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Redaksjonelt

Hei!
Min kjære partner Lise har flyttet til Namsos, og jeg vil benytte
anledningen til å takke for et flott samarbeid. Jeg kommer til å savne
deg, både i foreningssammenheng og som kollega på Orkanger.
Masse lykke til med ny jobb i Namsos!
I denne utgaven av Kontaktpunktet kommer et tilbakeblikk på MidtNorgemøtet, både faglig og sosialt. Og Børge Johannesen har skrevet
en flott tekst om kollega Leidulf Hafsmo, som dessverre gikk bort
tidligere i år. Selvfølgelig har vi også en ny konkurranse.
Jeg vil også gjøre oppmerksom på at jeg har fått ny e-postadresse, så
hvis du har spørsmål eller innspill angående Kontaktpunktet, send det
gjerne til: tannlege.ljokjel@gmail.com
God sommer!
Med vennlig hilsen Siri
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Leder
Kjære venner og kolleger,
da går det i raske skritt mot sommerferie for de fleste av oss. Håper
dere alle får god tid til å senke skuldrene, slappe av og tilbringe tid
med de som betyr mest for dere.
I skrivende stund er det under en uke siden vi hadde medlemsmøte og
besøk av advokat Dag Kielland Nilsen og oralkirurg Heming OlsenBergem. Møtet var helt fulltegnet, og det sto folk på venteliste. Vi testet
også ut Britannia som møtelokale for første gang siden nyåpningen, noe
som i allefall for undertegnede fristet til gjentagelse.
Forelesningen stilte noen viktige spørsmål om hvordan vi behandler
akuttpasienter, hva som er akutt og hvilke plikter vi har. Er det forskjell
på en akuttpasient som har fått behandling av "naboen" som er på
ferie og en som har fått behandling av en kollega i et annet land? Vi er
uansett pliktig til å hjelpe. Nå som vi nærmer oss sommerferien og
mange kolleger har stengt, er det ekstra viktig at vi tenker godt
gjennom dette og hvordan vi skulle ønske at en av våre nære og kjære
ville bli behandlet om de kom i en akutt situasjon, enten pga traume,
smerter eller infeksjon.
Foreleserne lovte å sende presentasjonen sin til oss, og når du har
dette bladet i hånden regner jeg med at vi også har sendt ut filen til alle
medlemmer av STTF.
Ellers er det også siste innspurt for valgkomiteene i NTF, både lokalt og
sentralt. Sitter du med en tillitsvalgt i magen, ikke nøl med å ta kontakt.
Det er utrolig lærerikt og man får bli kjent med mange flotte kolleger
fra hele landet.
Håper dere alle får en strålende sommerferie, så ses vi i høst.
Sommerhilsen fra
Anne Kristine (Tine) Solheim
Leder, STTF
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Midt-Norgemøtet
Man blir virkelig stolt av å være en del av STTF når vi har et så
fantastisk arrangement som Midt-Norgemøtet. Tusen takk til
kursnemnda for den jobben dere gjør!
Bilder av fotograf Erlend Enger
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The lifetime patient – preventing the full mouth
rehabilitation using a simpler approach to interceptive
dentistry
Tif Qureshi
-

-

Styreleder i IAS Academy
Ledende klinisk instruktør for IAS
Academy
Tidligere predisent for British
Academy of Cosmetic Dentistry
Stipendiat hos ICD (International
College of Dentists)
Praksis i Kent, England

Foredrag om hvordan man kan hjelpe
pasienten til å beholde tennene resten av
livet. Gjøre enkel behandling som kan
forhindre at pasienten får behov for full
rehabilitering av munnen senere.
Referat av Siri Ljøkjel
Viktig! Når du gjør en stor behandling på en pasient er det svært viktig at
både du og pasienten vet hvordan det skal vedlikeholdes.
Ortho-restorative dentistry
- Align, bleach, bond (ABB)
o Kjeveortopedi for en kort periode
o Bleking
o Justere tannform med kompositt
Dahl-prinsippet
- En fiksert «splint», som erstatter tapt tannsubstans.
- Viktig! Må ha riktig okklusjon/artikulasjon, jevn fordeling av krefter.
- Dentin er 8 ganger mykere enn emalje.
- Tannslitasje:
o Starter i front
o Etter hvert er fronten så slitt at også lateralsegmentene slites
ned
o Til slutt må pasienten ha «full mouth rehabilitation»
o Hvis man restaurerer fronten mens det enda er mild til moderat
slitasje, vil man kunne unngå alvorlig slitasje
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Tifs langsiktige funksjonelle strategi for de fleste pasienter
Mål:
-

