
Motiverende samtaler | WEBINAR
Foreleser: Arbeidspsykolog Stian Midtgård 
Tirsdag 6. oktober kl. 17.30. Påmelding er åpnet.
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 | WEBINAR
Diagnostisering, behandling og oppfølging av  
marginal periodontitt
Foreleser: Spesialist Kristin M. Kolltveit
Fredag 20. november fra kl. 09.00-17.00. Påmelding åpnet 15. 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 gjennomføres som webinar.

Så lett - så vanskelig | WEBINAR
Foreleser: Professor Lasse A. Skoglund
Tirsdag 8. desember kl. 17.30. Påmelding åpnes 3. november.

Kurset vil være en praktisk gjennomgang av anestesiteknikker, anestesityper og mulige årsaker til at det av og til 
ikke virker som vi ønsker.

Les mer om kurset på www.oslotann.no. Kurset gjennomføres som webinar.
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Lederen har ordet
God høst!

Jeg er en av de raringene som synes at høsten er en veldig 
fin tid. Jeg liker at det blir litt kaldere, at løvet får spenstige 
farger og at man kan bruke jakke igjen. Selv om dette selv-
sagt øker risikoen for forkjølelser og luftveisinfeksjoner, er 
det allikevel noe godt over høsten. Her den ene dagen var 
det til og med en nabo som fyrte i ovnen, og litt kald høstluft 
med peislukt gjorde meg glad til sinns.

Korona-pandemien er dessverre fremdeles tilstede i hver-
dagen, og for oss som jobber klinisk består dagene i mye 
smittevernsdiskusjoner og skylling med vannstoff. I disse 
forkjølelsesdager er det heller ikke alltid like lett å vite om 
pasienten egentlig er syk. Der jeg jobber er det mye føre 
var og dermed også en god del avbestillinger/ombookinger. 
Dem jeg dog synes mest synd på i disse dager, er våre 
første-års tannlegestudenter.  
Å starte på nytt studium på et nytt sted, og ende opp med 
å tilbringe mesteparten av tiden alene på hybelen foran 
pc-en kan ikke være godt for verken psyke eller lærings-
miljø. Atferdsfaggjengen her på UiO med Tiril Willumsen i 
spissen kjempet derfor hardt for å ha gruppeundervisningen 
for 1.-semester fysisk, og klarte heldigvis å få det til. For 
noen uker siden fikk jeg da møtt noen av våre nye kolleger 
til gruppeundervisning i kommunikasjon, noe både de og jeg 
var takknemlige for. Det er ikke så lett å holde kommunika-
sjonskurs for 10 svarte skjermer. 

Studentene hadde vært utplassert i praksis en dag for å bli 
motivert til studiet. De var veldig imponert over hvor flinke 
klinikkene var til å holde kontroll på smittevernet og samtidig 
ivareta pasientene. Veilederne hadde møtt dem på en fin 
måte, og også vært veldig flinke med kommunikasjon med 
både pasienter, eventuelle foresatte og seg imellom. Så jeg 
vil gjerne takke alle som bidro til å motivere førsteklassinge-
ne til et langt, men interessant studium!

Som en del av av kommunikasjon- og atferdsgjengen på 
UiO vil jeg minne alle våre kolleger om at det selv i disse 
korona-tider kan være smart å benytte seg av de fire gode 
vanene (invester i begynnelsen, ta pasientens perspektiv, 
vær empatisk og invester i avslutningen). Se gjerne på  
https://www.odont.uio.no/tjenester/Fire-gode-vaner/   
for noen morsomme og gode videoer om kommunikasjons-
ferdigheter. 

Og ikke minst, hils på pasien-
ten og fortell hvem du er. Bak 
alt smittevernsutstyret er det 
ikke alltid like enkelt for pasi-
enten å se hvem du er eller 
om du er tannlege, tannpleier 
eller tannhelsesekretær.

Sist medlemsmøte via Zoom 
synes undertegnede, fag- 
nemnden og styret var en stor 
suksess! Jeg er imponert over 
at så mange klarte å logge 
seg på i tide, og at det gikk 
såpass smertefritt med tanke 
på utfordringer med påmelding 
og kapasitet. Vi jobber for tiden med muligheten for å utvide 
til 500 deltakere på webinar, og håper å få testet dette ut på 
neste medlemsmøte. Se nettsidene våre for påmelding og 
mer informasjon.

