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VELKOMMEN!
Landsmøtet er NTFs største og viktigste møteplass både faglig og ikke minst  
sosialt. Vi ønsker også i år å opprettholde de gode tradisjonene hvor en stor del av 
medlemsmassen er samlet sammen med hele tannhelseteamet og dentalbransjen til 
en stor fagfest. 

Våre politiske budskap er også viktig å få frem, og åpningen vil gi deltakerne innblikk 
i foreningens arbeid mot fremtidens tannhelsetjeneste. Kunstneriske innslag vil det 
selvfølgelig bli. 

Fagprogrammet er en viktig del av arrangementet og i samarbeid med Fag og etter- 
utdanningsutvalget har vi laget et spennende og innholdsrikt program - også  
sosialt. Etter pandemien ser vi at dette betyr mye, og har derfor et betydelig bredere 
tilbud enn det som er vanlig når vi er i Oslo/Lillestrøm. 

Utstillingen Nordental er en svært viktig del, og vi mener å ha videreutviklet denne 
i nært samarbeid med dentalbransjen slik at dette også blir en fin opplevelse for 
deltakerne - så ikke nøl med å melde deg på!

Øyvind Asmyhr, Utdanningssjef, NTF
& Heming Olsen-Bergem, President NTF

Fag - og etterutdanningsutvalget håper at vi også i år i samarbeid med sekretariatet 
har klart å lage et spennende fagprogram som medlemmene setter pris på. Kunnskap 
er som bekjent ferskvare, og vi trenger alle kontinuerlig påfyll og repetisjon. Målet 
med årets fagprogram er å gi deltakerne en smakebit av de fleste disipliner innenfor 
faget vårt, bidra med et kunnskapsløft og gi en bekreftelse på at den behandling vi 
gir våre pasienter er evidensbasert og oppdatert. 

Vi vet fra våre kursevalueringer at deltakerne er opptatt av klinikk - og naturligvis 
lytter vi til dere. Klinikkforedrag blir det derfor på årets Landsmøte! Noen av fore-
dragene passer bra for de som jobber med barn og unge, og andre foredrag er meget 
relevante for de som jobber med hovedsakelig voksne pasienter. Vi er også glade for 
å kunne tilby våre tannhelsesekretærer egen parallell både torsdag og fredag. 

Gledelig er det også at pandemien har lettet på grepet slik at vi i år kan invitere 
utenlandske foredragsholdere med godt renommé. Som vanlig får du 15 timer i NTFs 
obligatoriske etterutdanning. Velkommen!

Elisabet Jonsson, Leder NTFs fag- og etterutdanningsutvalg
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NTFs FAG- OG ETTERUTDANNINGSUTVALG
NTFs fag- og etterutdanningsutvalg har ansvar for fagprogrammet og består av:  
Leder Elisabet Jonsson, Nestleder Sverre Aukland, Arne O. Lund, Jie Yuan Wu,  
Kristin Kolltveit, Gunhild V. Strand (UiB), Qalbi Kahn (UiO) og Sigbjørn Løes (UiT)

SENTRAL LANDSMØTEKOMITE

Sentral landsmøtekomite har ansvaret for planlegging og praktisk gjennomføring av 
landsmøtet og Nordental. Komiteen består av utdanningssjef Øyvind Asmyhr, landsmøte-
konsulent Sissel Dahl, kommunikasjonsrådgiver Tonje Camacho, leder for NTFs fag- og 
etterutdanningsutvalg Elisabet Jonsson, samt Kristian Lerø og Katrin Andersen fra NPG.
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NYTTIG INFORMASJON
Deltakelse på NTFs landsmøte gir 15 timer i NTFs obligatoriske etter- 
utdanningssystem. Etterutdanningstimene vil bli automatisk registrert i 
medlemmets kursprofil.
 
Overordnet program for landsmøtet 
Torsdag 3. november 
Kl. 0900 Nordental åpner 
Kl. 1000-1700 Fagprogram 
Kl. 1900 Landsmøtetreff på Raadhuset bar 
 
Fredag 4. november 
Kl. 0830 Nordental åpner 
Kl. 0900-1600 Fagprogram 
Kl. 1600-1800 Messemingling 
Kl. 2000 Landmøtefest på Vippa 
 
Lørdag 5. november 
Kl. 0900 Nordental åpner 
Kl. 0930-1400 Fagprogram og dentalutstilling 
 
Avlysning av foredrag / endringer fagprogram 
NTF kan avlyse eller utsette enkelte foredrag på fagprogrammet og/eller 
arrangere erstatningsforedrag, dersom foredraget ikke kan gjennomføres 
som følge av forhold utenfor NTFs kontroll. Dette omfatter også situasjo-
nen der norske myndigheter fraråder gjennomføringen av arrangementet/
foredraget som følge av ekstraordinære risikosituasjoner.

Spørsmål?

Spørsmål om landsmøtet 
Sissel Dahl, NTF 
sissel.dahl@tannlegeforeningen.no 
+47 22 54 74 00

Spørsmål om Nordental 
Katrin Andersen, NPG 
katrin@npg.no 
+47 23 23 41 00
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PÅMELDING
Registrering til landsmøtet gjøres på www.NTFslandsmote.no

Deltakeravgiften inkluderer inngang til fagprogrammet og Nordental alle 
tre dager. Inngang til Landsmøtetreff torsdag og -konsert fredag er ikke 
inkludert i landsmøteavgiften. 

Se s. 6 for en oversikt over de ulike deltakeravgiftene. Frist for lav påmeld-
ingsavgift er 6. oktober. Etter dette øker kursavgiften med kr 600. 

Det er mulig å melde på flere deltakere i en registrering. Det er ønskelig at 
alle betaler med kort ved registrering. 

Deltakeravgift, sosiale arrangementer og ev. hotellopphold må innbetales  i 
forkant av arrangementet. Alt må være innbetalt før man får tilsendt sms 
med adgangstegn (se informasjon om bekreftelse og adgangstegn under). 
Etteranmeldte kan melde seg på frem til dagen før arrangementet, men da 
godtas kun betaling med kort eller Vipps, ikke faktura. Ved påmelding på 
stedet øker prisen med kr 800.

6. oktober åpner vi for billettsalg til Nordental (kun dentalmesse) 

Påmeldingen er bindende og personlig, og kan ikke overføres til andre.

Bekreftelse og adgangstegn

Du vil umiddelbart etter registrering motta en automatisk bekreftelse via 
e-post, i motsatt fall vennligst send en e-post til NTF@npg.no. Ta kontakt 
på tlf: +47 23 23 41 00 hvis du ikke har tilgang til PC/internett.

I forkant av arrangementet sendes det ut sms med en personlig lenke til vår 
eventweb hvor du finner en QR-kode som scannes når du ankommer NOVA 
Spektrum og du vil få ditt navneskilt og nøkkelsnor utlevert. QR koden vil 
også være din inngangsbillett på de sosiale arrangementene.

For mer informasjon om eventweben se side 15.
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Avbestilling

Endringer eller avbestilling må skje skriftlig til NPG pr e-post til  
NTF@npg.no. Manglende innbetaling gjelder ikke som avbestilling.

Det vil faktureres et avbestillingsgebyr for landsmøtedeltakelsen på kr 500 
per person. Etter 25. oktober vil tilbakebetaling av innbetalt beløp kun skje 
ved innsendt legeattest.

Ved sykdomsforfall må deltakeren sende inn legeattest til NPG for å få  
refundert avgiften. Bare skriftlig kansellering er gyldig og må meddeles 
NPG før landsmøtet eller i løpet av landsmøtedagene. Etter 19. november 
vil det ikke bli tilbakebetalt landsmøteavgift.

Overnatting

For at vi skal være sikker på at vi har nok hotellrom å tilby til deltak-
ere på NTFs landsmøte, er det reservert en del hotellrom. En oversikt over 
de ulike hotellene og rompriser finner du sammen på påmeldingen på  
www.NTFsLandsmote.no.

Vi gjør oppmerksom på at det kanskje kan være mulig å oppnå noe bedre 
priser på eventuelle restplasser på hotellene ved bestilling på egenhånd. 
Dette skyldes at ved store bookinger lang tid i forveien blir prisene definert 
høyere enn ved salg av restplasser. Ved avbestilling av rom i store romblok-
ker er det også andre regler enn ved enkeltbookinger. 

Avbestilling av hotellrom må være NPG i hende skriftlig senest 20. oktober. 
Ved for sen avbestilling av hotell vil man bli belastet 100 % for sin res-
ervasjon. Endringer av hotellrom etter 20. oktober vil bli belastet med et 
endringsgebyr på kr. 250,- pr. person.

Alle ekstra kostnader under hotelloppholdet som måltider, minibar og 
lignende, må deltaker selv betale ved utsjekk.

