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Kommende OTF medlemsmøter

Helseskjemaet - venn eller fiende? 
Foreleser: Overtannlege Cecilie Gjerde
Tirsdag 28. mai kl. 17.00 

Skader, sår og blødninger
Foreleser: Heming Olsen-Bergem
Tirsdag 1. september kl. 17.00      Påmelding åpner 4. august
Hva gjør du når pasienten din kan komme til å blø eller allerede blør etter  
prosedyrer du har utført? Hvilke sykdommer og medisiner må du ta hensyn til?
Foredraget vil ta for seg forebygging og håndtering av blødninger. Det vil omfatte 
alt fra akutte skader av kjevekam og bløtvev med blødninger, til hvordan tannlegen 
skal forholde seg til mennesker med sykdommer og medisiner som gir blødninger, 
blødningsrisiko og sår. Hva kan du som tannlege i privat og offentlig virksomhet 
gjøre med disse pasientene? Hvordan kan du best utføre kirurgi med minst skade? 
Hvilke medisiner bør du anbefale pasienten etter inngrep?

Les mer om kurset på www.oslotann.no

K U R S E T  E R  AV LY S T  PÅ  G R U N N 

AV  KO R O N A S I T U A S J O N E N

Motiverende samtaler
Foreleser: Stian Midtgård
Tirsdag 8. oktober kl. 17.00      Påmelding åpner 4. september
Motiverende intervju - hvordan fremme motivasjon til endring.
Hvorfor er det slik at noen pasienter gjør alt riktig vedrørende tannhygiene,  
mens andre nesten ikke gjør noe riktig selv om de har store utfordringer med  
tannhelsen?  
Dagens innlegg av arbeidspsykolog Stian Midtgård om Motiverende Intervju (MI) 
kan gi deg økt forståelse for dette, og noen enkle verktøy for bedre å fremme  
motivasjon hos dine pasienter.

Les mer om kurset på www.oslotann.no



Tannleger og spesialister 
søkes til Orbdent Oslo..

De siste ti årene har Orbdent vært markeds- 
ledende i Oslo. Takket være over 150 lojale og flinke 
medarbeidere, har vi bygget en stabil  
portefølje på over 50.000 pasienter i og rundt Oslo. 

I disse utfordrende tider vil vi investere i 
utviklingen av fremtidens tannhelsetjenester for en 
friskere og mer bærekraftig verden.

Derfor håndplukker vi nå tannleger og 
spesialister* til vårt eksklusive konsept midt i Oslo 
sentrum.

Vi søker deg som:
   setter pasienten og pasientens helse i sentrum 
   har høy faglig kompetanse
   er trygg på avanserte behandlinger 
   er langsiktig og kommuniserer tydelig 
   er eksepsjonelt serviceinnstilt

Kontakt oss nå for en uforpliktende prat og mer 
informasjon.

*Vi søker spesialister innen ortodonti, periodonti, 
endodonti og oral kirurgi.

Se hva våre 
tannleger sier om ossSøk her!

Vil du bli med å utvikle fremtidens tannhelsetjenester?

Kontaktperson: 
Sara Nordevall
Daglig leder/tannlege 
Tlf. 47 95 46 97 
sara@orbdent.com
Søk her: orbdent.com/no/ledig-stilling

Annons-orbdent.indd   1Annons-orbdent.indd   1 19/04/2020   10:0319/04/2020   10:03



OTF-nytt 3-20 side 3

Lederen har ordet
I disse Covid-19 dager

Det er ofte vanskelig å vite hva man skal skrive i 
lederen. Særlig i disse dager når det stadig skjer 
endringer i råd og anbefalinger til tannhelsetjenesten, 
er det veldig utfordrende å holde seg oppdatert. 

Oslo Tannlegeforening har etter beste evne forsøkt  
å formidle alle råd og anbefalinger så snart disse har 
kommet fra myndigheter eller NTF, og jeg håper våre 
medlemmer har fulgt disse etter beste evne.  
Før påske fikk jeg kritikk fra flere for at jeg gikk ut 
med en anmodning om at våre medlemmer måtte 
følge de rådene som FHI og Helsedirektoratet hadde 
kommet med. Jeg mener dog at det var det eneste jeg 
kunne gjøre, da informasjonsflyten til tider har vært 
svært forvirrende. Mange tannleger ringte meg og var 
usikre på hva de skulle gjøre. Tannlege er ett av  
yrkene med størst risiko for smitte av corona-viruset. 
Det er stor fare for kryss-smitte mellom pasienter og 
tannleger, så i den verste fasen var det viktig at vi 
også tok ansvar.

