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Etter noen år i Oslo sentrum har vi gleden av 
å ønske velkommen tilbake til Holmenkollen 
– denne gangen til et helt nyoppusset hotell 
som fremstår svært tiltalende og tilpasset vårt  
arrangement. Vi har satt en deltakerbegrensning 
på 500, nettopp for at alle skal få den beste 
faglige og sosiale opplevelsen.

Tema for dette symposiet er Folketrygdens 
stønadsordning. Hvilke muligheter gir ord-
ningen – og hvordan sikrer vi at pasien-
tene får oppfylt sine rettigheter?  Vi har 
invitert mange foredragsholdere som vil be-
lyse tematikken fra ulike ståsteder; myndig- 
heter, universitetsansatte, spesialister og all-
menntannleger, og hele programmet avsluttes 
med en spennende panelsamtale. Det er 3  
hovedpunkter vi har bedt alle foredragsholderne 
fokusere på:

• Hvordan sikrer vi at pasientene får oppfylt 
sine rettigheter? 

• Hvilke refleksjoner må vi som behandlere 
gjøre underveis? 

• Hvordan sikrer vi god nok dokumentasjon og 
tilstrekkelig journalføring? 

Programmet tar for seg de sentrale kliniske 
fagområdene. Gjennom kasuistikker vil alle de 
viktigste stønadspunktene bli belyst. Det vil bli 
oppsummeringer og diskusjoner, og deltakerne 
vil kunne stille spørsmål underveis og delta  
interaktivt gjennom avstemninger. I tillegg til  
de faglige foredragsholdere blir det et enga- 
sjerende åpningsforedrag av Thor Gotaas 
og representanter fra Helsedirektoratet og  
Helfo vil belyse sine roller og komme med inn-
spill vedrørende bruk av stønadsordningen.  
Dette er et tema som er aktuelt for alle yrkesaktive  
tannleger – og som alle må kunne godt. 

Som tidligere har vi også i år lagt opp til et  
sosialt program med en «symposie-fest» med 
underholdning og mingling torsdag kveld i flotte 
lokaler. Ikke nøl med å melde deg på, husk det 
er begrenset med plasser. Hjertelig velkomne på 
symposium! 

Velkommen tilbake til Holmenkollen!
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Program torsdag 2. mars 
kl 0900 

kl 1000

kl 1010

kl 1040

kl 1100

kl 1130

kl 1200

kl 1245

kl 1300

Registrering
  
Velkommen
v/ utdanningssjef NTF Øyvind Asmyhr  
& leder for NTFs fag- og etterutdanningsutvalg, Elisabet Jonsson 

Et muntert blikk på norsk skihistorie - åpningsforedrag
Foredragsholder vil prate om skihistorie i Holmenkollen og Nordmarka fra slutten av 1800- 
tallet til moderne tid, fra kvaeluktende skogsarbeidere til moderne profesjonister i kondom-
dresser. Tidlig på 1900-tallet hadde mange dårlig tannstell og en del skiløpere løste problemet 
på sitt vis.    
Thor Gotaas 

Innledning ved moderatorene 
Torgils Lægreid & Camilla Hansen Steinum

Folketrygden - hva er det?  
Fra fattigkasser til Helfo
Foredraget vil gi en kortfattet innføring i fremveksten av de sosiale forsikringsordninger i 
Norge fra ca. 1800 tallet og frem til i dag. Det vil bli gitt en skjematisk fremstilling av perioden 
frem til ca. 1940 og en noe dypere redegjørelse av perioden etter 2. verdenskrig og frem til i 
dag. Det vil bli lagt ekstra vekt på bakgrunnen for at vi fikk en egen Folketrygdlov i 1967, hva 
den er, og hvordan den har utviklet og endret seg i løpet av de siste ca. 50 år.
Steinar Mathisen

Kaffepause  

Sykdommer, anomalier og svulster i munnhulen  
- når er behandlingen stønadsberettiget?  Punkt 3 og 5
Svulster og andre lokalt aggressive tilstander kan medføre store utfordringer for pasientene, 
men også for oss tannleger. Når er det riktig å bruke punkt 3 og hvordan bør man dokumen-
tere tilstandene? Er behandling etter dette punktet alltid spesialistarbeid? Hva er sykdommer 
og anomalier i munn og kjeve, og hva skal til for å utføre behandling med stønad etter dette 
punktet? Gjennom kasuistikker vil foredragsholder forsøke å redusere forvirringen. 
Petter Wilberg
 
