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Kommende OTF kurs 

Skader, sår og blødninger | WEBINAR
Foreleser: Heming Olsen-Bergem
Tirsdag 1. september kl. 17.30
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. Hvordan skal tann- 
legen forholde seg til mennesker med sykdommer og medisiner som gir blødnin-
ger, blødningsrisiko og sår. Hva kan du som tannlege 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. Kurset gjennomføres som webinar.

Motiverende samtaler | WEBINAR
Foreleser: Stian Midtgård
Tirsdag 6. oktober kl. 17.30 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?  
Webinaret med 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. Kurset gjennomføres som webinar.

OTF Heldagskurs 2020: Diagnostisering,  
behandling og oppfølging av marginal periodontitt 
Foreleser: Kristin M. Kolltveit
Fredag 20. november fra kl. 09.00-17.00. Påmelding åpner 1. september

• Gjennomgang av nytt diagnosesystem for marginal periodontitt, med  
kasuseksempler

• Systematisk behandling av periodontitt
• Støttebehandling / oppfølging etter periobehandling
• Oppfølging av implantatpasienter
• Behandling av peri-implantitt (nye retningslinjer)
• Protetisk rehabilitering 
• HELFO innslagspunkt 6

Les mer om kurset på www.oslotann.no. Kurset er planlagt gjennomført fysisk på
Høyres Hus og konferansesenter i Oslo. Begrenset plass. Se annonse på side 4.
Forebehold om endringer på kort varsel. 



•	Komfort for pasient og behandler

•	God arbeidsflyt, alt innen rekkevidde

•	Raskere rutiner gir raskere pasientflyt, integrerte løsninger for optimal hygienekontroll

•	En investering for fremtiden som innfrir økende krav

NY!

Plandent AS | Postboks 6082 Etterstad, 0601 Oslo 
Tlf 22 07 27 27 | www.plandent.no | utstyrsavdelingen@plandent.no

Planmeca Compact™ i5 
Designet for å vare, bygget for å prestere
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Lederen har ordet
Vel overstått sommerferie!

Jeg håper dere har fått muligheten til ferie og avslapning, 
selv i disse koronatider. Våren var en tung tid, og det ser 
ut til at de som spådde en tung høst også får rett.  
Covid-19, som det offisielt heter, er fremdeles smitte- 
farlig, noe som vanskeliggjør fysiske medlemsmøter før 
nyttår. Styret har derfor besluttet at høstens medlems- 
møter med noen få unntak skal gå digitalt.  
Mer informasjon om dette og hvordan man melder seg 
på, får man i nyhetsbrev og ved påmelding. Det er viktig 
at man ikke deler lenkene man får tilsendt med andre. 
Det er begrensninger for påmeldte i systemet, og blir det 
for mange, vil det føre til at kursene ikke blir streamet.  
Man må gjerne se streamen sammen på samme enhet 
hvis man skulle ønske dette. Det er kun de som er på-
meldt som vil kunne få timer i NTFs etterutdannings- 
system. Foredragsholder vil kunne motta spørsmål fra 
dere underveis gjennom chatte-funksjonen, så bruk  
gjerne denne hvis dere lurer på noe.  
Heldagskurset i november om behandling av periodontitt 
håper vi kan la seg gjennomføre fysisk. Informasjon om 
dette blir gitt i løpet av høsten. TSE-kursene gjennom- 
føres fysisk. 

