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Redaksjonelt 
 
Hei! 
 
Denne gangen en litt tynnere utgave av Kontaktpunktet siden MNM 
2020 skulle være årets happening og vår mulighet til å skrive 
glimrende referat og dele fine bilder. Slik ble det dessverre ikke. 
 
STTF hadde sitt første digitale medlemsmøte 5. mai med Mats Säll 
der OPG-kunnskapene ble oppdatert. I tillegg har vi intervjuet Kai 
Åge Årseth, leder for kursnemnda, angående MNM.  
 
Etter en spesiell vår gleder vi oss nå over (tilnærmet) normalitet i 
hverdagen og vil ønske alle en god sommer! 
 

 
 
 

Hilsen Siri og Friederike 
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Leder  
 
Kjære venner og kolleger, 
 
 
Endelig er det lysere tider, både i overført betydning og 
bokstavelig talt. 
 
Det har vært en meget spesiell periode vi (forhåpentligvis) er 
på vei ut av. Vi kan ha tilnærmet normal drift, pasientene 
virker som de har tillitt til våre smittevernrutiner, og samfunnet 
er endelig litt oppe og går igjen. 
 
Men det er fortsatt viktig at vi er forsiktige og bruker den 
kunnskapen vi har måttet ta til oss på veldig kort varsel. Vi vet 
godt at vårt arbeid, midt i en sky av aerosol, er et utmerket 
miljø for å spre smitte.  
 
Heldigvis har jeg bare hatt gode erfaringer i vårt område i 
denne perioden. Det har vært flere steder i landet hvor man 
har hatt mye bekymringer for klinikker som driver uforsvarlig 
i den strengeste perioden, men her har jeg bare hørt gode 
ting, og det gjør meg veldig stolt. Tusen takk for arbeidet dere 
har gjort med å hjelpe akuttpasienter, til å gjøre 
smittevernforsvarlig behandling og til å følge de gjeldende 
retningslinjer! Dugnadsånden har vært stor, vi har sett 
klinikker som har hatt telefonvakt døgnet rundt for å hjelpe 
bekymrede pasienter, private spesialister har stilt opp for 
DOT, og dere har jevnt over gjort en fantastisk jobb! Tusen 
takk! 
 
Jeg håper dere har vært fornøyd med informasjonen dere har 
fått, selv om det tidvis har vært uoversiktlig med masse ny 
informasjon hele tiden, utydelige og forvirrende retningslinjer 
og mye usikkerhet. Jeg vil veldig gjerne ha tilbakemeldinger 
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på hvordan dere har oppfattet situasjonen på lokalt nivå. Vi har 
samarbeidet tett med Fylkestannlegens kontor og prøvd å 
sende ut kort, men tydelig info, for at det ikke skal drukne i 
mengden man har fått fra andre kanaler. 
 
Nå håper jeg de fleste føler at hverdagene nærmer seg 
normalen, sakte, men sikkert, og at alle nyter at det endelig er 
litt sommer i Trøndelag <3 
 
Håper vi kan ses snart, ansikt til ansikt!  
 
Sommerhilsen fra 
Anne Kristine (Tine) Solheim 
Leder, STTF 
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Intervju med leder for kursnemnda Kai Åge Årseth 
 
 
MNM 2020 måtte avlyses, hva har 
vi gått glipp av? 

Vi har gått glipp av gode kurs, 
sosialt samvær og ikke minst 
en av Norges største artister 
Sigrid! Rett og slett vårens 
vakreste eventyr! 

  
 
Hvordan har våren ellers vært for 
deg? 

Veldig rolig. Har hatt 
deltidsstilling som lærer for to 
barn og savnet å borre i 
corona dentis. Ellers har det 
vært mye arbeid med å få 
avlyst hele MNM – der både deltakere og utstillere måtte få 
refundert alt sammen i sin helhet. Det bestemte vi oss for 
veldig tidlig i prosessen. Vi går derfor på et underskudd i år, 
men vi håper at alle kommer til neste år! 

  
 
Hva håper du på for MNM-2021? Hva kan vi forvente? 

