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Redaksjonelt
Kjære kollegaer,
Selv om gradestokken til tider sår tvil, er sommeren heldigvis ikke tilbakelagt. Etterlengtet sommerferie står for døren
med den nødvendige restitusjon. Skulle man bli redd for å glemme faget i denne perioden, kan Kontaktpunktet by på
godt innhold.
Våren har vært full av begivenheter og det gjenspeiles i denne utgaven. Her finner dere referater fra kurs i
lokalforeningens regi, informasjon fra aktuelle samarbeidspartnere og nyåpning av Sentrum tannklinikk i Trondheim.
Som vanlig har vi også konkurranse som vi håper dere vil delta på.

God lesning og riktig god sommer!
Friederike og Ingrid

Leder
Kjære venner og kolleger,
i skrivende stund sitter jeg på toget mot Oslo for å delta på Forum for tillitsvalgte.
Det er et møte i regi av NTF, som avholdes hvert år på denne tiden av året. Der møtes NTF sentralt, med generalsekretær
og andre fra sekretariatet, president og andre medlemmer i Hovedstyret oss fra lokal- og spesialistforeningene. Hver
lokalforening stiller med to, en fra privat og en fra offentlig sektor.
For meg er det ett av de mest interessante møtene i løpet av året. Vi får møtes, diskutere aktuell politikk, prate om
utfordringer i vårt område og knytte gode kontakter. Disse møtene er med på å veilede oss i Lokalforeningene videre,
men enda viktigere: veilede Hovedstyret i sitt arbeid resten av året.
Tema i år er å se mer på hvordan vi tror og håper fremtidens tannhelsetjeneste skal bli. Et omfattende og komplekst
tema, men ekstremt viktig. Den norske tannhelsemodellen slik den er i dag fungerer jo svært godt på mange områder,
men det er helt klart rom for forbedring. Vi vet godt at en del av den norske befolkningen ikke har tilgang til
tannbehandling, enten det er pga økonomi, bosted, psykisk sykdom eller andre faktorer. Jeg håper og tror at vi som
forening kan være med på å jobbe for en enda bedre tannhelsetjeneste for hele befolkningen, og samtidig sørge for at å
være tannlege er en god jobb å gå til hver dag.
Jeg gleder meg til Forum for tillitsvalgte, og jeg gleder meg til å jobbe med dette videre!

Håper alle får en strålende sommer, så ses vi snart!
Anne Kristine (Tine) Solheim
Leder, STTF

Endelig MNM igjen!
Midt-Norgemøtet 2022
Kursnemnda i STTF, bestående av
Kai Åge Årseth, Ivar Morten
Fagerholt, Per Christian Tronesvold,
Knut Gätzschmann, Silje
Thorvaldsen og Ingunn Omestad
Solberg kunne endelig invitere til
MNM igjen etter to år med pandemi.
Med sosialt utsultede deltakere ble
det vårens happening! Gode
foredrag og en minnerik festaften
der overraskelsene kom på løpende
bånd. Jaa9 & Onklp åpnet, John
Brungot fikk salen til å brøle av latter
mellom rettene og Dagny ble
kveldens dronning. Kursnemnda har
lagt lista høyt for neste år, vi kan vel
starte med nedtellingen for MNM2023 nå?

En periodontal rehabiliteringsrapsodi – en dag i rehabiliteringens tegn
Odd Bjørn Lutnæs – spesialist i periodonti
Morten Borsum – spesialist i oral protetikk
Kasper Dahl Kristensen – spesialist i kjeveortopedi
Referat av Siri Ljøkjel