Forhindre tap av anterior guidance (unngå posterior kontakt ved
anterior glidning)
Forhindre omfattende dentineksponering
Forhindre at anterior slitasje utvikles til posterior slitasje
Forhindre at anterior og posterior trangstilling forverres
Forhindre kollaps av hjørnetannsbredde og reduksjon av tannbuens
lengde
Forhindre tap av OVD (okklusal vertikal dimensjon) og fordypning av
bittet

Metode:
- Type 1 – Mild
o Bevare anterior guidance ved å bonde kompositt på
incisiver/hjørnetenner
- Type 2 – Moderat
o Bevare anterior guidance ved å bonde kompositt på
incisiver/hjørnetenner og/eller bruke kjeveortopedi
- Type 3 – Avansert
o Bruke Dahls prinsipp for å åpne vertikalt og bevare anterior
guidance
- Type 4 – Full mouth
o Restaurere hele tannsettet – anteriore oppbygginger, myke
posteriore provisorier som senere byttes med permanente
restaureringer
Intraoralt kamera
- Tif anbefaler alle å skaffe seg et intraoralt kamera. Han bruker det på
hver eneste pasient, og viser pasienten bilder av hver problemstilling.
- Dette gjør at pasienten forstår behandlingsbehovet.
- Kan brukes for å dokumentere for eksempel utvikling av tannslitasje,
endring i tannstilling.
- Det Tif lærer mest av er å se sine egne pasienter igjen, og å se
fyllingene han la 4-5 år tidligere. Å være i den samme praksisen er
like viktig som å gå på kurs.
Pasientens forventninger:
- Pasienter kommer ofte og ønsker kroner/fasetter (fordi det er det de
har hørt om), men de fleste vil bli fornøyd med at tennene er litt
rettere, litt lysere og har litt bedre fasong (ABB).
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Vedlikehold:
- Vedlikehold er mye lettere på tenner og kompositt enn på keram
- Ofte varer bondete restaureringer i 7-10 år, hvorfor skal man da velge
protetikk, som også har ca. 10 års levetid?
Terminologi:
- CR = Centric Relation
o Når kondylehodet er i den mest anterior-superiore posisjonen
i glenoide fossa
- MIP = Maksimal interkuspal posisjon
o Avhenger av kondyleforholdet
- Bare 10% har CR = MIP. De fleste har en glidning
- RP = Retrudert posisjon (Tif anbefaler å ikke bry seg om dette)
Mål for okklusjon
- Balansert posterior kontakt
o Bilateral og jevn okklusal kontakt
o Pga krefter fra tyggemuskulatur ønsker vi jevn kraftfordeling
og stabil okklusjon
- Ved protrusjon skal man ikke ha kontakt i lateralsegmentene, ved
artikulasjon skal man helst ha hjørnetannsføring
o Lateral og anterior bevegelse av kjeven vil gi kontakt mellom
fronttenner og forhindre kontakt i lateralsegmenter
o Dette vil redusere aktiviteten til tyggemuskulaturen
- Fri ”envelope of function”
o Ved tygging vil kjeven bevege seg lateralt og anteriort
o Når kjeven er lukket vil den returnere til sin ”centric stop”
o Ved riktig overbitt vil denne bevegelsen skje uten hindring
- Envelope of function:
o De ulike posisjonene underkjevens incisiver er i når
mandibelen åpnes og lukkes under funksjonell bevegelse
§ Anterior guidance bør være i harmoni med envelope
of function
§ Den linguale konturen bør være bratt nok til at
posteriore tenner mister okklusjonskontakt
§ Den linguale konturen bør være konkav nok til at den
er i harmoni med den funksjonelle bevegelsen av
underkjevens incisiver
Tenner med chippinger i front – hvorfor frakturerer tenner?
- Bruxisme
o Psykogen årsak
o Skeletal årsak
o Dental-okklusal årsak
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Ofte er dette en liten årsak, og selv om man «fikser»
okklusjonen, kan psykogene eller skeletale årsaker
likevel gi bruxisme.
Tenner endrer stilling
o Uansett type kjeveortopedi – alle tenner vil fortsette å endre
stilling
o Kollaps av tannbuens bredde (tenner i front vil vandre mesialt)
o Kollaps av tannbuens lengde (tenner i lateralsegmenter vil
vandre anteriort)
o Mange setter fasetter/kroner på tenner med trangstilling, uten
å tenke på at tennene vil fortsette å vandre
§ Man må spørre pasienten: Vil du gå med retainer hver
natt etter at du har fått fasetter?
§ Da vil pasienten ofte gå med på kjeveortopedisk
behandling likevel, for da unngår man å slipe ned
tennene i tillegg til å gå med retainer.
o Hvis man skal gjøre noe med overkjeve front er man nødt til å
se på tannstillingen i ukj., for å se om man har rom for
«envelope of function»
o Hvis det er litt trangstilling i ukj., vil trolig trangstillingen bli
verre ila noen år, og da vil restaureringene i okj. feile. Enten
frakturerer de, eller så vil tennene i okj. også vandre.
o Hvis du får en pasient med noe trangstilling:
§ Ingen behandling, men informer pasienten!
§ Restaurer direkte eller indirekte. Vurder
konsekvensen av nåværende tannstilling
§ Korriger tannstillingen med kjeveortopedi før du
korrigerer tannform med bondete restaureringer
§