NB: NTF har avtale med Nordic Choice Hotels. Se mer info under Fordels- 
avtaler under www.tannlegeforeningen.no/medlemsfordeler
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Frist for lav deltakeravgift er 6. oktober!

      før 6/10 etter 6/10
Ordinært medlem, tannlege   kr 5600 kr 6200 
Ikke medlem, tannlege og årskandidat  kr 11200 kr 11800 
Ord. medlem som betaler halv kontingent kr 2800 kr 3400
Tannhelsesekretær    kr 4000 kr 4600
Tannpleier     kr 5600 kr 6200
Tanntekniker      kr 5600 kr 6200
Pensjonistmedlem    kr 1000  kr 1600 
Ulønnet spesialistkandidat    kr 1000  kr 1600  
Årskandidat som er medlem   kr 0  kr 0
Medlem NTF student    kr 0  kr 0

• Tannleger som ikke er medlem av NTF må betale dobbel avgift
• Tannleger som betaler 50% medlemskontingent til NTF er berettiget  

til å betale halv avgift 
• Tannpleiere og tannteknikere står fritt til å delta på alle foredrag,  

uavhengig av målgruppe
• Pensjonistmedlem er en som ikke er yrkesaktiv
• Spesialistkandidat er en som følger et spesialistprogram i odontologi og 

har redusert kontingent på grunn av dette
• Årskandidat er en som er ferdig utdannet tannlege i landsmøteåret
• Inngang til Landsmøtetreff torsdag og -konsert fredag er ikke inkludert  

i deltakeravgiften
• Ved påmelding på stedet (i døra) øker prisen med ytterligere kr 800

Tannleger og studenter som ikke er medlem kan melde seg inn i NTF på  
www.tannlegeforeningen.no

Inngangsbillett Nordental
 

Pris: 250 kr (350 kr ved kjøp i døren)
Gratis inngang lørdag 5. november
BIllettsalg åpner etter 6. oktober på www.NTFslandsmote.no

DELTAKERAVGIFTER
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LUNSJ

Deltakerne har mulighet til å forhåndsbestille lunsjbokser ved påmelding. 
Disse deles ut ved scanning av QR koden (se informasjon om eventweb 
s. 15) ved en rekke steder i hall A og B. Sitteplasser i hall A, NTFs torg 
og glassgaten kan benyttes. Pris for forhåndsbestilt lunsj er kr 290,- inkl  
mineralvann. Se www.NTFsLandsmote.no for mer informasjon.

Deltakere kan også benytte det nyåpnede serveringsstedet Lillestrøm Lobby 
dersom man ikke ønsker å forhåndsbestille lunsj.  Lillestrøm Lobby ligger i 
1. og 2. etasje innenfor inngang vest og tilbyr matopplevelser i samarbeid 
med lokale produsenter. 

Det vil også bli kaffeservering og være mulig å kjøpe en matbit i utstillings- 
området i nærheten av NTFs torg. 
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SOSIALT PROGRAM

Landsmøtetreff 
Tid: Torsdag 3. november fra kl. 19 og utover kvelden 
Sted: Raadhuset bar, inngang fra Fridtjof Nansens plass (ved Rådhuset)

Torsdag kveld inviterer vi til spill og uformell mingling på Raadhuset bar, og 
stenger stedet for andre enn landsmøtedeltakere.

Pris: kr 190,-
Inngang inkluderer alt av spill hele kvelden! Det blir shuffleboard, dart, biljard, 
bordtennis & karaoke. Mat og drikke kjøpes selv. 

Messemingling Nordental
Vi gjentar suksessen fra i fjor og ønsker velkommen til lett servering og mingling 
i messeområdet fredag etter fagprogrammet. 

Prisutdeling NTFs studentforskerpris & beste stand kl. 16:30 (NTFs torg, Nordental)

Tid: Fredag 4. november kl. 1600 - 1800        Pris: Gratis (drikke kjøpes selv)

Foto: Raadhuset Bar

Foto: Ole Kristian Olsen/NPG Foto: Sissel Hovden
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Landsmøtefest & minikonsert med Chris Holsten
Tid: Fredag 4. november 
Sted: Vippa, Akershusstranda 25 (Vippetangen), Oslo

Dørene åpner kl. 20, matservering 20:30 - 21:30, konsert kl. 2200
 

Om Chris Holsten
Låtskriver, produsent og artist Chris Holsten har siden debuten i 2015 stadig  
imponert det norske folk med sin musikk. Etter å ha sunget utelukkende på  
engelsk tidligere har Chris de siste årene toppet lister med norskspråklige låter 
som «Hvis verden», «Bare når det regner» og «Smilet i ditt eget speil». Han har 
mottatt Spellemannprisen for «Årets låt» i både 2020 og 2021 og P3 Gull for 
«Årets låt» og «Årets artist» i 2021. 

Pris: kr 890,-
Inkluderer konsert og «taste of Vippa» (4 stk småretter/street food) 
Drikke kjøpes selv.

Foto: Vippa / Ida Bjorvik Warner / Emma Sukalic

Billetter til landsmøtetreff og -fest kjøpes sammen med påmelding 

www.NTFsLandsmote.no
 

NB: Både landsmøtetreff og -fest har deltakerbegrensning - 
førstemann til mølla!
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TORSDAG 3. NOVEMBER

LUNSJ OG DENTALUTSTILLING

09

10

11

12

13

14

15

16

17

# 4 - Hvordan få dine med- 
arbeiderne til å blomstre?
1400 - 1445

# 3 - Space management in the 
anterior zone
1345 - 1515

# 7 - Immun
1500 - 1530

#9 - Indikationer för olika keramer 
& cementeringsprocedurer
1530 - 1700

# 11 - Lukt og smak etter Covid 
1545 - 1615

# 14 - Tilpasset behandling  
1630 - 1700

#1 - Åpning
 
Åpningstale
Musikalske innslag 
Samhandling rundt tannhelse og eldre - Samtale og debatt 
Prisutdelinger
Introduksjon av fagprogrammet

1000 - 1230
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FOR TEAMET / 
TANNHELSESEKRETÆRER

# 5 - Munntørre, eldre pasienter
1400 - 1445

#2 - Odontogent eller ikke?
1330 - 1415

#6 - Når skal jeg mistenke cancer?
1430 - 1500

#10 - TOO: Angstbehandling vs 
privat narkose     1530 - 1600

# 13 - Hva gjør jeg med dette? 
1615 - 1700

# 8 - 7 ting om komposittfyllinger
1500 - 1530

# 12 - Tips og triks
1545 - 1615

# 15 - Når fotonene danser
1630 - 1700

#1 - Åpning
 
Åpningstale
Musikalske innslag 
Samhandling rundt tannhelse og eldre - Samtale og debatt 
Prisutdelinger
Introduksjon av fagprogrammet

1000 - 1230
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FREDAG 4. NOVEMBER

LUNSJ OG DENTALUTSTILLING

09

10

11

12

13

14

15

16

#30 - Spesialistforeningene
1330 - 1600

1330 Norsk periodistforening
1350 Norsk endodontiforening
1410 Norsk forening for kjeve- og  
         ansiktsradiologi
1430 Norsk forening for oral  
         kirurgi og oral medisin
1450 Norsk spesialistforening i    
         pedodonti
1510 Norsk kjeveortopedisk forening
1530 Norsk forening for oral protetikk

#21 -Ernæringsbeh. v/ red. munnh.
1015 - 1045

#17 - Aktualitetsforedrag
0900 - 1000

#16 - Tandens estetik
(Biomimetik)
0900 - 1015

#33 - Håndtering av små og store 
tannskader       
1400 - 1445

#29 - Slitte bitt
1300 - 1345

#23 - Kliniska Tips & Trix
1045 - 1145

#28 - Studentforskerprisen
Presentasjon masteroppgaver
1230 - 1330 - Nordental

MESSEMINGLING 
- servering og lett underholdning i Nordental
1600 - 1800

#36 - Rotfylte tenner
1500 - 1600

#25 - Tidlig kjeveortopedisk beh.
1115 - 1200
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MESSEMINGLING 
- servering og lett underholdning i Nordental
1600 - 1800

FOR TEAMET / 
TANNHELSESEKRETÆRER

#31 - Pasientens medisinliste
1330 - 1400#32 - Den pene ekstraksjonen

1345 - 1415

#38 - Biologiske legemidler
1530 - 1600

#26 - Brekninger, angst og  
motstand       
1115 - 1200

#37 - Tannbleking
1515 - 1600

#19 - Hvordan påvirker sykdom og 
tobakk periodontitt?
0900 - 1000

#18 - Bittskinne
0900 - 0930

#20 - Hør alarmen går
0945 - 1030

#24 - Periodontal støttebeh.
1100 - 1145

#34 - De 7 bud
1415 - 1500

#22 - IT & sikkerhet
1030 - 1100

#27 - Peri-implantitt
1200 - 1230

#35 - Oral biofilm
1430 - 1500



14 

LØRDAG 5. NOVEMBER
09

10

11

12

13

14

#40 - Er du kalibrert?
0900 - 1000

#40 - forts
1020 - 1200

#39 - Interdisiplinær estetikk 
0900 - 1020

#39 - forts
1040 - 1230

#39 - forts
1310 - 1400

#40 - forts
1245 - 1400

HUSK NTFs OBLIGATORISKE NETTKURS!
NTF lanserte i 2021 to nettkurs som alle ordinære  
medlemmer må gjennomføre innen utgangen av 2022: 

• Folketrygdens stønadsordning
• Smittevern

Kursene teller 2 timer i NTFs etterutdanningssystem, er  
gratis og kun for NTFs medlemmer. Full oversikt over  
tilgjengelige nettkurs finner du på www.tannlegeforeningen.no/nettkurs
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NY EVENTWEB!

I år vil du ikke få tilsendt navneskiltet i forkant, 
men du vil få en SMS med en link til vår event-
web. Her finner du inngangsbillett/QR-kode som 
scannes når du ankommer NOVA Spektrum, og er 
din inngangsbillett på de sosiale arrangementene. 

For å åpne QR-koden klikker du på 
meny øverst til høyre, deretter 
firkanten i høyre hjørne (se bilder).