Forbehandling:
-

-

-

-

-

-

Må være sanert for oralpatologiske tilstander, herunder marginal periodontitt, før implantat settes inn
Taksten kan kun brukes én gang per tann tapt pga perio
Lommer på være lukkede
o Risiko for tanntap, sammenlignet med en lomme < 3 mm
▪ 5 mm: 5,8-7,7
▪ 6 mm: 9,3-11,0
▪ ≥ 7 mm: 37,9-64,2
o Restlommer ≥ 6 mm representerer ufullstendig periodontal behandling, og det er nødvendig med
ytterligere behandling
Adekvat munnhygiene
Vedlikeholdsbehandling
SOAP
o Subjektivt – hvorfor kommer pasienten?
o Objektivt
o Assessment/vurdering
o Plan
Kriterier for å identifisere en periodontittpasient
o Målbart klinisk festetap på ≥ 2 ikke tilstøtende tenner.
o Bukkalt klinisk festetap ≥ 3 mm + PD > 3 mm på ≥ 2 ikke tilstøtende tenner
o Årsaker til ikke periodontalt festetap:
▪ Traumatiske resesjoner
▪ Cervikal karies
▪ Festetap på tere assosiert med erupterende 8ere
▪ Pulpale lesjoner som drenerer ut gjennom periodontiet
▪ Vertikale rotfrakturer
Hva kan/bør man forvente ved depurasjon?
Lommedybder
Reduksjon
4-6,5 mm
1-2 mm
>7 mm
2-3 mm
Festetap
Gevinst
4-6,5 mm
0,1 mm
>7 mm
1-2 mm
o Ved lommer på 6 mm bør man gjøre kirurgi – lurt å forberede pas. på det før hygienefasen
o Det bør gå minst 6 mnd etter depurasjon (hygienefase) før man begynner å vurdere rehabilitering
▪ Hvis man må fjerne tenner som ledd i hygienefasen kan selvfølgelig en spoon denture/støpt
delprotese el.l. nødvendig som midlertidig løsning
Periodontitt smitter ikke fra tann til tann, men en tann med dyp lomme/stort festetap vil miste mer bein. Hvis
denne står alene, vil ikke det i stor grad påvirke resten av tannsettet. Men hvis den har nabotann, vil nabotannen
også kunne miste beinfeste som en direkte konsekvens av beintapet på tannen med dårlig/håpløs prognose
Aktiv infeksjon aktiverer immunforsvaret til pasienten, og reduserer prognosen til tennene generelt

Prognose:
-

Overordnet prognose
o Alder (festetap relativt til pasientens alder)

-

-

-

-

-

-

o Signifikante funn i medisinsk anamnese (røyking, diabetes, stress, reumatisk sykdom o.l.)
o Periodontal sykdom i nær familie (mor, far, søsken – ja/nei og hvem)
o Hygiene: God/adekvat/dårlig
o Compliant: Ja/nei
o Vedlikeholdsintervall: 2, 3, 4 eller 6 mnd
o Parafunksjon behandlet/ubehandlet
Prognose på tann-nivå
o Prosent beintap
o Dypeste lomme
o Horisontalt eller vertikalt beintap
o Dypeste furkasjonsinvolvering: 0-3
o Mobilitet: 0-3
o Krone-rot-ratio: Fordelaktig/ufordelaktig
o Rotform: Fordelaktig/ufordelaktig
o Karies eller pulpainvolvering: Ja/nei
o Malposisjon: Ja/nei
o Pilar for fast eller løs protetikk: Ja/nei
For å vurdere prognose så må man vite noe om utviklingen av periodontitt – hvor aktiv er den periodontale
sykdommen?
God prognose:
o Kontroll på etiologiske faktorer
o Tilstrekkelig periodontal støtte målt klinisk og på røntgen til å være sikker på at tannen kan bevares med
relativt enkle virkemidler av pasient og kliniker, gitt tilstrekkelig vedlikehold
Usikker prognose:
o Inntil 25 % festetap målt klinisk eller på røntgen og/eller furkasjon grad 1
o Dybde og lokalisering av furkasjonen muliggjør vedlikehold med god compliance
Dårlig prognose (en eller flere av følgende):
o 50 % festetap
o Furkasjon grad 2
▪ Dybde og lokalisering av furkasjonen muliggjør
adekvat vedlikehold, men med vansker
Usikker prognose (en eller flere av følgende):
o > 50 % festetap som gir dårlig krone-rot-ratio
o Dårlig rotform
o Furkasjon grad 2 som ikke enkelt lar seg
rengjøre/vedlikehold
o Furkasjon grad 3
o Mobilitet grad 2 eller mer
o Signifikant «rot-nærhet»
Håpløs prognose:
o Utilstrekkelig feste til å kunne beholde tanna.
Ekstraksjon bør utføres eller foreslås

Fiksering
-

Mobilitet i seg selv øker ikke festetap, men mobile tenner med
plakk får økt festetap
Mål: å overføre belastning fra incisivene til hjørnetennene
o Metallforsterket fiksering overfører belastningen bedre
enn kompositt/fiberforsterket fiksering

Kjeveortopedisk behandling i forbindelse med periodontitt
-

Takst 517 – én gang per kjeve
MÅ fylle ut henvisning til kjeveortopedisk behandling, hvis ikke mister pasienten trygderettigheter
Periodontitt er en nedbryting av bein pga bakterier
Kjeveortopedi skaper en inflammasjon i beinet for å flytte tenner