-

Pasient med slitasje og trangstilling
- Bruk aligner
- Finn punkter der horisontalt overbitt er som det skal være – IKKE
reguler disse punktene, men roter tennene slik at buen blir riktig.
- Etter kjeveortopedi kan man bygge opp hjørnene, for da har man fått
riktig horisontalt overbitt og envelope of function.
The reverse triangle technique
- Ett lag opak dentinkompositt
- Ett lag emaljekompositt
- Ingen preparering
- 10-15 minutter per tann
- Alltid på frihånd
- Mulig for alle å få til

12

Anbefalinger fra Tif:
- Kompositt: Venus diamond
- Modelling resin + pensel
- “Enamelize Polishing Paste” fra Cosmedent
- Glyseringel må man ha på fyllingen før siste lysherding, dette for å
hindre at fyllingskanten blir misfarget
- 2x polering, ca. en måned etter at fyllingen er lagt og polert
Dahl-prinsippet
- Moderat og alvorlig tannslitasje bør aldri eksistere hos pasienter som
går jevnlig til tannlegen.
- Mål:
o Nøye pasientseleksjon (kun der anterior slitasje, ikke
posterior)
o Balanserte krefter (hjørnetannsføring)
o Forhindre aksiale krefter
o Deprogrammere (hindre bruxisme)
o Kombindere med CR
o Assist in settling
- Behandling
o Bygge opp i front (3-4 mm)
o Få dentoalveolær kompensasjon i lateralsegmentene
- Pasientseleksjon – når skal man ikke bruke Dahl:
o Ubehandlet/ustabil periodontitt
o Slitasje i lateralsegmenter – må behandles med full bittheving
(i kompositt)
o Trangstilling i lateralsegmenter (bruk kjeveortopedi)
o «Stepped occlusion»
o Store horisontale overbitt (bruk kjeveortopedi)
o Åpent bitt
o Kjeveleddsproblemer (må lage provisorier for å teste om pas.
tåler belastningen før man evt. bruker Dahls prinsipp)
- Balanserte krefter:
o Sterk kontakt på hjørnetenner – like sterkt på begge
hjørnetennene
o Svak kontakt på incisiver – men kontakt på alle incisiver.
o Hvis pasienten har cingulum-plattform i okj. er det ikke behov
for å bygge opp i okj. – kun oppbygging i ukj.
- Dahl-prinsippet kan gi opptil 5 mm bittheving med stabile resultater
- Hvor lang tid tar det å få dentoalveolær kompensasjon?
o 1-6 mnd – kan ta 24 mnd.
o Ca. 1 mm per måned.
- Essix-retainer
o Kan lage en Essix-retainer kun i front i påvente av
dentoalveolær kompensasjon
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OBS! Ikke etter at du har fått full dentoalveolær
kompensasjon, da vil pasienten få åpent bitt i front!
o Lage en Essix-retainer etter dentoalveolær kompensasjon
Problemstillinger:
o Ingen signifikante pulpakomplikasjoner ved behandling med
Dahl-prinsippet
o Periodontale bivirkninger har kun blitt observert i forbindelse
med avtakbar Dahl-skinne (3-10%), ikke bondede Dahloppbygginger
o Forbigående tale- og tyggeproblemer
o TMD: ingen signifikant økning, potensielt reduksjon i enkelte
kasus.
o Ingen dokumenterte tilfeller av resorpsjoner
Viktig!
o Flat cingulum-plattform er svært viktig
o Hvis ikke kan okj.-tennene få for mye aksiale krefter, og de
kan begynne å tippe anteriort eller restaureringene kan
frakturere
Sjekk kontakten mellom okj. og ukj.:
o Fremitus = vibrasjoner/bevegelse i tenner ved okklusjon,
kjennes ved å holde en finger på hver tann og be pasienten
bite sammen
o Kjenner da om det er en tann som får mer belastning enn de
andre – som da vil få mer slitasje
Problemstillinger
o Chipping av incisiver
o Roterte ukj.-sentraler
o Retroklinerte okj.-lateraler
o Dentineksponering
o Økende slitasje
o Constricting Envelope of Function
§