I eventweben finner du også din side,  

DEL BILDER OG INNTRYKK  
PÅ SOSIALE MEDIER!

 
 
 
 

Tagg gjerne bildene med #NTFsLM2022 
og/eller #Nordental2022
 

(PS: husk å sette personverninnstillingene på innlegget til “offentlig” 
hvis du vil at andre skal kunne søke opp/se bildene)

@dennorsketannlegeforening

@tannlegefor

@tannlegeforeningen

oversikt over alle utstillere, fullt fag- og  
messeprogram, mulighet til å stemme på  
beste stand, nyheter og annen nyttig  
informasjon angående NTFs landsmøte  
og Nordental.

(se s. 4 for mer informasjon om adgangstegn)



Torsdag 3. november

16 

ÅpningenForedrag 1

Tid: 
kl 1000 - 1230

Velkommen

Musikalske innslag 
v/ Magnus Grønneberg

Åpningstale del 1
Heming Olsen-Bergem, president Tannlegeforeningen

Innlegg fra World Health Organization & Council 
of European Dentist
v/ Benoit Varenne, Oral Health Programme Officer 
WHO & Freddie Sloth-Lisbjerg, President CED

Hilsen fra Helse- og omsorgsdepartementet
v/ Statssekretær Ellen Rønning-Arnesen

Samhandling rundt tannhelse og eldre
Vi løfter frem utfordringer i samhandlingen mellom 
ulike helsetjenester til den eldre pasientgruppen, og 
inviterer fagolk, myndigheter og politikere til samtale 
og debatt. Moderator: Siri Lill Mannes

Åpningstale del 2
Heming Olsen-Bergem, president Tannlegeforeningen

Utdeling av priser
• NTFs hederstegn
• NTFs pris for undervisning og forskning 
• Tidenes pris for beste kasusartikkel
• Bensow prisen

Introduksjon av fagprogrammet
Elisabet Jonsson, NTFs fag- og etterutdanningsutvalg
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Torsdag 3. november

Foredrag 2

Tid: 
kl 1330 - 1415Tannleger møter hver dag mange ulike problem-

stillinger i en vanlig allmennpraksis. Pasientene 
kommer med problemstillinger som kan være tann- 
relatert, men som også kan være noe helt annet. 

Foredraget skal gi en oversikt over forskjellige til-
stander og differensialdiagnoser til disse. 

Hva kan du gjøre som tannlege og hva er det best å 
sende videre til fastlege eller spesialisthelsetjenesten.
 
 
MÅLGRUPPE:
Tannleger

Odontogent eller ikke? 

Nils Petter Fossland

Avdelingssjef,  
spesialist i ØNH og 
Maxillofacial kirurgi 
Avdeling for Kjeve og 
ansiktskirurgi 
St. Olavs hospital 
Universitetssykehuset 
i Trondheim



Torsdag 3. november
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Foredrag 3

Tid: 
kl 1345 - 1515

An unfavorable relationship between the form 
and dimension of the dental arch and the number,  
dimension and shape of the existing teeth can pose 
several aesthetic, biologic and functional problems.
 
In this article the various restorative options are  
discussed based on clinical and scientific evidence:
• Gap closure and substitution of missing teeth: 

restorative transformation of substituted teeth 
into homologous teeth with odontoplasty,  
direct composite, etched pieces or porcelain  
veneers.

• Gap opening and tooth replacement with all- 
ceramic adhesive bridges, including pontic site 
development, implants or conventional bridges.

• Gap distribution and restorative compen- 
sation with direct composite restorations, etched 
pieces or porcelain veneers.

• Gap shifting and restorative compensation with 
all-ceramic adhesive bridges, composite, etched 
pieces or veneers.

• Gap compensation by reconstructive compen-
sation without orthodontics.

• The reconstructive tools including compos-
ite restorations, ceramic veneers, adhesive &  
conventional bridges and implants are discussed, 
and numerous cases are presented to illustrate 
the concepts

 
MÅLGRUPPE:
Tannleger

Space management in the anterior 
zone - how to manage gaps

Konrad Meyenberg
 
Dr. med. dent.
Specialist reconstr. 
dentistry
Private practice, 
Zurich
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Torsdag 3. november

Foredrag 4

Tid: 
kl 1400 - 1445

Gode, effektive tilbakemeldinger kan brukast til å opp- 
klara misforståelser, skape tryggleik rundt forvent-
ninger, og til å følge opp de tilsette jevnt i hverdagen.

MÅLGRUPPE:

Tannleger

Hvordan få dine medarbeidere til 
å blomstre?

Anders Dysvik

Professor 
Handelshøyskolen BI



Torsdag 3. november
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Munntørre, eldre pasienter 
- hva skal vi gjøre?

Foredrag 5

Tid: 
kl 1400 - 1445 Spyttet vårt har mange funksjoner, og munntørrhet 

kan være ødeleggende, ikke bare for oral helse og 
velvære, men også for den generelle livskvalitet. Det 
er ubehagelig å spise når man føler at maten ikke 
glir ned og man kan oppleve at det er vanskelig å 
snakke. Munntørrhet er også en vanlig reaksjon på 
stress, som for eksempel hvis man er engstelig for 
tannbehandling. Vi skal snakke om munntørrhet når 
man blir eldre og gi noen råd til hvordan vi kan hjelpe 
våre munntørre pasienter.

MÅLGRUPPE:
Tannhelsesekretærer

Lene Hystad Hove

Førsteamanuensis 
Det odontologiske 
fakultet, UiO

Kathrine G. Fjeld

Sykehjemstannlege 
PhD 
Avdeling for kariologi 
og gerodontologi 
Det odontologiske 
fakultet, UiO
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Torsdag 3. november

Foredrag 6

Tid: 
kl 1430 - 1500Tannleger har en utmerket anledning til å opp- 

dage munnhulecancer. Ingen andre helseprofesjoner  
undersøker munnhuler like regelmessig og grundig 
som oss. På den annen side kan cancer i noen tilfeller 
være utrolig vanskelig å skille fra andre tilstander. 

Hvilke kriterier bør utløse malignitetsmistanke, og 
hva bør man gjøre hvis man er usikker? 

Foredraget vil gi konkrete tips til klinisk diagnostikk, 
konkrete utredninger og hvordan pasienten bør følg-
es opp videre.

MÅLGRUPPE:
Tannleger

Når skal jeg mistenke cancer?

Sigbjørn Løes
 
Avdeligssjef 
Kjevekirurgisk avd. 
Haukeland  
universitetssjukehus 
Professor, UiT Norges 
arktiske universitet
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Immun  
- kroppens evige kamp for å overleve

Foredrag 7

Tid: 
kl 1500 - 1530

 

Anne Spurkland
 
Professor i medisin 
UiO

Immunforsvaret, kroppens eget forsvarssystem, 
er resultatet av 4 milliarder år med utvikling, helt  
siden livets begynnelse på jorden. 

Det består av lag på lag med ulike strategier og 
metoder for å oppdage og fjerne syke celler og 
fremmede inntrengere. 

Deler av immunforsvaret er medfødt, og bestemt 
av gener som er arvet fra forgjengere uten særlig  
endring. Men livet vi kjenner ville ikke vært mulig 
uten at vi også hadde arvet evnen til å tilpasse  
immunforsvaret det livet vi lever. Når immun- 
forsvaret svikter risikerer vi sykdom, slik covid- 
pandemien er et eksempel på.

MÅLGRUPPE:
Tannleger
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Foredrag 8

Tid: 
kl 1500 - 1530

Komposittfyllinger er en del av hverdagen hos en all-
mennpraktiserende tannlege. 

Likevel kan en fylling i kompositt være krevende. 
Hver pasient er unik, fra personlighet til tannform. 
En trygg og god behandling hviler på gode rutiner. 
 
Tannhelsesekretæren er en viktig ressurs for at 
de grunnleggende rutinene skal kunne følges. 
Det er avgjørende for kvaliteten på behandlingen. 
 
Forelesningen ser på tannhelsesekretærens rolle ved 
komposittfyllinger og illustreres med kliniske eksem-
pler.

MÅLGRUPPE:
Tannhelsekretærer

7 ting man må vite om  
komposittfyllinger

Hans Kristian Ognedal

Privat praksis 
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Indikationer för olika keramer 
och cementeringsprocedurer

Foredrag 9

Tid: 
kl 1530 - 1700

Dagens patienter och tandläkare har höga estetis-
ka krav och användningen av nya keramiska mate-
rial har ökat och används i stor utsträckning inom 
tandläkarpraktiken. 

Dessa material har ett utmärkt estetiskt utseende 
men uppvisar nackdelar såsom sprödhet och är 
känsliga för brott. Dock med mordern cementerings- 
teknik kan styrkan öka och vi kan få väldigt hållbara 
rekonstruktioner. 

Föreläsningen kommer gå igenom de olika keramerna,  
indikationer, kontraindikationer och hur man bäst 
hanterar dom och hur de ska cementeras. 

MÅLGRUPPE:
Tannleger

Martin Janda

Dr. Odont. 
Specialist i  
Oral protetik 
Malmö, Sverige 
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Foredrag 10

Tid: 
kl 1530 - 1600

Maren L. Agdal
 
Spesialist i pedodonti
PhD 
Fagansvarlig  
TOO-Vestland 
TKVestland

TOO tilbudet tilbyr tilrettelagt behandling for personer 
utsatt for tortur, overgrep og/eller har odontofobi. 