Oppsummering 

Lunsj



Løst og fast om periodontitt, protetikk og Helfo 
Punkt 6 a og b, implantat og punkt 15
Periodontitt er den vanligste årsaken til tanntap etter fylte 45 år.  Så mange som 40-50% av 
befolkningen har moderat periodontitt, mens 5-10% har alvorlig periodontitt og risikerer delvis 
eller fullt tap av egne tenner. Systematisk forebygging og behandling er viktig for å unngå dette. 
Hvilke krav stilles til oss som behandlere for å dokumentere pasientens rettigheter til støtte til 
behandling for selve periodontitten og senere hvis tenner går tapt og for gjenoppretting av 
tannsettets funksjon?  Vi ønsker å belyse gjennom kasus og eksempler systematikken og den 
individuelle dokumenteringen for å kunne gi pasienten best mulig periodontal behandling og 
rehabilitering i tråd med Helfos retningslinjer og regelverk.
Jon Olav Kubberød & Sigurd Schneider  

Oppsummering 

Kaffepause  

Bruker vi stønadspunktene og takstene riktig? 
Punkt 4,10,11 og 14
Gjennom kasus og konkrete eksempler vil vi forsøke å bevisstgjøre og trygge tannlegenes bruk 
av stønadspunktene i deres kliniske hverdag, til glede for både tannlege og pasient. 
Folketrygdens stønadsordning gir mulighet for utskifting av tannrestaureringer og avtakbare 
proteser ved kontaktlesjoner i munnslimhinnen, samt ved allergiske lesjoner forårsaket av 
eksisterende tannlegearbeider når lesjonene opptrer utenfor kontaktområdet (fjernreaksjoner). 
Tannlegen må kunne dokumentere at lesjonen mest sannsynlig ikke opptrer som følge av baken-
forliggende sykdom. I forelesningen blir diagnostikk og kravene til dokumentasjon og rapport-
ering diskutert. Når bør pasienten allergitestes? Hvordan forholde seg til positiv allergitest når 
kliniske tegn på reaksjon mangler? 
Trine Lise L Berge, Ole Kulbraaten & Joachim Scott Erenius

Oppsummering 

Avslutning

Middag

kl 1400

kl 1500

kl 1515

kl 1530

kl 1645

kl 1700

kl 2000

Om det sosiale programmet

Årets symposie-fest får en ny vri. I stedet for formell middag, blir det 
tapas og underholdning. Vi samles i hotellets nyoppussede restau-
rant- og barområde hvor man kan både sitte og stå, eller mingle og 
sosialisere med de andre deltagerne. Villa Cortado står for musikk og 
god stemning.

Tid: Torsdag 2. mars kl. 2000 
Pris:  kr. 900,-  (ikke inkludert i kursavgift)



kl 0900

kl 0905

kl 0930

kl 1000

kl 1015

kl 1115

kl 1130

Innledning ved moderatorene
Torgils Lægreid & Camilla Hansen Steinum

Status bruk av folketrygden
Folketrygdens stønad til tannlege- og tannhelsehjelp er blant de områder folketrygden yter 
mest stønad til ved helsetjenester. Dermed vil det være et område som har oppmerksomhet 
både fra politiske myndigheter og forvaltningen. I foredraget vil det redegjøres for de hensyn 
som er årsaken til at dagens regelverk for stønad fra folketrygden til tannlege – og tannpleier-
hjelp er utformet slik det er, og hva som er intensjonen med regelverket. Videre vil det foretas 
en gjennomgang av dagens situasjon, og hva myndighetene arbeider med når det gjelder videre 
utvikling av stønadsområdet.  
Per Lüdemann 

Kontroll i et tillitsbasert system 
Det norske helserefusjonsystemet er bygget på tillit. Hvorfor trenger vi kontroll i et tillitsbasert 
system og hva kan vi lære av kontrollene? Foredraget tar for seg Helfos kontrolloppgave og 
utviklingen på dette området.
Gry Hege Ahlgren

Kaffepause
  
Blod, tårer og tenners gnissel i møte med HELFO
Punkt 9, 12 og 13
Dentale traumer og tannslitasje er vanlige problemstillinger i klinisk praksis, og i mange tilfeller 
har pasienten krav på stønad til behandling. Selv om det er gode muligheter for støtte til re-
habilitering av traumatiserte og slitte tenner, er det i innslagspunktene 9, 12 og 13 også rom 
for feiltolkninger og misforståelser. Er det et funksjonelt og estetisk problem? For hvem, tann- 
legen eller pasienten? Har pasienten rettigheter i DOT? Hva da med HELFO? Hva om skademeld-
ing ikke finnes i NAV-systemet? Rotfraktur på grunn av tannslitasje, hvordan kan vi vite det? 
Dette og mange andre spørsmål vil diskuteres, sammen med kliniske kasus.
Hannu Larsen & Lasse Hove

