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Redaksjonelt 
 
Hei, det våres ute, sola skinner og temperaturene kryper oppover gradestokken, 
noe som også betyr at andre nummer av Kontaktpunktet er ute!  
 
I dette nummeret har vi gleden av å presentere vårt andre æresmedlem – Hugo 
Dalaker. Videre har vi kursreferater og selvfølgelig masse bilder fra Midt-
Norgemøtet, som gikk av stabelen i april, med stor suksess. Takk til kursnemnda 
for et fantastisk arrangement, vi gleder oss allerede til neste år. Datoen er satt til 
28.-29. mars 2019, så noter deg det! Kurset om visdomstannkirurgi fra forrige 
medlemsmøte er også dekket, så ta med deg den flunkende nye utgaven av 
Kontaktpunktet ut i sola og oppdater deg på stort og smått.  
 
 
 

Med vennlig hilsen  
Siri Ljøkjel og Lise Hagen 
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Leder 
  
Kjære venner og kolleger, 
 
Da er vi godt inne i 2018, og i feiringen av 125-årsjubileet.  
 
Som de fleste av dere vet, blir det stor markering i september, som også er den 
måneden som STTF ble stiftet. I anledning dagen blir det både fag og fest, og det 
blir gitt som en gave fra STTF til medlemmene. Alt blir altså gratis. 
Dagen er lørdag 15. september, så det er bare å holde av datoen allerede nå. Mer 
info finner du senere i dette bladet. 
 
Ellers har det skjedd en stor endring fra 2017, og det er at vi nå er en del av 
Trøndelag. Spørsmålet om vi fortsatt skal være Sør-Trøndelag tannlegeforening 
eller om vi bør slå oss sammen med Nord-Trøndelag har selvsagt vært oppe, og vi 
har også nær kontakt med Nord-Trøndelag om dette. Pr dags dato er ønsker 
hverken vi eller Nord-Trøndelag dette, men vi kommer til å ha dette i bakhodet og 
se an muligheter og utfordringer rundt dette i tiden som kommer.  
 
GDPR er også en stor sak om dagen. The General Data Protection Regulation ble 
implementert i EU 25. mai 2018, og innebærer kort sagt nye regler for 
personvern. 
Det ligger masse informasjon om hva dette vil si for oss på tannlegeforeningen.no. 
Jeg håper alle har vært der inne og sett hva dette vil si for oss i hverdagen.  
 
Håper alle får en riktig god sommer, og så ses vi forhåpentligvis 15.september!  
 
 

Anne Kristine (Tine) Solheim 
Leder, Sør-Trøndelag tannlegeforening 
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Hjemme hos æresmedlem – Hugo Dalaker 
 
I et rolig boligområde på Jakobsli i 
Trondheim bor Hugo Dalaker, i huset som 
han fikk bygd sammen med sin kone, Anne 
Marie, i 1964. Her fikk de sammen tre barn, 
som har gitt dem 7 barnebarn, hvor alle har 
valgt en akademisk karriere. Anne Marie 
gikk dessverre bort for 4 år siden, etter 59 
års ekteskap. Kjærlighetshistorien deres 
startet da Hugo ble spurt om å være 
«wingman» for sin artium-kamerat i Oslo. Det 
skulle være dans i Bogstadveien og Hugo 
stilte opp. Det var i påska, onsdag før 
skjærtorsdag i 1952. Kameraten skulle møte 
ei jente. Hun hadde med seg kusina si, som 
bare satt der. Hugo tenkte han måtte by 
henne opp til dans, og da var det gjort. Jenta 
var selvfølgelig Anne Marie og Hugo hadde 
møtt sin store kjærlighet. Dans skulle 
forøvrig vise seg å følge paret videre i livet. 
En av hobbyene var selskapsdans, med både 
jive og cha-cha-cha.   
 
Da Hugo kom til verden, holdt han nærmest på å ta livet av moren sin med sine 5 
kg. Han var foreldrenes siste forsøk på å få en datter. Datoen var 9. mars 1930. 
Hugo vokste opp på en gård i Bø i Vesterålen. Der bodde de fire generasjoner 
sammen, hvor bestefaren var baptist, faren lofotfisker, moren drev gården, og 
barna måtte hjelpe til. På skolen fikk Hugo gode resultater, noe som etter hvert tok 
han til Oslo og tannlegestudiet. Yrkesvalget var ganske tilfeldig, han ønsket et 
kort og yrkesrettet studium. Som 23-åring var Hugo ferdigutdannet tannlege, og 
jobbet som løytnant 13 måneder på Gardermoen. Spesielt en hendelse fra den 
tiden, har brent seg fast hos Hugo, og det var da han skulle fjerne en visdomstann 
med perikoronitt på en major. Tannen satt godt, og svetten rant fra både Hugo og 
majoren. Etter mye slit kom tannen til slutt ut, men majoren satt igjen med kraftig 
postoperativ smerte og hevelse. I kantina et par dager etter spurte kolleger 
hvorfor majoren så såpass medtatt ut, og han var snar med å peke ut Hugo som 
syndebukk; «Spør han idioten der!». 
 
Etter et spennende år med mange synkoper i Forsvaret, kom Hugo seg til Bolsøy 
utenfor Molde og startet som skoletannlege. Hugo fikk være med til Trøndelag på 
tannlegemøte, og fikk tips om at det var behov for tannlege i Trondheim. Etter tre 
år i Molde flyttet han til Trondheim og jobbet i privatpraksis her resten av sin 
yrkesaktive karriere. Det gikk mye i kirurgi og protetikk, med 
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rotspissamputasjoner, frilegging av 3-ere for kjeveortoped, og feite 
teknikerregninger. Hugo var godt likt av sine pasienter, mye på grunn av sin 
humoristiske sans og imøtekommenhet. Han er nok også prakteksemplaret på en 
tannlege som prater i vei, uten at pasienten får svare. Hugo jobbet som tannlege til 
han var rundt 70 år, da følte han at han ble for gammeldags i forhold til 
utviklingen, og la derfor inn årene som tannlege. Pensjonstilværelsen viste seg 
likevel ikke å bli rolig, Hugo begynte blant annet straks etter å bygge ut og 
oppgradere hytta i Tydal.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Hugo er fortsatt veldig pratsom og deler mye av seg selv. Hver søndag inviterer 
han familien på sin spesialitet – nystekte vafler. Familien hans vil nok beskrive han 
som langt ifra taus, og det er noe vi kan si oss enige i. Da han velvillig åpnet sitt 
hjem for oss, serverte han både nybakte boller, kaffe og gode historier. Stuen er 
velmøblert i 60-tallsstil, med eget bibliotekhjørne. Hugo er en lesehest, og har 
pløyd gjennom fire bøker den siste måneden. Han er også veldig glad i å skrive, 
og har gitt ut flere artikler og bøker både i faglig og privat sammenheng. Kunst er 
også en stor interesse. Alle vegger i huset er prydet med malerier, trykk, bilder 
og tegninger, og i gangen henger utallige bilder av St. Apollonia på rekke og rad. 