I all hovedsak mestrer ikke pasienter i TOO-tilbudet  
vanlig tannbehandling. Kanskje pasientene like 
gjerne kunne vært tjent med å få utført tann- 
behandling i narkose? Dette ville være en raskere 
løsning for pasientens tannhelserelaterte problemer. 

Med pasientens psykiske helse som bakteppe vil  
foredraget belyse ulike aspekter i valget mellom TOO- 
behandling, tannbehandling i narkose eller ja takk, 
begge deler. 

MÅLGRUPPE:
Tannleger

TOO: Angstbehandling, privat 
narkose eller begge deler?
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Lukt og smak etter Covid-19Foredrag 11

Tid: 
kl 1545 - 1615 Covid-19 infeksjon kan føre til tap av lukt og smak 

samt brenning i munnen og munntørrhet. Det påvirk-
er ernæringsinntak og livskvaliteten til pasientene og 
svekker den psykiske helsen deres. Foredraget han-
dler om utredning, diagnostisering og behandling av 
forstyrrelser i smak, lukt og trigeminal funksjon.

MÅLGRUPPE:
TannlegerBano Singh

Førsteamanuensis 
Det odontologiske 
fakultet, UiO
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Foredrag 12

Tid: 
kl 1545 - 1615Det er et stort ansvar å være tannhelsesekretær. 

Å være en god tannhelsesekretær både for pasienten 
og for tannlegen krever mye - og mange små grep 
kan gjøre hverdagen mer meningsfull og givende. 

Er du en tannhelsesekretær pasientene husker? 
Hva tenker pasientene om deg? 

Her får du 30 minutter med konkrete tips!

MÅLGRUPPE:
Tannhelsekretærer

Tips og triks for en  
bedre hverdag på klinikken 

Sverre Aukland

Privat praksis  



Torsdag 3. november

28 

Hva gjør jeg med dette?
Diagnostiske nøtter og kliniske utfordringer

Foredrag 13

Tid: 
kl 1615 - 1700 En tannlege behandler et stort antall pasienter årlig 

med veldig ulike behov og problemstillinger.

• Hvordan møter vi disse utfordringene?
• Hva ser vi egentlig på panoramabildet, av ting 

som ligger litt utenfor kjevekamsområdet eller 
«komfortsonen»…?

• Hvordan får jeg til den beste kliniske tilnærmin-
gen når klinikken ikke er opplagt?

 
Ulike problemstillinger vil bli belyst i form av  
kasuistikker og tverrfaglig diskusjon.

MÅLGRUPPE:
Tannleger

Ulf Riis
Spesialist i kjeve-  
og ansiktsradiologi 
Univ. lektor, UiO 
Privat praksis

Dag Fjellanger
Privat praksis 

Else B. Hals
Dr. odont 
Spesialist i oral kirurgi 
og oral medisin
OUS, Rikshospitalet 
Privat praksis
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Foredrag 14

Tid: 
kl 1630 - 1700Iblant vil en måtte ty til ukonvensjonelle be- 

handlingsprinsipper fordi en finner disse optimale 
ut fra pasientens tilstand og situasjon -  selv om  
tilsvarende behandling hos “gjennomsnittspasient-
en” vil kunne karakteriseres både som utilstrekkelig 
og tvilsom. 

Forutsatt at tannlegen har den nødvendige kunnskap 
og fører jevnlig tilsyn med pasienten, må en kunne 
hevde at en slik behandling har sin legitimitet så 
lenge den er faglig indisert og basert på hensynet til 
pasientens beste. 

Foredraget baseres på kliniske eksempler.

MÅLGRUPPE:
Tannleger

Tilpasset behandling

Gunhild V. Strand
Professor 
Institutt for klinisk  
odontologi, UiB
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Når fotonene danser
- strålevern i praksis

Foredrag 15

Tid: 
kl 1630 - 1700

• Hva er egentlig røntgenstråling? 
• Hvordan påvirker den mennesker?
• Og hvordan bruker vi den til å oppnå optimale 

røntgenbilder med lavest mulig stråledose? 

Disse spørsmålene krever kompliserte svar og kan 
ikke dekkes på en halvtime. Dette blir en kort intro-
duksjon som forhåpentligvis både er lærerik og litt 
underholdende. 

Målet med foredraget er at du tar med deg noen nye 
impulser som hjelper deg å jobbe sikrere og bedre når 
du utfører røntgenundersøkelser.

MÅLGRUPPE:
Tannhelsekretærer

Gerald Torgersen
 
Universitetslektor 
Det odontologiske 
fakultet, UiO
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Tandens estetik (Biomimetik)

Hur kommunicerar du effektivt med din 
tandtekniker för att få en snygg krona?

Detta är inte en föreläsning i kosmetik utan en 
föreläsning som syftar till att när protetik utförs, 
genomförs den på ett så estetisk sätt som möjligt. 

Genom att få en förståelse för tandens biomimetik 
kan vi sätta ord på det patienten önskar och förmed-
la det på ett effektivt sätt till tandteknikern. Vi kan ge 
patienten realistiska förväntningar. 

Föreläsningen ger en förståelse för grundläggande  
estetik, en förståelse för vad som är möjligt och hur 
man praktiskt går till väga.

MÅLGRUPPE:
Tannleger

Foredrag 16

Tid: 
kl 0900 - 1015

Martin Janda

Dr. Odont. 
Specialist i  
Oral protetik 
Malmö, Sverige
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Foredrag 17

Tid: 
kl 0900 - 1000Rekonstruksjon av komplekse beindefekter i kjeve- 

kammen etter tanntap eller peri-implantitt er en stor 
klinisk utfordring. I tilfeller der tradisjonelle strate-
gier dvs. beintransplantasjon og/eller alloplastiske 
biomaterialer ved «guidet beinregenerasjon (GBR)» 
mislykkes, er transplantasjon av autologe stamceller 
et lovende alternativ.

Nyere forskning viser at vekstfaktorer og signal-
molykyler fra stamceller som frigis i dyrknings- 
mediet («kondisjonert media» (KM)), kan være like  
effektivt, enklere og mer forutsigbart. I vårt pros-
jekt har vi utviklet en ny metode til å funksjonalisere  
kollagen membraner med KM fra mesenkymale 
stamceller. Resultatene fremstår svært lovende og 
kan forbedre GBR i komplekse beindefekter.       

 
“Hvorfor gjør ikke pasienten som vi sier?”
Pasienter følger ikke alltid råd og anbefalinger som 
helsepersonell har gitt dem. Mekanismene bak 
pasienten sin etterlevelse av råd og anbefalinger 
kan være både sammensatte og kompliserte. I dette 
foredraget blir det gitt en kort oversikt over viktige  
årsaker til at pasienter kan ha vansker med å etter-
leve anbefalt egeninnsats ved medisinske og odonto- 
logiske behandlinger. Det vil også bli presentert noen 
risikofaktorer klinikere bør være oppmerksomme på 
i møtet med pasienten, samt noen generelle strate-
gier som kan bidra til bedre etterlevelse hos pasient- 
ene. 

Aktualitetsforedrag

Siddharth Shanbhag 
Postdoktor
UiB

Lars Martin Berg  
Spesialtannlege
Multidisiplinær  
odontologi
UiT - Norges arktiske 
universitet

“Vekstfaktorer fra stamceller til beinregenerasjon”
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Aktualitetsforedrag - forts.Foredrag 17

Tid: 
kl 0900 - 1000 “Behandling av peri-implantitt, hva fungerer og 

hva trengs for å lykkes?”
Det finnes per i dag ingen konsensus om vedlike-
hold av implantatet eller den beste måten å hånd-
tere komplikasjoner på, etter at implantatet er satt 
inn. Peri-implantat-mukositt og peri-implantitt har 
økende prevalens og tannlegen møter disse ut-
fordringene stadig oftere. Det har vært tradisjon for 
å adoptere behandlingsmetodene fra periodonti. 

Er disse metodene det beste valget for å bevare 
friske forhold rundt implantatet, eller bør vi finne 
nye metoder for å bedre prognosen og levetiden til  
implantatet? 

Presentasjonen vil ta for seg resultater fra en  
undersøkelse utført blant de fremste lederende  
internasjonalt innen fagfeltet periodonti. 

• Er behandlingsalternativene for peri-implantitt  
tilfredsstillende? 

• Hvilke er de beste i dag? 
• Hva trenger vi i fremtiden?                            

MÅLGRUPPE:
Tannleger

Badra Hussain  
PhD-stipendiat 
UiO
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Bittskinne 
- når, hvor og hvordan?

Foredraget vil ta for seg det viktigste du trenger å vite 
for å diagnostisere og hjelpe de fleste TMD-pasienter 
du møter i en allmennpraksis, samt hva du kan gjøre 
med de pasientene du ikke klarer å håndtere selv.

MÅLGRUPPE:
Tannleger

Foredrag 18

Tid: 
kl 0900 - 0930

Ulrik Opsahl

Spesialist i oral protetikk 
PhD-stipendiat  
IKO, UiB 
Nasjonal beh.tjeneste 
for uavklarte smerter i 
ansikt og kjever, 
Kjevekirurgisk avd, 
Haukeland Univ.sykehus
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Foredrag 19

Tid: 
kl 0900 - 1000

Periodontitt er en sykdom som rammer ca 75% 
av den voksne befolkningen, i underkant av 20% 
rammes i alvorlig grad. 