-

-

Kjeveortopedi i kombinasjon med aktiv periodontitt kan gi svært rask beinnedbryting
Kontraindikasjoner
o Aktiv periodontitt (BoP, lommer ≥ 4 mm, dårlig munnhygiene)
o Kan pasienten følge opp behandlingen? Både perio og kjeveortopedi
o OBS! Redusert festenivå -> mindre PDL -> større krefter per enhet av PDL
o Pasienter MÅ følges opp med rens og munnhygiene må kontrolleres under behandlingsperioden
Kjeveortopedi kan brukes etter beinoppbygging (GTR)
Kjeveortopedi kan utføres alene eller som forbehandling før protetisk behandling

Protetikk og kronisk marginal periodontitt
-

-

-

Utfordring spesielt for pasienter med periodontitt:
tannvandring
Stabil okklusjon/artikulasjon, og kontroll over krefter og
medvirker og motvirker til et fungerende tannsett
Okklusjon, artikulasjon og laterotrusjon
Når man lager immediater, ta alltid høyde for at det bør lages
en ny etter 4-6 mnd
o Ofte er bittforhold hos en periopasient ikkefungerende med helproteser, så hvis bittforhold
kopieres, vil protesene bli ustabile
o Støtte bilateralt – terapeutisk artikulasjon
o Trenger ikke kontakt i front ved okklusjon, men ved
protrusjon
o Flate kusper
Elongerte tenner i motsatt kjeve – slip ned, få det flatt!
Okklusjonsplanet skal være parallelt med pupillelinjen og
campers plan
Avtrykk – må bruke individuelle skjeer og grønn kerr
Bitt i retrudert leie – OBS! Pasienter som har gått tannløse
lenge kan være vanskelig å få bak i retrudert leie
Tannform:
o Lange, tynne pasienter – Lange, smale, kanskje
triangulære tenner
o Atletiske pasienter – Rektangulære tenner
o Korte, tykke pasienter – Små tenner med avrundede hjørner
Valplast anbefales ikke
Materialvalg singelkroner:

Marit Øilo, Tannlegetidende
o På periopasienter er det en fordel med MK pga at de tåler depurasjon bedre
- Materialvalg broer:
o Helst MK. Hvis Zirkonia må materialet være tykt nok for å få nok styrke
- Utforming av implantatprotetikk
o Overkonturering i mesiodistal retning er sjelden noe problem

o

o

Kan være overkonturert bukkalt for å kompensere for manglende bein og leppestøtte, men det er da
viktig å informere pas. om viktigheten av nøye renhold, og risiko for food impaction mot
overgangsfolden
Spylerom!

Vedlikeholdsbehandling
-

-

-

Hvis du har gjort en grundig hygienefase, trenger du ikke å kyrettere og rotplanere på vedlikeholdsbehandlingen
Bryte biofilm!
o Airflow (som kan brukes ned i lommen)
o Ultralyd
o Kyretter
o ID-børster (evt. til vinkelstykke)
Implantater
o Se
o Måle
▪ Røntgenundersøkelse (baseline-bilde er viktig)
▪ Lommedybdemåler, helst med spesialmåler som har en «knekk» for å hindre at du bruker for
mye kraft
o Bryte biofilm!
▪ Titankyretter
▪ Airflow
▪ Labrida-brush
▪ Tetrasyklin slurry
Vedlikeholdsintervall
o Tenner
▪ Alvorlig periodontitt: 3-4 mnd
▪ Resten: 4-9 mnd
o Implantater
▪ Peri-implantitt: 3 mnd
▪ Peri-implant mucositt: 3-4 mnd
o Lommeregistrering 1-2x per år

HAR DU HUSKET
årlig service?
Vi tilbyr årlig service på alt fra uniter til OPGer.
Ring oss på 38 27 88 88 for å avtale din time i dag.
Ragnar og Odd-Kenneth står klare for å løse ditt
serviceoppgrad med sin brede og gode
fagkompetanse.

dentalnet.no | 38 27 88 88
post@dentalnet.no

Behandling av alvorlig tannslitasje: Fra diagnose til restorativ behandling.
Niek Opdam (phD, DDS)
Hanneke Huijs-Visser (DDS)
Referat av Ingrid Christoffersen

Radboud Tooth Wear Project:
200 pasienter
Generell alvorlig tannslitasje
Gjennomsnittsalder 38 år
75 % menn
140 restorativt behandlet
Patologisk tannslitasje: Tannslitasje som gir smerte eller ubehag, funksjonelle
problemer og/eller nedsatt estetikk som, hvis det fortsetter, kan gi uønskede
komplikasjoner av økende kompleksitet.
- Er et problem hvis det blir for mye slitasje med tanke på alder.
- Substanstap over 1/3 av klinisk krone.
- Kan være en kombinasjon av patologisk og alvorlig tannslitasje.
Er tannslitasjen fysiologisk eller patologisk: Er det fysiologisk trenger du ikke utføre behandling. Er den patologisk bør du
vurdere risikofaktor, etiologiske faktorer, dokumentere omfanget av tannslitasjen. Lage et forebyggingsprogram.