Vi har rebooket mange av de samme kursholderne, det blir 
noen endringer, men ikke mange. Sigrid har dessverre ikke 
mulighet til å komme, men vi jobber med å få tak i noen 
andre som også regnes å være i Norgestoppen. Vi skal lage 
et knakende god MNM som faglig og sosialt sett blir 
vanskelig å si nei til! 
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  10 kjappe 
1. Sommer eller vinter? Sommer 
2. Vin eller øl? Ja takk begge deler.  
3. Perio eller kons? Kons 
4. Spise ute eller hjemme? Hjemme  
5. Brun pub eller diskotek? Diskotek 
6. Mer eller mindre enn 50.000 poeng på snap? Mindre 
7. Hus eller leilighet? Hus 
8. Ferie i Norge eller utlandet? Utlandet  
9. Hund eller katt? Hund 
10. Favorittmat? Grillet Tomahawk på kullgrill 

 
 
 
 

 

Konkurranse 
 
Hva er akseptabelt daglig inntak (ADI) av aspartam? 
 
 
Send inn ditt svar på e-post: kp.sttf@gmail.com.  
Merk svaret med navn og adresse. 
 
Vinneren trekkes i neste utgave av Kontaktpunktet. 
 
 

  

Fasit konkurranse fra forrige utgave 
 
Riktig svar var 1-1,5 liter spytt daglig.  
 
Vinneren denne gangen er Andrea H. Solheim. Du får et 
gavekort på Una til en verdi av 500 kr. 
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Digitalt medlemsmøte 
 
Da det for tiden ikke er mulig å gjennomføre medlemsmøter på 
normalt vis hadde vi i stedet den 5. mai webinar med tannlege og 
radiolog Mats Säll. Før kurset kom leder Anne Kristine (Tine) 
Solheim med info om coronoasituasjonen, og oppfordret alle til å 
følge med på mail og på tannlegeforeningens nettsider. Her 
kommer et lite referat fra kurset. 
 
En oppfriskning om panoramarøntgen 
 
Referat skrevet av Siri Ljøkjel 
 
Indikasjoner 

- Screening av nye pasienter/hver recall – NEI! Tenk 
strålevern/stråledoser! 

- Retinerte tenner (Hjørnetenner – kjeveortoped. 
Visdomstenner – allmenntannleger)  

- Agenesi av tenner 
- Planlegging av kjeveortopedisk behandling 
- Preprotetisk behandlingsplanlegging (for eksempel ved 

implantatbehandling) 
- Mistanke om cyste/tumor 
- Oversiktsbilde av pasienter for preop. vurdering av 

tannstatus ved bl.a. hjerteoperasjon 
- Mistanke om frakturer 

 
Prinsipper for panoramarøntgen 

- Vi skal plassere mandibelen i det skarpe sjiktet 
o Må ta hensyn til at pasienter er ulike (store/små 

kjever, smale/brede kjever) 
- Det skarpe sjiktet har en fast beliggenhet mellom 

røntgenrøret og detektoren. Det er ca. 2 cm tykt i 
sidesegmentene og ca. 1 cm i fronten 

- Små forandringer i pasientens posisjon utgjør store utslag i 
horisontal forstørrelse av tenner og deres støttestrukturer 

- Feilaktig innstillingsteknikk er en av de vanligste årsakene til 
dårlig kvalitet på panoramabildet 
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Ghost eller artefakt skygge i bildet 
- Er utløst av den tomografiske bevegelsen 
- Strukturene vises på motsatt side eller langt vekk fra det 

skarpe sjiktet 
- Vises litt høyere og mer medialt enn den strukturen som 

forårsaker den, pga røntgenstrålens 8% vertikale vinkel 
oppover  

- Er uskarpt og kan være forstørret 
- Briller, øredobber, høreapparat, smykker gir ghost. 

Tungepiercing kan gi ghost som overlapper underkjevens 
incisivers apici. Nesepiercing ligger i det skarpe sjiktet, og 
gir ikke ghost.  