Helfo

I sommer har jeg fått tips fra kollegaer om at Helfo i stikk-
prøver nå også sjekker tidsbegrensningene til pasient- 
behandlinger, selv om de offisielt ikke skulle gjøre dette 
før i oktober. Det vil si at hvis du f.eks. skal utføre pe-
riobehandling med bruk av takst 501, må behandlingen 
vare i minst 30 minutter for at den skal bli godkjent. Blir 
det registrert via journalsystemet at du har brukt mindre 
enn 30 minutter, vil regningen kunne bli refusert.  
Det er derfor greit å forberede seg på dette først som 
sist. «Etter gjeldende regelverk skal innsendte regninger 
inneholde blant annet dato og klokkeslett for oppstart av 
behandlingen. Regelmotoren vil som hovedregel avvise 
regninger for behandling av mer enn en pasient på sam-
me tidspunkt. Videre kan regninger med takster som har 
minimum behandlingstid i regelverket, bli avvist automa-
tisk om ikke tidsangivelsen er korrekt i forhold til forutgå-
ende og etterfølgende regninger.»  

For mer informasjon, se 
Helfos ”Regelverk for tann-
leger (https://www.helfo.
no/regelverk-og-takster/
overordnet-regelverk/regel-
verk-for-tannlege)

Økonomi

Koronapandemien har også 
rammet foreningens investe-
ringer. Sannsynligvis vil det 
medføre et underskudd for år 
2020. Dette har vi tatt høyde 
for og spart til i flere år, og økonomien i foreningen er 
fremdeles sterk. Vi vil likevel påminne alle som ikke har 
betalt kontingent, om at det er viktigere enn noensinne at 
dere gjør dette i år. Purring vil bli sendt ut elektronisk i de 
nærmeste dagene. Vi anmoder at de som ikke har betalt 
årets kontingent sjekker at e-posten er riktig registrert, og 
at ikke e-posten har havnet i spam-filteret.

Valg

Det er fremdeles ledige verv til generalforsamlingen i 
høst. For de som skulle ha en fagforeningsspire i magen, 
er det bare å ta kontakt med otf@oslotann.no så videre-
formidler vi det til valgkomiteen. Se også informasjon på 
side 6 i dette bladet.

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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OTF heldagskurs 2020
Diagnostisering, behandling og oppfølging 

av marginal periodontitt
Fredag 20. november

Foredragsholder
Kristin M. Kolltveit,  
spesialist i periodonti

Tema
Diagnostisering, behand-
ling og oppfølging av  
marginal periodontitt

• Gjennomgang av nytt diagnosesystem for marginal 
periodontitt, med kasuseksempler

• Systematisk behandling av periodontitt
• Støttebehandling / oppfølging etter periobehandling
• Oppfølging av implantatpasienter
• Behandling av peri-implantitt (nye retningslinjer)
• Protetisk rehabilitering 
• HELFO innslagspunkt 6

For mer informasjon, se oslotann.no.

Sted
Høyres Hus og konferansesenter,  
Stortingsgaten 20, Oslo.

Tidspunkt
Fredag 20. november kl. 09.00-17.00.  
Registrering fra kl. 08.30. 

Pris
kr 3095,- pr. deltaker inkludert lunsj

Påmelding
Påmelding åpner 1. september på oslotann.no 

Hvem kan delta? 
Medlemmer som har betalt kontingent til Oslo  
Tannlegeforening i 2020. 
Det er svært begrenset plass. Smittevernregler  
blir fulgt.

Etterutdanningstimer
Kurset teller 7 timer i 
NTFs etterutdannings- 
system. Timene  
registreres automatisk 
etter fullført kurs. 

Nyttig informasjon
Påmelding gjøres via våre nettsider oslotann.no  
fra 1. september. 
Faktura sendes elektronisk / per epost.  
Påmeldingen er bindende. Plasser som ikke  
avbestilles skriftlig, blir ikke refundert. 

Oslo Tannlegeforening forbeholder seg retten til  
å avlyse kurset på kort varsel. 

Vel møtt til kurs!

Kontaktinformasjon:
Oslo Tannlegeforening 
epost: otf@oslotann.no
tlf.: 22436450 
web: www.oslotann.no 

Vel møtt til årets 
heldagskurs i periodontitt!
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Bli bedre kjent med.....

