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Redaksjonelt
Kjære kolleger,
Da er høsten kommet til Trøndelag. Vi håper du har hentet frem
ullpleddet og tent opp i peisen for å kose deg med den herlige
septemberutgaven av Kontaktpunktet!
Vi har vært sulteforet på kurs og fest, så her kommer en god dose
fra det flotte høstkurset vi hadde på Britannia. I tillegg forteller Arnt
Einar Andersen litt om hvordan det er å være tillitsvalgt i
foreningen. Vi vil alltid ha nye tillitsvalgte, og kanskje dette kan
motivere en tillitsvalgt-spire eller to?
Også tusen takk til alle som svarte på konkurransen,
rekorddeltakelse og en full innboks liker vi! Vi håper på å gjenta
suksessen og at du tar deg tid til å svare. Et gavekort fra Una på
500 kr kan bli ditt!
Hilsen Siri og Friederike
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Leder
Kjære venner og kolleger,
i skrivende stund er det fem dager siden vi endelig hadde vårt første
fysiske kurs igjen. Jeg er veldig glad for at så mange av dere ville delta, og
jeg håper dere koste dere like mye som jeg gjorde.
Personlig har det vært et stort savn å kunne møte andre kolleger, få snakke
både fag og om foreningssaker og å få faglig påfyll kombinert med sosiale
møteplasser. Og bonusen oppe i det hele, de gode samtalene over et godt
glass og nydelig mat.
Jeg vil rette en stor takk til våre tillitsvalgte som har stått på og jobbet i en
veldig tung og krevende periode, og som klarte å gjennomføre dette
kurset på strålende vis!
Nå retter vi blikket fremover mot en, forhåpentligvis mer normal, ny
styreperiode. Generalforsamlingen blir 11. november på Britannia Hotel,
påfulgt et par uker etter av Representantskap i Oslo. Mange viktige saker
skal diskuteres, valg skal gjøres og verv skal fylles. Valgkomiteen vår har
også hatt en vanskelig jobb denne perioden, da de ikke har kunnet møte
potensielle tillitsvalgte på kurs og møter som tidligere, men allikevel har
de gjort en strålende jobb. Jeg ser frem til både GF og Rep.skap, og at vi
får treffes igjen og ha styremøter og kurs fysisk i perioden videre.
I tillegg har det akkurat vært stortingsvalg, og det er klart at det blir
regjeringsskifte. Det er lovet mye når det kommer til støtte til
tannbehandling, så vil tiden vise om dette bare var valgflesk eller om det
kommer til å faktisk skje noe. Jeg er spent!
Jeg håper dere alle er klare for en spennende foreningsperiode fremover,
og til å møtes igjen langt flere ganger i 2022 enn vi har kunne gjort i de to
foregående årene.
Det føles godt å kunne skrive dette:
Vi ses snart!!!
Ha en riktig god høst,
Anne Kristine (Tine) Solheim
Leder, STTF
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Hvordan er det å være tillitsvalgt i foreningen?
- Intervju med Arnt Einar Andersen
Hvilke verv har du hatt lokalt og sentralt, og
hvilke verv har du nå?

