigere. En informert pasient vil 
føle seg tryggere i behandlingssituasjonen.

Ferrule Media kan tilby informasjonsprodukter som brukes 
ved tannlegestolen, på hjemmesiden, samt infoskjerm på ven-
terommet! Nyhet for 2021, er at vi nå også utvikler hjemme-
sider for tannklinikker!

Ferrule Media

www.ferrule-media.no 
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Labrida har som mål å bli en ledende leverandør av pro- 
fesjonelle vedlikeholdsinstrumenter for tannimplantater og 
tenner. Labridas første produkt er Labrida BioClean®, en børste 
med fibere av kitosan som er resorberbart og biokompatibelt.

Labrida BioClean® brukes av klinikere til vedlikeholdsbe- 
handling og ved kirurgi, for rengjøring av tann - og implantat- 
overflater. Metoden er skånsom, sikker og vitenskapelig do-
kumentert. Børsten er innenfor helsemyndighetenes retnings- 
linjer, med ubetydelig frigjøring av aerosoler.

Labrida

Vi har egen kjeveortopedisk avdeling som leverer det kjeve- 
ortopeden har bruk for i sitt daglige arbeid.

LIC Scadenta Tannteknikk importerer tanntekniske arbeider  
av meget høy kvalitet, til særdeles gunstige priser. Alle  
arbeider kvalitetssikres av egne høyt kvalifiserte tannteknikere 
ved vårt laboratorium i Oslo sentrum.

LIC Scadenta tilbyr flere ulike avtale- og rabattordninger, til-
passet den enkeltes handlemønster. Vår jobb er å gjøre din 
jobb lettere!

LIC Scandenta

MedicVision AS er et innovativt teknologifirma med hoved-
fokus på Medisinsk Optikk. Vi er spesialister på forstørrende 
optikk til medisinsk fagpersonell. Hos oss finner du et stort 
utvalg av lupebriller, mikroskoper, arbeidslys, instrumenter og 
synstester.

Som ZEISS Business partner har vi et stort utvalg av mikrosko-
per og lupebriller til en rekke forskjellige formål.

MedicVision

www.medicvision.no

Jacobsen Dental AS er totalleverandør av utstyr, service og 
forbruksvarer til det norske dentalmarkedet. Vårt mål er til 
enhver tid å tilby våre kunder det aller beste innen dentale 
produkter og service. Vi skal optimalisere behandlingsrutiner 
og pasientkommunikasjon for tannlegen og vi arbeider hardt 
for å møte og overgå våre kunders forventninger.

Jacobsen Dental AS representerer verdens ledende firmaer 
innen dentalbransjen. Disse firmaene er i ledersjiktet når det 
gjelder forskning og utvikling. 

Jaconsen Dental AS

www.jacobsen-dental.no 

www.labrida.no

www.licscandenta.no
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Nordens ledende heldekkende administrasjonssystem for  
private og offentlige tannlegeklinikker. Flere brukere velger 
Opus Dental enn noe annet tilsvarende system, og vi har mer 
enn 18,000 brukere på over 4,000 skandinaviske klinikker. 
Programmet har gjennom 25 år blitt utviklet i nær dialog med 
våre brukere, som har resultert i det mest brukervennlige og 
komplette journalsystemet på markedet. I løpet av 2021 vil 
Opus Dental bli relansert som en skytjeneste – Opus Cloud. 

Opus Dental

Novus Dental ble etablert i 2015, med fokus på profylakse, 
regenerasjon og tannteknikk/implantater. 

Vi har eget lager i Norge, og kompetente medarbeidere med 
stor interesse for fagfeltet. Vår filosofi er så enkel som at 
vi ønsker å tilby produkter av høyeste kvalitet, raskt levert 
og til gode priser. Samtidig ønsker vi å bidra til kompetan-
seutviklingen i bransjen, og arrangerer jevnlig kurs med gode 
foredragsholdere fra inn- og utland. 