Er det noe den siste tiden har vist meg, er det at vi er 
svært sårbare slik tannhelsetjenesten er bygget opp 
i Norge. Både for eksterne hendelser som f.eks. en 
pandemi, men også med tanke på informasjonsflyt, 
smittevern og samhandling. Vi tannleger har en lei 
tendens til å falle mellom alle stoler. Vi er ikke en del 
av de regionale helseforetakene, og vi er ikke en del 
av kommunene. Den offentlige tannhelsetjenesten er 
i hvert fall tilknyttet det offentlige, men den private er 
i prinsippet en løs kanon. Jeg har hatt jevnlige sam-
taler med den offentlige tannhelsetjenesten i Oslo og 
Viken, og i påsken fikk jeg spørsmål om hvor mange 
tannleger som jobber i privat praksis i Oslo, Asker,-
Bærum og Follo. Mitt ærlige svar er at jeg aner ikke. 
Jeg vet hvor mange medlemmer vi har i disse områ-
dene, men ikke hvor mange som ikke er medlem, eller 
hvor mange som jobber privat eller offentlig.  
Vi er helt avhengige av at våre medlemmer oppdate-
rer sin egen informasjon for at vi i det hele tatt skal 
vite om de tilhører vår lokalforening. Og alle de som 
ikke er medlem, vet vi ikke noe om, noe som for meg 
er veldig skremmende!  

Jeg både håper og tror at 
evalueringen av denne  
krisen vil føre til endringer  
i tannhelsetjenesten, for 
håpentligvis til det bedre  
for både tannleger og  
pasienter.

Til slutt vil jeg ønske alle 
medlemmer lykke til i tiden 
fremover. Den hittil siste 
versjon av veilederen for 
tannhelsetjenesten ble  
publisert mens jeg skrev 
denne lederen.  
Forhåpentligvis vil den gi 
noen råd for hvordan man skal gå frem for å starte 
opp klinikkene igjen.  
 
Jeg er fremdeles bekymret for tannlegestanden,  
særlig for våre snart nyutdannede tannlegekolleger, 
men jeg håper at vi sammen klarer å komme oss 
igjennom denne krisen. Da spanskesyken herjet  
landet for 100 år siden, endte det i to nye smittetopper 
i løpet av årene 1918-1919, der særlig høst-toppen 
i 1918 ble svært hard. Jeg håper vi med tiltakene vi 
akkurat har gjennomført skal slippe å gjenoppleve  
tilsvarende tilstander.

Dette er også siste utgave av OTF-nytt før sommeren. 
Vi vet ikke hvordan sommeren blir, men jeg ønsker 
alle medlemmer og samarbeidspartnere en bedre 
sommer enn vår!

Hilsen

Kjetil Strøm 
Leder OTF
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Medlemsmøtene er gratis for OTFs medlemmer 
dersom ikke annet er oppgitt. Det gis normalt 3 timer 
i NTFs etterutdanningssystem for kveldskursene. 
Påmelding er obligatorisk til alle OTFs kurs.  
Se oslotann.no for påmelding til hvert kurs. 
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Riktige prosedyrer ved endo ved Knut Årving og Thomas Myrhaug

Leder Kjetil Strøm ønsket velkommen, og minnet om med-
lemskontingenten. Mange har fortsatt ikke betalt. Det er 
viktig at alle betaler slik at vi fortsatt kan gi et godt kurs- 
tilbud til medlemmene.

Maziar Shabestari introduserte kveldens foredragsholde-
re Knut Årving og Thomas Myrhaug. Begge er utdannet 
på universitetet i Oslo og driver endospesialistklinikk 
sammen. Begge er også instruktører på endoavdelingen 
på UiO.

Årving og Myrhaug ledet oss gjennom gjeldende prosedyrer for 
endobehandling- noen nye og noen gamle kjenninger. Egne 
kasus, både vellykkede og mindre heldige, ble brukt som illustra-
sjoner

Det startet med diagnosene. 

Man deler inn i pulpale, apikale og andre diagnoser.

Pulpadiagnosene er symptomatisk reversibel, symptomatisk 
irreversibel eller akutt irreversibel pulpitt. 