Hugo liker seg på kjøkkenet. 
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I tillegg til å være tannlege og familiemann 
har Hugo alltid vært engasjert i både Rotary 
og Tannlegeforeningen. Han var med på å 
starte Charlottenlund Rotary-klubb i 1974, 
og ble president i klubben allerede etter 3-
4 år. Han går fortsatt på møter hver mandag, 
og er den eldste i klubben. Hugo gikk inn i 
STTF i 1960 som kasserer. Han jobbet seg 
gradvis oppover, og har vært både 
sekretær, første viseformann og deretter 
formann. Han satt i styret i lokalforeningen i 
til sammen 12 år. I 10 år satt han i Statens 
tannlegeråd, hvor han behandlet klagesaker 
mot tannleger. Han var også 6 år i 
hovedstyret og 4 år som ordfører i 
Representantskapet – til sammen 10 år 
sentralt. Hugo har gode lederegenskaper, 
og hadde en svært aktiv rolle i å holde 
foreningen samlet i turbulente tider. Det er 
med andre ord lett å forstå at Hugo vel 
fortjener tittelen som æresmedlem av Sør-
Trøndelag tannlegeforening, og det er en 
ære for oss å få presentere han for dere 
medlemmer. 
 
 

  
Kjappe spørsmål:  

1) Sommer eller vinter? Sommer 
2) Vin eller øl? Litt vin 
3) Ex eller endo? Ex 
4) Spise hjemme eller på 

restaurant? Hjemme 
5) Brun pub eller diskotek? 

Ingen (liker helst vafler) 
6) Ferie i Norge eller i utlandet? 

Norge 
7) Hund eller katt? Hund 
8) Favorittmat? Anne Maries 

gryterett 
 

Legg merke til Versace-puten nede i venstre 
hjørne. 

Hugo leser fra en av de mange bøkene han 
har skrevet. 

Bibliotekhjørnet på stua. 

Hugo viser fram et maleri av hytta. 
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Midt-Norgemøtet 
 
Det fantastiske Midt-Norgemøtet 2018 fant sted den 19.-20. april, på Clarion Hotel 
& Congress Trondheim. Kolleger og studievenner møttes til kurs, dentalutstilling, 
god mat og drikke, underholdning og upåklagelig stemning! Torsdag kveld fylte 
Truls Svendsen festsalen med latter og Susanne Sundfør trollbandt alle og enhver. 
Ballet ble avsluttet med selveste DumDum Boys.  
I denne spalten finner du referater fra kurs, «4 på messe» og masse bilder. 

 
 

Kai Åge Årseth på åpningen Per Christian Tronesvold er gira! 
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Kurs 1 
 
 «The secrets of color»: Anterior Directs Class IV, Anterior Directs 
Class III and V, Anterior Shape Modification, Morphology and shape 
Jordi Manauta.  
Har drevet med Style Italiano I 8 år. 
Skrev boken Layers - An atlas of composite resin 
stratification; Manauta J., Salat A. 
 
Referat av Ingrid Christoffersen og Julie Toft. 
 
Personlige Shade Guides: 

- Lag din egen shade guide med kompositten du 
bruker på klinikken med både emalje og 
dentin  

- Bedre enn å prøve kompositten på tanna og 
herde, da man unngår at frisk tannsubstans vil 
endre den translucensen man får i bakgrunnen 

- Har egne former fra Style Italiano som kan 
brukes som mal for egne shade guides 

 
Emaljelag bør være på 0,5 mm 

- Kan bruke Misura-instrument fra LM-Arte for å måle nøyaktig 
 
«Shade»:  

- Alltid første steg  
- Mål fargen, helst med personlig shade-guide. Dehydrering endrer fargen 

fort 
 
«Shape»: 

- Ikke glem at man ofte må justere nabotanna for å få symmetri og ønsket 
form. 

 
«Characterizations»:  

- Ta bilde. Juster lysstyrken (brightness) ned og øk kontrasten  
o Man trenger ikke profesjonelt utstyr, det går fint å bruke 

mobilkamera 
§ Problemet med mobilkamera er lyset, dette kan løses med 

SmileLite som gir riktig lyssetting 
- Hyperkontrastbilde: får sett karakteristikker på tanna 

Kofferdam: 
- Alltid bruk kofferdam for bedre oversikt 
- Presser kofferdam inn i sulkus for bedre oversikt. Slipper klammere i front 

og tanntråd 
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- Fester kofferdam fra premolar til premolar med klammere på 
premolarene. 8 hull. 

- Ha litt flytende håndsåpe på innsida av kofferdammen for å få den til å gli 
lettere på tennene 

- Anbefaler kofferdam av merket Nic Tone 
 
Boring: 

- Fjern gammel kompositt med zirkoniabor. Dette har mindre effekt på 
naturlig tann enn på kompositt 

- Bruk slow-speed uten vann (touch and go), da blir det lettere å se hvor 
frakturkanten går 

- Når man har funnet frakturkanten er det lettere å fjerne resten av 
kompositten med diamantbor uten å være redd for å fjerne tannsubstans 

- Rosenbor fjerner siste rester av kompositt og evt karies 
- Enklere å se detaljer når man borer uten vann 
- LM-Arte har et håndinstrument, «Eccesso», som fjerner komposittrester 

effektivt 
- Til slutt kantskjæring med sylinderbor: 2 mm, 45 grader 

 
Vask og bonding: 

- Poler kanten med gummipolerer.  
- Vask med Klorheksidin 2% i vannløsning i 2 minutter: Inaktiverer enzymer 

og er bakteriedrepende 
- Skyll med vann 
- Ets kun emalje 
- Selvetsende bonding: 20 sek påføring, vent 20 sek, blås med luft til slutt 
- Polymeriser bonding minst 1 min: kan blåse luft samtidig for å unngå 

overoppheting 
 
Silicone index: 

- Bruk liten mengde silikon (1/4 teaspoon) 
- Optimalt 4 mm overbitt, 2 mm overjet 
- Kutt akkurat i midten av incisalkanten på avtrykket 
- Kutt parallelt for den palatinale veggen 
- I travle situasjoner kan man lage indeks med fingeren palatinalt 

 
Matrise: 

- Anatomisk seksjonsmatrise snudd vertikalt 
- Bruker ikke strips 
- Bruk sorte anatomiske matriser fra Polydentia. Ikke refleksjon i speilet 

som med sølvmatriser 
- Kan knekke kilen for å få bedre tilgang 
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Kompositt: 
- Legg tynt emaljelag palatinalt og approksimalt 
- Korriger med diamant, low-speed uten vann 
- Fjern støv fra korrigering med bonding først og deretter luft. Ikke 

polymeriser etterpå. Ikke bruk vann. 
- Deretter dentinlag. Over dentinlag kan karakteristikker påføres.  
- Det er viktigst å være nøyaktig med konturen når fyllingen legges. 

Overflaten justeres med polering til slutt. 
 
Ofte vil fargen ikke se optimal ut 
når fyllingen er lagt pga 
dehydrering. Vent 1 uke. Pas får 
venne seg til farge og form. Ikke 
begynn å juster fargen før etter 1 
uke. 
 
Når tennene er svært nære, bruk 
prewedging for å dele dem litt. 
 