Novus Dental

Odontia er et sterkt faglig fellesskap som vokser fort med  
ambisjoner om å bli Nordens ledende tannhelsemiljø. Vi  
samler de fremste lokale tannlegene – bygger rundt deres 
kliniske kompetanse og støtter med fellesfunksjoner slik at 
hver tannlege, tannpleier og tannhelsesekretær kan konsen-
trere seg om faget og utvikling til beste for pasientene våre.

Odontia

www.odontia.no

www.novusdental.no

www.opusdental.com/no 

Bivirkningsgruppen for odontologiske biomaterialer

Bivirkningsgruppen for odontologiske biomaterialer er or-
ganisert i forskningsinstituttet NORCE Norwegian Research 
Centre AS. Bivirkningsgruppen arbeider med utredning av 
henviste pasienter, informasjon og forskning på bivirkninger 
relatert til odontologiske biomaterialer, samt registrering og 
overvåking av innsendte bivirkningsrapporter til det nasjon-
ale bivirkningsregisteret for odontologiske biomaterialer.

NORCE

www.norceresearch.no
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Plackers utviklet den første patenterte tanntrådbøylen for 
over 40 år. I dag tilbyr Plackers et bredt utvalg av tanntråd-
bøyler, tannstikker, mellomromsbørster og refill børstehoder 
til elektriske tannbørster. Plackers gjør det enkelt for deg å 
holde dine tenner rene og friske, også der tannbørsten ikke 
kommer til. Plackers gir deg en effektiv rengjøring for en frisk-
ere følelse.

Plackers

www.plackers.no

Oslo Dental

www.oslodental.com

• Spesialister på tannlegestoler
• Kvalitet i alle ledd
• Totalleverandør av teknisk tannlegeutstyr
• Rimelige priser
• Service – reparasjoner – datahjelp 
• Faglig dyktige medarbeidere med mange års erfaring
• Miljøfyrtårnsertifisert

Oral-B ble grunnlagt av tannleger, og hvert produkt er utviklet 
i samarbeid med tannleger. Ikke rart at det er verdens ledende 
merke anbefalt av tannleger. 

Oris Dental er et av Norges største faglige felleskap med  
klinikker over hele landet. Våre verdier er mennesker, fag og 
teknologi – noe vi er stolte over å fokusere på hver eneste 
dag! Vårt store mål er at tannlegene i størst mulig grad skal 
kunne fokusere sin tid til pasientene. For å oppnå dette har vi 
besatt hovedkontoret med engasjerte og kompetente menne-
sker som støtter opp rundt og hjelper klinikkene våre med alt 
de har av behov.

Oral B

www.oralb.no  

Oris Dental

www.orisdental.no
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Proteket er ditt komplette kompetansesenter som leverer 
tannteknikk, veiledning og rådgivning av høyeste kvalitet. Vi 
er din diskusjonspartner for å finne den beste løsningen for 
din pasient, innen kasus-, material- og løsningsvalg. Vi holder 
kurs og faglige forum om det aller nyeste innen fremtidens 
produksjon av tannteknikk. Proteket har avdelinger i Oslo, 
Tønsberg, Bergen, Trondheim og Bodø.

Proteket

En totalleverandør for hele tannhelseteamet

Plandent markedsfører utstyr og forbruksvarer fra store, 
anerkjente produsenter, blant annet uniter, røntgen og pro-
gramvare fra Planmeca, samt IT-tjenester og teknisk service.
Lager- og bestillingssystemet PlanOrder frigir verdifull tid og 
sørger for at man har ferske varer på lager. Alt for en enklere 
og bedre hverdag på klinikken!

Plandent

Saga Ringerike består av seks firmaer som er samlokalisert 
på Hønefoss. Konseptet vårt er “one stop shopping” hvor alle 
behov innenfor økonomi, lønn og HR betjenes av oss.

Saga Regnskap Hønefoss AS, kan tannleger og har systemer 
som forenkler. Saga Consult AS, verdivurdering, kjøp og salg 
av bedrifterSaga BHT AS, bedriftshelsetjeneste som dekker din 
bedrifts behov og Tudu AS, internkontroll, HMS og HR gjort 
enkelt. 