Ralf B. Husebø, leder SNU

Denne gangen er vi så heldige at vi får bli  
bedre kjent med lederen i SNU, Ralf B.  
Husebø. Er det første du tenker nå «hva er 
SNU»?  Les videre, og du får vite det, og mye 
annet spennende. Kort fortalt er SNU en for-
kortelse for «Sentralt Næringsutvalg». De 
som arbeider i SNU, skal ivareta nærings- 
politiske spørsmål for tannleger, og gir råd  
til NTFs hovedstyre. 

Ralf Husebø, aller først; hvem er du, og hvor jobber du til  
daglig? 

- Jeg er far til 7 (2 fosterbarn og 5 egne) og bor i Sandnes. Jeg 
driver min egen privatpraksis og har en assistenttannlege. 

Hvordan havnet du i rollen som leder for SNU? 

- I 1997 fikk jeg mitt første verv i NTF, og jeg har vært tillitsvalgt 
siden. Jeg har vært leder for landsmøtekomiteen (2006), i  
Rogaland tannlegeforening, og deltatt på de fleste represen-
tantskap siden 1999. I 2009 ble jeg valgt som vara til hoved- 
styret, og det var jeg i 6 år. I 2015 spurte valgkomiteen for SNU 
om jeg ville stille som leder til SNU, og det ville jeg selvfølgelig! 

Hva innebærer det å jobbe med næringspolitiske spørsmål? 

- Næringspolitiske spørsmål er alt som har med hverdagen 
til tannleger i privat sektor å gjøre. Vi prøver så godt vi kan å 
gjøre hverdagen for tannleger i privat sektor lettere. Det gjør 
vi f.eks. gjennom å lage en kvalitetshåndbok, utarbeide enkle 
GDPR rutiner, svare på høringer, fronte privat sektor sine saker 
innad i NTF, og også inn i Akademikerne.  

Hva jobber dere med i SNU nå om dagen? 

- Akkurat nå så skal vi ha Næringspolitisk forum i september. 
Det er et årlig møte der vi samler en næringspolitisk repre-
sentant fra hver lokalforening, og diskuterer næringspolitikk. I 
tillegg vil vi da også gjerne høre hva som er utfordringene for 
private tannleger rundt i de forskjellige lokalforeningene.

Så har vi selvfølgelig jobbet mye med Covid-19 de siste må-
nedene. Vi har spilt inn hvilke problemer våre medlemmer fikk, 
hvordan vi mener støttepakkene til staten fungerer og hvor de 
ikke er gode nok. Flere av våre forslag har blitt hørt av politiker-
ne, men dessverre ikke alle.  

Hva er den mest spennende saken du har jobbet med i SNU? 

- Den meste spennende saken vi har jobbet med i SNU var 
stortingsproposisjonen om flytting av tannhelsetjenesten. Det 
var en sak som gikk over mange år, og som krevde svært mye 
av alle oss i NTF. Samtidig lærte vi også mye av den saken, og 
hele foreningen har blitt svært mye bedre på politisk på- 
virkningsarbeid på grunn av det arbeidet vi la ned der. 

Har du noen gode råd eller ord du ønsker å formidle til dine 
kolleger? 

- Jeg håper at flere har lyst til å engasjere seg som tillitsvalgte 
i NTF (og lokalt, red.anm.), vi trenger engasjerte tillitsvalgte på 
alle nivåer. Det er givende og lærerikt!  

Så helt til sist: Ønsker du å dele noen interesser du har på  
fritiden med leserne? F.eks. en god bok du vil anbefale?  

- Som ungdom leste jeg alle klassikerne, men i dag leser jeg 
mest fantasy. Jeg er veldig glad i Terry Pratchett og hans sam-
funnskritiske Discworld bøker, som samtidig har mye humor.  

Hva gjør du når du først har en dag eller noen timer fri?  

- Jeg bruker nok mye av min fritid på frivillig arbeid. Jeg  
brenner for korps (er leder i musikkorpsforbundet i Rogaland) 
og humanisme (er leder i Human-Etisk forbund Sandnes og 
Gjesdal). Jeg har blant annet ansvaret for rundt 180 konfirman-
ter i Sandnes hvert år.  