Tradisjonell oppdeling av tannslitasje:
-

Attrisjon - mekanisk
Abrasjon - ytre påvirkning
Erosjon - kjemisk

Klinisk undersøkelse viser deg ikke nødvendigvis om det er erosjon eller attrisjon, du ser slitasjen. Skifte til
etiologiavhengig diagnostisering.
Observer og gjenkjenn:
- Lokalisering
Posteriort
NCCL (ikke-kariøse cervikale lesjoner)
Cupping (premolarer)
Flatt okklusalplan
Skarpe kusper
Slitte palatinale kusper
Forhøyede fyllinger

Anteriort
NCCL
Transparente incisalkanter
Matchende tannslitasje
Tap av overflatestruktur
Palatinal slitasje
Grooving

Alvorlig tannslitasje er nesten alltid multifaktoriell
VERT
MEKANISKE PROSESSER
KJEMISKE PROSESSER
Individuelle risikofaktorer
- Bruxisme
Eksterne årsaker: Penn, negl, piercing.
Gjør pasientene oppmerksomme på hva du ser
Om du kun spør: Gnisser du? Svarer mange nei. Kanskje de kan tenke over om de sitter med sammenbitte tenner
i hverdagen eller er slitne i kjever/smerter i tennene om morgenen. Gi dem hjemmelekse. Informer dem om at
det ikke er vanlig/til det beste for pasienten.
Få dem til å kjenne igjen uvaner. Innrømme for seg selv at det er de som skaper problemet med uvanen sin.

Kjemiske faktorer:
Ytre
o Høyt inntak av brus el.
o Frukt, juice
o Medisinering
o Arbeidsmiljø
o Alt vi tenker på som «friskt» er «surt»
Indre
o
o

Reflux
Spiseforstyrrelse

Råd og behandling GORD
- Røykeslutt
- Vektreduksjon
- Unngå kaffe, legge om kotholdet
- Sukkerfri tyggegummi
- Tannkrem og munnskyll med stanous fluoride eller stanous chloride
- Medisinering: Be de oppsøke fastlege
- Snakk med dem om mageproblemer hos dem selv eller i familien.
Mangel på beskyttelse
- For lite saliva, ikke god nok bufring eller pH
- Biting og tygging.
- Bløtvev: Tunge
- Effekten av svelging og drikkevaner er ofte undervurdert
Hypotese for tilstedeværelse av alvorlig tannslitasje: Stadig eksponering for syre er kun et problem om
salivabeskyttelsen ikke er god nok.
Tannslitasje – bittskinne
- Bevisstgjøring rundt gnissing på dagtid, men det går ikke om natten

Hvis pasienten ikke har noe subjektive problem med slitasjen kan vi observere og gi råd
Fordeler med dette:
- Ikke behov for behandling
- Videreutviklingen av tannslitasjen er uviss
- Perioder med og uten aktivitet
- Utsette restorativ behandling
Overvåking av slitasje fra år til år:
- Ta avtrykk hvert 3.år. La pasienten selv ta vare på avtrykkene. Ta bilde av de for å ha i journal selv.
- Intraorale foto
- Vent til de blir engasjert i egen behandling

Restorativ behandling
Delvis eller på alle tenner.
Delvis: Hjørnetannsføring
Dahl
Posterior Dahl

Minimal invasive behandlingsteknikker
Bestem ny vertikal dimensjon av okklusjon (VDO)

De mest slitte tennene er veiledende
Ikke gjør fortennene lengre på pasienter som ikke ønsker lengre fortenner.
Restorative løsninger
- Minimal invasiv
- Adhesiv
- Indirekte eller direkte
- Om det er kompositt eller keram eller andre løsninger...
Dahleffekten: Delvis øke VDO på anteriore tenner
Mulig å bygge opp en vond, nedslitt tann i molarområdet med kompositt. Forsøk har
vist at det kan fungere bra.