Tidligere verv
- Lokalt
o Vara infosekretær
o Nestleder STTF
o Leder STTF
o Medlem lokalt næringsutvalg
o Medlem kursnemda
o Medlem valgkomiteen
o STTFs representant til NTFs
næringspolitiske forum
o STTFs representant til NTFs
Representantskap (årsmøte)
- Sentralt
o Medlem i Sentralt næringsutvalg
o Medlem i hovedstyret i NTF
o Visepresident NTF
Nåværende verv
- Lokalt
o Varamedlem Klagenemnda
- Sentralt
o Medlem valgkomiteen NTF
Hvorfor ønsket du å bli tillitsvalgt?
He, he, ønsket og ønsket. Det hele startet vel med et visst trykk fra
Jan Parow i valgkomiteen i 1998. Han fremsnakka STTF og ga meg
vel nok smisk til at jeg takket ja. Men da jeg først var valgt vokste
engasjementet raskt, og jeg må gi Jan P. rett i at jeg fikk mye mer
tilbake enn det jeg måtte gi. Det har selvsagt krevd mye av min tid i
perioder, men det du får tilbake kommer av det du selv legger inn i
tillitsvervet. Det ga meg engasjement og entusiasme.
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Hvordan er det å være tillitsvalgt lokalt og sentralt?
Det er først og fremst givende. Foreningen har et bredt engasjement
og det er mulig å være tillitsvalgt i mange roller som gir svært ulike
utfordringer.
Som ferdig tannlege hadde jeg lite organisasjonserfaring og lite
nettverk i næringa. Men jeg opplevde at jeg ble tatt godt imot av
foreningen og kollegene. Dette var et felleskap som jeg gjerne ville
være en del av. Foreningen er og har vært det viktigste bindeleddet
til kollegene, og for meg er det å bidra til dette felleskapet en
naturlig del av yrkeslivet. Da jeg ble tillitsvalgt var det svært mye
som var ukjent for meg. Det å bli kjent med foreningen var svært
lærerikt i seg selv. Det er en relativt kompleks forening med mange
organer som dekker ulike oppgaver. Jeg husker jeg opplevde dette
som svært uoversiktlig i starten, men forstod etter hvert at dette var
nødvendig for at NTF og lokalforeningene skal være kompetent og
relevant som forening.
Foreningen skal ta vare på interessene til medlemmene som
fagpersoner, yrkesutøvere og kolleger. Dette omfatter konkrete
aktiviteter som kurs og fagpolitikk, men også tannlegen som en
samfunnsaktør. Som samfunnsaktør skal vi bidra til og påvirke den
nasjonale og lokale helsepolitikken til det beste for medlemmene og
pasientene. Vi har også en viktig rolle gjennom klagenemdene for å
løse konflikter som oppstår mellom pasienter og tannleger.
Det som skjer i foreningen må også deles med medlemmene, noe
STTF gjør på flere måter. Her vil jeg fremheve at Kontaktpunktet er
et utmerket organ som dekker foreningens aktiviteter,
enkeltpersoner og klinikker, og også det sosiale liv i en aktiv
forening som STTF.
Mulighetene som tillitsvalgt er et bredt spekter av oppgaver som gir
mange muligheter. Og med nye og ukjente oppgaver kommer også
muligheten for læring om politikk, organisasjonsarbeid, fag, jus og
så mye mer. Dette har gjort yrkeslivet mye mer spennende for meg.
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Hvordan er veien fra lokal til sentral tillitsvalgt?
For de aller fleste som er eller har vært sentral tillitsvalgt har det
startet med en aktiv deltakelse i lokalforeningen. Deltakelse i
lokalforeningens møter og engasjement i lokale tillitsverv gjør deg
synlig. Da er det mulig å bli valgt som lokalforeningens representant
til foreningenes sentrale møter og/eller bli foreslått av
lokalforeningens styre som kandidat til sentrale verv.
Hvem anbefaler du å engasjere seg, og hvorfor?
Jeg anbefaler alle å engasjere seg. Foreningen er jo oss
medlemmer, ikke noe der ute som jeg bare betaler kontingent til. Et
engasjement i foreningen er et bidrag til ditt eget beste som
fagperson og deltaker i yrkeslivet, men at det er et bidrag til alle
medlemmenes beste har for meg vært en stor bonus. Det å være en
del av og bidra til tannlegestandens felleskap.
Jeg vet at vår situasjon i dag ville vært en helt annen om vi ikke
hadde samlet oss i en sterk forening. Medlemmene har mye å takke
de tillitsvalgte for. Ikke bare de som virker i dag, men også de
generasjonene med tillitsvalgte som har jobbet for vårt felles beste i
hele foreningens historie.