- Anatomiske strukturer som gir artefakt/ghost: 
o Cervikale ryggvirvler 
o Corpus, angulus og ramus fra motsatt side 
o Harde gane 

 
Tilnærmet ideelt panoramabilde 

- Alle tenner oppe og nede, samt tilstøtende alveolarben skal 
være skarpt 

- Hele mandibelen skal være inkludert 
- Forstørrelse i vertikale og horisontale plan skal være lik 
- Høyre og venstre molartenner skal være like store i mesio-

distal retning 
- Bilde av den harde gane skal vises over overkjevetennenes 

apici 
- Bare sparsomt ghost av motsatt kjevevinkel og ryggsøylen 

skal vises  
- Ingen artefaktskygge pga proteser (med metall), øreringer 

osv. 
- Pas. info skal ikke stå skrevet over viktige strukturer, men 

bildet skal være godt merket med ID-info 
- Bildet skal være tydelig merket med Venstre (L=left) side 

 
Teknikkvariasjoner 

- Tannløse pasienter 
o Hakestøtte brukes i stedet for bitepinne  
o Hjørnetannslyset sentreres i hjørnet av munnviken 
o Gjerne la helprotese (uten metall) være i 
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- Husk at ikke alle passer til den gjennomsnittlige 
(forhåndsinnstilte) kjevestørrelsen/kjevefasongen 

- Opptak av barn: bruk innstilling for opptak av barn (både 
kjevestørrelse og stråledose er mindre) 

 
Posisjonering: 

- Haken på hakestøtten 
- Hendene på håndtaket 
- Føttene et lite stykke fram slik at pasienten står litt 

bakoverlent 
- Halsen skal være strekt ut, slik at ikke ryggvirvlene skygger 

over 
- Bite på bitepinnen (incisalkanten i hakket) 
- Still inn midtlinjen (at pasienten står midt i apparatet sett 

forfra) 
- Horisontallinjen parallelt med linje mellom nedre 

begrensning av orbita og øvre begrensning av øreåpningen 
(Frankfort horisontal plan) 

o Ikke parallelt med linje mellom tragus og nesevingen, 
det vil kunne gi feil vertikal dimensjon på ukj.  

- Vertikallinjen mellom lateral og hjørnetann 
- Tungen skal opp i ganen 
- Leppene skal være lukket 

 
Bildesjiktsanalyse 

- Objekter nærmest sensoren vil bli smalere – foran det skarpe 
sjiktet  

- Objekter nærmest eller inn mot kilden vil bli bredere – bak 
det skarpe sjiktet 

- Bukkale gjenstander anslått lavere 
- Linguale gjenstander anslått høyere 
- Gjenstander i sentrum av sjiktet blir forstørret 20-30% 

 
Fordeler med panoramarøntgen 

- Stort område blir avbildet på en gang 
- Lett å forstå for pas. 
- Lett å posisjonere pasient og minimalt med ekspertise trengs 
- Raskt overblikk over kjeven, kan ta raske beslutninger for 

skadet pasient, avdekke sykdom i kjeven 
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- Overblikk mht å vurdere periodontal status og ortodontisk 
undersøkelse 

- Sinusgulvet, mediale og posteriore vises godt 
- Begge kjeveleddshodene vises 
- Stråledosen er 1/5 av en full røntgenstatus 

 
Ulemper med panoramarøntgen 

- Strukturer eller unormaliteter utenom det skarpe sjiktet sees 
ikke alltid 

- Bløtvev og luftrom skygger over hardvevsstrukturer 
- Ghost og artefakter kan skygge over strukturer i det skarpe 

sjiktet 
- Ikke anbefalt til pas. under 6 år pga lang tid å stå stille 
- Bevegelse av pas. under eksponering kan føre til 

vanskeligheter med å tolke bildet 
- Gir ikke like god gjengivelse av små anatomiske detaljer 

som periapikale bilder gjør. Ofte overlapping i 
premolarenes approksimalrom 

- Ujevn forstørrelse og geometrisk distorsjon 
- Ikke god nok for kjeveleddsdiagnostikk 

o Opptaket ikke ortoradielt på kondylen, kan gi et feil 
inntrykk av kondylens form 
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Minneord 
 
 
Hugo Dalaker  
09.03.30-10.04.20 
 
STTFs eldste æresmedlem, Hugo 
Dalaker, gikk bort en måned etter 
sin 90-årsdag 09.03.20. Denne 
dagen ble feiret i Trondheim med 
seniorkolleger, rotaryvenner og 
familie. Det vanket mange godord 
fra en rekke talere, og jubilanten 
selv holdt en interessant og 
spirituell tale. Det kom som et 
sjokk at denne vitale og flotte 
personen plutselig ikke var mer. 
 