Klinisk prosedyre oppbygging DSO-teknikk (direct shaping of occlusion):
Laget stoppunkter i bittregistreringsmateriale eller type puttyavtrykk for å bruke som mal for å få rett høyde på
oppbyggingene.
Mock-up
Komposittoppbygging

Bygge opp incisivene i underkjeven først. Annenhver tann. Matrisebånd (gjennomsiktig) plasseres tett på
cingulum slik at overskuddet kommer bukkalt. Tynt lag flowkompositt og deretter kompositt slik at alt
presses godt sammen før lysherding. Lag tennene litt bredere enn de har vært for å tåle belastning i bitt.
Bygg opp første sentral i overkjeven.
Toffelmirematrise på overkjevemolarer. Plasser den palatinalt. Sjekk med stoppunktene at pasienten ikke
treffer på matrisebåndet som stikker ned approksimalt ved sambitt. Appliser flowkompositt og deretter mye
kompositt – snøplogmetoden.
Lukk munnen mens kompositten er uherdet. Teflontape mot underkjeveincisivene. Juster litt ved behov.
Lysherd med lukket munn slik at bittkontakten er bra.
Pasienten åpner munnen og vi fjerner overskudd og matrisebåndet. Lysherd deretter mer. Når man har
bestemt høyden på tennene mot underkjeveoppbyggingen kan man bygge på mer kompositt bukkalt.
Bygg deretter andre sentral i overkjeven, og mål/juster bredden på den første slik at det blir symmetrisk.
Første premolar i overkjeven: etter overkjeve front for å få Spees kurve rett.
Underkjevetenner deretter. Husk på kurven.
Andre premolar i overkjeven
Første molar i overkjeven: Fremdeles la pasienten bite sammen på uherdet kompositt (bruk alltid teflontape)
for å få en fin okklusalflate som passer godt i bitt.
Indirekte + semidirekte: Med avtrykk.
Indirekte komposittrestaureringer: Kan få frakturer i materialet over det palatinale kuspene i overkjevens molarer ved
indirekte teknikk. Mens de direkte blir mer slitt.
Indirekte komposittrestaureringer CAD/CAM:
Overlevelse: Ingen restaureringer vil vare i 40 år på pasienter med alvorlig slitasje

Take home message
Prioriter å finne årsaken til slitasjen
- Uten diagnose – dårlig prognose
- Ved slitasje, men uten plager, observer over tid før eventuell behandling
- Ikke alle slitasjekasus trenger restorativ behandling.
- Restorativ behandling bør være så konservativ som mulig, spar tannsubstans

www.oralhesle.no

Klinisk Akademisk Gruppe

Kan cøliaki påvirke tannhelsa?
Dét er et spørsmål som forskere ved TkMidt, NTNU og
universitetene i Oslo og Tromsø vil prøve å finne svar på.
Oral helse hos cøliakipasienter er dårlig kartlagt både
nasjonalt og internasjonalt. Det er gjennomført få og
små studier og vi vet derfor lite om og hvordan sykdommen i påvirker pasientenes orale helse.
Vi vil kartlegge om cøliakipasienter har et større tannbehandlingsbehov enn andre uten cøliaki og om det er
områder innen oral helse som er mer utsatt enn andre.
Hvis dette er tilfellet må årsakene til dette identifiseres og tiltak for å forebygge tannhelserelaterte
problemer etableres.
I HUNT4 er det samlet omfattende data med hensyn
på forekomst av cøliaki og oral helse og dette gir oss
mulighet til å undersøke om sykdommen medfører
tann- og munnhelserelaterte problemer. Alle voksne
deltakere i HUNT4 ble screenet for cøliaki med en
blodprøvetest og mange deltakere fikk påvist cøliaki
som de ikke visste om fra før. Disse deltakerne ble
inkludert i studien HUNT4 cøliaki hvor symptomer, samsykelighet, mangeltilstander og miljømessige, livsstilsrelaterte og genetiske risikofaktorer ved
cøliaki grundig kartlagt. Noen av cøliaki pasientene
deltok også i HUNT4 Tannhelse og for disse deltakerne
foreligger et komplett datasett med tannhelsedata.
For deltakere i HUNT4 som hadde cøliaki, men som
ikke hadde komplett tannhelseundersøkelse ble det
i ettertid tatt OPG, spyttprøver for sekresjonsrate og
for analyse av biomarkører og oralt mikrobiom, samt
at spørreskjema for tannhelse fra HUNT4 ble besvart.
Ernæring ble også kartlagt i HUNT4 cøliaki.