7

TOO tilbudet bygges ut
TOO står for Tortur, Overgrep og Odontofobi og er ett tilrettelagt
behandlingstilbud til pasienter over 18 år som har vansker med å motta
tannbehandling fordi de har vært utsatt for traumer som tortur, seksuelle
overgrep, vold i nær relasjon eller som har odontofobi.
Konsekvensene av å ikke klare å oppsøke tannbehandling er store både for
enkeltindividet og samfunnet som helhet. Vi ser at dette er en pasientgruppe
som ofte lever med store smerte og infeksjoner og som ofte kun oppsøker
tannbehandling når behovet er akutt. De sosiale konsekvensene av å leve
med smerter og et skadet tannsett er store, og skam over å ikke klare å
ivareta egen tannhelse er ofte tilstede.
TOO-ordningen har som mål å gi disse pasientene psykologisk behandling
som gjør dem i stand til å motta nødvendig tannbehandling. Behandlingsløpet
er todelt; første fase baseres på kognitiv adferdsterapi med praktisk
og gradvis tilvenning til fryktede elementer ved tannbehandling og/
eller utarbeiding av traumesensensitiv mestringsplan. Denne delen av
behandlingen utføres av tverrfaglig behandlerteam bestående av tannlege,
psykolog, tannpleier og tannhelsesekretær. Etter endt angstbehandling
overføres pasienten til et tannbehandlerteam som er tilknyttet TOOordningen rundt om i fylket for oral rehabilitering og videre oppfølging.
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Behandlingstilbudet har de siste årene blitt gradvis utbygget ved TkMidt
og har dermed bedret dekningen for pasientene i Trondheimsområdet.
Dekningen er imidlertid mer ujevn utenfor Trondheimsregionen til tross
for at pasientene med tannbehandlingsutfordringer er jevnt fordelt
utover fylket. Det er et mål for ordningen å ha et tilbud lokalisert nært
pasientens hjemsted. Selv om det har vært forholdsvis enkelt å rekruttere
tannhelsepersonell til tverrfaglige team nord i fylket har det vist seg
utfordrende å rekruttere psykologkompetanse i distriktene. Frem til nå har
det kun vært et begrenset tverrfaglig tilbud i Verdal.
Koronapandemien har dog vist oss at det finnes nye muligheter til å nå ut til
pasientene med psykologbehandling. TkMidt og avdelingen for tilrettelagt
tilbud har derfor i samarbeid med fylkestannlegen inngått en avtale som
sikrer et bedre tilbud til TOO-pasienter i norddelen av fylket. Psykolog ved
TkMidt skal sammen med to lokale tverrfaglige team fra den offentlige
tannhelsetjenesten bruke videokonsultasjoner og noe ambulering for å
ivareta behovet for TOO-behandling i Namdal og Innherredsområdet.
Dette er første gangen det gis et slikt tilbud i Trøndelag og det er
knyttet en viss spenning til hvordan det vil fungere. Erfaringer fra annen
psykologvirksomhet har imidlertid vist at psykologkonsultasjoner over nett
har fungert godt og vi håper å på sikt kunne bygge ut et slikt tilbud også
i andre deler av Trøndelag for å kunne nå ut til enda flere pasienter nært
deres bosted.
TkMidt rekrutterer i disse dager nye tannbehandlerteam rundt om i fylket for
å gi pasientene med tannlegeskrekk rehabilitering av tannsettet og videre
oppfølging etter endt angstbehandling. For å bli tannbehandlerteam i TOO
må man ha gjennomført TkMidts gratis TOO-kurs for tannteam der det gis
praktisk og teoretisk kunnskap om pasientgruppen. Det er planlagt et kurs
2. november. Ved interesse for deltagelse på kurs for tannbehandlerteam
kan man ta kontakt med Ragnhild Hagen på mail: ragha@tkmidt.no

Telefon: + 47 941 33 180

Epost: post@tkmidt.no

Org.nr: 924 378 611

Web: www.tkmidt.no
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Kursreferat høstmøte på Britannia
Adhesiver/bonding, kompositter, matriseteknikk og sementering
av indirekte restorative løsninger. Solide og veldokumenterte
protokoller for forutsigbar og god odontologi i allmennpraksis
Martin Hoftvedt
Privatpraktiserende tannlege i Oslo,
MNFT. Cand.odont. UiO 2008.
Instruktørtannlege Institutt for klinisk
odontologi, UiO, siden 2010. Medlem av
GC Nordic Resorative Advisory Board,
siden 2016. KOL Densply Sirona
Resorative. Fagnemnd OTF. Erfaren
foredragsholder og case reports for bl.a.
NTF, GC, 3M ESPE, Dentsply Sirona, Voco
og Ultradent.