Finishing: 

1. Pusseskive: bruker ikke 
den groveste, men 
medium grov på 1500 RPM 

2. Veldig low-speed diamant sylinderbor 
3. Ru spiralhjul med litt vann 
4. Filthjul med diamantpasta 

 
Single Shade Dentistry: 
Bruker bodykompositt 

- Ikke opak som dentin, ikke så translusent som emalje 
 
Teknikken kan anvendes på: 

- Små fyllinger 
- Enkle fyllinger 
- Små klasse III 
- For store fyllinger 
- Utfordrende fyllinger (mangler karakteristikk, monokrome tenner) 

 
Transitional light angle: 

- Overgangen fra bukkalflaten til proksimalflaten, hvor lyset slår. 
o Hvis klasse III er forbi denne vinkelen bør man lage kantskjæring, 

hvis den er mindre trengs ikke kantskjæring. 
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Klasse III: 
- Hvis det er to approksimalfyllinger mot hverandre; Start med to matriser 

og lag en vegg i kompositt, fjern en av matrisene og få laget et tettere 
kontaktpunkt ut ifra den andre fyllingen. 

 
Tannfasong: 

1. Basic:  
- Hvor stor og høy er tanna; modellering og skive 
- Først lengde, deretter bredde 

2. Transitional line angles 
- Hvor lyset treffer 
- Hvis du vil få transitional line angle lenger mot midten, bor fra 

utsiden, og motsatt 
- Kan tegne med blyant 

3. «Eiffeltårn» 
- Bruk rundbor for å markere eiffeltårnene som du kan tegne først 
- Ikke så lett å se fra fronten, enklere å se fra siden. Fordypninger i 

tannen; jevne, runde kanter 
o Skiller mamelonene 
o Kan lage mameloner med skive incisalt 

4. Parallelle, fine linjer horisontalt 
- Mest på barn 

 
Kan bruke skalpell for skarpe karakteristikker 
 
Kan bruke rødbrun polerer (for amalgam) til å fjerne kompositt etter 
kjeveortopediske brackets.  
 
Diamantpasta: Diamond Twist SCL – Premier: super charged polishing paste 
 
Klasse V: 

- Bruk kun body 
- Legg flere lag fra incisalt til cervikalt 
- For å unngå hvit stripe pga krymping ved polymerisering: 

o Siste få mm mot det cervikale skal legges som et tynt lag for å få 
krymping på veldig begrenset område 

§ Med vanlig kompositt eller flow 
 
Diastema 
Single shade 
Start med å bygge palatinalt for hånd og bygg på ekstra cervikalt med frihånd. 
Deretter sett på matrise for å legge resten. Våg å vente en uke for å se hvordan 
fargen blir.  
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Frontwingteknikk for lukking av diastema mediale: 
- Begynn med å legg kompositt kun på bukkalflaten i ønsket fasong og 

polymeriser. 
- Appliser anatomisk seksjonsmatrise, legg en dråpe flow på baksiden av 

det herdede bukkallaget før du påfører den palatinale kompositten. Press 
kompositt fra det palatinale mot den bukkale veggen. Flowen vil legge 
seg der det kan oppstå luftblærer. 

- Du bør se det flyter ut flow fra baksiden og til bukkalflaten slik at du vet at 
du har presset fyllingsmaterialet godt nok 

 
For å vise pasienten hvordan en oppbygging eller lukking av diastema vil bli, 
bygg opp med kompositt uten bonding og la pasient stå og se i et speil på avstand 
slik at de ikke henger seg opp i små ujevntheter i oppbyggingen.  
 
Ved rotfylte tenner som skal bygges opp pga fraktur (selv de frakturene som ikke 
er så store), sett en fiberpost i kanalen. Gir fin farge til tannen og er enkel å fjerne 
med ultralydscaler hvis man senere trenger å komme til guttaperkaen.  
 
Mange fortenner kan være monokrome, bortsett fra incisalkanten som har hvitlige 
og blålige særpreg:  

- Legg en bodyfarge på mesteparten av tanna først 
- Legg emaljefarge incisalt 
- Aller lengst ned incisalt kan man legge dentinfarge på incisalkanten, da 

incisal halo ofte er mer radiopak enn resten av emaljen  
 
Korrigere bobler: Gå inn med rundt diamantbor (uten vann), legg på bonding 
(uten å herde) og legg inn kompositt.  
 
Ets langt nok opp på bukkalflaten ved incisal fraktur, man vet aldri hvor langt opp 
man vil legge kompositt.  
 
Lab line winter 2013: Seminar som forklarer hvordan man tar bilder for å se 
særpreg i emalje og dentin.  
 
Lag flere mock-ups som dekker bukkalflaten med dentin og emalje for å se fargen 
på både cervikalflaten og mot incisalkanten. Kan så bonde fast mock-upen som er 
mest vellykket. Fyll på med kompositt fra palatinalsiden.  
 
Smile line compobrush – svarte engangsbørster til utjevning av kompositt.  
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Thea Grass Alvestad, Marius Solberg Reitan og Andreas Vinje studerte sammen i Bergen, og 
koser seg med både kurs og dentalutstilling.  
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Kurs 2 

Hvordan møte den engstelige pasienten 
Bent Storå, psykologspesialist med doktorgrad, Tannhelsetjenestens 
kompetansesenter Sør. Vest-Agder fylkeskommunes tannhelsetjeneste 
 
Referat av Tine Solheim. 
 
Hvordan få en god relasjon? 
Relasjonsmønstre; hvem er du for pasienten? 

- Å se hverandre – blikkontakt 
- Imitasjon – herme etter hverandre 

o Gjøres naturlig, helt uten å tenke på det 
- Emosjonell «tuning» 

o Vi «tuner» oss inn på andres følelser og sinnsstemning 
o Gode og vonde følelser smitter 

 
Hvordan etablere en tilstrekkelig god relasjon på kortest mulig tid? 

- Hva er «tilstrekkelig» relasjon? 
o Vi trenger ikke være bestevenner. Pasienten trenger egentlig ikke 

like oss engang, men de må føle det er trygt nok. 
o Pasienten må føle at vi ikke vil påføre skade 

- Hvordan møte den andre der den er? 
- Finn noe konkret, om mulig 
- Få blikkontakt og et smil i gangen, prøv å opprette en kontakt FØR man 

kommer i «stolen» 
o Mye er gjort i løpet av de første 90 sekundene vi møter pasienten 
o «Kjemi» 
o Det gode førsteinntrykket er veldig sjeldent høytidelig – bygg ned 

det høytidelige 
o Håndhilse, blikkontakt, gi et smil som gir varme 
o Om man ikke oppnår blikkontakt, prøv å opprette kontakt på noe 

annet vis, f.eks. ved forsiktig fysisk kontakt (utsiden av overarmen, 
gjerne) 

- Pacing og leading 
- Speiling 

 
Emosjonell ledelse 

- Ikke la seg påvirke av andres dårlige humør e.l., heller prøve å påvirke 
den andres humør ved å prøve å smitte med egne, positive, emosjoner 