Har du noen gode reiseopplevelser?  

- Jeg liker å reise og gå i fjellet, og har mange favorittsteder. 
Kan anbefale en liten perle i Hellas som ikke mange vet om, en 
liten øy som heter Paxos. Absolutt verdt et besøk! 

OTF-nytt takker Ralf Husebø for at han tok seg tid til å svare på 
spørsmålene i en hektisk hverdag. Vi ønsker han en god høst, 
og håper medlemmene tar oppfordringen om å engasjere seg i 
foreningsarbeid!  

OTF-nytt ved Linn-Kjersti Sundar og Tine Berg 

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

OTF heldagskurs 2020
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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

Tirsdag 3. november 2020 skal det av- 
holdes generalforsamling med valg i OTF, 
og vi søker etter medlemmer som kan 
tenke seg å bidra i organisasjonen.

På generalforsamlingen skal det velges:
Medlemmer til styret: Leder, nestleder, sekretær, leder 
fagnemnd, redaktør, styremedlem og varastyremedlem.

Medlemmer til fagnemnden, klagenemnden,  
praksistakseringsutvalget, hederstegnutvalget,  
kollegahjelpere og valgkomiteen.

Perioden det velges for er fra foreningsåret 2021. De 
fleste verv er for ett år, mens noen er for fire til syv år.

Vi søker etter medlemmer som har lyst og tid til å bidra i 
OTFs organisasjon. Som tillitsvalgt får du et godt inn-
blikk i foreningen, og muligheter til å delta på tilrettelag-
te kurs i regi av NTF. Du får et utvidet kontaktnettverk, 
og det tar seg godt ut på CVen.

Tror du at dette er noe for deg?
Kjenner du noen som er interessert?

Ta kontakt med oss på epost otf@oslotann.no så fomid-
ler vi informasjon videre til valgkomiteen.
Fortell gjerne litt om deg selv, og om du jobber i det 
offentlige eller private.

NB! Assosierte medlemmer har dessverre ikke  
adgang til å delta i foreningsarbeid annet enn i egen 
lokalforening.

Hilsen styret i Oslo Tannlegeforening

Kort fortalt
Oslo Tannlegeforening (OTF) er en lokalforening under 
NTF. OTFs høyeste myndighet er general- 
forsamlingen som holdes en gang i året. Det er  
her det velges tillitsvalgte til de ulike vervene i organisa-
sjonen. Viktige saker som f.eks.  
vedtektsendringer og medlemskontingent besluttes av 
generalforsamlingen. 

Les mer på http://www.oslotann.no/For-medlemmer/
Vedtekter-for-Oslo-Tannlegeforening/

Mer informasjon om generalforsamlingen publiseres i 
løpet av høsten på oslotann.no, i nyhetsbrev, OTF-nytt 
og på vår Facebookside.

Valg i Oslo Tannlegeforening
Varsel om generalforsamling 3. november 2020
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OTF aktivitetskalender 2020
Medlemsmøter og kurs 
1. september: Sår og blødninger ved  
Heming Olsen-Bergem (webinar)

6. oktober: Motiverende samtaler ved Stian 
Midtgård (webinar)

3. november: OTFs Generalforsamling. 
Ingen utstillinger.

20. november: Heldagskurs: Periodontitt 
(Høyres Hus)

8. desember: Anestesi - Anatomi (webinar)

TSE Modul 7: Restorativ behandling vil bli 
holdt i Oslo høsten 2020. 4.+5. september 
og 6.+7. november (se NTFs nettsider)

Styremøter 
25. august 
22. september 
1. desember

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

OTF-nytt materiellfrister 
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 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 40  
(28. september). Redaksjonen tar imot innspill og artikler.  
Se materiellfrister over 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.



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