-

-

-

-

Kjeveortopediske problemstillinger
- Dersom man har stor plassmangel må man strippe tennene
o IPR (interproximal reduction)
§ Strippe hele mesial-/distalflaten
§ Større risiko for black triangles
o PPR (predicted position reduction)
§ Gjøre mesial-/distalflatene smalere incisalt (slik at de
er rettere, ikke så trekantet)
§ Får bedre estetikk
- Dersom bittet vil interferere med tannforflytningen
o Gjøre en midlertidig bittheving på 7erne med GIS
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Tapt tannsubstans – behandlingsalternativer:
- Tilpasse til ICP (intercuspidal position) og lage plass?
- Kirurgisk kroneforlenging?
- Gjøre om okklusjonen ved å øke vertikal dimensjon med
restaureringer i CR?
- Kjeveortopedi ved trangstilling?
- Dahl-prinsippet?
Anbefalt rutine ved recall:
- Kjevens bevegelser
o Kontrollere guidance ved protrusjon/artikulasjon
o Teste kjeveledd
- Tannslitasje
o Observere, måle, registrere
o Forklare til pasienten
o Dentin vs. emalje
- Tannstilling
o Endringer i tannstilling sett i sammenheng med Envelope of
Function, horisontalt og vertikalt overbitt
o Registrere fremitus
- Hjørnetenner
o Avstand mellom hjørnetenner
o Vinkling av hjørnetenner
o Hjørnetennenes posisjon i tannbuen
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Helseskjemaet – nødvendig onde eller livreddar?
av Cecilie Gjerde
Referat av Julie Toft
Anamnese:
Symptomer og plager pasienten har hatt gjennom livet, og sykelighet i
familien
•

•

•
•
•

Familiehistorie
o Arvelige tilstander
o Arvelige sykdommer
o Andre forhold?
o Informasjon om slekt kan gi indikasjon på arvelig sykdom
Tidligere sykdommer:
o Hjertesykdom
o Lungesykdom (noen kan ikke puste hvis man ligger bak)
o Immunforsvar (lettere smitte)
o Diabetes (hvis den er vanskelig å kontrollere, kan det være
dødelig)
o Allergi (penicillin og lateks, kan være dødelig)
o Kreft (kroppen bruker mye energi, pasienten kan være mer
utsatt for sykdommer)
o Tidligere strålebehandlet (kan medføre utvikling av alvorlig
nekrose)
o Smittsomme sykdommer (bør være første pasient, så unngår
man at de tar på håndtak og er mer i kontakt med andre
pasienter mens de venter)
o Revmatisme (går ofte på steroider eller cellegift, får oftere
infeksjoner)
o Blødersykdom
o Astma (skal ikke ha NSAIDS, Ibux etc.)
o Nyresykdom eller leversykdom (tåler ofte dårligere antibiotika
og andre medisiner)
Nåværende sykdommer:
o Helsetilstand i dag?
o Går du regelmessig til lege, hvorfor?
Kan være lurt å ha helseskjema skriftlig signert av pasienten og
scannet inn, i tilfelle det blir sak og ord mot ord om hva som er sagt.
Gravide
o Fysiologisk tilstand
o I første trimester er det størst fare for abort og påvirkning av
fosteret
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o
o
o
o

o

§ Best å unngå røntgen for å være på den sikre siden
4-6 mnd best
§ Tar røntgen hvis man må
Snakk med lege angående medisiner
I siste måned bør de sitte i stolen på grunn av vena cava
De tre siste månedene i svangerskapet skal man ikke ha
NSAIDs (Ibux etc.)
§ Kan påvirke at hjertekammeret til babyen ikke lukker
seg som normalt
Siste måned skal de ikke ha Paralgin Forte
§ Påvirker pustefrekvensen