Eksponeringsbehandling for odontofobi 
Odontofobi 

- Markert frykt for en spesiell situasjon eller objekt 
- ICD10 F40.2 
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- Den fobiske situasjonen utløser umiddelbar angstrespons 
- Unngås aktivt eller utholdes med stort ubehag 
- Angsten er ute av proporsjon med den reelle faren 

o Kanskje boret kan gå inn i tannkjøttet og opp i hjernen? 
o Kanskje jeg drukner når tannlegen borer med vann og jeg får 

masse vann bak i svelget? 
- Varighet over 6 måneder 
- Kan ikke forklares ved annen psykisk lidelse 
- Alle pattedyr opplever fobisk angst. Uten det, hadde vi ikke overlevd. Er 

et sikkerhetssystem for overlevelse 
 
Blod-/injeksjonsfobi (BII) 

- Vanligste er sprøyter 
- Disse pasientene synkoperer oftere enn andre 
- Tips 

o Normaliser det at de besvimer. Fortell at det går helt fint, og at vi 
skal passe på at de ikke faller utav stolen 

o Det skyldes normalt en parasympatisk refleks 
§ De må lære seg anspenningsøvelser (i motsetning til andre 

fobikere som må lære avslapningsøvelser) 
§ Stram alle musklene i kroppen, og hold 20 sek, slapp av 20 

sek og repeter 
§ Gjør det sammen med pasienten 

 
Fobisk angst – et familieproblem? 

- «Nerver» 
- Familiekultur: Hvordan håndteres engstelse? (Tilknytning) 
- Vanlig med flere fobier (75%) 
- Mor er redd for edderkopper, slanger og mørke rom. Barnet har 

odontofobi... 
 
Hyperventilering 

- Oftest en del av panikkangst 
- Puster høyt oppe, låser magen, som når vi blir skremt/skvetter 

 
Pasienter som ligger anspent og er urolig i bena, er klare for å flykte (fight or 
flight). Hjernen leser av muskelaktivitet, og stresser enda mer da. 
 
Pusteøvelse ad modum Edna Foa 

- Pust inn normalt, pust ut på 4 uten å puste ut ALT. Gjør det mens man hører 
andre snakker, osv. 

- Minn også pasienten på å slippe spenninger i muskler mens de puster ut 
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Gradvis eksponering 
- Premiss 

o Fobi er en angst for noe som ikke er farlig. Kan øves bort 
- Kreativitet 

o For noen er første trinn å sitte i stolen. For andre er dette for mye. 
Da må man være kreative. Prøve å sitte ved siden av stolen, f.eks. 

- Pasienten i førersetet 
- Tilpasninger 

o Lyden av bor er en vanlig trigger. La pasienten prøve å bore selv 
på en plastkopp, f.eks. 

§ Dette er en prosess som normalt går veldig raskt. Den 
pasienten som dette er testet på, som brukte lengst tid, 
brukte 12 minutter... 

 
Traumeskader 

- Usikker prevalens, anslått 70-90 % 
- De fleste får ikke PTSD 
- Kumulativ dose-effekt 
- Individuell sårbarhet 
- Forskjell på naturskapte vs. menneskeskapte traumer 
- Naturlig tilheling første 3 mnd. Etter den tid kreves behandling 

o PTSD utredes ikke før etter 3 mnd. 
- Høy grad av komorbiditet 

o Depresjon 
o Annen angst (GAD) 
o I personlighetsforstyrrelser 
o Psykoser mm 

 
Triggere 

- Ligge bakover 
- Ligge stille 
- Gi fra seg kontroll 
- Åpne munnen 
- Noe nært eller i munnen 
- Forventning om å være «flink/snill» (fra tidligere overgriper) 
- Smerte mm 
- Flashback – tannbehandlingen utløser overgrepsminner 

o Svært overdrevne brekninger, spesielt hos barn, er et tydelig tegn 
på orale overgrep 

 
De «vanskelige» pasientene: Personlighetsforstyrrelser 
Problemet med disse diagnosene 

- Individfokus 
- Stor diagnosemakt til spesialistene, stor avmakt til pasientene 
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- Negativt stempel, hele livet? 
- Stort overlapp – en, to eller 11 diagnoser? 
- Flytende overganger mellom normalfungering og patologi? 
- Egendiagnostikk, partnerdiagnostikk, nabodiagnostikk... 
- Personlighet 

o Brukes i dag om en persons «sanne jeg» - hvordan en person 
tenker, føler og handler, som er likt og varig på tvers av ulike 
livssituasjoner 

- Alvorlig svekkelse i personlighetsfungeringen 
- Ett eller flere stabile personlighetstrekk er patologiske og fremstår relativt 

likt i ulike situasjoner 
- Begynnelsen kan spores tilbake til ungdomstid eller sen barnealder 
- 13 % av befolkningen har minst en PF 

o Norske og internasjonale data 
- Oftere skilt enn andre, lever oftere alene, lavere gjennomsnittsinntekt, 

mindre utdannelse og økt risiko for selvmord 
- Høy komorbiditet med andre psykiske lidelser 
- Må forvente å treffe flere mennesker med PF i TOO 

 
Generelle råd ang. pasienter med PF 

- Viktig, men krevende å etablere en stabil behandlingsrelasjon 
o Varm, men forretningsmessig 

- Vær konsekvent og tydelig på rammene, uavhengig av hvordan pasienten 
oppfører seg 

- Ikke skriv ut mer beroligende medisiner fordi du syns synd på pasienten, 
tilby samtaler oftere, og å bli mer intim enn du egentlig ønsker 

- Gjennom å være bevisst hvordan pasienten får deg til å oppføre deg 
annerledes, så kan du unngå å komme i ubehagelige situasjoner i 
etterkant 

- En vennlig og forretningsmessig relasjon, hvor man er ryddig på sin rolle 
som tannbehandler. Disse pasientene vil kunne utfordre den profesjonelle 
rollen, og det er derfor viktig at tannbehandler tar ansvar for å 
opprettholde den 

 
Emosjonelt ustabil (borderline) PF 

- Har mye større svingninger i emosjoner enn normalt, som er store og går 
ut av toleransevinduet. Det kan og svinge ekstremt fort 

- Ekstremt sårbare for avvisning 
- Voksen kropp, et lite barns intense ønske om å bli likt og få omsorg og 

ubetinget kjærlighet 
o Noen straffer partneren sin for å teste om kjærligheten er sterk 

nok, f.eks. 
- Tegn 

o Ustabilt følelsesliv 
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o Intense smertefulle følelser/følelsestomhet. Følelsesfobi 
o Intense og kortvarige relasjoner 
o Impulsivitet 
o Lett krenkbare 
o Fort aktivert – roer seg sakte/ikke ned igjen 
o Følelsesregulering med atferd 

§ Suicidalatferd 
§ Selvskading 
§ Rus 
§ Seksuelle handlinger mm 

o 9 % dør i suicid 
o Ofte selvskading 

§ Gir frigjørelse av hormoner som virker som morfin i 
kroppen  

§ Denne blir dårligere etterhvert, så man må kutte mer og 
mer eller dypere og dypere for å få samme effekt 

o Legger ansvaret for eget liv på andre 
§ «Hvordan skal jeg klare det da? Du må løse det for meg» 

o Avvisningsangst/vil mobilisere mot å bli forlatt 
o Sort/hvitt, idyllisering/avvisning, splitting 
o Krever en nærhet det ikke er rammer for – blir avvist – 

avvisningsangst øker 
o Komorbiditet med bulimi, rusavhengighet, traumeforstyrrelser (50 