Ulike typer kompositt
Motstand mot frakturdannelse er viktig
Glassionomer < microfilled composite < rmGIC < flow <
microhybrid composite < nanohybrid composite < fiberforsterket
kompositt
Gloss:
- Høy poleringsgrad – gir større motstandsdyktighet, og holder seg
finere.
Blokk-effekt: Emalje og dentin har svært ulik E-modul.
- Kompositt med sin E-modul vil virke som én blokk, dentin som én
og emalje som én – økt frakturrisiko
- Ved bruk av én kompositt som har lik E-modul som dentin og én
kompositt som har lik E-modul som emalje vil hele tannen og
fyllingen virke som én blokk – mindre frakturrisiko
Etsing, skylling, blåsing og bonding:
- Etsing: 15 sekunder (det er lenger enn du tror).
- Skylling: også i 15 sekunder.
- Luftblåsing: emalje skal blåses helt tørt, dentinet skal være nesten
tørt. Det er bedre at det er for tørt enn for vått.
- Adhesiver med Hema: forsiktig blåsing i 5 sekunder.
Uten Hema: kraftig blåsing i 5 sekunder.
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Bondingsystemer:
- 3-stegs etch and rinse.
o Optibond FL. Inneholder Hema, teknikkrevende (eldre
golden standard)
- 2-komponent self-etch adhesive.
o Futurabond DC. Inneholder Hema
o Clearfil SE Bond. Inneholder Hema (nyere golden standard)
og 10MDP, pH 2,0
- 2-stegs etch and rinse.
o Adper Scotchbond 1 XT. Inneholder Hema, dårlige
resultater
- 1-stegs bonding (selvetsende)
o Scotchbond Universal. Inneholder Hema og 10MDP, mindre
teknikksensitivt, pH 2,7
o G-Premio BOND. Inneholder IKKE Hema. Inneholder
10MDP, 10MDTP og 4Met. Mindre teknikksensitivt, pH 1,5
o Scotchbond Universal Plus. Inneholder Hema og 10MDP,
mindre teknikksensitivt, mer radiopak (lettere å se
sekundærkaries), inneholder silan (bedre for
reparasjoner), pH 2,7
Golden standard
- Milde selvetsende adhesiver (SEA) har lavere annual failure
rate
- Ingen forskjell mellom 3-stegs E&Ra og 1- eller 2-stegs SEA
- Rubbing gir nanolag (viktig med quickstick som ikke røyter)
- Riktig luftblåsing – les bruksanvisningen
- Selektiv emlajeets viktig for god binding til emalje med SEA
- 10MDP
- Viktig å riste flasken før bruk
- Bore emalje -> bedre bonding
- Bore sklerotisk dentin med rosenbor/sandblåser -> bedre
bonding
- Langvarig binding kan oppnås ved god operatørskill
Hema tilsettes 1 stegs SEA for å forhindre faseseparasjon
- Påvirker mekanisk styrke negativt
- Øker vannopptak om tilsatt 1 komponent SEA
- Allergi
- Vandre ned i dentintubuli
- Uten Hema -> droplets (vann trekkes ut og må blåses bort)
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10MDP
-

Bedre resultater enn andre monomerer – bonder bedre til HAp
Løser ikke opp for mye HAp
Fosforsyre på dentin, for aggressivt?
10MDP utviklet av Kuraray, hadde dette først i Panavia. Viste seg at
det bondet svært godt til dentin, hadde patent på dette. Nå har alle
produsenter adhesiver med 10MDP
Kompositt, sammensetning
- Matrise og filler
- Matrisen er den svake delen
- Jo mer filler, jo sterkere kompositt
- Volumprosenten av filler er viktigere enn vektprosenten (fordi
fillerpartiklene veier mer enn matrisen)
- Jo mindre fillerstørrelse, jo større slitasjemotstand
Konvensjonelle kompositter:
- Fillerinnhold: 70-80 %
- Krymping: 1-3 %
- Lagvis 2 mm
- God estetikk
- Kommer nå mer i «egne» dentin- og emaljekompositter
Preheating:
- Ingen signifikant forskjell på annual failure rate på kompositt med
romtemperatur, 37, 50 eller 60 grader
Flowkompositter
- Mindre filler
- Gode resultater i kl. V og pits
- Hevdes at de har 80 % styrke av tradisjonell kompositt
- Kan lettere appliseres i små prepareringer
- Hevdes de kan erstatte konvensjonelle kompositter i kl. II
- Krymping: 3-5 %, men f.eks. SDR sies å ha 1,6 % krymping
- Nyere flowkompositter har 60-90 % av fillerinnholdet til tradisjonell
kompositt
- Stor forskjell på hvor flytende flowkomposittene er
Fiberforsterket kompositt
- everX (finnes også i flow)
- Sterkere matriks, skal være mer motstandsdyktig mot frakturer
- Krever topplag
- Studier viser meget høy fracture toughness på everX flow
o Kan også brukes i stedet for fiberstifter
SDR
- Lavt fillerinnhold
- Krever topplag
- 4 mm, men det beste er å også her legge 2 mm
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Mer translusent, lettere å lysherde
Studie på SDR bulk fill kompositt, overlevelse etter 7 år
o Samme overlevelse på SDR + konvensjonell kompositt som
med fiskebeinsteknikk med konvensjonell kompositt