Kjennetegn ved normal pulpa og reversibel pulpitt

•	 Normal respons på kulde/varme
•	 Symptomer forsvinner
•	 Ingen perkusjons- eller palpasjonsømhet
•	 Normale apikale funn

Kjennetegn ved irreversibel pulpitt

•	 Spontan smerte eller smerter om natten. Smerten er skarp, 
dunkende og/eller strålende

•	 Behov for smertestillende
•	 Stimulus gir vedvarende smerter
•	 Vanskelig å lokalisere tann

Alternativer til pulpektomi ved dyp karies uten symptomer, 
vital pulpa

•	 Trinnvis ekskavering. Gammel metode. Man ekskaverer til 
nesten rent uten å perforere til pulpa og legger IRM. Etter 3-6 
måneder fjernes IRM, og det ekskaveres videre, eventuelt til 
all karies er fjernet.

•	 Selektiv ekskavering. Jobb aseptisk med kofferdam og 
ekskaver nesten rent. La det dypeste av restkaries være 
igjen og dekk med Glassionomer, MTA el.lign. Legg en tett 
fylling over.  
 
Referanser om selektiv ekskavering: Eriksen et al., Tidende 
2018; Bjørndal et al. EJOS 2011; Bjørndal et al. JDR 2017; 
Maltz et al. Clin O Invest 2018. 

Selektiv ekskavering blir nå anbefalt av Den internasjonale endo-
dontiforeningen.  
 
Ved eksponert pulpa: Jobb aseptisk og bruk kofferdam, sterile 
bor, høyhastighet med vann. Gjør partiell pulpotomi, avvent he-
mostase, desinfiser med Na-hypokloritt, dekk pulpa med MTA 
el.lign. og legg permanent fylling.

Rotfylt tann

Hvis rotfyllingen er eksponert: Revidér før ny krone lages, ikke 
vent til det blir oppklaring, da vil prognosen bli dårligere.

Sprekker/vertikale rotfrakturer

• Frakturer gir ofte dårlig prognose. De kan være vanskelige å 
se på røntgen, så pass derfor på å ta bilder i flere projeksjo-
ner. Ved mistanke om fraktur ved eller under en fylling skal 
man ta ut hele fyllingen. Hvis det er sprekk nedenfor emalje/
sementgrensen er det anbefalt å ekstrahere tannen. Vertikale 
rotfrakturer oppstår nesten bare i rotfylte tenner.

• Tegn som kan tyde på rotfraktur er halo-formet oppklaring, 
fistel nær gingivalrand og lomme til/nær apex. Hvis det er 

lomme buccalt, men ikke langsmed rota: Legg Ca(OH)2 i 3 
mnd. Hvis lommen lukkes, er det trolig ikke fraktur som er 
årsaken, og tannen kan rotfylles.

Akuttbehandling

MÅL med akuttbehandling:

1. Identifisér årsaken til smerten. Er smerten fra en tann?  
Hvis ja:

2. Fjern årsaken
3. Er det behov for drenasje?
4. Er det fare for spredning av infeksjonen?

I pulpa under et kariesangrep er det nydanning av nervefibre 
(sprouting), noe som kan forklare tannsmerter. Det er A-fibre 
(20-25%) som gir hypersensitivitet, og C-fibre som gir en dypere 
smerte.

Som akuttbehandling er smertekontroll viktigst. For infeksjons-
kontroll gjør vi permanent endobehandling eller ex. Anbefalt 
smertestillende medikament: Ibux 400 mg er best (Daniels et.al, 
Pain 2011)

Det er viktig å gi info til pasienter om smertestillende, da 20% av 
pasientene har moderate eller sterke smerter postoperativt.

Anestesi ved pulpasmerter: 
C-fibre, som gir sterke smerter, har høyere terskel for anestesi 
enn A-fibre (følelse, berøring). Man trenger derfor høyere dose 
lokalanestesi for å bedøve C-fibre. Selv om leppen og bløtvev 
rundt er uten følelse, kan smertestimuli fra tannen fortsatt opple-
ves. 

Vi må derfor gi supplerende anestesi når mandibularblokaden 
ikke virker. Anbefaling er articain buccal infiltrasjon eller intraos-
seøs anestesi. I tillegg viser studier at 600 mg ibuprofen 1 time 
preop gir bedre effekt av anestesi.

Infeksjonskontroll: 

•	 Ved indikasjon for antibiotika: Førstevalg er Penicillin V  
1 g/ 1 tabl 4x daglig i 5 dager.