Han ble født i Bø i Vesterålen, tok artium på Sortland og ble ferdig 
utdannet tannlege i Oslo i 1953. Han startet sin yrkeskarriere som 
militærtannlege på Gardermoen, fortsatte som skoletannlege i 
Bolsøy og Strinda fram til han startet privatpraksis i Trondheim i 
1958.  
 
Hugo kom tidlig med i tannlegeforeningens arbeid og fikk en lang 
og suksessrik karriere i denne. Kasserer, sekretær og formann i 
Trøndelag tannlegeforening og 10 år i representantskapet var bare 
begynnelsen. Siden ble det varamedlem og medlem av NTFs 
hovedstyre, PTU og varaordfører og ordfører i representantskapet. I 
egenskap av dette, loste han med kløkt gjennom store 
vedtektsendringer i NTF. Han har også redigert Sør-Trøndelag 
tannlegeforenings hundreårs jubileumshistorie. 
 
Som anerkjennelse for denne samlede innsatsen fikk han både Sør-
Trøndelag tannlegeforenings hederstegn og NTFs hederstegn i gull. 
At engasjementet og anerkjennelsen i Rotary også var stor, vitner 
utnevnelsen som Paul Harris Fellow om. 
 

Hugo og barnebarn. 
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Etter at Hugo ble «foreningspensjonist» 
har han fortsatt å gi gode råd og 
veiledning. Var du i tvil, kunne du bare 
spørre Hugo om råd. Det er nok flere 
tidligere ledere enn meg, som har 
kunnet trekke veksler på hans store 
kunnskaper og forekommende vesen. 
Han har vært av uvurderlig hjelp ved de 
mange kinkige tolkninger og endringer 
av vedtekter og regler. I tillegg var han 
en meget hyggelig mann med lun 
humor og hjerte for andre. Og han var 
alltid oppdatert, ivrig deltager på alle 
arrangement. Kort sagt, han var en sann 
hedersmann. 
 
Han mistet sin kjære Anne Marie for 
noen år siden, men det var godt å ha to 
av de tre barna og flere barnebarn i 
Trondheim. Han viste stor interesse for 
familien og uttrykte ofte at han satte stor 
pris på dem alle. Kryssordløsning var 
også en aktivitet han hadde stor glede 
av, likeledes å dra på hytta. Og han 
maktet å være mannen som stelte 
hjemme. Det var selvlaget middag hver 
dag, og alltid nystrøkne skjorter. 
 
Vi tenker på familien som har mistet en 
kjær far, svigerfar og bestefar. Vi føler 
med dem i savnet, men jamen kommer 
vi til å savne ham vi som har fått lov til å 
være kollegene hans også. 
 
Anne Grethe Beck Andersen 
  

Hugo sammen med Turid Seime 
og Inger Johanne Johannessen. 

 

Bildene er tatt av Anne Grethe i 
90-årsdagen. 
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Fokus på smittevern
Vi har produktene som hjelper deg 
å holde klinikken smittefri og ren. 
Autoklav, DAC, visir, vaskbart 
tastatur og  smart blandebatteri.
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Kurstilbud til tannhelsepersonell 
 
TkMidt arbeider sammen med tannlegeforeningene, 
tannhelsetjenesten og St Olavs hospital om kurstilbudet til 
tannhelsepersonell 
 