Selv om plakk og tannstein er den utløsende årsaken, 
så avgjør kroppens respons hvor omfattende perio- 
dontitten blir. Kroppens respons påvirkes både av 
hvordan vi har det, hva vi gjør og hvilke sykdommer 
vi har. 

I dette foredraget skal vi gå inn på de vanligste  
sykdommene som påvirker utvikling av periodontitt, 
samt hva røyking og snus gjør med munnhulen og 
periodontiet.

MÅLGRUPPE:
Tannhelsekretærer

Hvordan påvirker sykdom og  
tobakk periodontitt?

Dagmar Bunæs

Spesialist i periodonti 
Førsteamanuensis 
Institutt for klinisk  
odontologi UiB
Privat praksis

Kristin Kolltveit

Spesialist i periodonti 
Dr.odont. 
Privat praksis
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Foredrag 20

Tid: 
kl 0945 - 1030

Dag Kielland Nilsen 
Advokat, NTF

Sverre Aukland 
Privat praksis / 
Praksiseier

Arne Lund
Privat praksis / 
Tidligere praksiseier

Hør alarmen går!
Inn i en kjede? Ansette assistent?

Arne skal selge praksisen sin til en kjede: 
Hvilken kontrakt får han tilbud om? 
Er den god? Er det lurt av Arne?

Sverre skal ansette assistenttannlege:
Hva er en OK kontrakt? 
For Sverre – og for den nye assistenten? 

Dag er juridisk rådgiver i NTF - han skal svare på 
våre spørsmål om dette. 

Når bør alarmklokkene kime?

MÅLGRUPPE:
Tannleger
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Foredrag 21

Tid: 
kl 1015 - 1045

For å behandle pasienter med ernæringssvikt må 
orale forhold inkluderes. Synergien av å tenke  
begge deler har mye å si for behandlingsresultatet.

Det finnes betydelige forbedringsmuligheter 
både i primærhelsetjenesten og i spesialisthelse- 
tjenesten i dag. Å kjenne til hverandres nedslagsfelt 
behandlingsmessig og hvilke muligheter som finnes 
for pasienten vil kunne føre til positivt samarbeid  
og gode behandlingsresultat.

MÅLGRUPPE:
Tannleger

Ernæringsbehandling ved  
redusert munnhelse

Tone Maren Ramsli

Klinisk ernærings- 
fysiolog 
Sunnaas Sykehus HF  
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Foredraget vil ta utgangspunkt i ulike caser eller  
erfaringer om du vil, fra store til små klinikker i den 
virkelige verden, der forutsetningene og endrings- 
villigheten hos de ansatte varierer. 

Hvordan lykkes i slike settinger og hvordan kan man 
ufarliggjøre, men etterleve lover og regler, samtidig 
som man kan sørge for brukervennlige systemer som 
understøtter eksisterende arbeidsprosesser?

MÅLGRUPPE:
Tannhelsekretærer

Kan IT og sikkerhet være mer enn 
bare frustrasjon?

Foredrag 22

Tid: 
kl 1030 - 1100

Lars Thore Hertzenberg
 
Leder for digitalisering 
og imaging 
Dental Sør
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Det kommer alltid ett tillfälle när man önskar av- 
lägsna gammal protetik. Med dagens nya material 
kan det ibland vara svårt. Vilket borr ska jag använda, 
hur gör jag praktiskt?
 
I denna föreläsning kommer praktiska tips hur man 
ska tänka och hug man gör. Där mycket kliniskt  
orienterad men utgår även från teori. Den är rikligt  
illustrerad med kliniska bilder och en del filmer med 
steg för steg beskrivningar. 

Vilken borr är bra, hur fungerar borren, hur gör 
man för att de ska vara så effektiva som möjligt?  
Vill du få en uppfräschning eller nya tips för din  
kliniska vardag är detta kursen för dig.

MÅLGRUPPE:
Tannleger

Kliniska Tips & Trix 
- Avlägsna gammal protetik

Foredrag 23

Tid:  
kl 1045 - 1145

Martin Janda

Dr. Odont. 
Specialist i  
Oral protetik 
Malmö, Sverige
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Periodontal støttebehandling 
– så lett og så vanskelig

Periodontittpasienter har økt risiko for tilbakefall eller 
progresjon av periodontal sykdom etter gjennomført 
behandling. Disse pasientene kan ha et friskt perio- 
dontium, eller gjenværende gingival inflammasjon.

Individuelt tilpasset vedlikeholdsbehandling tar sikte 
på forebygging eller behandling av periodontitt, og 
bør utvikles for alle periodontittpasienter. 

Vedlikeholdsbehandlingen har flere fellestrekk med 
innledende periodontittbehandling, slik som moti-
vasjon til adferdsendring og instruksjon av plaque-
kontroll. Lokale og systemiske modifiserbare risiko-
faktorer er essensielt. I tillegg utføres profesjonell 
rengjøring og subgingival instrumentering av rest-
lommer. 

Forelesningen vil være basert på kliniske retnings- 
linjer publisert av den europeiske perioforeningen 
(EFP) i 2020, illustrert med kliniske kasus.

MÅLGRUPPE:
Tannleger

Foredrag 24

Tid: 
kl 1100 - 1145

Ida H. Stødle 
 
Spesialist i periodonti 
Stipendiat 
Det odontologiske 
fakultet, UiO

Heidi Andersen 
 
Spesialist i periodonti 
Privat praksis 
Det odontologiske 
fakultet, UiO
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Tidlig kjeveortopedisk behandling
- hva henvises og når?

Mange barn har malokklusjon som krever behandling. 
Mange av disse malokklusjoner sees allerede i tidlig  
alder, men når lønner det seg å gripe inn tidlig og når  
er en senere behandling å foretrekke? 

Det er mange hensyn å ta, både pasientfaktorer, biol-
ogiske og økonomiske.
 
Henvisning til kjeveortoped er en viktig funks-
jon for alle behandlere i den offentlige tannhelse- 
tjenesten, og henvisning til rett tid gjør at  
pasienten får optimalisert behandlingsgangen,  
slik at noen problemer kan unngås og kanskje like så 
viktig: at behandling ikke startes opp før det trengs.
 
I Danmark er henvisningspraksis systematisert. 
Erfaringer og protokoller herfra deles med dere.
 
Velkommen til foredrag!

MÅLGRUPPE:
Tannleger

Foredrag 25

Tid: 
kl 1115 - 1200

Kasper D. Kristensen

Kjeveortoped, PhD 
Privat praksis 
Aarhus Universitet, 
Danmark
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Foredrag 26

Tid: 
kl 1115 - 1200

Maren Agdal

Spesialist i pedodonti
PhD 
Fagansvarlig  
TOO-Vestland 
TKVestland 
 

Angst og vegring for tannbehandling kan gi mange 
uttrykk som vi må ha kunnskap om for å håndtere 
pasientene på en hensiktsmessig måte. 

Noen uttrykk skaper så sterk motstand at tann- 
behandling ikke lar seg gjennomføre. 

Foredraget vil gi en kort innføring i hvordan man 
med enkle grep kan tilrettelegge for at pasienten 
skal mestre situasjonen, til tross for at det nesten 
kan virke umulig.

MÅLGRUPPE:
Tannhelsekretærer

Brekninger, angst og motstand  
mot tannbehandling

Tannhelsesekretærens viktige rolle
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Foredrag 27

Tid: 
kl 1200 - 1230

Kirurgisk behandling av 
peri-implantitt

Sammenlignet med periodontitt, så skjer vevsned- 
brytningen ved peri-implantitt hurtigere og med et 
mer uforutsigbart behandlingsresultat. 

Det eksisterer enda ingen konkrete retningslinjer for  
behandling av sykdommen, men kirurgi er vanligvis  
anbefalt. Momenter som er kritisk ved kirurgisk  
behandling er tilgang for rengjøring av implantat- 
overflaten, bløtvevets anatomi og beinnedbrytnin-
gens kompleksitet.

I dette foredraget vil kirurgisk behandling av peri- 
implantitt gjennomgås med bakgrunn i litteratur,  
kasuistikker og egne kliniske erfaringer.

MÅLGRUPPE:
Tannleger

Dagmar F. Bunæs

Spesialist i periodonti 
Førsteamanuensis 
Institutt for klinisk  
odontologi UiB
Privat praksis
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NTFs Studentforskerpris 

Den årlige NTFs Studentforskerpris gir studentene mulighet 
til å presentere masteroppgaver/studentprosjekt. 

Beste presentasjon honoreres med diplom og kr 20 000. Vin-
nerne annonseres på nettstedet og i NTFs Tidende.

Her er årets nominerte:

Universitetet i Oslo
• “Radical scavenging capacities of antioxidant 

polyphenolic coatings for titanium dental implants” 
v/ Dyala Bakir  
(veiledere: Hanna Tiainen og Florian Weber)

• “Brenning i munnen og lukt- og smaksforstyrrelser 
hos COVID-19 pasienter” 
v/ Thomas Andresen, Mathias Gløersen og Benjamin 
Lundeby  
(veileder: Preet Bano Singh)

 
Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet
• «Combating antibiotic resistance: An approach to 

discover antimicrobial compounds»  
v/ Endre Winje & Johannes Wigand  
(veileder: Mohammed Al-Haroni)

• «Periodontitt og sosioøkonomisk bakgrunn: 
En tverrsnittstudie basert på den sjuende 
Tromsøundersøkelsen (Tromsø7)»  
v/ Iris Bondø, Eline Myking & Lene Marita Steinvik  
(veiledere: Linda Stein & Gro Eirin Holde) 

Universitetet i Bergen
• “Tannlegestudenter og Covid-19 – Studentenes  

opplevelse av studiesituasjonen under pandemien” 
Ida Heitmann Løset 
(veiledere: Ewa Rodakowska og Torgils Lægreid)

• “Oral helserelatert livskvalitet – Endringer over tid i 
den norske befolkningen fra 2004 til 2018” 
Marit Kløve og Ane Simonsen Amdal 
(veileder: Anne-Kristine N. Åstrøm)

Foredrag 28

Poster- 
presentasjon  
 
kl 1230 - 1330

Prisutdeling

kl 1630 

NTFs Torg,  
Nordental
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Slitte bitt  
– Dahls prinsipp og kompositt

Tannslitasje er en stadig mer aktuell problemstilling.  
Befolkningen blir eldre, og mange beholder sine egne  
tenner hele livet. Kosthold, sykdom og medisiner  
påvirker progresjon av slitasje.