Matriseteknikk
Seksjonsmatriser
- Stiv nok
- Anatomisk formet
- Noe fleksibelt
- Kile for å låse
- Tykkelse på matrise
- Overflateglatthet
- Overflatekvalitet
- Dårlig plasserte matriser medfører høyt kontaktpunkt – svakere
fylling, mer food impaction
- Utbedring av dårlig kontaktpunkt:
o Dersom fyllingen er av god kvalitet, kan du preparere en
liten kl. II i fyllingen, bruke seksjonsmatrise og bygge ut
kontaktpunktet
Omsluttende matrisebånd
- Push pull effekt ved MOD-fyllinger: kompositten drar i
matrisebåndet pga bonding, får ofte ett godt og ett dårlig
kontaktpunkt
- Ofte vanskelig å få anatomisk riktig kontaktpunkt
Kilen er ikke nok for å separere tennene
- Bør bruke separasjonsring i tillegg, dette kan også brukes i
kombinasjon med omsluttende bånd
- OBS! Ved MOD-fyllinger – separasjonsring på én side av gangen,
hvis ikke vil separasjonsringene oppheve effekten av hverandre
Nye separasjonsringer:
- Glassfiberforsterket hardplast
- Silikon
- Fure for plassering over kile
- Pakke
- Maksimering
- Design
- Klammerposisjon
Puss og polering av fyllinger
- Overflategrovhet på pussebor
- Vannavkjøling
- Pusseskiver
- Kile
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Høyglanspolere
Gingivalt overskudd (tynn flamme eller skalpell/kyrette)
Ved å avrunde randcrista med pusseskiver får du bedre styrke på
restaureringen
o Kile for å separere før avrunding
Hypomineralisert emalje (MIH)
- Svakere binding, enda viktigere med gode produkter og korrekt
prosedyre
Sementeringsprosedyrer
- Avhenger av indirekte materialtype
- God tørrlegging
- Rens pilar og nabotenner med airscaler og pimpstein/
poleringspasta, pass på å fjerne alle rester av temporær sement,
særlig hvis den inneholder eugenol
- Sjekk at kronen passer på modell og i munn (evt. bruk fitchecker)
- Hvis kronen må slipes til okklusjon/artikulasjon er det svært viktig
med god polering
- Rense kronen innvendig med eks. Ivoclean, Zirclean, 70 % etanol,
CHX (NB! IKKE H2O2! Det skal kun brukes med zinkfosfatsement)
- Zirkoniakroner bør sandblåses innvendig for økt retensjon for
sement
o Universalsementer fungerer godt (RelyX Unicem, G-CEM
LinkAce)
- Svært viktig å fjerne sementoverskudd
- E-max
o Krever adhesiv sementeringsprotokoll, isolasjon med
kofferdam. Følg bruksanvisning
o Etses med flussyre av tekniker, silaniseres chairside
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Diagnoser og medikamenter som påvirker behandlingen i
tannlegestolen. Gjennomgang av nye og gamle medikamenter
tannlegen bør kjenne til interaksjoner og bivirkninger av, samt
sykdommer og tilstander som kan få eller gi konsekvenser ved
tannbehandling eller kirurgi