Bak akronymet KAG (Klinisk Akademisk Gruppe) for oral helse skjuler det seg 
et flertall tverrfaglig sammensatte grupper fordelt over flere 
satsingsområder. I satsingsområde 1 «Styrke undervisnings- og 
utdanningstilbud innen oral helse» er det satt opp seks delmål, der mål 5 er; 
Bidra i kursvirksomhet og etterutdanning innen oral helse for tannhelse- og 
annet helsepersonell. Gruppen som arbeider med oppgaven er sammensatt 
av medlemmer fra kursnemdene i NTTF, STTF og tannhelsetjenesten. St Olavs 
og TkMidt deltar også med representanter inn i gruppen. Gruppen kommer til 
å sende ut en spørreundersøkelse for å kartlegge behovet av 
kompetanseheving i den samlede tannhelsetjenesten. Informasjonen fra den 
vil bli brukt for å koordinere og tilpasse kursvirksomheten. Gruppen ser også 
på mulighetene for alternative kursformer og formidling av kurs. Målet med 
arbeidet er å tilby flere kurs med større variasjon til tannhelsepersonellet i 
regionen for å heve kompetansen i det odontologiske miljøet. 
  

Kompetansesenteret Tannhelse Midt Trøndelag FKF | Adresse: Professor Brochs gate 2, 7030 Trondheim   

Telefon: + 47 941 33 180 | Org.nr: 924 378 611 | Epost: post@tkmidt.no | Web: www.tkmidt.no 
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Styret i STTF 2020-2021 
Leder  

Anne Kristine (Tine) Solheim  
Rognervegen 4A  
7021 Trondheim  
tine.solheim@gmail.com  

Tlf. arbeid 73 99 19 99  
Mobil 970 35 609  

Nestleder  
Patrik Simon Cetrelli  
Skyttarveien 29 
7290 Støren  
patrik.cetrelli@stfk.no  

 
Tlf. arbeid 72 43 11 76  

Mobil 959 49 362  
 

Kasserer  
Tore Andre Ohm  
Dr. Sands vei 2A  
7052 Trondheim  
t-ohm@online.no  

Tlf. arbeid 73 99 19 99  
Mobil 906 50 892  

Sekretær  

Ingrid Christoffersen  
Markaplassen 19 
7054 Ranheim  
ingrid.christoffersen@stfk.no  

 
Tlf. arbeid 72 81 42 47  

Mobil 990 34 813  
 

Styremedlem  

Eivind Skaar  
Strindvegen 45 
7052 Trondheim  
eivos1982@hotmail.com  

Tlf. arbeid 73 53 45 36  
og 72 87 11 70  

Mobil 474 00 997  

Styremedlem  
Tine Nergård Rønne  
Sunnlandsvegen 30B  
7032 Trondheim  
tineronne@yahoo.no  

Tlf. arbeid 72 85 29 00  
Mobil 480 75 047 

Styremedlem  

Odd Bjørn Lutnæs  
Bakkaunvegen 6  
7068 Trondheim  
oddlut@gmail.com  

Tlf. arbeid 73 99 19 99  
og 72 87 11 70  

Mobil 924 09 097  

UTV-representant  

Line Johansen Sund  
Lenamælen 39A 
7224 Melhus  
johansen.line@gmail.com 

Tlf. arbeid 72 85 29 00  
Mobil 971 48 808  

Vara UTV-representant  

Steffen N. Haugen 
Byåsveien 160 A 
7021 Trondheim 
sthaugen28@hotmail.com  

Tlf. arbeid 72 56 70 40  
Mobil 918 53 724 

Varamedlem   

Ingunn Hareide Venås 
Steinåsen 2 C   
7049 Trondheim 
inghar@trondelagfylke.no 

Tlf. arbeid 74 17 41 20  
Mobil 480 50 855  

Varamedlem  

Guri Landsem Mjøen 
Kjelveien 2 
7300 Orkanger 
gurilm@hotmail.com 

Tlf. arbeid 72 48 57 70  
Mobil 958 84 794  

Infosekretær 

Siri Ljøkjel  
Thomas von Westens gate 2  
7067 Trondheim  
tannlege.ljokjel@gmail.com  

Tlf. arbeid 72 48 56 71  
Mobil 943 39 671  

Vara infosekretær 

Friederike Wünsche 
Nordlykkja 1 
7350 Buvika 
friederike.wuensche@gmail.com 

Tlf. Arbeid 72 87 90 10 
og 72 84 64 00  

Mobil 922 14 786 