Restaureringer krever en viss tykkelse for holdbarhet. 
Dette kan være en utfordring i bitt der mye tann  
allerede har gått tapt. For å unngå ytterligere tap av 
tannsubstans kan behandlingen utføres additivt.

Kompositt er et materiale med økende indikasjons- 
område. Fleksibel håndtering og god styrke gjør det til  
et førstevalg ved additiv tannbehandling. Kombinert  
med Dahls prinsipp kan behandling med kompositt 
være en kostnadseffektiv tilnærming til behandling 
av slitte bitt.

MÅLGRUPPE:
Tannleger

Foredrag 29

Tid: 
kl 1300 - 1345

Hans Kristian Ognedal

Privat praksis
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Fredag 4. november

Foredrag 30

Tid: 
kl 1330 - 1600

Spesialistforeningene 

kl. 1330
“Assosiasjoner mellom systemisk sykdom og perio-
dontitt i en norsk populasjon”

Periodontitt er assosiert med flere vanlige systemiske syk-
dommer. Tidligere studier av assosiasjon mellom perio-
dontitt og systemisk sykdom har antydet at periodontal 
inflammasjon kan medvirke i utvikling av eksempelvis 
diabetes, svangerskapskomplikasjoner og hjertesykdom. 

Gjennom innsamling av ulike kliniske variabler og svar fra 
spørreskjema i en stor norsk populasjonsstudie, ble sam-
menhenger mellom periodontitt og en rekke systemiske 
sykdommer og tilstander undersøkt. 

Justerte statistiske analyser har demonstrert signi-
fikante assosiasjoner mellom periodontitt og bl. a. 
hjerte-karsykdom og HbA1c-nivå. Assosiasjonene økte 
med økende periodontalt stadie, og kan antyde mer  
alvorlig sykdom der komorbiditet foreligger.

v/ Ida Haukåen Stødle, 
Norsk periodontistforening
 
 
kl. 1350
“Svart, hvitt og av og til 50 shades of gray”
 
Bruk av CBCT til diagnostisering, planlegging og gjennom-
føring av behandling i endodonti. En kort gjennomgang 
for allmennpraktikeren, hvor nytteverdi og begrensninger 
av CBCT i rotbehandling blir belyst ved kasus. 

v/ Ole Iden, 
Norsk Endodontiforening

Ida H. Stødle 

Spesialist i periodonti 
Stipendiat 
Det odontologiske 
fakultet, UiO

Ole Iden 

Spesialist i endodonti 
TkVestland/TkMidt
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Spesialistforeningene  forts.Foredrag 30

Tid: 
kl 1330 - 1600

Margareth K. Ottersen
Spesialist i kjeve- og 
ansiktsradiologi 
Phd-student, UiO 

kl. 1410
“Radiologiske karakteristika ved artrose i kjeveledd 
hos eldre”
 
Foredraget vil presentere funn og resultater fra arbeidet 
om artrose i kjeveledd. 

Prevalens av, radiologiske og kliniske karakteristika ved 
artrose i kjeveledd er kartlagt. To ulike populasjoner er  
undersøkt, hvorav den ene er sammensatt av eldre indi-
vider med kjent håndartrose, hentet fra Oslo Hånd-OA 
kohort ved Diakonhjemmet sykehus i Oslo. 

Den andre studiepopulasjonen er et utvalg 65-åringer fra 
den større OsloMunn-65 studien ved UiO.
 
v/ Margareth Kristensen Ottersen, 
Norsk forening for kjeve- og ansiktsradiologi
 
kl. 1430
“Osteomyelitt i underkjeven hos barn 
– Presentasjon av kasusserie og diagnostikk”
 
Hevelser og smerter i kjevene er i de fleste tilfeller  
assosiert med infeksiøs odontogen sykdom, og vil oftest 
diagnostiseres og behandles hos tannlege. I noen tilfeller 
kan imidlertid ikke tanninfeksjoner påvises. Diagnostikken 
kan da være utfordrende, etiologien vanskelig å avdekke 
og terminologien kan være forvirrende. Foredraget  
presenterer 4 kasus som illustrerer ulike utfordringer 
ved en velkjent, men relativt dårlig definert diagnose i  
odontologien.
 
v/ Anja Nilsen Nyland, 
Norsk forening for oral kirurgi og oral medisin
 

Anja N. Nyland
Spesialistkandidat i  
Oral Kirurgi & Oral  
Medisin, UiB 
Haukeland Univ.sykehus 
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Fredag 4. november

Foredrag 30

Tid: 
kl 1330 - 1600

Spesialistforeningene forts. 

kl. 1450 
“Godt sagt er bedre enn godt gjort- fokus på fore-
byggende virksomhet”
 
De siste tiårs nedgang i kariesforekomst samt skjev- 
fordeling av karies i befolkningen, viser behovet for 
en endret behandlingsstrategi og vektlegging av 
forebyggende virksomhet. Til tross for at det fore-
byggende arbeidet er lovfestet, eksisterer det liten 
kunnskap om hvorvidt tiltak er i samsvar med nasjo- 
nale retningslinjer eller dokumentert viten, samt i 
hvilken grad tannhelseinformasjonen som formidles 
av helsepersonell er koordinert. Hvordan øke kvalitet-
en i kariesforebyggende arbeid i et livsløpsperspektiv? 
Presentasjonen fokuserer på eksisterende barrierer til  
hinder for god behandling til pasientens beste.
 
v/ Sonja Yr Løken, 
Norsk spesialistforening i pedodonti

kl. 1510
“Hvordan undersøke en pasient med retainer?”
 
Kort gjennomgang av en klinisk undersøkelse av pasient 
med kjeveortopedisk retainer. Inspeksjon av avtakbar og 
limt retainer, samt håndtering av limt retainer der denne 
har løsnet eller frakturert vil bli belyst. Fokus på risiko-
momenter.
 
v/ Ragnar Bjering
Norsk Kjeveortopedisk Forening
 

Sonja Yr Løken
PhD 
Spesialist i pedodonti 
Avd. pedodonti og  
atferdsfag, IKO, UiO 
TkRogaland

Ragnar Bjering  
PhD 
Spesialist i  
kjeveortopedi 
Privat praksis / 
Odont. seksjon for LKG 
Rikshospitalet 
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Spesialistforeningene forts. 

kl. 1530
“Det bondete behandlingsalternativet; materialer for 
bonding og sementering av glasskeram”
 
I dag har vi ofte flere forskjellige behandlingsalterna- 
tiver til samme kliniske situasjon, og dette kan gjøre hver- 
dagen for oss som behandlere krevende. 

Vi må ha inngående kunnskap om hvem pasient-
en er, hvilke materialer som finnes på markedet, deres  
materialegenskaper, samt vi må ha klart for oss hvordan 
disse materialene skal behandles i klinikken. 

Målet med presentasjonen er å gi tilhørerne et lite inn- 
blikk i hva litteraturen sier slik at vi som klinikere kan opp- 
nå gode og forutsigbare behandlingsresultater.

v/ Trine Bjelke-Holtermann
Norsk forening for oral protetikk

MÅLGRUPPE:
Tannleger

Foredrag 30

Tid: 
kl 1330 - 1600

Trine  
Bjelke-Holtermann
 
Spesialist i  
Oral protetikk 
Privat praksis
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Fredag 4. november

Foredrag 31

Tid:  
kl 1330 - 1400

Rebwar Salar 
Nori Saleh
 
Provisorfarmasøyt 
Avd. farmasøytiske 
tjenester 
Lovisenberg  
sykehusapotek 

Pasientens medisinliste  
– hva bør vi vite?

Pasienten ankommer tannlegekontoret og bes om å 
fulle ut helseskjema, med blant annet oversikt over 
hvilke medisiner som brukes. Flere legemidler kan ha 
betydning for tilstanden i munnen, og noen kan ha 
betydning for videre tannbehandling. 

Foredraget skal gi en kort innføring i hovedgrupper 
av legemidler det brukes mest av, med fokus på det 
som kan ha betydning for videre tannbehandling.

MÅLGRUPPE:
Tannhelsekretærer
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Foredrag 32

Tid: 
kl  1345 - 1415

Den pene ekstraksjonen

En gjennomgang av prinsippene for en vevsvennlig 
og atraumatisk tannekstraksjon med vekt på instru-
mentbruk, ekstraksjonsteknikk, suturering og event-
uelle komplikasjoner. Vil også gjennomgå momenter 
som er viktig å tenke på før senere implantatinnset-
ting. 