Cecilie Gjerde Gjengedal
Cand.odont 1999, spesialist i oral
kirurgi og oral medisin 2006.
Overtannlege ved Seksjon for kirurgi,
Institutt for klinisk odontologi, Det
medisinske fakultet, UiB. PhD 2020.
Referat av Siri Ljøkjel

Helseskjema
- Hvert år bør pas. fylle ut helseskjema, signere, og skjemaet
skannes inn i journalen.
- Dette for å unngå at det blir ord mot ord om pas. f.eks. får
osteonekrose uten å ha informert om bruk av bisfosfonater
- Gå også gjennom helseskjemaet muntlig, da det er veldig ofte (48
% av tilfellene) at pas. ikke oppgir alle medikamenter
Tidligere sykdommer
- Hjertesykdom
- Lungesykdom
- Immunforsvar
- Diabetes
- Allergi
- Kreft
- Smittsomme sykdommer
- Revmatisme
- Blødersykdom
- Astma
- Nyresykdom/leversykdom (svært viktig mtp metabolisering av
medikamenter)
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Nåværende sykdommer
- Vurdering av egen helsetilstand
- Dersom pas. ikke har oppgitt noen sykdommer eller
medikamenter, men har middels/dårlig vurdering av egen helse –
hvorfor?
Gravide
- 1. trimester størst fare for abort
- 4-6 mnd best for tannbehandling
- Snakk med lege ang. medikamenter
- I siste månedene:
o Sitte i stolen (vena cava)
o Ikke NSAIDs
o Ikke morfinpreparater (den siste måneden)
Medisinbruk
- Reseptbelagte
- Alternative (f.eks. Johannesurt)
- Andre
Er pasienten operabel?
- Blodfortynnende stoffer
o Marevan (INR bør være <2,5)
o Albyl-E seponeres aldri (større risiko for død som følge av
blodpropp enn for blødning)
o Plavix, Persantin seponeres ikke
o Pradaxa, Xarelto, Eliquis seponeres 24 timer preop. i
samråd med lege
§ Forskjell på vanlig ekstraksjon og kirurgisk fjerning
§ Kortere halveringstid, kan også seponeres postop
ved blødninger.
o Fragmin seponeres i samråd med lege
- Cytostatika, immunosuppressiva
o Om mulig, unngå behandling/inngrep i det tidsrommet
pas. bruker disse medikamentene
o Skal ha AB-profylakse ved inngrep som gir blødning (1
time preop)
- Kortikosteroider
o Prednisolon, Medrol, Dexometason
o Et hvert kirurgisk inngrep vil representere en «stresssituasjon», og steroidbehandlingen bør kortvarig økes
(doble dosen den dagen pasienten skal opereres).
Immunsvikttilstander
- Infeksjoner (Herpes Simplex Virus, HIV, Cytomegalovirus)
- Malign sykdom i beinmarg/bloddannende organer
- Intoksikasjoner
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- Medikamentelle – cytostatika, immunosuppressiva
Interaksjoner
- Sjekk alltid dette før du skriver ut et medikament til en pasient
Beinresorpsjonshemmere:
- Reduserer patologiske brudd
- Økt beintetthet
- Hemme ryggradskompresjon
- Zometa – skjelettmetastaser
- Aredia – osteolytiske metastaser
- Fosamax, Alendronat – osteoporose
- Risiko for osteonekrose ved ekstraksjon/kirurgi
o Perorale – liten risiko
o Injeksjoner – økt risiko
o Større risiko ved bruk over lenger tid
o Mindre risiko ved implantatinnsetting enn ved ekstraksjon
- Hvis du må gjøre kirurgisk inngrep:
o Helst henvis
o Jevne til beinkanter, primær lukking
Antibiotikaprofylakse
- 2 gram Amoxicillin (600 mg Dalacin ved penicillinallergi) 1 time
preop.
- Aktuelt ved prosedyrer med økt risiko for postop. infeksjon
- Varighet inntil ett døgn
- Individuell vurdering – momenter
o Anamnese
o Pasientens allmenntilstand ved inngrepet
o Inngrepets art og varighet
Allergier
- Latex, enkelte kan være så allergiske at de ikke engang kan være i
samme rom som latexprodukter.
- Penicillin
- Veldig sjelden at pas. er allergisk mot for eksempel anestesi
Astma
- Stress (for eksempel tannlegebesøk) kan utløse astma
- Ikke gi ASA eller NSAIDs
- Behandling: berolige pasienten, ikke legg pas. ned, gi pas.
astmamedisin og evt. Solu-Cortef iv.
Andre stoffer
- Røyking
o Blodkar trekkes sammen ved inhalering – dårligere
sårtilheling
- Alkoholbruk
o Økt blødningstendens
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o Leversvikt
Narkotiske stoffer
o Compliance
o Opioder
o Benzodiazepiner
Behandling – før og nå
- Noe annet vi trenger å vite?
- Har pas. tidligere hatt komplikasjoner ved tannbehandling?
- Strålebehandling?
- Blødninger?
- Dårlig tilheling?
- Lett for å få infeksjon?
Lokal helse
- Lokal patologi
o Herpes simplex – send pas. hjem, så du ikke risikerer å få
herpes på fingre
- Fritt for patogene bakterier
o Brannkopper – send pas. hjem, svært smittsomt
- Blodtilførsel
-