Det er snart valg i OTF. Styret jobber hardt med å gjøre 
ferdig de nye vedtektene, etter NTFs mal, til generalforsam-
lingen i november. I hovedsak er det en forenkling som skal 
gjøre det lettere for både medlemmene og styret, men slike 
ting tar alltid mer tid enn man tror. 

Mer informasjon om valg og generalforsamling kommer i en 
senere utgave.

Hilsen

Kjetil Strøm
Leder OTF

Innhold i denne utgaven
Lederen har ordet    side   3
Referat fra webinar 1. september Sår,  
skader, blødninger   side   5
Informasjon om heldagskurset   side   8
Informasjon fra Honnørklubben  side   8
Informasjon / varsel om generalforsamling  side   9
OTFs aktivitetskalender 2020  side 11
Kontaktinformasjon   side 11

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. 



Kjære kollega!
Jeg er stolt over å kunne informere om at jeg nå skal være med på å 
utvide det oralkirurgiske tilbudet på Oris Dental sine klinikker i Oslo.

Jeg har bred erfaring fra privat oralkirurgisk spesialistpraksis, og jeg mottar 
henvisninger for oralkirurgiske problemstillinger og implantatkirurgi.

Håper vi kan få til et godt samarbeid!
Med kollegial hilsen, Hauk Øyri.

Dere finner meg på følgende klinikker 
fra og med 01.09.20:

Oris Dental Aker Brygge: Grundingen 6, 6 etg., 0250 Oslo, Tlf.: 22 83 82 00
Oris Dental Bryn: Østensjøveien 79, 0667 Oslo, Tlf.: 22 27 82 22
Oris Dental Lysaker: Lysaker Torg 5, 1366 Lysaker, Tlf.: 67 12 90 00
Oris Dental Rommen: Nedre Rommen 5C, 0988 Oslo, Tlf.: 22 21 02 96

Har du 
spørsmål?

Ta kontakt
i dag!

Faglige 
henvendelser:

Hauk Øyri
Spesialist i oralkirurgi
hauk@orisdental.no

936 31 009

Praktiske 
henvendelser:

Camilla Thomasli
Driftsrådgiver

camilla.thomasli@orisdental.no
909 79 519

orisdental.no
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Referat fra webinar 1. september

Skader, sår og blødninger ved Heming Olsen-Bergem

På grunn av koronapandemien ble høstens første 
medlemsmøte gjennomført digitalt. Vi var spente før 
møtet siden dette er første gang i OTF sammenheng 
at slikt ble arrangert. Heming Olsen-Bergem har mye 
erfaring med webinar, og loset deltakerne gjennom 
kurset.

Skader 
Ved alle skader er det viktig å ta opp en god anamnese:

- Tør å spørre. Er skaden skjedd under påvirkning av  
alkohol/narkotika? Viktig for å vurdere om dette vil gjenta seg. 
Viktig å kartlegge vold eller overgrep.
-Sykdommer

• Syndromer, tenk på f.eks bindevevsrelaterte syndromer
• Bløtvevstilheling, dersom pasienten f.eks har diabetes 
• Leverskader/nyreskader etc. 

- Medisiner 
- Allergier, spesielt med tanke på materialene vi bruker

Ved vurdering av røntgenbilder:
• Ikke stol 100% på OPG da det er et summeringsbilde

Et eksempel: Et barn har falt og slått seg:
Anamnese: 

- Når/hvor/hvordan skaden skjedde? 
• Tid er viktig, ikke alt man får gjort hvis det har skjedd for 

en stund siden, da kroppen gror. 
• Hvor det skjedde er viktig; i en ren gymsal eller på en bon-

degård? Dersom stedet er mer urent, tenk på om pasien-
ten bør få påfyll av tetanusvaksine(stivkrampe).

•  Hvordan er viktig med tanke på hvor vi skal se etter ska-
der på røntgen f.eks. 

Er det gjort behandling? 
- Har den skadede fått førstehjelp av noen? 

Generell helsetilstand som tidligere nevnt med sykdommer 
og medisiner er viktig å kartlegge, men det er også viktig å 
høre om: 

- Opplever/opplevde pasienten
• Bevissthetstap 
• Amnesi. Husker de ikke, eller vil de ikke fortelle? Informer 

pasienten om at vi har taushetsplikt, og at all informasjon 
er viktig for å kartlegge skadeomfang. 