Hva hjelper ved akutt pulpitt?

•	 Pellet med ZOE, saltvann, eugenol, eller tørr pellet: Alle  
varianter er like effektive etter åpning til pulpa

Pulpektomi-prosedyrer

•	 Kavumprep: Ikke lag for stor åpning. Kjenn anatomien, og 
fjern bare det som må til for å få tilgang til rotkanaler.

•	 Aseptikk: Sett på kofferdam etter kavumpreparering.  
Desinfeksjon med klorhexidinsprit 5% i 1-2 minutter. 

•	 Irrigasjon med NaOCl, EDTAC og 2% CHX-Digluconat 
1% eller 5 % NaOCl. Samme effekt i følge Vernon et al. 2019

•	 Bufret (pH 9, Dakins) eller ubufret (pH11) 

Knut Årving t.v. og Thomas Myrhaug t.h. holdt kurs i endo for OTFs 
medlemmer 3. mars.
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Fordel med Dakins: Lavere pH, mer HOCl. Ulempe: Kort 
holdbarhet.

•	 EDTA 15-17%. Fjerner smørelaget som kan inneholde  
bakterier. Bedre effekt ved revisjonsbehandling

Skyllekanyler:

• Anbefaler tynne, fleksible 30G med sidevinduer, gummi- 
stopper og luer-lock. 

• Finnes flere typer. Noen er også bøybar med to sidevinduer.
• Sikre irrigasjonsvæske helt til apex: Ultralyd med K-fil eller 

spesialfil som ikke avvirker. 
Studie om irrigasjon: R. Wigler et al., IEJ 2016: Ex vivo  
evaluering viste bedre rensing med ultralyd og/eller  
xp-finisher enn bare tradisjonell rens. 

•	 Protokoll:
o 5-10 ml pr.tann pr. seanse
o 30 G kanyle med stopper og luer-lock
o Min 5 ml 1% buftet NaOCl
o 5 ml EDTA etter ferdig utrensing
o Ny runde med håndfil + en skyll til
o Ultralyd
o Eventuelt XP shaper

Behandling av infiserte kasus med apikal periodontitt

Hvorfor er det så vanskelig å fjerne bakterier? Svaret er at det 
finnes bikanaler, dentintubuli og utbuktinger i kanalen som kan 
inneholde bakterier. For å gjøre rensingen bedre finnes et utall 
ulike håndfiler og maskinelle filsystemer. Nyere systemer har 
færre filer og nye legeringer. Noen har større taper, dvs. at de 
avvirker mer i cervikalområdet. Dette kan svekke tannen, og må 
ikke brukes ukritisk. Det tekniske målet med utrensing er å fjerne 
vev/debris fra kanalen og fasilitere effektiv irrigasjon. Til å legge 
inn kalsiumhydroksid finnes det en ny type kanyle med fleksibel 
spiss.

Ett eller flere besøk? Ingen forskjell i behandlingseffekt iflg 
Cochranerapport. Likevel anbefales flere besøk ved: 

•	 Fistel. Den må være lukket før rotfylling
•	 Molarer- på grunn av tid
•	 Revisjonsbehandling med oppklaring

Når tannen er ferdig renset er det oftest ingenting å vinne på å 
la tannen gå med kalsiumhydroksid, men det bør vurderes ved 
symptomer.

Endodontiske materialer:

•	 Sealere: Alt på markedet fungerer, AH+ er fortsatt «gull- 
standard»  
(Johnsen, Valen, Ørstavik, Tidende 2017)

•	 Biokeram- baseres på Portlandsement med modifikasjoner. 
Biokompatibelt
o MTA- Mange studier. Stabilt og biokompatibelt. Basisk før 

herding.
o Andre- variasjoner av MTA, nyere og mindre studert.
o Ingen har dokumentert bedre effekt enn Guttaperka/AH+

•	 Over rotfyllingen anbefales IRM-propper i kanalene 2-4 mm 
under bennivået. Dette gir tettere rotfylling. IRM hindrer ikke 
binding til dentin ved siden av fyllingen.

Hvordan fjerne guttaperka?

•	 Kjemisk: Kloroform eller appelsinolje
•	 Mekanisk: Rosenbor, LN-bor, xp-shaper, xp finisher R, Wave-

one Gold, guttaperka remover, sonde med krok.
•	 Sprøyte inn appelsinolje, gå ned med roterende instrument, 

men ikke til full renselengde.