MÅLGRUPPE:
Tannleger

Mirna Farran

Spesialist i oralkirurgi  
og oralmedisin 
Drammen sykehus,  
kjevekirurgisk seksjon 
Privat praksis
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Fredag 4. november

Foredrag 33

Tid: 
kl  1400 - 1445

Ingvild Brusevold

Førsteamanuensis 
Spesialist i pedodonti 
Universitetet i Oslo

Håndtering av små og store tann-
skader hos store og små 

Pasienten har tryna på sparkesykkel og tennene  
treffer asfalten først. Du stiller opp, men hva gjør  
du når pasienten kommer? 

Hva er viktigst? 
Og hva skjer etter hvert? 

I foredraget gjennomgås diagnostikk, førstehjelp, 
kontrollintervaller, behandlingsforslag, komplika- 
sjoner og prognoser for vanlige og uvanlige tann-
skader i melketannsett, unge permanente tenner og 
hos voksne.

MÅLGRUPPE:
Tannleger
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Foredrag 34

Tid: 
kl 1415 - 1500

De 7 bud  
- eller 7 forslag til gode valg for 
forsvarlig tannbehandling 

NTF har med «Gjør kloke valg»-kampanjen satt lys på 
hva som er forsvarlig tannbehandling og hva som er 
overbehandling, og utarbeidet en liste med forslag til 
odontologiske undersøkelser og behandlinger som er 
unyttige eller unødvendige. 

Kampanjen oppfordrer også til god dialog med 
pasientene, og tannhelsesekretæren spiller en  
viktig rolle i arbeidet med å sikre god informasjon og 
veiledning om valg av behandling. 

Foredraget blir belyst med en rekke kasus. 

MÅLGRUPPE:
Tannhelsekretærer

Kjetil Reppen
 
Privat praksis

Tonje Ruud Camacho

Komm.rådgiver NTF 
Medlem samarbeids- 
utvalget Gjør kloke valg
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Foredrag 35

Tid:
kl 1430 - 1500

Maria Pain 
 
Forsker, PhD
Mikrobiolog 
Nordisk institutt for  
odontologiske materialer
(NIOM)

Frode Staxrud 
 
Forsker, tannlege, dr.phil
Nordisk institutt for  
odontologiske materialer
(NIOM)

Oral biofilm 
- venn eller fiende?

En dialog mellom tannlegen og mikrobiologen om 
biofilmens betydning for oral og generell helse.
 
I samtalen vil foredragsholderne komme inn på:
• Vertsfaktorer som påvirker bakteriefloraen i 

munnen 
• Faktorer som påvirker utvikling av karies og  

periodontitt
• Samarbeidet mellom immunsystemet og de  

orale innbyggerne
• Hvor stor rolle spiller renhold og kosthold? 

MÅLGRUPPE:
Tannleger
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Gilberto Debelian

Dr. Odont. 
Spesialist i endodonti 
Privat praksis 

Rotfylte tenner
- Valg av behandlingsalternativer og  
kliniske-tekniske prosedyrer

Når vi skal behandle en allerede rotfylt tann har vi 
flere muligheter å løse pasientens problem.

• Når bør man anbefale revisjonsbehandling, 
apisektomi eller ekstraksjon?

• Metode for å fjerne tidligere rotfyllingsmateriale 
på en effektiv og forutsigbar måte.

• Beskrivelse av teknikk til å forsere «steps» eller 
«via falsa» i rotkanalene fra tidligere behandling.

• Protokoll for irrigasjon
• Reparasjon av koronale perforasjoner med bruk 

av biokeramiske materialer.
• Endodontisk mikrokirurgisk prosedyrer ved rot- 

amputasjon
 
Gjennom kasus skal jeg forsøke å belyse ulike prob-
lemstillinger og hvilke valg / behandlinger som ble 
tatt.

MÅLGRUPPE:
Tannleger

Foredrag 36

Tid: 
kl 1500 - 1600
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Foredrag 37

Tid: 
kl 1515 - 1600

Torgils Lægreid
 
Førsteamanuensis 
Privat praksis/UiB

Tannbleking 
- når, hvorfor og hvordan?

Tannbleking er en relativt vanlig behandling i tann-
legepraksiser i dag, og tannhelsesekretæren er ofte 
involvert i denne prosessen.

• Hvordan møter vi pasienter med ønske om en 
slik estetisk/kosmetisk behandling?

• Hvilke retningslinjer gjelder?
• Hva er aktuelle indikasjoner/kontraindikasjoner?
• Hvordan fremstilles blekeskinner?
• Hvordan gjennomføres behandlingen?
 
Dette er problemstillinger som foredragsholderen 
tar for seg, illustrert med kliniske eksempler.

MÅLGRUPPE:
Tannhelsesekretærer
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Foredrag 38

Tid: 
kl 1530 - 1600

Rebwar Salar 
Nori Saleh 
 
Provisorfarmasøyt 
Avd. farmasøytiske 
tjenester 
Lovisenberg  
sykehusapotek 

Biologiske legemidler 
– hva bør tannlegen vite?

Det er nøyaktig 100 år siden den første pasient-
en med diabetes fikk utprøvende behandling med  
insulin. Det har siden da kommet mange nye bio-
logiske legemidler som har revolusjonert be- 
handlingen av mange kroniske og alvorlige syk- 
dommer som diabetes, revmatiske sykdommer, 
hudsykdommer, inflammatoriske tarmsykdommer 
og enkelte krefttyper. Bruken har økt betraktelig de 
siste årene. 

• Hva bør en tannlege vite om biologiske  
legemidler? 

• Hvordan fungerer de? 
• Og er det noen hensyn som må tas i forbindelse 

med en tannbehandling? 
 
 

MÅLGRUPPE:
Tannleger
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Interdisiplinær estetikk 

Tannleger og ikke minst pasienter utsettes i stadig 
større grad for omtale, informasjon og tilbud om  
estetisk tannbehandling. Bleking, fasetter, implantater 
- det vakre (hvite) smil er idealet. 
 

Hvordan er allmenntannlegens rolle i dette? Hvordan 
behandler vi ønsker og krav fra pasienter og ivaretar 
de viktige etiske aspekter ? 
 

I flere tilfeller kan det være nødvendig å ha sam- 
arbeid med andre kolleger og spesialister. Hvordan 
gjør vi dette; en henvisning der spesialisten gjør valg-
ene, eller et samarbeid i planlegging og utføring? 
 

Vi går gjennom relevante kasus der estetikk er av  
betydning. Tom Paulseth (allmenntannlege), Sadia 
Khan (protetiker), Marit Midtbø (kjeveortoped) og Eirik 
Salvesen (periodontist) gir gode råd om utfordringer, 
fallgruber og løsninger. Hva kan allmenntannlegen 
gjøre selv og hva bør  henvises? Spesialistene er be-
handlere, men også rådgivere for oss – hvordan kom-
muniserer vi ? 

Foredragsholdere:

• Tom Paulseth, allmenntannlege privat praksis
• Eirik Salvesen, spesialist i periodonti
• Sadia Khan, spesialist i oral protetikk
• Marit Midtbø, spesialist i kjeveortopedi

Pause 1020 - 1040
Lunsjpause 1230 - 1310

MÅLGRUPPE: Tannleger

Foredrag 39

Tid: 
kl 0900 - 1400

Tom Paulseth

Marit Midtbø

Sadia Khan

Eirik Salvesen
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Foredrag 40

Tid: 
kl 0900 - 1400

Er du kalibrert?
Test dine behandlingsvalg 

med spesialistene - kasus for kasus

Dette er et klinisk rettet kurs med fokus på gjennom-
føring av behandling i allmenn odontologisk praksis. 
 
Gjennom interdisiplinært samarbeid diskuteres  
behandlingsplanlegging. Kursdeltagerne kan teste 
sine egne vurderinger mot spesialistpanelet. 

Målsettingen er at deltagerne skal bedre sin kompe- 
tanse og trygghet i planlegging, gjennomføring, 
journalføring, vurdering av refusjoner fra Helfo og 
oppfølging av relativt avanserte kasus. Kalibrering 
med respekt for ulike vurderinger er sentralt.
 
Teamet ønsker velkommen til en lærerik og hyggelig 
sesjon på landsmøtet 2022!

Moderator:
• Ole Kulbraaten, allmenntannlege

Foredragsholdere: 
• Bjørn Einar Dahl, spesialist i oral protetikk
• Anders Verket, spesialist i periodonti
• Trude Handal, spesialist i endodonti
• Tonje M. Sommerfelt, spesialist i kjeveortopedi

Pause 1000 - 1020
Lunsjpause 1200 - 1240

MÅLGRUPPE:
Tannleger

Ole Kulbraaten

Trude Handal

Anders Verket

Bjørn Einar Dahl

Tonje M. Sommerfelt
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NORDENTAL 

Vi har gleden av å invitere til en innholdsrik dentalutstilling som bugner av 
nyheter og produkter du trenger i din klinikkhverdag. 

Nordental gir deg muligheten til å gjøre tidseffektiv sammenligning av  
nyheter, produkter, tjenester og priser. Kom innom for å bli inspirert, møte 
kollegaer og gjøre en god handel. Planlegg dine fagsekvenser smart, slik at 
du også får god tid til å besøke Nordental! 

I år er vi tilbake i hall B på NOVA spektrum (tidligere Norges Varemesse) på 
Lillestrøm, hvor rundt 90 utstillere står klare til å vise deg alt de har å tilby. 