Saga Ringerike

www.sagaringerike.no 

www.plandent.no

Sensodyne GSK Consumer Healthcare Norge har et bredt utvalg av  
spesialiserte produkter innenfor oral helse. Våre vare- 
merker er blant annet Sensodyne (spesialisttannkrem mot 
ising i tennene), Pro-emalj, Corsodyl, Corsodaily og Corega.

I februar 2021 lanserte vi nyheten parodontax Ultra clean 
tannkrem og i september kommer parodontax Extra fresh. 
parodontax hjelper til med å stoppe og forebygge blødende 
tannkjøtt ved kontinuerlig bruk 2 x daglig. Hjelp pasientene 
dine med å beholde et friskt tannkjøtt og stoppe utviklingen 
mot gingivit!

www.proteket.no



 73 

GUM® lanserte sine første produkter i Sverige tilbake på 
1970-tallet og har siden utvidet sitt utvalg fra tannbørster 
til et bredt spekter av produkter for forebyggende oral og  
tannpleie. I dag har GUM® et bredt spekter av tannkrem,  
tannbørster, produkter for interdental rengjøring, tanntråd og 
munnvann som kan hjelpe deg med daglig munnhygiene eller 
for ulike typer munn- og tannproblemer. Våre produkter er 
tilgjengelige på alle apotek og online.

Sunstar GUM

www.professional.sunstargum.com

Straumann Group er grunnlagt på en lang tradisjon med  
legendarisk sveitsisk innovasjon og presisjon.

Med hovedkontor i Basel, Sveits, er Straumann både forsker, 
utvikler og leverandør av tannimplantater, instrumenter, bio- 
materialer, CADCAM-protetikk, digitalt utstyr, programvare 
og usynlig tannregulering. Med lidenskap og en forpliktelse 
for kompromissløs kvalitet, gjør vi premium tannhelsetjenest-
er tilgjengelig for både pasienter og kunder over hele verden.

Som medlem i Tannlegeforeningen får du Storebrands beste 
priser på forsikring, nærmere bestemt 27 % lavere pris enn for 
en ordinær kunde! I tillegg har du 10 % nettrabatt på private 
skadeforsikringer du ikke har fra før.

Over 4.000 tannleger har i dag benyttet seg av avtalen  
- ta kontakt du også på tlf. 67519302 

Straumann

Storebrand

www.straumann.no

www.storebrand.no

Sammen med Opus Dental har vi utviklet en kundevennlig og 
effektiv betalingsløsning for tannlegepasienter og tannleger.

For mange pasienter kan en uforutsett tannlegetime bli dyrt, 
og ikke alle har mulighet til å betale eller i det hele tatt møte 
opp til timen. Med denne løsningen kan pasienten din gå rett 
ut fra klinikken etter behandling, og du kan ta imot neste 
pasient med det samme. På denne måten sparer du tid og 
ressurser, og dine pasienter får en bedre kundeopplevelse.

Svea Finans

www.svea.com
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De fem regionale kompetansesentre innen tannhelse skal:

• bidra til å sikre befolkningen, særlig personer med ret-
tigheter etter tannhelsetjenesteloven, tilgang til odon-
tologiske spesialisttjenester

• gi fagstøtte til offentlig og privat tannhelsetjeneste og 
råd til andre tjenesteområder og befolkningen

• drive forskning og kunnskapsutvikling innen tannhelse
• delta i den kliniske delen av spesialistutdanningen av 

tannleger

Tannhelsetjenestens 
kompetansesentre

ThsF er den eneste yrkesorganisasjonen kun for tannhelse- 
sekretærer og assistenter.

Vi arbeider bl.a. for å ivareta medlemmenes yrkes- og ut- 
danningsmessige interesser, samt yrkesgruppens lønns- og 
arbeidsvilkår.

Lurer du på hva vi kan tilby? Velkommen til vår stand nr B30!