Kirurgi eller revisjon?

Ofte ok med revisjon hvis man får ut stifter. Hvis ikke, gjør  
kirurgi.

Ved kirurgi: Retrograd utrensing med bøyd K-fil. Fyll med MTA 
elller lignende.

Resorpsjoner

•	 Intern infeksjonsrelatert rotresorpsjon: Det er nekrotisk 
vev cervikalt, men vitalt apikalt for resopsjonen. 

•	 Ekstern cervikal rotresorpsjon 
Etiologi er fortsatt lite kjent. Klinisk ses dette ofte som «pink 
spot» 
Gammel klassifisering: Heithersay klasse 1-4 
Ny klassifisering av Patel (2018), basert på CBCT: Resorp-
sjonen klassifiseres etter høyde, omkrets (circumferential 
spread), og nærhet til rotkanal.

Behandling: Fjerne resorpsjonsvev, rotfylle (bruk CaOH-inn-
legg), Biokeram er godt materiale til defekter. Kirurgisk behand-
ling hvis det er perforasjoner og overflatedefekter.

NB: Multiple cervikale resorpsjoner: Står på HELFOs SMT-
liste (B-liste) og kan gi refusjon. 
Artikkel fra UiO om resorpsjoner: D. Knudsen et al.: Nor Tann- 
legeforen Tid 2019; 129: 342—51

Prognoser

•	 Primær behandling 
o uten apikal patologi: 90 % vellykket
o Med apikal patologi: ca 80 % vellykket

•	 Revisjoner: Noe dårligere, spesielt ved apikale oppklaringer
•	 Endodontist eller allmenpraktiker? Litt forskjell, men ikke 

mye. Praksis er ofte at allmennpraktikeren tar det hen er 
fortrolig med og henviser resten, dermed har begge grupper 
samme andel vellykkede.

•	 Overlevelse rotfyllinger: Minst 90 % i mange store studier
•	 Hva har innvirkning på prognosen?
o Størrelse på fil? Nå er det vanligere med små størrelser 

apikalt. 
o Ved store filer er det færre bakterier i kanalen
o Ved små filer: Ingen forskjell i resultat ved bruk av saltvann 

og NaOCl. 

Referent: Ingvild J. Brusevold

Takk til våre samarbeidspartnere for deltakelsen!



Kurs hos NTF 25.-26. februar 2020

Rollen som tillitsvalgt i NTFs lokal- og spesialistforeninger

Det var hyggelig å bli invitert til kurs i regi av NTF. Kurset 
ble holdt i NTFs lokaler i Haakon den VIIs gate 6, som  
undertegnede ikke har vært i tidligere. Sist jeg besøkte 
NTFs hovedkontor var som studentrepresentant for OSU 
ved Det odontologiske fakultet, UIO. Den gangen lå det 
i Fredrik Stangs gate 20, i en ærverdig gammel villa. De 
«nye» lokalene, som NTF nå har hatt som tilholdssted de 
siste 7 årene, ligger helt øverst i 9. etasje. Det er flotte, 
moderne, lyse lokaler med flere praktiske møterom.  
En etasje opp, hvor kurset ble gjennomført, sitter  
redaksjonen i Tidende.

Første dagen ble vi ønsket velkommen av Morten Rolstad, som 
ble etterfulgt av en kort presentasjon av alle de 17 deltakerne. 
Det viste seg å være en god blanding av yngre og eldre kollega-
er, hvor spesialistforeningene var godt presentert. Det var repre-
sentanter fra hele landet og deres lokalforeninger. Alle fortalte 
hva de het, hvor de ble uteksaminert, hvor nåværende jobb er, 
og hvilket verv de har i de ulike lokalforeningene/ 
spesialistforeningene. 

Programmet gikk videre, og vi fikk en innføring i hvordan NTF 
arbeider politisk ved presidenten, Camilla H. Steinum. Det var 
interessant å høre hvordan hun hele tiden må tenke «politisk» 
i sine uttalelser. Det er også et valg om man skal eller skal la 
være å uttale seg offentlig i saker på vegne av NTF med tanke 
på om det vil gagne eller svekke våre saker politisk. Det er viktig 
å understreke om man uttaler seg som tannlege og medlem av 
NTF eller som privatperson. Man må tenke seg om over hva 
man sier i media.