• Hodepine: Var den der før, eller kom den etter skaden?
• Synsforstyrrelser? Test og utred, pasienten kan ha skader 

i andre områder som er mer prekære enn tennene.
• Kvalme/oppkast 
• Forvirring 
• Bittforstyrrelser

De viktigste medisinene å spørre etter:
- Platehemmere 
- Antikoagulantia 
- Benmodulerende medisiner 
- Immundempende 
- Immunmodulerende 
- Diabetesmedisin 
- Hjerte/kar – medisiner 

Ta alltid en god anamnese først, deretter en klinisk under- 
søkelse!

Klinisk undersøkelse: 
- Fjern koagulert blod, vask rent 
- Se etter bløtvevsskader

• Særlig skader mot spyttkjertelganger, nerver og kar
- Se etter tannskader 

• Rugg på tenner og sjekk bittet 
- Se etter blødninger og blåmerker 
- Rugg på kjevekammen 
- Sjekk gapeevne og sidebevegelse 
- Palper langs kjevekammen og basis mandibula. Palpere 
kinnben, nesen og margo inferior
- Ta tak i overkjevens front og dra 
- Palper ekstraoralt under underkjeven, kinnbenet, nesen og 
øyehulen
- Sjekk øyebevegelse og dobbeltsyn

Intraoral us: 
- Ecchymoser/hematom 
- Tannskader
- Gapeevne 
- Deviasjoner

Røntgen:
- Vurder OPG 
- Vurder å supplere med tannrøntgen 
- Vurder å ta røntgen i flere vinkler 
- Vurder CBCT
- Røntgen rettes mot skader og mot deteksjon av eventuelle
fremmedlegemer
- Røntgen må ikke vesentlig forsinke behandlingsstart 

Lacerasjoner (epitel + subepitelialt vev) 

Hundebitt: 
Hva gjør du? 

- Tetanus – skal fylles på hvert 10 år, hvis mer enn 5 år siden 
bør påfyll tas ved hundebitt, helst innen 48 timer etter skade.
- Vurder systemisk antibiotika dersom det er over 48 timer 
siden skaden skjedde, og infeksjonen tiltar

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
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- Kan også behandle lokalt med antiseptika som Brulidine eller 
Fucidin. Terramycin er mer potent og kan også vurderes.
- Vask området med saltvann 
- Fjern fremmedlegemer 
- Undersøk intraoralt etter 

• Gjennomgående skade 
• Andre skader 

- Fjern bare åpenbart dødt vev, la resten stå
- Sutur hvis det er under 48 t siden bittet

Hvordan sy en leppe: 
- Rengjør/stopp blødning (elektrotom/laser etc. hvis man har 
på klinikk). Gjerne bruk karbocain anestesi for å ha kontroll på 
blødningen underveis om man har på kontoret.
- Sjekk for spyttkjertler og fremmedlegeme i kutt 
- Hvordan sy? Hvis det er gjennomgående leppeskade, sy 
mucosa først, deretter muskel og så lepperødt/hud. Den første 
suturen på hud/leppe (hvis skaden går fra hud til leppe) skal 
være akkurat i overgangen hud og lepperødt (slik at den blir 
korrekt plassert)
- Sutur: 

• Mukosa
 * 4.0/5.0 resorb/non resorb

• Muskulatur/submukosa
 * 4.0/5.0 resorb

• Hud
 * 4.0-6.0 non-resorb. 
 * Ikke dra sammen hudsuturer for mye, hudsuturer  
 bør fjernes etter 3-5 dager. Be pasienten om å unngå  
 å bite seg i leppen. Det er normalt å bli nummen  i  
 leppen i starten, men det går over. Man kan også be 
 pasienten smøre innsiden av leppen med matolje hvis 
 man biter seg mye. Maisolje er fint. Da slipper man 
 friksjon. 

Kontusjoner/blåmerker
- Tørre å spørre

• Hvordan 
• Besvimt? 

- Underliggende skader? 
- Røntgen? 