Stråling
- Kan medføre utvikling av osteonekrose
o En alvorlig tilstand med rask nedbryting av kjevebein
o Sterkt invalidiserende
o Henvise alle pasienter med bestråling (totaldose >50 Gy)
for ekstraksjoner osv. til sykehusavdeling
- Hyperbarbehandling – belastende for pasienten
- Andre konsekvenser
o Xerostomi
o Fibrotisering av muskelvev
o Trismus
Kollaps i tannlegestolen
- Årsaker
o Ufullstendig identifikasjon av risikofaktorer
o Stress, nervøsitet
o Manglende premedisinering
o Obs! Gravide siste trimester
- Rutiner
o Ansvarsfordeling
o Hvor ringer man?
o Hvem ringer?
o Hvor er utstyret?
o Hvem kontrollerer utstyret?
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o Trening!
o Bevar roen!
Hjertestans
o Kan skje når som helst og hvor som helst
o Økt risiko hos pasienter med ischemisk hjertesykdom
(f.eks. angina)
Basal hjerte-lunge-redning
o Initial vurdering
o Etablering av fri luftvei
o Kunstig åndedrett
o Brystkompresjon
Lokalanestesi
o Vasovagal syncope (besvimelse)
§ Ubehagsfølelse, blekhet, kaldsvetting, kvalme,
plutselig bevisstløs
§ Kortvarig besvimelse
§ Psykisk reaksjon
§ Vagusstimulering
§ Behandling:
• Legg pas. med føttene høyere enn hodet
• Sørg for frie luftveier
• Løsne tettsittende påkledning rundt halsen
• Kald klut
• Overvåk puls, mål blodtrykket om pas.
forblir bevisstløs
• Om systolisk blodtrykk synker under 60 gis
1 ml atropin (0,5 mg/ml) under tungen
o Reaksjon på adrenalin
§ Kan ligne angst
§ Hodepine i bakhodet. Hurtig, hard puls, hjertebank.
Smerter som ved angina, uro, tremor,
hyperventilasjon.
§ Tiltak: berolige pasienten, gi oksygen, overvåke
respirasjon og sirkulasjon
o La ALDRI pasienten være alene etter injeksjon
o Toksisk reaksjon
Allergisk reaksjon
o Straksreaksjoner: kløe, elveblest (urtikcaria), hoste,
Quinckes ødem, pustevansker av astmatisk type
(pustevansker ved ekspirasjon)
o Forsinket reaksjon: vanskeligere å diagnostisere da
symptomene kan opptre sent i forløpet, opp til et døgn etter
at pasienten ble eksponert for allergenet