Tonje Ruud Camacho (kommunikasjonsrådgiver) fortalte oss om 
bruk av sosiale medier. Det var flere interessante poeng i hvor-
dan NTF eller vi som lokalforening kan fronte f.eks. kampanjer 
som «Gjør kloke valg» eller andre saker de ønsker blest om.

Den første kursdagen ble avrundet med informasjon om NTFs 
medlemstilbud, kurs og rådgivning til tillitsvalgte ved John  
Frammer, forhandlingssjef og avdelingsleder.

Kvelden ble avsluttet med en hyggelig felles middag på  
Brasserie France. 

Undertegnede havnet mellom redaksjonssjef i Tidende, Kristin 
Aksnes og Cecilie Øvrebø Gjerdene som er ny økonomisjef i 
NTF. Det var to veldig hyggelige damer å ha til bords. Kristin har 
jobbet i imponerende 20 år i Tidende, mens Cecilie er ganske ny 
i stillingen sin. 

Dag to startet med informasjon om etterutdanning og kurs i lokal- 
og spesialistforeningene ved fagsjef Øyvind Asmyhr.

Det blir nye regler for etterutdanning fra 2021: 
Perioden reduseres fra fem 5 til 2 år. Krav til antall timer reduse-
res fra 150 timer/5 år til 20 timer/år.

Generell tendens er at flere tannleger tar etterutdanningstimer. 
Det vil si at det er en økning i antall kursdeltakere og kursvirk-
somhet i Norge. 

Vi fikk innføring i informasjonssikkerhet, personvern og NTFs  
IT løsninger av IT-sjef Ane Hamborg og juridisk rådgiver Silje 
Stokholm Nicolaysen. Det mest overraskende som kom frem her 
er at det er en sensitiv personopplysning hvorvidt man er med-
lem i NTF eller ikke. Dette er viktig! NTF eller lokalforeningene 
gir derfor ikke ut medlemslister til f.eks. kullmiddager etc.  
Alle filer med personsensitive opplysninger som sendes som 
vedlegg i mail (slik som word-dokumenter, excel-filer, PDF-filer 
osv.) skal passordbeskyttes.

Advokat Dag Kielland Nilsen fortalte oss om hva foreningens  
styre, utvalg og nemnder gjør når det kommer inn forskjellige 
saker. Eksempler på type saker:

•	 Klage på tannlege fra pasient
•	 Klage på tannlege fra tannlege
•	 Syk kollega? Kollega i livskrise?
•	 Spørsmål fra media
•	 Samarbeidsproblemer mellom tannleger
•	 Verdsettelse av praksis
•	 Andre henvendelser?

Han informerte også om NTFs pasienttelefon, som er nyoppret-
tet, og som avlaster sekretariatet. Her kan pasientene henvende 
seg med alle typer spørsmål av tannlegefaglig karakter. Det er 
Vibeke Kjærheim, 1. amanuensis, dr. odont som besvarer spørs-
målene og det er noe begrenset åpningstid. Se NTFs nettsider 
for åpningstider. 

Cecilie Øvrebø Gjerde, økonomi- og administrasjonssjef, holdt et 
innlegg om økonomi og styrearbeid og de formelle kravene for 
blant annet håndtering av honorar til forelesere. Der det gis gave 
tll forelesere, skal det ikke gis alkohol da dette ikke er forenlig 
med å drive helsearbeid. 

Vi ble servert lunsj utenfor møterommet. Morten Rolstad inviterte 
til omvisning på huset sammen med Sissel Dahl. Det var hyg-
gelig å håndhilse på noen av de man kun har mailet med eller 
snakket i telefonen med. 

Kursets siste del inneholdt «Kontakt med media» ved Øyvind 
Berdal, rådgiver for politisk kommunikasjon. Han nevnte blant 
annet at dersom noen av medlemmene blir kontaktet av media 
for en uttalelse, kan man ta kontakt for å få veiledning i hva man 
skal si og ikke si dersom man er i tvil om dette. 

Vi fikk en gjennomgang av NTFs nye nettsider ved Tonje Ruud 
Camacho, kommunikasjonsrådgiver (NTF lanserte nye nettsider 
i vinter, red.anm.). For de som ikke har klikket seg inn enda så 
gjør det. Det skal være lett å søke, få oversikt og melde seg på 
kurs. Brukeren skal lett kunne tilegne seg kompetanseheving. 
TANK kursene er obligatoriske for alle NTFs medlemmer, og 
man kan gjerne ta de sammen med hele tannhelseteamet.