• Hvilke? Kan være lurt med CT eller lignende hvis kjeven 
ikke oppfører seg som normalt – utred på sykehus 

- Syn
- Hodepine

Tannskader
- Infraksjoner 
- Emaljefrakturer 
- Dentinfrakturer 

Pulpaeksponering: 
- Rotutviklet

• Endo 
• Pulpakapping 
• Partiell pulpotomi 

- Rotåpen 
• Pulpakapping 
• Partiell pulpotomi 

- Vurder eksponeringstid
- Vurder pasienten

Krone- rotfraktur - pulpa: 
Frakturer under bennivå: 

- Fikser tann hvis akutt mobil 
- Vurder endo vs partiell pulpotomi 
- Hvis ikke grep til oppbygning vurder:

• Kjeveortopedisk ekstrusjon 
• Fjerne ben rundt rot 
• Kirurgisk ekstrusjon 
• Ekstraksjon 

Webinar 1. september Skader, sår og blødninger ved Heming Olsen-Bergem
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Rotfraktur
- Replasser det koronale fragmentet
- Fikser fleksibelt i 4 uker 
- Oppfølging i 1 år

• Vurder endo 

Kjevekamsfrakturer
- Reposisjoner – hold en finger på frakturområdet ta tak 
i tannen og før den på plass  
- Fikser semirigid i 4 uker
- Observer

Man kan fiksere tenner sammen, avhengig av hvordan frakturen 
er. 

- Fleksibel tråd – primært tannrelaterte skader, bondes med 
kompositt 
- Semi-fleksibel tråd, noe mer rigid fiksering. Obs! pass på, ved 
feil bruk, kan man flytte på tenner. 
- Mer rigid fiksering kan gjøres med ståltråd ved kjevekams- 
fraktur. 

Lateral luksasjon 
- Reponer 

• Hvordan? Samme teknikk som i stad, hold den ene finge-
ren på frakturområdet, og dytt på plass, noen ganger får 
man ikke ting helt på plass. 

• Fleksibel fiksering i 4 uker 

Ekstruderende luksasjon (ut av alveole): 
- Reponer
- Fleksibel fiksering i 2 uker 

Intruderende luksasjon (inn i alveole): 
- Hvis mer enn ca. 7 mm

• Ekstruder kirurgisk/kjeveortopedisk
• Hvis kirurgisk skal det fikseres fleksibelt i 4-8 uker.

 * rotfylling

Når skal man sende pasienten til sykehus? 
- Ved mistanke om mandibelfraktur og blødninger. Intraoral 
blødning er ofte forårsaket av fraktur.

• Avhengig av alder, medisiner mm., vurderes det om man 
går inn i kjeveledd og fikserer ved bruk av plater. Oftest 
setter man bittet på plass, og setter f.eks. strikker på kje-
veortopedisk apparatur. Det er viktig med bløt kost. 

- Ved multiple frakturer, så ringer man til kjevekirurgisk avdeling 
og snakker med vakthavende lege, og sender pasienten rett dit. 
- Maxillefraktur
- Kinnbensfraktur
- Øyehulefraktur eller annen skade 
- Hodeskade 
- Større blødninger 
- Kvalme/besvimelse etc som kan tyde på mer alvorlig skade 

Blødninger i praksis
Det er lurt å sjekke om pasienten står på medisiner som bør 
seponeres før kirurgi. 

Det er laget en anbefaling til leger vedrørende seponering av 
medisiner. Seponeringen gjøres i samråd med lege, men det 
diskuteres nå om tannleger skal kunne få seponere enkelte me-
disiner uten samråd med fastlege. 

Hva gjør man når det blør fra en alveole? 
Alveole peroperativt: 

1. Komprimere er første trinn.
2. Legg inn hemostatikum ( oksidert cellulose f.eks. Surgicel, 

Gelitaspon mfl.)

3. Primærlukking, eventuell tampong med Cyklokapron 

Alveole postoperativt: 
1. Bruk anestesi uten adrenalin 
2. Ta bort suturer 
3. Sug og skyll rent med saltvann 
4. Finn blødningsårsaken 

a. I bløtvevet – lukk (underbinde, brenne etc)
b. I alveolen – som ved alveole peroperativt 

- Hvis pasienten ikke bruker medisiner men fortsatt blør dagen 
etter operasjon, er Surgicel fint å vurdere, samt bite på kom-
press dynket i Cyklokapron. Kompressen kan også sys fast på 
toppen av alveolen, men det er viktig å ikke presse den ned i 
alveolen. Det er viktig at tupferen må fuktes helt før den fjernes 
igjen senere, så det ikke oppstår en ny blødning. 