%) og angst og depresjon 
o Risikoatferd og impulsivitet og eventuelt rus ugunstig med tanke 

på tannhygiene 
o Mange har svært grusom overgreps- og voldsbakgrunn 

 
 

o Behandlingstaktikk om man skal gi disse tannbehandling 
§ Regulere nærhet og avstand: Forebygge avvisningsfølelse 

så langt det går 
§ Ansvarliggjøring 

• Hvis ikke du klarer å hjelpe meg, tar jeg livet av 
meg 

 
Antisosial PF 

- Følger ikke normer for lovlydig atferd 
- De er ofte i politiets søkelys, ofte innsatt 
- Tar i liten grad hensyn til andre menneskers følelser, tanker og rettigheter 
- De er impulsive og aggressive, og kan være voldelige 
- Manipulerende og beregnende – kan late som de angrer 
- Opptatt av hierarki, respekt, å få bestemme 
- Som barn og ungdom: alvorlig atferdsforstyrrelse 
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- Andre har skyld i deres problemer 
o Hvorfor får du meg til å slå? 

- Glatt og overfladisk sjarme 
- Alt handler om de 
- Ikke la deg true til å f.eks. gi de medisiner, si at du må ut og ha hjelp av en 

kollega 
- Løp! 
- Ikke være alene med de 
- Sikre egen trygghet 

 
Narsissistisk PF 

- Sjelden lidelse 
- Overbevist om at de er spesielle, fortjener særbehandling, spesielt 

attraktive, intelligente, unike og at de har krav på beundring og respekt 
- Følelseslivet kan svinge mellom berusende følelse av å være helt unik, og 

bunnløs fortvilelse når dette selvbildet blir utfordret 
- Oppfattes som selvsentrerte og overfladiske.  
- Grunne relasjoner 

 
Paranoid PF 

- Dyp mistillit og mistenksomhet overfor andre 
- Vil beskytte seg selv ved å holde folk på avstand 
- Uskyldige utsagn fra andre kan bli fortolket som alvorlige krenkelser og 

angrep 
- Hevngjerrige 
- Tannleger vil kunne bli mistenkeliggjort 

o Har du gjort rett behandling? Holdt du røntgenbildet feil vei? Du 
ga nok for lite bedøvelse – med vilje! Du har diagnostisert karies 
for å lure meg for penger! 

 
Schizotyp PF 

- Ensomme ulver 
- Sosialt isolert 
- Savner ikke kontakt med andre 
- Emosjonelt kalde 
- Lite blikkontakt 
- Smiler sjelden tilbake når noen smiler til dem 
- Flere har nå fått Asberger-diagnose i stedet for denne diagnosen 

 
Unnvikende PF 

- Gjennomgripende følelse av å være mindreverdige 
- Velmente råd kan oppleves som sterk kritikk 
- Sosial omgang med andre unnvikes 
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- Det kan være en svært begrenset sirkel av mennesker de kjenner svært 
godt som slike pasienter orker å omgås 

- Råd 
o Noen unnviker tannbehandlingssituasjonen inntil det blir akutte 

problem. Disse pasientene kan oppleve tilbakemeldinger som 
flengende kritikk 

 
Avhengig PF 

- Sterkt behov for at andre skal ta vare på dem og bestemme 
- Brudd oppleves svært smertefullt 

 
Tvangspreget PF 

- Rigide, over-samvittighetsfulle og sta mennesker 
- Må ha det på den «helt riktige» måten 
- Perfeksjonister og listemennesker 
- Vansker med å avslutte et prosjekt fordi det ikke er på nivå med deres 

høye krav. Det blir derfor vanskelig å delegere oppgaver, så fremt ikke 
den andre går med på å gjøre det på akkurat den «riktige» måten. 

 
Dissosiasjon 

- Ved vold eller overgrep som varer over tid, kan offeret spalte av minner 
og opplevelser relatert til dette 

- Det motsatte av assosiasjon 
- Kan utvikle en egen personlighet som husker det, mens den/de andre 

ikke har minner av det 
- Pasienten «forsvinner» og «går ut». Er ikke tilstede i situasjonen 
- Kan hjelpe å gjøre grunningsøvelser 
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Mye trafikk på dentalutstillinga. 

 

Bildene til høyre er tatt av fotograf Erlend 
Enger. 
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4 på messe på Clarion Hotel & Congress 
 
 
Sissel Krogstadmo (27); 
Selbu tannklinikk, men er 
for tiden i fødselspermisjon.   
Janne Elin Vatnaland (26), 
Sentrum tannklinikk, 
Ålesund.  
Elisabet Welle (28), 
Tannlegene i Myrabakken, 
Molde. 
 
 
 
 

De tre studievenninnene fra UiB kull 2011-2016 har reist opp til Trondheim for å 
møte kjente, samle etterutdanningstimer og få litt faglig påfyll. Altså er det en god 
blanding av det sosiale og faglige som trekker disse blide jentene til Midt-
Norgemøtet. Sissel deltar for tredje år på rad, og hun synes det blir bedre og 
bedre for hver gang, og har gjort det til en årlig tradisjon. Janne og Elisabet deltar 
for første gang, og ble fristet til gjentakelse.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Ola Øie (29), jobber hos Tannlege Hans Haugum i 
Namsos. Studerte i Poznan.  
 
Ola har reist til trønderhovedstaden for litt faglig 
og sosial input. Han er kjempefornøyd med alt, og 
gleder seg veldig til den store festen med både 
Truls Svendsen, Susanne Sundfør og DumDum 
Boys i kveld! 
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John Helgesen (37), singel, jobber på 
Tannlegegården og Trondheimstannlegene. 
Studerte i Tromsø.  
 
Det var hovedsakelig kurset om 
behandlingsplanlegging som trakk John til 
Midt-Norgemøtet i år. Han har dessuten fått 
sponset klinikktøy av jobben, og er på leting 
etter de perfekte settene her på messen. 
Ellers gleder også han seg stort til kveldens 
fest med god mat og drikke, samt ypperlig 
underholdning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mats Berg Jenssen (28), jobber på 
Tannlegene i sentrum i Narvik. Studerte i 
Tromsø.  
 
Mats er her hovedsakelig for å treffe igjen 
gamle studiekamerater og ta seg en fest med 
dem. Faglig gleder han seg til kurset i 
morgen («Många väger bär til Rom»).  
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Annonse Plandent hel side 
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De tre nederste bildene til 
venstre er tatt av fotograf Erlend 
Enger 

Susanne Sundfør 

DumDum Boys sparer ikke på 
kruttet 
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Foto: fotograf Erlend Enger 
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Kurs 3 

Många väger bär til Rom 
Farid Akhlagi (periodontist) 
Pelle Petterson (protetiker) 
Annika Ekastubbe (radiolog) 
Álfheiður Ástvaldsdóttir (kariolog) 
Gunnar Bergenhotz (Professor emeritus, endodontist) 
 
Referat av Line Johansen Sund. 
 