Silje Stokholm Nicolaysen avsluttet med NTFs etiske regler. 

Oppsummert var dette et svært lærerikt intensivkurs i alt man 
kan få hjelp til og hva man skal forholde seg til som tillitsvalgt. 
Det er alltid hyggelig å møte kollegaer fra hele landet. 

Tusen takk til NTF for vel gjennomført kurs!

Hilsen 

Yun Therese Korstadhagen  
Klagenemnden OTF 

Tillitsvalgte samlet på kurs hos NTF i februar. 
Foto: Yun Therese Korstadhagen
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Kjære kollegaer! 
Denne våren ble ikke helt som vanlig.  
Vi ble alle berørt av pandemien på mer enn et vis. 
Konsekvensene av myndighetenes råd og nedstegningen 
ser vi heller ikke helt slutt en på riktig ennå. 

NTF og lokalforeningslederne har jobbet intenst for 
å gj øre situasjonen best mulig for våre medlemmer. 
Likevel oppleves det helt sikkert ikke som godt nok for mange. 

Vi rett er en stor TAKK til alle for å ha fulgt myndighetenes
råd i en svært krevende situasjon!

Fremtiden er usikker når vi nå går inn mot sommeren. 
Siden dett e er siste utgave av OTF-nytt  før ferien, ønsker vi
alle en god sommer og håper at vi igj en kan samles på 
medlemsmøter til høsten!

Hilsen

Styret og tillitsvalgte i OTF



Påmelding og registrering til OTFs medlemsmøter og kurs 

For å kunne delta på OTFs kurs, må du melde deg på via nettsidene oslotann.no. Facebook- 
påmeldinger er ikke gyldig. Link til påmeldingsskjema finner du nederst på hver kursbeskrivelse 
når påmeldingen åpnes (annonseres i OTF-nytt og på kursbeskrivelsen).  
 

Kurstimer registreres automatisk noen dager etter gjennomført kurs.  

Påmelding er ikke gyldig før du mottar epostbekreftelse. Det tar noen minutter fra påmelding  
sendes til bekreftelse kommer. Ta kontakt på otf@oslotann.no hvis du ikke får bekreftelsen. 

Kurslokalet har begrenset plass. Er du forhindret fra å komme, gi beskjed i god til slik at de som 
står på venteliste kan få plassen din. 

Møt opp i god tid slik at du får tid til å besøke dentalutstillingene! 

Vel møtt!

Mottar du ikke medlemsinformasjon fra OTF?

Har du flyttet eller skiftet arbeidssted? 
Har du endret epostadresse eller telefonnummer?

Husk å melde fra om endringer! 

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

Oslo Tannlegeforening (OTF):  Epost otf@oslotann.no | oslotann.no 
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Oslotann.no får nytt design 
Oslotann.no har lenge vært moden for oppgrade-
ring. Nettsiden har vært dårlig tilpasset mobil og 
nettbrett. Bedre lesbarhet for nettopp dette er blitt 
prioritert i den nye versjonen. 

Vi er stolte over å kunne lansere OTFs nye nettsider 
om ikke altfor lenge. Lanseringsdato blir publisert i 
nyhets- brev og på Facebook når dette er klart. 

Det vil fortsatt være slik at medlemmene finner det 
meste av informasjonen på NTFs nettsider tann-
legeforeningen.no, men oslotann.no vil være et 

supplement og mer rettet mot OTFs medlemmer og 
samarbeidspartnere. 
Vi gleder oss til ny nettside!

Hilsen

Redaktøren og styret

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

Send annonseteksten til oss så publiserer vi den for deg.

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



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

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

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

Festningen Tannklinikk
Vi har  

CBCT! Leses av Ulf Riis

EAPD 2021 Interimseminar i Oslo

Vi har gleden av å invitere til EAPDs (European Academy of Paediatric Dentistry) interimseminar i 
Oslo 23.-24. april 2021. Sett av dagene allerede nå. EAPDs interimseminar arrangeres annethvert år 
på ulike steder i Europa. Benytt anledningen til å bli kjent med europeiske kolleger, og bli faglig 
oppdatert på en internasjonal konferanse i Norge!

Temaet for seminaret blir nye teknikker, metoder og materialer for kariesbehandling samt sedasjons- 
og atferdsteknikker til bruk på engstelige pasienter. 