Lars Martin Berg

Den offentlige tannhelsetjenesten og Levanger tannklinikk har gjort en fantastisk innsats ved å ta imot
hundrevis av deltakere i HUNT4 cøliaki-studien til OPG
opptak på klinikken. OPG’ene ble først gransket av
Gunnar Lyngstad, TkMidts trofaste og tålmodige forskningstannlege gjennom mange år. Gunnar har telt det
som telles kan og registrert hva som er utført av tannbehandlinger. Han har også lett med lys og lykter etter
patologi som deltakerne bør få vite om for å oppsøke
tannlege. En del av OPG’ene har også blitt gransket av
to tannlegestudenter i Tromsø, som del av sin masteroppgave. Lars Martin Berg har vært primus motor som
veileder og kan melde om at studentene fikk gode
skussmål på eksamen for sitt arbeid med datamaterialet. Ved hjelp av periospesialister i Oslo er vi også
i gang med å kartlegge periodontitt i pasientgruppen
hvor resultatene vil ende opp som del av et doktorgradsprosjekt. Vi håper vi kan melde om spennende
funn når de resterende OPG’ene er gransket ferdig og
de endelige resultatene foreligger.
Prosjektet er en del av arbeidet som utføres i klinisk akademisk gruppe for oral helse. Vil du vite mer
om prosjektet eller vil formidle dine erfaringer eller
observasjoner vedrørende oral helse og cøliaki så vil vi
veldig gjerne at du tar kontakt!
Kontaktinfo: Forsker Lars Martin Berg, Forskningsleder
Astrid Feuerherm
www.tkmidt/forskning.no
www.oralhelse.no

Astrid Feuerherm

Kurs for tannhelsesekretærer
Kompetansesenteret gir kurs i endodonti for
tannhelsesekretærer.
Dato
Plass
Oppmøte
Målgruppe
Påmelding

16.06.2022
Kirsebæret, Professor Brochs gate 2,
7030 Trondheim
Kl. 17:30. Kurset starter kl. 18:00.
Lett bevertning ved ankomst.
Tannhelsesekretærer
www.deltager.no/event/endo_f_ths

(Det er kun 53 plasser på kurset, kurset er gratis)

Program
«Det går hit, det går dit, det går opp og ned»
Kurs i endodonti for tannhelsesekretærer i ulike nyere
rotbehandlingsutstyr og materialer, samt bruk av røntgen/
CBCT i behandling. Kurset vil forsøke å diskutere rasjonell
oppdekking, rengjøring, organisering og bruk av nyere
rotfyllingsmateriell i en travel arbeidsdag.
Kurset holdes av TkMidts spesialist i endodonti Ole Iden

Mål
Lære om nye materialer, teknikker og organisering samt
forslag til hvordan dette kan brukes i praksis.

Nye spesialister
Julie Toft

Pedodonti
TkMidt får sin andre pedodontist inn i staben av dyktige spesialister. Det
er Julie Toft som starter opp ved kompetansesenteret 28. august. Hun er
en drivende god tannlege som nå har avsluttet sin spesialistutdanning i
pedodonti ved det odontologiske fakultet UiO i år og er nå ivrig på å komme
i gang med behandling av barn og ungdom. Hun har under utdanningen gjort
sin spesialistoppgave på oral helse hos barn utsatt for vold og overgrep i
samarbeid med Statens barnehus. TkMidt ønsker henne hjertelig velkommen
og åpner for henvisninger til Julie.

Ole Iden

Endodonti
Endodontistene Ole Iden og Nancy Bletsa har riktig nok vært på
kompetansesenteret i ett års tid, men trives så godt at de har valgt å
fortsette sine engasjement ved TkMidt og tar imot alle henvisninger innen
endodontisk arbeid, inklusive trauma og endokirurgiske inngrep. Det er kort
kø og pasientene får raskt kompetent hjelp. Det er også mulighet for de som
er interessert i å hospitere hos Ole eller Nancy. De er også behjelpelig med
rådgiving og veiledning innenfor det endodontiske området.

Nancy Bletsa

Utlysning stillinger
for spesialistkandidater
Kompetansesenteret lyser i år ut tre stillinger for tannleger
som ønsker å spesialisere seg med oppstart høsten 2023.
TkMidt søker etter de som vil spesialiserer seg med
opptak 2023, innenfor:
•
•
•

Periodonti
Endodonti
Protetikk

Hvordan fungerer det?
TkMidt lyser ut og gjennomfører en vanlig
ansettelsesprosess for de kandidatstillinger som man
har behov for i regionen. Prosessen ender med at
kompetansesenteret inngår arbeidsavtale med én av
søkerne innenfor hver spesialitet. Arbeidsavtalen er med 2
års bindningstid ved TkMidt.
For søkerne betyr en arbeidsavtale med TkMidt tre
viktige ting, den første er at man mottar lønn under
utdanningen, den andre er at man får poengene som er
med å kvalifisere søkeren til utdanning ved universitetene

og den tredje er at man har en garantert jobb når man er
ferdig med utdanningen. For å bedre sine sjanser til opptak
hos den nasjonale opptakskomiteen er en avtale med
fylkestannlegen eller kompetansesenteret kanskje den
viktigste faktoren. Kompetansesenteret arbeider for å få i
stand desentralisert praksis innenfor alle disipliner for sine
kandidater.
Les mer om nasjonal opptaksnemnds kriterier for
kvalifisering til opptak her. Opptak til spesialistutdanning
(2).pdf
Veien til å bli spesialist fortsetter med søknad til fakultetene,
det er den nasjonale opptakskomiteen som velger ut de
best egnete kandidatene som kalles inn for intervju. Når
det er inngått signert arbeidsavtale mellom søker og
kompetansesenteret så bedrer det sjansene vesentlig
for å komme i betraktning for spesialistutdanning. Det
er mange som søker og det er blitt flere siden ordningen
med lønn under utdanning ble innført. Det er viktig å ha
forberedt søknaden godt for å bli tatt i betraktning for
videreutdanning.