Presentasjon av syv kasus 
med kliniske fotos og 
røntgenbilder, samt 
beskrivelse, der alle 
deltakere på kurset fikk 
stemme over hvilket 
behandlingsalternativ de 
mente var best. Å gjengi 
kasusene blir vanskelig, men 
det kom noen kliniske tips og 
diagnostiserings-tips som 
gjengis under: 
 
Sensibilitetstest: 

- En el.test har 88 % sensitivitet der tanna er isolert 
- Sensitivitet: sannsynligheten for at testen er positiv når man er syk. 
- Spesifisitet: sannsynlighet for at testen er negativ når man er frisk. 
- Kuldetest med dikloridfluormetan -50°C, 89 % sensitivitet. 
- Varme har 48 % sensitivitet. 
- Blåse, skrape, borre, hyperton løsning. 
- NB: Falske negative og falske positive. 

 
Stift?: 

- Støpte stifter tåler mer belastning, men har flere rotfrakturer. 
- Fiberstifter løsner oftere. 
- Okklusalt design er viktigere enn type stift: ikke høye cusper på krona. 
- Avgjørende med «tønnebåndseffekt» (ferrule). Bør ha minst 4 mm prep 

rundt hele. 
 
 
Retningslinjer for bruk av røntgen og tomografi (CT/CBCT): 

- «Guidelines on CBCT for Dental and Maxillofacial Radiology» på 
www.sendentextct.eu  

Foto: fotograf Erlend Enger 
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- OPG kan gi like høy dose som helstatus på grunn av at spyttkjertlene får 
høy stråledose. 

- CBCT er kjent som lavdose. Dosen varierer mye mellom ulike maskiner, 
dosen kan være høy. 

 
Alveolarbeinet ved ekstraksjoner i front: 

- Alveolarbeinet er veldig tynt bukkalt (bare 3 % har mer enn 3 mm), og det 
blir en resorpsjon. Implantater må settes mer palatinalt og lengre opp. 

- Progressiv infraokklusjon: vertikale forandringer gjør at implantatet blir 
for kort med tida. 

 
Splittkroner (sadelkroner): 

- Preparer som vanlig MK, inn til metallet approksimalt. 
- Sementeres med hvilken som helst sement, unntatt lysherdende. 

 
Dyp karies: 

- Partiell ekskavering, fjerne en del karies og forsegle tett. 
- Trinnvis ekskavering (vente ca. 6 mnd. Forsegler bakterier og stanser 

utviklingen). Forskning viser færre pulpaeksponeringer med trinnvis 
ekskavering. 

- Full ekskavering. 
- Viktig å fjerne biofilmen mekanisk. 
- Pulpittsymptomer kan være irreversible og reversible, ha verk og ikke ha 

verk. 
- Finnes det primærdentin er det lite endring i selve pulpa. Er pulpa 

eksponert er pulpa inflammert. 
 
Apikale forandringer: 

- Alltid teste vitalitet ved apikale forandringer, kan være perio. 
- Koronal lekkasje. 
- MB2. 
- Bakterier igjen i kanalen. 

 
Etsebro: 

- Anbefalt med ett feste på grunn av at etsebroen løsner fra tanna som er 
mest fast (hvis lateral erstattes, løsner den fra hjørnetann, siden sentralen 
er mer mobil). 

- Helkeramisk 
- Liten prep: viktig med en vertikal prep slik at etsebroen føres på plass 

vertikalt og ikke palatinalt/lingualt fra. 
 
Helkeram i hele tannsettet: 

- Alltid bittskinne om natta. Viktig at pasienten tar den med til kontroll og at 
skinna viser tegn til slitasje. 
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Straumann digital performance tour 
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Kurs 4 
Del 1 av kurs 4 var kurs med Bodil Lund om smittevern og antibiotikaresistens. 
Dette er tilsvarende kurs som Bodil Lund holdt på vintermøtet den 13.02.18, 
referat finner du i forrige utgave av Kontaktpunktet. 
 
 
Del 2: 
 
Kraft og lyst, både på jobben og hjemme 
Mats Petterson, er utdannet innen klinisk nutrisjon og driver blant annet nettstedet 
www.matsvision.se 
 
Referat av Ingrid Christoffersen og Julie Toft. 
 
Sinnstilstand er utrolig smittsomt; når man kommer på jobb er det viktig å møte 
noen som er glade og viser det til sine kollegaer. 
 
Riktig energi avhenger av: 

- Muskelarbeid  
o Dersom man beveger seg for lite vil man prestere dårligere; 

kroppen går i dvalemodus 
o For å prestere godt må man heller ikke være for anspent, da 

synker prestasjonsevnen. Kjører man seg for hardt presterer man 
dårligere.  

- Hormonell balanse 
o Mye skjermtid vil ødelegge melatoninbalansen og gir problemer 

med å sove. 
o Økt kolesterol vil føre til at man må gå på kolesteroldempende 

medisiner  
§ Dette fører til for lite kolesterolproduksjon i kroppen som 

trengs i produksjonen av både adrenalin og kortisol som 
demper betennelser.  

o De indre organene er koblet til nervesystemet, og dersom noe er i 
veien med for eksempel tarmen vil man føle at ikke alt er som det 
skal være. Lytt til kroppen, den prøver å fortelle deg noe.  

- God søvn  
- Mental balanse  

o Store endringer eller tap i nære relasjoner er en av de største 
belastningene vi kan ha i vår hverdag. 

o Hormoner er vi avhengige av for å prestere og ha godt humør. 
Disse påvirkes av tarmflora og pH i fordøyelsessystemet:  

§ GABA, serotonin, endorfin, dopamin 
§ Melatonin produseres av serotonin og man kan føle man 

ikke får nok søvn når man er deprimert 
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§ Endorfiner produseres når man er i aktivitet. Endorfiner 
åpner reseptorene til serotonin. 

§ Dopamin. Dopamin-nivået øker av skryt og positiv kontakt 
med andre mennesker 

- Positive tanker 
- Positiv oppførsel 

 
Kaffe, alkohol og tobakk er stressende for kroppen, selv om man føler det er 
avslappende fordi det er sentralstimulerende.  
 
Tarmen vil ha et basisk miljø: grønnsaker, fisk, kylling, mindre sukker 
 
Viktige faktorer for et godt liv: 

- Ernæring  
- Bevegelse 

o Bør ha oksygenopptak på over 35 
- Søvn 
- Relasjoner 

o Oxytocin skilles ut ved amming, berøring og orgasme 
- Mål  

o Ha noe å glede seg til 
- Rolleavklaring  

o Få klargjort hva som forventes av deg 
- Egentid 

 
Husk å drikke nok vann, man mister mye vann på jobb hele dagen. 
 
«Den indre kraften må overstige det ytre trykket» 
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Tusen takk til kursnemnda for et fantastisk arrangement!  