ÅPNINGSTIDER

• Torsdag 3. november kl. 0900  - 1700
• Fredag 4. november kl. 0830  - 1800  

(inkl. messemingling fra kl. 1600)
• Lørdag 5. november kl. 0900 - 1400

Se side 66 - 67 for en alfabetisk liste over årets utstillere
 
INNGANG

Deltakere på NTFs landsmøte har gratis inngang på Nordental
Pris: 250 kr (350 kr ved kjøp i døren)
Gratis inngang lørdag 5. november

Inngang til dentalmessen kjøpes (etter 6. oktober) på 
www.NTFslandsmote.no 
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NTFs TORG
På NTFs torg kan du treffe representanter fra sekretariatet og sentrale 
tillitsvalgte fra hovedstyret, sentralt næringsutvalg og sentralt for- 
handlingsutvalg. 

Book en jurist
 
Under landsmøtet kan foreningens medlemmer reservere tid med en 
av NTFs advokater for individuell juridisk veiledning innen lønns- og  
arbeidsvilkår, ferie, permisjon NTFs samarbeidskontrakter, arbeidskonflik-
ter og oppsigelser m.m. 

Timebestilling gjøres ved å sende epost til; jus@tannlegeforeningen.no, 
med navn, medlemsnummer, eventuelle vedlegg og hva saken gjelder.

Frist: 15. oktober

Treffetider: 
Torsdag kl. 1300-1700, fredag kl. 0900-1600 og lørdag kl. 0900-1400

NTF STUDENT
Studentforeningen vil ha egen stand på Nordental.  
Kom gjerne innom for å bli kjent med styret og  
foreningen, delta i vår debatt på Møtesonen (se s.65) 
og for å delta på konkurranser med flotte premier.

Husk også posterpresentasjon fredag kl. 1230 og  
utdeling av NTFs studentforskerpris kl. 1630. 
For mer informasjon om studentforskerprisen 
se s. 45 under foredrag #28.
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PROGRAM MØTESONEN (NTFs TORG)

Torsdag 3. november
 

1300 - 1330 Tannhelsepolitisk Q&A       v/ NTFs hovedstyre
  Musikalsk innslag av Rick Grove

1330 - 1345 Betydningen av et smil        v/ Tannhelse Uten Grenser
  Informasjonsforedrag om TUGs arbeid

1510 - 1525 Kloke valg, råd og retningslinjer     v/ Morten Enersen
  for antibiotikabruk i tannh.tjenesten

 

Fredag 4. november
 

1020 - 1035 Leger uten grenser        v/ Silje Grytten 
  - slik jobber vi          kommunikasjonssjef

1100 - 1120  Oral helse i et           v/ Freddie Sloth-Lisbjerg
  internasjonalt perspektiv        President CED 

1200 - 1220 Helsetjeneste eller business?       v/ NTF Student
  Debatt om fremtidens tannhelsetjeneste 
  av fremtidens tannleger

1230 - 1330 Posterpresentasjoner        NTFs studentforskerpris

1340 - 1400 Helsedirektoratet informerer 

1600  Messemingling

1630 - 1645 Prisutdelinger

1645 - 1800 Messemingling fortsetter

Lørdag 5. november
 

1000 - 1015  Tannlege på hjul-prosjektet       v/ Kirkens bymisjon
 

1230 - 1245 Hackerangrep og løsepengevirus    v/ Trinnvis
  – hvor sikker er din bedrift?
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Alfabetisk oversikt utstillere
# Utstiller
B04-22 Adin Norge

B04-21 Align Technology

B02-11 Aneste Drift AS

B04-33 Anita Systems AS

B01-25 Artinorway Dentalforum AS

B04-13 Azets / Tannlegeregnskap

B01-04 Best Dental Trading

MT Birvirkningsgruppen (NORCE )

B04-39 Bladpakken Mediafy

B01-31 Colgate-Palmolive Norge

B01-34 Collectio AS

B03-18 Colosseum Tannlege

B01-23 Coltene

B04-06 Danske Bank

B03-16 Dental Direct AS

B01-18 Dental Sør

B01-44 Dental VR

B04-20 DentalCall - Call Systems 
Norge AS

B03-02 DentalSpar AS

B03-32 Dentalvarehuset

B01-40 Dentsply Sirona IH AS

B03-30 Dürr Dental SE

B04-08 Edenta

B04-10 Elis Norge AS

B02-03 EMS Nordic

B04-05 Ergo Optikk AS

B04-04 Ferrule Media AS

B04-32 Flux/Karo Pharma

B02-31 Front Payment AS

# Utstiller
B04-11 Garnes Data AS

B04-25 H&Z

B03-38 Health Workers AS

B04-16 Hear Safe AS

MT Helfo

B04-51 Helseregnskap AS

B04-21 iChilli

B03-42 Innovern

B02-39 Jacobsen Dental AS

B01-02 Jordan Oral Care

MT Kirkens bymisjon

MT Leger Uten Grenser

B02-17 Lic Scadenta AS

B03-40 Medic IT AS

B04-19 Medicvision

B04-37 Muntra

B03-12 Nobel Biocare AS

MT Norsk pasientskadeerstatning

B01-38 Norsk Tannpleierforening

B01-12 Novus Dental / Curaprox

B01-14 NSK Nordic

B03-10 Odontia Tannlegene 

B02-27 Opus Systemer AS

B01-13 Oris Dental Holdning AS

B01-22 Oslo Dental

B04-36 PayEx Norge AS

B04-38 Plackers

B02-25 Plandent AS

B01-27 Pluss-Økonomi AS

B03-04 Procter & Gamble - Oral B

B01-24 Proteket

B02-35 Resurs

MT = “Minitorget”
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Alfabetisk oversikt utstillere
# Utstiller
B04-02 Saga Regnskap Hønefoss AS

B04-17 Sensodyne / parodontax

B03-08 Sentu

B01-15 Stena Recycling

B04-06 Storebrand

B02-29 Straumann Group

B01-08 Sunstar GUM

B01-10 Svea

B01-47 Sverre W. Monsen AS

B04-42 Tannhelse Rogaland

MT Tannhelse uten grenser

B02-05 ThsF

B04-18 Tannhelsetjenestens  
kompetansesentre

B01-30 Tannlab AS

B01-17 TGS

# Utstiller
B03-24 Technomidics

B04-30 Telenor Norge AS

B01-07 TePe Nordic AB

B01-03 Tonne Dental AS

MT TrinnVis AS

B02-09 Unident AS

B01-19 Upheads AS

B01-01 VOCO GmbH

B01-06 W&H Nordic AB

B04-21 WTW

B01-32 XyliMelts-Pharmex AS

B04-19 Zeiss

B03-20 Zendium

B04-09 Zero gravity skin

B01-36 Zilke

B03-14 Zirkonzahn

Odontologihistorisk omvisning
Norsk odontologihistorisk forening inviterer sine egne samt NTFs medlem-
mer til en guidet omvisning på Norsk folkemuseum på Bygdøy der vi får se 
museets perler og tannlegekontoret.

Tid: søndag 6. november klokka 12.00 
Pris: Gratis entre (påmelding innen 1. nov.) 

Påmelding: sms til telefon 90 25 60 60
eller e-post til nils.rune@outlook.com. 

Max. antall: 25 personer.
Foto: Marianne Horgen, OTF

MT = “Minitorget”



Alfabetisk oversikt foredragsholdere
Etternavn Fornavn #
Agdal Maren 10, 26

Andersen Heidi 24

Aukland Sverre 12, 20

Berg Lars Martin 17

Bjelke- 
Holtemann

Trine 30

Brusevold Ingvild 33

Bunæs Dagmar Fosså 19, 27

Camacho Tonje Ruud 34

Dahl Bjørn Einar 40

Debelian Gilberto 36

Dysvik Anders 4

Farnan Mirna 32

Fjeld Katrine Gahre 5

Fjellanger Dag 13

Fossland Nils Petter 2

Hals Else B. 13

Handal Trude 40

Hertzenberg Lars Thore 22

Hove Lene Hustad 5

Hussain Badra 17

Iden Ole 30

Janda Martin 9, 16

Khan Sadia 39

Kolltveit Kristin 19, 

Kristensen Kasper D. 25

Kulbraaten Ole 40

Etternavn Fornavn #
Lund Arne 20

Lægreid Torgils 37

Løes Sigbjørn 6

Løken Sonja Yr 30

Meyenberg Konrad 3

Midtbø Marit 39

Nilsen Dag Kielland 20

Nyland Anja 30

Ognedal Hans Kristian 8, 29

Opsahl Ulrik 18

Ottersen Margareth K. 30

Pain Maria 35

Paulseth Tom 39

Ramsli Tone Maren 21

Reppen Kjetil 34

Riis Ulf 13

Saleh Rebwar S. N. 31, 38

Salvesen Eirik 39

Shanbhag Siddhart 17

Singh Bano 11

Sommerfelt Tonje M. 40

Spurkland Anne 7

Staxrud Frode 35

Strand Gunhild V. 14

Stødle Ida 24, 30

Torgersen Gerald 15

Verket Anders 40

NTFs etterutdanning

Ver 24.10.22



NTFs etterutdanning

Les mer om kurs og etterutdanning på 
www.tannlegeforeningen.no

Landsmøtet teller 15 timer i 
NTFs etterutdanningssystem



Påmelding og mer informasjon om  
NTFs landsmøte finner du på

 
www.tannlegeforeningen.no/landsmotet

Hold av datoen for 
NTFs Landsmøte 2023

2. - 4. november

NOVA Spektrum
Lillestrøm