Seminaret vil være på engelsk, og det blir både norske og utenlandske foredragsholdere. Det vil bli 
posterpresentasjoner av aktuell forskning. Seminaret vil være åpent for alle tannleger med og uten 
medlemskap i EAPD, og gir kurspoeng i NTF.
 
Seminarets nettside: www.eapd2021.eu 

Nettstedet vil oppdateres med program og elektronisk påmelding sommeren 2020.

Velkommen!

Tid: 23.-24. april 2021
Sted: Oslo Kongressenter
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OTF aktivitetskalender 2020
Medlemsmøter og kurs 
26. mai: Helseskjemaet - venn eller fiende? 
ved Cecilie Gjerde   AVLYST

1. september: Sår og blødninger ved  
Heming Olsen-Bergem

6. oktober: Motiverende samtaler ved Stian 
Midtgård

3. november: OTFs Generalforsamling. 
Ingen utstillinger.

20. november: Heldagskurs: Periodontitt

8. desember: Anestesi - Anatomi

TSE Modul 7: Restorativ behandling vil bli 
holdt i Oslo høsten 2020. Dato publiseres i 
løpet av våren. Følg med på oslotann.no

Styremøter 
19. mai 
9. juni 
25. august 
22. september 
1. desember

OTF-nytt redaksjonsmøter 
10. august 
14. september 
12. oktober 
16. november

OTF-nytt materiellfrister 
OTF-nytt 4-20 25. juni 
OTF-nytt 5-20 28. august 
OTF-nytt 6-20 Ingen annonser.  
Kun for generalforsamlingsmateriell. 
OTF-nytt 7-20 30. oktober

OTF-nytt distribusjon  
OTF-nytt 3-20 Uke 19, 4. mai (ny dato) 
OTF-nytt 4-20 Uke 35, 24. august 
OTF-nytt 5-20 Uke 40, 28 september 
OTF-nytt 6-20 Uke 43, 19. oktober  
Kun på nett for medlemmer.  
OTF-nytt 7-20 Uke 49, 30. november

Forbehold om trykkfeil og endringer i opp-
satt plan - følg med på OTF-kalenderen på 
www.oslotann.no. Følg også med på våre 
Facebooksider! Facebook.com/oslotann

OTF-nytt informasjon
OTF-nytt er et medlemsblad for Oslo Tannlegeforening. Vi tar forbe-
hold om trykkfeil i publikasjonen. OTF-nytt publiseres i papir- og nett-
utgave. Henvendelser om annonsering, innlegg, artikler og lignende 
rettes til OTFs sekretariat:

Kontaktpersoner OTF-nytt
Alle henvendelser rettes til OTFs sekretariat som formidler  
videre til rett person.

Epost: otf@oslotann.no | www.oslotann.no | Org.nr. 971 526 645
Telefon:  22436450 | Mobil: 48482150

Layout: Oslo Tannlegeforening 
Illustrasjonsbilder: Adobe Stock / Fotolia

Neste utgave: Neste papirutgave distribueres i uke 19 (4. mai).  
Redaksjonen tar imot innspill og artikler. Se materiellfrister over eller 
eller på oslotann.no.

Kontaktpersoner og jubilanter
For å etterkomme kravene i EUs nye personvernforordning, GDPR, 
vil vi ikke lenger publisere kontaktpersoner eller jubilanter i med-
lemsbladet. 

Ønsker du kontakt med tillitsvalgte i OTF, finnes det noe informa-
sjon på NTFs nettsider (tannlegeforeningen.no) etter innlogging på 
MinSide. 

Medlemmer i styret, utvalgene og komiteene kontaktes på epost 
otf@oslotann.no som formidler videre.

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

Send annonseteksten til oss så publiserer vi den for deg.

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

Har du tatt NTFs nettbaserte kurs?
Hvert kurs du har bestått, teller 4 timer. 

TANK-kursene er gratis og du fi nner de på NTFs nettsider 
tannlegeforeningen.no under kurs og utdanning.



Returadresse:
Oslo Tannlegeforening
Niels Juels gate 24
0272 Oslo

TannSpes
TannlegeSpesialistene i Oslo

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

Spesialister i:
– Oral kirurgi og oral medisin
– Maxillofacial kirurgi
– Kjeveortopedi
– Periodonti
– Protetikk
– Kjeve- og ansiktsradiologi

CBCT 
Kort ventetid
Gratis parkering

Henvisningsklinikk på Vinderen i Oslo