Foto: fotograf Erlend Enger 
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Medlemsmøte  
  

Visdomstenner – forskning og klinikk 

Foredragsholder: Hauk Øyri; cand.odont. fra 
Universitetet i Oslo (2007). Siden 2009 har han 
utelukkende arbeidet med oral kirurgi og 
implantologi. Spesialistutdanningen i oral kirurgi 
og oral medisin har han fra Universitetet i Oslo 
og Oslo universitetssykehus, og ble godkjent 
spesialist i 2014. Hauk har mangeårig erfaring 
fra kurs- og foredragsvirksomhet innen oral 
kirurgi og implantologi. For tiden jobber han 
halvtid som oralkirurg ved Kirurgiklinikken AS, 
og halvtid som stipendiat ved Avd. for oral 
kirurgi og oral medisin, Institutt for klinisk 
odontologi, Universitetet i Oslo. Pågående 
forskningsprosjekt omhandler blant annet 
komplikasjoner etter visdomstannskirurgi. 
 
Referat av Lise Hagen. 
 
På kurset ble det vist mange spennende kasus, både i film- og bildeformat. I 
tillegg ble det naturligvis en del teori med utdrag fra diverse forskningsartikler, 
både fra Hauks eget arbeid og andre. Nedenfor kan dere lese dere opp på et kort 
sammendrag av foredraget: 
 
Anbefalinger for fjerning av visdomstenner: 

- Symptomer 
- Patologiske forandringer 

Mer presist; For symptomfrie (uten tidligere eller nåværende subjektive, kliniske 
eller røntgenologiske tegn til patologi) visdomstenner, som er retinerte eller ikke 
fullt frembrudte anbefales det at: 

- Retinerte tenner (uten kommunikasjon til munnhulen) ikke fjernes 
- Delvis frembrudte tenner (med kommunikasjon til munnhulen) fjernes; 

fortrinnsvis når pasienten er mellom 18 og 25 (30) år.  
 
Faktorer som styrker anbefalingen: 

- Fullstendig frembrudd senere vurderes som lite sannsynlig ut fra tannens 
posisjon og pasientens alder 

- Pasienten har hatt minst en episode med forbigående symptomer fra 
området (i tillegg til eventuelt ubehag ved frembrudd) 

- Pasienten planlegger et lengre reisefravær med redusert tilgang på 
helsetjenester 
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- Pasienten har redusert infeksjonsforsvar som følge av sykdom eller 
medisinsk behandling 

Faktorer som svekker anbefalingen: 
- Pasientens alder er over 30 år eller under 18 år 
- Meget god oral hygiene 

 
Her er det ulike anbefalinger og retningslinjer i de ulike nasjonene. Man tenker 
på forskjellige måter. Det viktigste er at du begrunner hvorfor du velger som du 
gjør, og at du gjør en risikovurdering.  
 
Morbiditet etter visdomstannskirurgi: 
Hauk Øyri har selv utført en evaluering av morbiditet 1 uke etter kirurgisk fjerning 
av visdomstann i underkjeve (3M) på en universitetsklinikk i Norge i 2015. 
Pasienter på 18 år eller eldre, hvor det ble utført 3M-kirurgi under lokalbedøvelse 
ble inkludert. De som ikke kunne møte til kontroll 1 uke etter ble ekskludert. 
Demografiske data, indikasjoner for kirurgi og kliniske funn ble registrert. Det ble 
sett på hvor mange dager det ble behov for smertestillende i etterkant, hvor 
mange dager borte fra jobb/skole og komplikasjoner. 396 pasienter ble 
undersøkt 1 uke etter operasjon.  
Resultat: 

- Gjennomsnittlig 3,8 dager med behov for smertestillende (menn i 3,3 
dager, kvinner i 4,1 dager) 

- Gjennomsnittlig 0,6 dager borte fra jobb/skole (ingen kjønnsforskjeller, 
men røykere hadde en høyere odds ratio for å være borte i 3 dager eller 
mer) 

- I 7% av tilfellene ble det mindre komplikasjoner; alveolitt utgjorde 3,5%, 
blødning utover 24 timer 2%, sensibilitetsendring 1%. Problemer med å 
spise og tygge etter 1 uke 13%.  

- Profylaktisk fjerning av visdomstenner viste seg å ha færre dager med 
behov for smertestillende, samt færre dager borte fra jobb/skole, 
sammenlignet med visdomstenner hvor det forelå lokal patologi.  

Konklusjon: 
Alt i alt var det lav morbiditet etter 3M-kirurgi. Man hadde relativt lite bruk av 
smertestillende og lite fravær, samt få komplikasjoner i løpet av 1 uke. 
Sammenligner man de som ble fjernet profylaktisk kontra terapeutisk, hadde de 
med profylaktisk indikasjon mindre smerter og kom raskere tilbake til normale 
aktiviteter. De gror bedre, har lavere risiko for komplikasjoner og hvis det skjer 
noe er ofte alvorlighetsgraden lavere.  
Bruk av veke?  
Vanlig bruk er et gassbind med størrelse rundt 1 x 3-4 cm, hvor man smører på en 
salve; for eksempel Terramycin eller Aureomycin. Denne føres på plass i alveolen 
med tampongstopper eller en pinsett, og man lar en del henge ut av alveolen.  
 



 37 

Studie på dette fra 1998; Ilze Akota, Bård Alvsaker, Tore Bjørnland: 50 pasienter 
som hadde bilaterale retinerte visdomstenner. Det ble lagt veke på halvparten 
etter kirugisk fjerning og forekomsten av alveolitt ble sammenlignet med de som 
ikke fikk veke. Resultatet viste en signifikant forskjell; 4 % i veke-gruppen og 35% 
i gruppen uten veke. Man kan altså utifra denne studien konkludere med at det er 
fornuftig å bruke veke.  
 
Øyri testet dette selv: Ekstirpasjon av visdomstenner på 200 pasienter som ble 
randomisert i 2 grupper; den ene gruppen fikk veke, den andre ikke. Alle ble 
operert av Øyri selv. Resultatet: 23% i ikke-vekegruppen fikk alveolitt, og kun 5% 
i vekegruppen. Det var like grupper i forhold til alder, like parametere, 
operasjonstiden var lik (ca 9 min per) og samme operatør. Man kan ut ifra dette 
konkludere med at veke har noe for seg etter kirurgisk fjerning av visdomstann.  
Øyri anbefaler: veke i 1 uke (eller det som er praktisk gjennomførbart). Kan be 
pasienten fjerne den selv etter 5-7 dager. Kontakt lege/tannlege hvis du ikke får 
det til selv. Kall det gjerne dren, det forstår de.  
 
Kort forklart: Visdomstannskirurgi – «my way»: 
Preop. pasientinformasjon: Ta mye av praten etter at bedøvelsen er satt. 
Lokalbedøvelse trenger gjerne 5-10 min for å virke. Informer om hva de kan 
forvente seg, om prosedyre og forventede normale følger. Relevante 
komplikasjoner: alveolitt, sensibilitetsendringer (n.alv.inf.). Skade på 
nabotann/hypersensibel; øm og ising. Informerer alltid om det, da det 
forekommer hyppig. Oro-antral kommunikasjon/sinusitt/infeksjon ved tenner nær 
sinus. Forklarer gjerne vha. OPG.  
 
Preop. medikamenter:  

- Lokalbedøvelse; 1,8 ml Xylocain Adr. mandibularblokk + 3,0 ml grønn 
Septocain som infiltrasjon, evt. også litt intraligementær anestesi. I 
overkjeven legges det 1 Septocain Adr. Få unntak.  