20

-

-

-

-

§ Urticaria, ødem, febertopper kan opptre
Anafylaktisk sjokk
o Symptomer:
§ Uvel, kribling (ansikt-hodebunn), rødme
§ Urticaria, eksantem, ødem (perorbitalt)
§ Respirasjonsødem: hoste, stridor
§ Hypotensjon – tachycardi
§ Bevissthetstap – kramper
o Behandling:
§ Sjokkleie, hold pasienten varm
§ Gi 0,5-1 ml 0,1 % adrenalinoppløsning
§ Gjenta innen 5-10 min om effekt uteblir
§ Ring 113
§ Etablere fri luftvei
§ Overvåke resporasjon og hjerte
§ Gi HLR ved behov
Angina pectoris
o Smerte i brystet som ofte stråler ut mot venstre arm (typisk
hos menn, hos kvinner kan smertene stråle til kjeven)
o Oftest velkjente for pasienten
o Symptom relativt kortvarige
o Behandling: avbryt tannbehandling, be pas. ta en
nitroglycerintablett, ikke legg pas. ned, gi oksygen. Om
smerten ikke gir seg, ring 113
Hjerte kar-sykdom
o Vanlige symptomer: pustevansker, brystsmerter, høyt
blodtrykk, cyanose (blå lepper), ankelødem.
Hjerteinfarkt
o Symptomer: smerter som ligner anginasmerter, men mer
intense og mer langvarige, angst, smerter gir seg ikke med
nitroglycerin, plutselig bevisstløs, respirasjonsstans ila få
minutter.
o Behandling: avbryt tannbehandling, ring 113, overvåke
pust og puls, ved bevisstløshet etabler fri luftvei og start
HLR.
o Etter et hjerteinfarkt skal tannbehandling utsettes 6 mnd, da
det er svært økt risiko for nytt infarkt de første månedene.
Epilepsi
o Symptomer: krampeanfall etterfulgt av bevisstløshet/vanlig
søvn, pasienten kan bli cyanotisk (blå), ufrivillig
urinavgang kan forekomme.
o Behandling: legg pasienten ned, overvåk respirasjon og
sirkulasjon. Ved krampeanfall med varighet >5 min eller
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gjentatte anfall gis 10-30 mg Diazepam intravenøst/rektalt.
Ring 113.
Hypoglykemi
o Symptom: tiltagende døsighet, desorientering, irritabilitet
eller aggressivitet. Fuktig, klam hud, hurtig puls.
o Behandling: legg pasienten ned, gi glukose. Hvis bevisstløs
gi glukose intravenøst eller glukagon 1 mg intramuskulært,
ring 113.
Hyperglykemi
o Symptom: tørr hud, dyp, tung pust, rask puls. Pusten lukter
aceton, ekstrem tørste, uklar og forvirret og kan miste
bevisstheten.
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Tusen takk til Kursnemnda for et fantastisk arrangement!
Vi gleder oss allerede til Midt-Norgemøtet!
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Konkurranse
Denne gangen har vi et enkelt spørsmål som vi forventer at du
kan svare oss på;

Hvor og når skal generalforsamlingen vår avholdes?
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: München.
Vinneren er Iselin Sandness. Du får et gavekort på Una
til en verdi av 500 kr.
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Nord-Trøndelag Tannlegeforening
inviterer til Årsmøtekurs

PROGRAM
Torsdag 30. september, kl 16.00-19.30
Kl 16.00
Ettermiddag / kveld med Martin Janda, en meget populær
protetiker og foredragsholder fra Sverige. Ta med den
protetiske verktøykassa og fyll på: Martin har med seg
knallgode kliniske tips og råd innen oral protetikk.
Kl. 20.00
3 retters middag på Stiklestad Hotell.

Fredag 1. oktober, kl 08.30-15.00
Kl 08.30
Vi starter dagen med en kaffekopp og årsmøtet i NTTF
Kl 09.15
Kjell Størksen entrer scenen. Han spør: "Skal gamlingene få
bite fra seg?" Tema er gerodontologi. Størksen er en erfaren
og glimrende foreleser. Vi gleder oss til kurs!
På fredag spiser vi en deilig lunsj i restauranten på Stiklestad Nasjonale Kultursenter.

Påmelding på deltager.no, via tannlegeforeningen.no
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GENERALFORSAMLING STTF
Dato: 11. november 2021
Sted: Britannia Hotel
Det vil serveres middag på hotellet for alle
deltagende etter generalforsamlingen, gratis
for alle (inkludert mineralvann, evt
alkoholholdig drikke må betales av den
enkelte).
Frist for innsending av saker til
Generalforsamlingen er 11. oktober.
Påmelding og alt av dokumenter kommer på
e-post senest 14 dager før møtet.
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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
patce@tkmidt.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
ingchr@trondelagfylke.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
tinro@trondelagfylke.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 74 17 51 11
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
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