ThsF

Tannhelse Uten Grenser er en nøytral og uavhengig hjelpe- 
organisasjon som arbeider for å fremme oral helse i land der 
det finnes dårlig tannhelsetilbud. Vi hjelper pasienter uavhen-
gig av deres politiske, etniske og religiøse tilhørighet. 

 Vi har både nasjonale og internasjonale prosjekter og har som 
et mål om å ha prosjekter i alle verdensdeler. 

Tannhelse uten 
grenser

www.tannhelseutengrenser.no

Tannfeen utgjør et av landets største fagmiljøer innen tann-
helse og investerer mye i videreutvikling og etterutdanning av 
ansatte. Vi har god tilgang på kompetanse og spesialisttje-
nester. Vi som jobber i Tannfeen, har vår utdannelse og praksis 
fra Norge og mange andre europeiske land. Det vi har felles, er 
at vi elsker å være i et internasjonalt miljø og bidra til rimelig 
og god tannhelse i Norge.

Tannfeen

www.tannfeen.no



Satsingsområdet til Technomedics har alltid vært innovative 
kvalitetsprodukter – noe utenom det vanlige.

Vi er jevnlig i dialog med spesialister for å avdekke behov og 
ønsker, og for å forsikre oss om at produktene fra våre lever-
andører er av ypperste kvalitet. Kom innom standen vår for å 
oppleve noe nytt og spennende!

Technomedics

www.technomedics.no 

Tannlegeregnskap er et autorisert regnskapsbyrå og  
konsulentfirma som er lokalisert i Kristiansund. Vi er  
spesialisert innen regnskap og rådgivning for virksomheter 
innen tannlegebransjen. Vi ble i 2021 en del av Azets. Azets 
investerer kraftig i ny teknologi og er en bransjeledende  
aktør innenfor automatisering, digitalisering og skybaserte 
løsninger.

www.tannlegeregnskap.no 

Tannlegeregnskap

Tannlab er et av landets største og mest innovative tann- 
tekniske laboratorier. Vi er en totalleverandør og partner for 
behandler og tilbyr tannteknikk, informasjon og rådgivning av 
høy kvalitet. Vi bruker aktivt ny teknologi og dialog for å gi 
behandler og pasient de beste løsningene.

Tannlab har også en egen kjeveortopedisk avdeling som 
blant annet fremstiller alignere og TAD apparatur, samt oral- 
motoriske plater

Tannlab

TGSTannlegenes Gjensidige Sykeavbruddskasse er et forsikrings-
selskap for medlemmer av Den norske tannlegeforening. 
Forsikringen gir dekning av utgifter til drift av tannhelse- 
virksomheten ved sykmeldingsgrad på 50 prosent eller høyere 
som følge av tannleges sykdom eller skade. 

Sykeavbruddskassen er et gjensidig skadeforsikringsselskap 
eiet av medlemmene.

www.sykeavbruddskassen.no

www.tannlab.no 
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Vårt mål er å gjøre deg klar for fremtiden ved å skape en 
banebrytende tannhelse, tilby innovative produkter og nytt 
arbeidssett som forbedrer tannhelsen for alle.

Vi hjelper deg med å koble sammen den nye digitale teknikken 
med dine daglige utfordringer. Du skal gjøre det du er best 
på – det skal vi også!

Unident

www.unident.no

Stort utvalg profylakseartikler, forbruksvarer, instru-
menter og utstyr. Det lille, norske dentaldepotet med 
lager på Trollåsen som har personlig service og op-
pfølging. Bredt sortiment, spennende utvalg og kjente 
varemerker. Vårt mål er alltid lave og konkurransedyktige pris-
er, helt enkelt, så blir behovet for høye rabattprosenter borte. 
 
Les vårt populære kundeblad TDnytt for nyheter, kampan-
jer og produktinformasjon og besøk gjerne vår webshop.  
Prøv oss, da vel!