- 600 mg Ibuprofen og 1 gram Paracet. Obs! de som ikke kan ha NSAIDs.  
- De som ikke kan ha mye synlig hevelse: steroider. Også ved økt sjanse for 

nerveskade for å unngå hevelse. 
- Klorhexidinskylling 1 min.  

 
Oppdekking:  

- Øyri viste bilde av kirurgikassetten. Pasient helt tildekket. 
- Sutur; Vicryl Rapide 4-0. 45 cm. Skalpell: 15-blad. Viktigste sting er distalt 

for 7eren. 
- Fissurbor til fjerning av bein, mer presist enn rosenbor. Lager en liten 

grøft. 
- Fysiologisk saltvann for å skylle under lappen, men obs ikke for mye i 

alveolen. Det kan også gi alveolitt, trolig.  
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- Foretrekker Surgicel som lokalt hemostatikum ved blødninger. Sette 
anestesi med vasokonstriktor når det blør for å få kontroll, deretter 
kompresjon, Surgicel og gjerne sy igjen helt. Sender med kontaktinfo på 
seg selv i slike kasus.  

 
Postoperativt: 

- Skriv om info; 2-3 timer uten å spise/drikke, så lite skylling som mulig 
første dag. Halvtime av og på med ispose de første 4-6 timer. Ingen tung 
fysisk aktivitet i 5-7 dager. Skylling med antibakterielt middel. Bite på 
kompress en halvtime. 

- Ispose; ødemprofylakse hvis det f.eks. tar veldig lang tid. 
- Ibuprofen og Paralgin Forte; OBS: analgetika tilpasset pasient! 
- Tupfere 
- Corsodyl; starte dagen etter inngrepet, forsiktig skylling. 2 x daglig i 5 

dager postop. Kan evt. bruke Flux PRO klorhexidin. Mindre misfarginger.  
 

  

Fra venstre: Marit Hestflått (Klæbu), Kenneth 
Brænd, (Trondheim og Orkanger), John 
Helgesen, Trondheim. 

Fra venstre: Siri Berger (Orkanger), 
Andreas Vinje (Tiller), Tor Arne Vinje 
(Trondheim), Terje Wold (Trondheim). 
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Annonse ORIS Dental helside 
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Miniportrett 
  

Trine Nilsen 

Alder: 27 

Sivilstatus: Kjæreste 

Utdanning: Dentistry, Riga Stradins 
University 2011-2016 

Arbeidsplass: Sanden Tannhelse 

På fritiden: Trening, klatring, hiking og ski, 
sofasliting med seriemaraton! 

 

10 kjappe 

1. Sommer eller vinter? Oi, vanskelig.  

Begge deler? Glad i å gå på ski! 

2. Vin eller øl? Øl først, så vin? 

3. Perio eller kons? Kons 

4. Spise ute eller hjemme? Hjemme 

5. Brun pub eller diskotek? Stemninga  

avgjør! 

6. Mer eller mindre enn 50.000 poeng  

på snap? Mer 

7. Hus eller leilighet? Leilighet 

8. Ferie i Norge eller utlandet? Utlandet 

9. Hund eller katt? Hund 

10. Favorittmat? Indisk!   
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Møteplan 
 

Jubileumsfest, Sør-Trøndelag tannlegeforening 125 år  

15. september 

Mer info på side 43 

 

Årsmøtekurs, Nord-Trøndelag tannlegeforening 

28.-29. september 

Scandic Stiklestad Hotell 

 

Medlemsmøte, Sør-Trøndelag tannlegeforening 

15. november 

Danske Bank (med forbehold om endringer) 
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Styret i STTF 2018-2019 

Leder  

Anne Kristine (Tine) Solheim  
Innherredsveien 2C  
7014 Trondheim  
tine.solheim@gmail.com  

Tlf. arbeid 73 99 19 99  
Mobil 970 35 609  

Nestleder  

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

 
Tlf. arbeid 72 43 11 76  

Mobil 959 49 362  
 

Kasserer  

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

Tlf. arbeid 73 99 19 99  
Mobil 906 50 892  

Sekretær  

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

 
Tlf. arbeid 72 81 42 47  

Mobil 990 34 813  
 

Styremedlem  

Eivind Skaar  
Eilert Sunds gate 7 
7043 Trondheim  
eivos1982@hotmail.com  

Tlf. arbeid 73 80 78 80  
Mobil 474 00 997  

Styremedlem  

Knut R. Eidshaug  
Heggvegen 4 
7059 Jakobsli  
knuteidshaug@hotmail.com  

 
Tlf. arbeid 72 87 11 70  

Mobil 975 45 113  
 

Styremedlem  

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

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

Mobil 924 09 097  

UTV-representant  

Tor Olav Sølberg  
Nordre Husebytun 5C  
7097 Saupstad  
tor.olav.solberg@stfk.no  

 
Tlf. arbeid 72 56 70 40  

Mobil 920 16 555  
 

Vara UTV-representant  

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

Tlf. arbeid 72 85 29 00  
Mobil 971 48 808  

Varamedlem   

Julie Toft  
Ulstadløkkveien 11 
7067 Trondheim  
julie_toft89@hotmail.com  

 
Tlf. arbeid 73 19 18 00  

Mobil 909 54 286  

Varamedlem  

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

Tlf. arbeid 72 85 29 00  
Mobil 480 75 047  

 
Infosekretær  

Lise Hagen  
Gyldenløves gate 2B  
7014 Trondheim  
lisehagen90@gmail.com  

Tlf. arbeid 72 48 56 71  
Mobil 905 93 432  

Vara infosekretær  

Siri Ljøkjel  
Thomas von Westens gate 2  
7067 Trondheim  
siri@oris-orkanger.no  

Tlf. arbeid 72 48 56 71  
Mobil 943 39 671  
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125-års jubileum for Sør-Trøndelag tannlegeforening 

 

 

Velkommen til markering av lokalforeningen vår sitt 125-års jubileum! Dagen, 
som er lørdag 15. september 2018, skal feires som seg hør og bør. Det blir både 

faglig og sosialt program. 

Det faglige programmet er todelt; første del vil bestå av en paneldebatt med 
spesialister fra vår region hvor ulike kasus diskuteres og diverse 

problemstillinger vil belyses. Andre del av fagprogrammet er et foredrag av 
filosofen og etikeren Henrik Syse. Han skal snakke om tannlegers rolle i samfunnet 

i en historisk, men også dagsaktuell sammenheng. 

På kvelden blir det blant annet underholdning i Nidarosdomen og middag i 
ærverdige Erkebispegården. Og det beste av alt – alt dette er gratis for våre 

medlemmer. Utfyllende info om dagen og info om hvordan du melder deg på, 
sendes snarlig ut per post og e-post. Håper å se så mange som mulig av dere på 

denne festdagen. Vi gleder oss til å se dere alle sammen! 

 

Hilsen 

Sør-Trøndelag tannlegeforening  

 

 

Foto: Sven-Erik Knoff/NDR Foto: Henning Grøtt/NDR 
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Annonse Dental Sør halv side 