Fra periodontiet: 
1. Skyll i lommen med saltvann eller Cyklokapron 
2. Pakk forsiktig surgicel eller lignende i lommen (obs! kan gi 

bentap). 
3. Sett eventuelt noen suturer
4. Pasienten kan skylle med Cyklokapron 3-6 ganger daglig i 

1-4 dager. Ikke svelg. 

Fra bløtvev: 
1. Lokaliser årsaken 
2. Underbinde/brenne o.l. 
3. Skylle med Cyklocapron som over

Forhåndsregler ved bløningsfare: 
- Skånsom behandling 
- Utstyr til hjelp:

• Kompresser
• Sutur
• Kautere/laser 
• Vitamin K ved Marevan 
• Cyklokapron 

Man kan forebygge mye med riktig teknikk (kirurgisk): 
- Vurder å legge inn tråd subgingivalt med Cyklokapron før:

• Matrise 
• Preparering 
• Depurasjon 

- Det sparer deg for blødning i etterkant 
- Vurder elektrotom/laser – sjansen for blødning blir mye  
mindre. 

Ekstraksjonsteknikk har endret seg betydelig med tiden. Jo mer 
skånsomt tannen fjernes, jo bedre. Det er ikke like viktig å fjerne 
tannen raskest mulig. Se etter hardt/kompakt ben, og ikke bruk 
tang da. Vurder bredden på kjevekammen; ved mye bredde og 
god påbiting/attrisjon bør man være forsiktig. Da bør man som 
standard dele tannen dersom flerrotet tann, samt bruke hebel og 
rottang for å få de ut. Det gir mindre risiko for sinusperforasjon, 
og større blødninger. 

Referat av Linn-Kjersti Sundar og Mehwish Pervaiz

Webinar 1. september Skader, sår og blødninger ved Heming Olsen-Bergem



På grunn av koronasituasjonen har vi 
bestemt oss for å vente til 2021 med 
møtene.  Vi håper da at situasjonen har 
bedret seg betraktelig.
 
Vi ønsker alle god helse og på gj ensyn til 
neste år !
 
Vennlig hilsen
 
Jan L. Kristensen         Sigmund Seland

Honnørklubben

O B S !  O B S !  O B S !
OTFs heldagskurs ”Periodonti� ” 
med Kristin M. Kolltveit er endret til webinar. 
Kurset arrangeres via Zoom fredag 20. november.

Pris fra kr 995,- pr. deltaker.

Kurset er åpent for tannleger som har betalt 
medlemskap til Oslo Tannlegeforening i 2020.

Les mer på oslotann.no eller våre Facebooksider.
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Tirsdag 3. november 2020 skal det av-
holdes generalforsamling med valg i OTF.
Valgkomiteen har i høst jobbet med sine 
innstilliger. 

I tillegg jobber styret med å legge 
vedtektene over til en mal som NTF har 
laget for lokalforeningene. 

Medlemmer som ønsker å fremme en sak 
til generalforsamlingen, må gjøre dette 
skriftlig. 

Epost sendes til otf@oslotann.no. 
Frist for innsending er 1. oktober.

En digital utgave av OTF-nytt med valg-
komiteens innstillinger, saksliste, dags-
orden, regnskap og innkomne saker 
publisereres senest 20. oktober. 

Medlemmer som ønsker en papirversjon, 
må sende oss en epost om dette senest 
13. oktober. 

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 generalforsamlingen 
som holdes en gang i året. Det er her det velges tillits-
valgte til de ulike vervene i organisasjonen. 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.

Varsel om generalforsamling 3. november 2020
Valg i Oslo Tannlegeforening



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
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OTF aktivitetskalender 2020
Medlemsmøter og kurs 
6. oktober: Motiverende samtaler ved Stian 
Midtgård (webinar)

3. november: OTFs Generalforsamling. 
Ingen utstillinger (mulig webinar)

20. november: Heldagskurs: Periodontitt 
(NB! endret til webinar)

8. desember: Så lett - så vanskelig ved 
Lasse A. Skoglund (webinar)

Styremøter 
22. september 
27. oktober 
1. desember

OTF-nytt redaksjonsmøter 
13. oktober 
17. november

OTF-nytt materiellfrister 
OTF-nytt 6-20 Ingen annonser.  
Kun for generalforsamlingsmateriell. 
 
OTF-nytt 7-20 30. oktober

OTF-nytt distribusjon  
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  
forbehold om trykkfeil i publikasjonen. OTF-nytt publiseres i papir- 
og nettutgave. 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 49  
(30. november). 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