Oppsummering
 
Lunsj

Program fredag 3. mars



Stønad til tannbehandling for de medfødte diagnosene
Punkt 1,2 og 7  
Medfødte lidelser som direkte eller indirekte medfører redusert oral helse kan gi rett til stønad 
til undersøkelse og behandling hos tannlege eller tannpleier. Det er likevel mange utfordringer 
knyttet til tolkning av regelverket. Har du en pasient som hevder hen har rett til stønad  
etter stønadspunkt 1, men du finner ikke diagnosen på SMT-listen? Har du en pasient med 
tannutviklingsforstyrrelser og lurer på hva som kreves av dokumentasjon? Hva slags tann-
behandling er direkte relatert til en spalte? Kanskje du kan få noen svar i dette innlegget? 
Hilde Nordgarden

Oppsummering
 
Trygdefinansiering av tannhelsetjenesten – noen avveininger
Over de siste tiår har det vært en sterk vekst i Folketrygdens utgifter til tannbehandling. Det er 
samtidig et sterkt fokus på å sidestille tannhelsetjenesten mer med den øvrige helsetjenesten, 
særlig når det gjelder finansiering. Dette reiser spørsmålet om hvordan trygdens midler bør 
fordeles fremover, og hvorvidt ytterligere stykkprisfinansiering vil ivareta sentrale tannhelse-
politiske mål. Dagens stykkprissystem diskuteres med hensyn til dets fordelingsvirkninger og 
ønske om kostnadskontroll. Samtidig skisseres alternative finansieringsløsninger.
Jostein Grytten

Kaffepause

Hvordan sikre at pasientene får den stønaden de har rett på?
Paneldebatt

Symposiet avsluttes med en panelsamtale som vil ta utgangspunkt i alle de faglige innleggene 
som har blitt presentert i løpet av de to dagene. I tillegg vil vi ha dialog og gjøre oss noen refl-
eksjoner rundt generelle temaer som journalføring, etikk, bruk av radiologiske undersøkelser og 
vi forsøker å svare på de tre spørsmålene som vi har stilt til alle foreleserne, nemlig: Hvordan 
sikrer vi at pasientene får oppfylt sine rettigheter? Hvilke refleksjoner må vi som behandlere 
gjøre underveis? Hvordan sikrer vi god nok dokumentasjon og tilstrekkelig journalføring? 
 
Kursdeltakerne kan delta aktivt i debatten ved å reflektere over faglige utfordringer og svare på 
spørsmål hvor svarene blir vist og kommentert. Det vil også bli tatt opp temaer og spørsmål som 
har kommet inn fra deltagerne i løpet av symposiet. Vi vil også våge å se litt inn i fremtiden og 
gjøre oss noen betraktninger rundt  det nedsatte Tannhelseutvalgets arbeid.

Debattleder: Arne Lund. Deltakere: Camilla Hansen Steinum, Torgils Lægreid, Caroline Hol,  
Heming Olsen-Bergem & Ole Kulbraaten

Avslutning

kl 1230

kl 1300

kl 1315

kl 1345

kl 1415

kl 1530



Priser og påmelding
For tannleger kr 7500 inkl. lunsj begge dager 
Tannleger som ikke er medlemmer av NTF, betaler dobbel kursavgift 
 
Ved påmelding etter 1. februar øker avgiften med kr 500. 

Sosialt program
Torsdag kveld byr vi på sosial samling med mat, mingling og underholdning
Tid: Torsdag 2. mars kl. 2000 
Sted: Holmenkollen Scandic Park Hotel

Pris middag:  kr 900
Middag torsdag kveld bookes ved påmelding som et tilvalg, og er ikke med i kursavgiften.  
Kursavgift og middag betales med kort gjennom NTFs påmeldingssystem.

Overnatting
Det er reservert en del rom på hotellet i perioden onsdag 1. mars – fredag 3. mars som holdes 
frem til 1. februar - bestill før denne datoen for å sikre deg rom 
Bruk booking kode: BDEN020323  
 
Overnatting betales med kort direkte til hotellet ved avreise.

Påmelding gjøres via  
www.tannlegeforeningen.no/kurs

Generell informasjon
Tid: Torsdag 2. mars kl. 1000 - 1700 og fredag 3. mars kl 0900 - 1530

Sted: Holmenkollen Scandic Park Hotel

Målgruppe: Tannleger

ver. 16.01.2022

NTFs etterutdanning

Kurset teller 12 timer i  
NTFs etterutdanningssystem