Tonne

Trinnvis

www.trinnvis.no

www.tdental.no

Systemet som gjør det enklere å drive tannlegepraksis. Med 
ferdige forslag til dokumenter for blant annet ledelse, HMS og 
smittevern hjelper TrinnVis deg å overholde myndighetenes 
krav og regelverk. Nyttige verktøy for oppfølging av ansatte, 
registrering av utstyr og fordeling av ansvar forenkler ad-
ministrasjonen. TrinnVis er utviklet i samarbeid med NTF og 
brukes i dag av 1200 norske helsevirksomheter.

TePe Munhygienprodukter AB är ett svenskt företag grundat 
1965. Sortimentet av mellanrumsborstar, tandborstar och 
tandstickor är framtaget i samarbete med tandvårdsexpertis 
med syfte att främja en god munhälsa. All design, utveckling 
och produktion bedrivs vid huvudkontoret i Malmö, Sverige. 
Dotterbolag i åtta länder och distributörer i över 80 länder 
marknadsför produkterna, som huvudsakligen säljs via tand-
vård, apotek och dagligvaruhandel.

TePe

www.tepe.no
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ZEISS er et internasjonalt, ledende teknologiselskap innen optikk 
og optoelektronisk industri. ZEISS skaper teknologisk fremgang og 
utvider gjennom sine løsninger horisonten innen optikk-verdenen 
og assosierte områder.

Innen tannpleie tilbyr ZEISS avanserte mikroskop og medisinske 
luper. Dental mikroskop gjør detaljer og fin struktur tydelig syn-
lig. Det gjør at du bedre kan visualisere områdene som er av in-
teresse, og gi pasientene dine undersøkelser og behandlinger av 
høy kvalitet.

Zeiss

www.zeiss.com

W&H Nordic AB

Upheads er en av Norges ledende IT-leverandører og skred-
dersyr løsninger til deg som jobber med tannhelse. Vi har lang 
erfaring med pasientjournal- og røntgensystemer, samt andre 
systemer for helseforetak.

Våre ansatte er en engasjert, imøtekommende og kompetent 
gjeng. I dag teller vi hele 110 kloke hoder og du finner oss i 
Bergen, Drammen, Fredrikstad, Haugesund, Oslo, Sandefjord, 
Sandnes og Trondheim. Hos Upheads får du en komplett IT 
løsning enten lokalt eller i sky. 

Upheads

www.upheads.no

Produsent og leverandør av utstyr til tannleger, tannpleiere 
og tannteknikere. 
 
I Norge er vi to ansatte med kontor og show room på Ullevål 
i Oslo. Vi er del av den nordiske avdelingen med hovedkontor, 
lager og verksted i Täby utenfor Stockholm, Sverige. I tillegg 
til W&H produkter leverer vi også utstyr fra Young og DAC. 
Se vår nettside eller kom innom vår stand for mer info. 
 

www.wh.com/se_nordic

WTW AS  
HelseRespons

WTW AS er med HelseRespons den største leverandøren på 
pasientdialog innen helse i Norge. Produktet HelseRespons 
benyttes i dag av et stort antall legekontor, tannleger o.l. 
HelseRespons består av ulike moduler/funksjoner for blant 
annet time-/reseptbestilling, timepåminnelser, SMS, betal-
ing/faktura og PasientPost (sikkerhetsnivå 4). PasientPost 
er en sikker løsning for utsending av digitale brev som kan 
erstatte tilnærmet alt av brevpost og gir store besparelser 
for klinikken. Alle personer over 16 år som har Bank-ID kan 
motta PasientPost uten videre.

www.helserespons.no
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Se også www.tannlegeforeningen.no/kurs
for mer informasjon om NTFs etterutdanningstilbud

NTFs etterutdanning



Hold av datoen for 
NTFs Landsmøte 2022

3. - 5. november

Norges Varemesse
Lillestrøm



Påmelding og mer informasjon om  
NTFs landsmøte finner du på

 
www.tannlegeforeningen.no/landsmotet

Forsidebilde: Grieghallen/Eilif Stene