Medlemsmøte Sør-Trøndelag tannlegeforening: Infraksjoner og topprestaureringer
Torgils Lægreid - førsteamenuensis universitetet i Bergen
Referat av Ingrid Beversmark og Anne Kristine Solheim
Anbefalte artikler:
Ufullstendige tannfrakturer: Klassifikasjon, etiologi og behandling | Den
norske tannlegeforenings Tidende (tannlegetidende.no)
Ufullstendige tannfrakturer: To kasus | Den norske tannlegeforenings
Tidende (tannlegetidende.no)

Infraksjoner (ufullstendige tannfrakturer – UTF)
Forekomst: Prevalens 34-74%. Ingen kjønnsforskjeller.
UK-molarer mest vanlig – da 2. molar.
65% er i tenner uten restaureringer eller med klasse I restaureringer.

Etiologi:
- Pasient-relaterte faktorer (eks. traumatisk påbiting)
- Operatør-relaterte faktorer (eks. preparering)
- Material-relaterte faktorer (eks. kontraksjonskrefter)

Klassifikasjon:
Man skiller mellom asymptomatisk og symptomatisk UTF og sentral eller perifer UTF.
Symptomfrie infraksjoner er vanligst. Man bør bli flinkere til å redusere antagonerende cusper som henger mot
tenner med infraksjoner.
Symptomatisk UTF: Vanskelig å vite hvilke man skal behandle og når. Man bør alltid måle lommedybder i
relasjon til infraksjonen. Er den 6 mm + er det en dødsdom for tannen.
Varierende smertebilde. Er pulpa eller perodontiet involvert?
Kan være tidkrevende og krevende å lokalisere og vurdere
Bitetest: Crackfinder
Visuell inspeksjon: veldig markerte cusper er utsatte
Smerteanamnese: Idet man slipper bittet er det smertefullt. Typisk for infraksjonssmerter.
Behandling:
Åpne opp og utvide i infraksjonens utstrekning.
Redusere cuspene 2-3 mm og lage cuspedekke for å binde tannen sammen. Stabiliserer tannen og bedrer prognosen
over tid.

Prognose:
En uke etter restaurering: 30% symptomfri
5 uker etter restaurering: 62,5 % symptomfri
6 mnd etter restaurering: 75,0% symptomfri
UTF som ikke involverer pulpa har en god prognose
UTF som involverer pulpa uten å ekstendere til rota har en dårligere prognose
UTF som også involverer rota har en svært dårlig prognose
Lommedybde større enn 6 mm er signifikant negativt korrelert til tannens overlevelse.
85-90 % av endobehandlede tenner med UTF vil være vellykket etter 2 år.

Flytskjema Tann med symptomatisk ufullstendig tannfraktur: Nor tannlegeforening Tidende 2020 Lægreid et al.

Topprestaureringer:
Hva er viktigst – rotfyllingen eller topprestaureringen? Begge spiller en viktig rolle i prognose på tannen.
Post endodontiske restaureringer:
NB! *Treatment standards: Krone på endobehandlede tenner som universell anbefaling er sannsynligvis
overbehandling. Substanstap, type tann og andre faktorer bør tas i betraktning. Også pasientens preferanser og
økonomi.
Det er likevel en noe bedre prognose på rotfylte tenner med krone over tid.
Artikkel: Influence of the coronal restoration on the outcome of endodontically treated teeth. Stenhagen, Skeie,
Bårdsen, Lægreid.

Komposittrestaureringer:
Dersom man gjør en endo på en tann med krone reduserer retensjonen til kronen med 40 %.
Cavit eller IRM propp over obturasjonen.
Cuspedekke! Reduser cuspene allerede ved første midlertidige fylling.
Vurder GIC i stedet for IRM propp over obturasjonsmaterialet.
Respekter tannanatomi.

Åpning av nye Sentrum tannklinikk
Mandag 30.05 var det åpningsfest for nye Sentrum tannklinikk i Statens hus Trondheim. Ærverdige Sentrum tannklinikk
hadde da holdt til i Schrødergården i Nordre gate 6 siden 1976 og holder seg fortsatt i Midtbyen etter flytting til nye
lokaler.
Dagen ble feiret med 100 inviterte gjester som var innom i løpet av dagen og arrangementet kuliminerte med offisiell
åpning, da fylkesordfører Tore O. Sandvik klippet tanntråden med kirurgisk saks.
DOTs sentrumsklinikk, som holder til i 2. etasje, har nå 4 behandlingsrom, OPG og lab. I tillegg har servicetekniker Roar
Eggen også kontor og verksted i lokalene. Klinikken ledes av tannlege og nestleder i STTF Mari Brenne Dreier og
personalet utgjøres i tillegg av tannlege Marit Høye, tannpleier Randi Vatn, samt tannhelsesekretærene Gullborg Vårhus
og Bente Guri Rønning (sluttet 1. juni). Tannlegeassistent Hildegunn Tessem er siste tilskudd til den den trivelige gjengen
ved Sentrum tannklinikk.

Oppdatert informasjon 21- og 22 åringer (gruppe G)
Personer som fyller 21 eller 22 år inneværende år skal som kjent ikke betale mer enn 50 % av fylkeskommunal takst for
nødvendig tannbehandling. I Trondheim har den offentlige tannhelsetjenesten per nå begrenset kapasitet til å behandle
pasientene i denne gruppen på egne klinikker. Det arbeides med å utvide kapasiteten i fylkeskommunen ytterligere.
Pasienter som ikke får tilbud ved sin lokale tannklinikk kan motta nødvendig tannbehandling hos privat tannlege med
rammeavtale. Etter avsluttet anbudsprosess har DOT inngått rammeavtale med Bakke Tannlegekontor, Heimdal
Tannlegesenter, Oris Dental Trondheim Torg, Oris Dental Sirkus Shopping og Oris Dental Sanden. Avtalen gjelder fra juni
og ut året 2022.
Dersom pasientene har fått behandling i privat praksis før juni 2022 vil de få refundert 50 % av utgiftene ved å benytte
det tidligere nevnte refusjonsskjema på Den offentlige tannhelsetjenestens hjemmeside. Denne er også oppdatert med
informasjon om private tilbydere med avtale.
For øvrige kommuner i Trøndelag vil behandling av denne gruppen stort sett foregå i DOT.

Oppslagstavle

Konkurranse
Norge er det landet i verden med høyest andel
sukkerfri brus. De sukkerfrie drikkevarene utgjør ca.
85% av markedet.
En type brus skiller seg ut, og har gått forbi
Coca Cola i popularitet. Hver 3. liter som produseres
i Norge er av denne type brus. Vet du hvilken vi
tenker på?

Send inn ditt svar til kp.sttf@gmail.com
Merk svaret med navn og adresse.
Vinneren trekkes i neste utgave av Kontaktpunktet.

Riktig svar på forrige konkurranse:
45 tenner
Gratulerer Torild Pedersen!
Du får tilsendt et gavekort fra Una til en verdi
av 500kr.

Styret 2022-2023
Leder
Nestleder
Sekretær
Kasserer
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Varamedlem
Varamedlem
Infosekretær
Vara infosekretær
UTV-representant
Vara UTV-representant

Anne Kristine (Tine) Solheim
Mari Brenne Dreier
Ingrid Christoffersen
Tore Andre Ohm
Eivind Skaar
Patrik Simon Cetrelli
Siri Ljøkjel
Tine Nergård Rønne
Guri Landsem Mjøen
Ingrid Beversmark
Friederike Wünsche
Line Johansen Sund
Steffen N. Haugen

tine.solheim@gmail.com
mbrdrei@gmail.com
ingchr@trondelagfylke.no
t-ohm@online.no
eivos1982@hotmail.com
patce@tkmidt.no
tannlege.ljokjel@gmail.com
tinro@trondelagfylke.no
gurilm@hotmail.com
ingrid.beversmark@gmail.com
friederike.wuensche@gmail.com
johansen.line@gmail.com
sthaugen28@hotmail.com

Jobb 7399 1999 // Mobil 9703 5609
Mobil 4163 6667
Jobb 7417 4120 // Mobil 9903 4813
Jobb 7399 1999 // Mobil 9065 0892
Jobb 7353 4536 // Mobil 4740 0997
Jobb 7243 1176 // Mobil 9594 9362
Jobb 7248 5671 // Mobil 9433 9671
Jobb 7285 2900 // Mobil 4807 5047
Jobb 7248 5770 // Mobil 9588 4794
Jobb 7417 4120 // Mobil 4741 8407
Mobil 9221 4786
Jobb 7417 5111 // Mobil 9714 8808
Jobb 7256 7040 // Mobil 9185 3724