Medikamentbruk
• Reseptbelagte
• Alternative og andre
• Er pasienten operabel?
o Medisiner som bør vurderes:
§ Blodfortynnende stoffer: Marevan, Acetylsalisylsyre,
Plavix, Persantin, Pradaxa, Xarelto, Eliquis
§ Cytostatica, immunosuppressive midler: Metotrexate
(hvis pasienten får antibiotika vil kroppen stoppe å
forbrenne Metotrexate, kan derfor få veldig høye
verdier i kroppen), Sandimmun, Enbrel, Imurel
o Kortikosteroider: Prednisolon, Medrol, Dexometason
§ Kan få tendenser som narkomane, kan bli avhengige
• Blodfortynnende
o Marevan
§ INR: Normalverdi 1
§ Jo høyere verdi, jo større blødning (tynnere blod)
§ INR bør ikke være høyere enn 2,5
§ INR på 2 betyr dobbelt så lang blødningstid som
normalt
§ Marevan bør stoppes i samarbeid med lege
o Albyl-E trenger ikke stoppes
o Praxada, Xarelto, Eliquis
§ Stoppe 24 t før inngrepet, deretter fortsette som vanlig
• Bisfosfonat
o Zometa, skjelettmetastaser
o Aredia, osteolytiske metastaser
o Fosamax, Alendronat; osteoporose
o Drikk opp melken din, tren styrketrening
• Antibiotikaprofylakse:
o Aktuell ved prosedyrer med økt risiko for postoperativ
infeksjon.
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•

Narkotiske stoffer/rusmisbruk
o Benzodiazepiner
o Opioider
o Alkoholikere har en dårlig leverfunksjon. Vitamin K blir dannet
i leveren, og gir derfor manglede koagulering.

Spesiell anamnese/det aktuelle:
• Hvor er det lokalisert, hvor lenge har det vart, døgnvariasjon,
utløsende faktorer, noe som lindrer? Har symptomene forandret seg?
Hatt lignende før?
• Spør om det er noe annet vi trenger å vite? Anestesi virkningstid,
blødning.
• Journalen:
o Observasjon
o Undersøkelse
o Funn
o Diagnoser
o Behandling
• Telefonkontakt
o MÅ noteres i journal
o Still åpne spørsmål
o Akutt: Varighet, rask endring
• Informasjon
o Informerer om årsak til behandling, hvorfor det anbefales,
pasienten har egenbestemmelse og kan velge å ikke gjøre
noen behandling
o Forklare om lyder, og andre ting man kan forvente
o Når anestesi settes bør det informeres om at adrenalinen kan
gi hjertebank og skjelvinger
o Spør om pas. vil ha forklaring underveis eller at det ikke skal
forklares noe
o Alt du forteller om på forhånd er informasjon, alt du forteller
etterpå er bortforklaringer
o Postop. info: ikke spis på to timer, ikke tren samme dag, verste
smerter etter ca 6 timer, hevelsen på topp etter et døgn, anb. å
ikke spise på siden hvor tanna ble trekt før det har gått tre
dager
o Kan tilby sykemelding etter visdomstannskirurgi, anbefale
egenmelding
• Blødningsfare
o Seponere Marevan
o Ikke seponere ASA
o Surgicel i alveolen + sutur
o Cyclokapron
o Gelatamp (Absorberes mye fortere enn surgicel)
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•
•

o All blødning kan stoppes med trykk midlertidig
o Vær beredt
Hvis man mistenker malign tilstand, ring direkte til spesialisten for
hastetime
o Ringer pas. om sår som ikke gror, ta de inn. Det kan haste
OBS: ved pustevansker, svelgeproblemer, hes stemme

Komplikasjoner
• Kollaps i tannlegestol
o Hvorfor?
§ Ufullstendig identifikasjon av risiko
§ Stress, nervøsitet
§ Manglende premedisinering
§ Gravide siste trimester
§ Tom mage, lavt blodsukker
§ Lokalanestesi
§ Sittende stilling i stolen
• Få pasienten i liggende stilling før du setter
anestesi for å unngå besvimelse
• Kollapstilstander
o Vasovagal syncope
§ Ubehagsfølelse, blekhet, kaldsvetting, kvalme
§ Psykisk reaksjon
§ Ved besvimelse;
• Legg føttene høyt
• Frie luftveier
• Slå forsiktig i fjeset
• Sjekk puls
o Allergisk reaksjon
o Toksiske reaksjoner ved lokalanestesi
§ Carbocaine mest toksisk, det har blitt rapportert om
dødsfall på barn
• Adrenalinreaksjon
o Kan få hodepine, ofte i bakhodet
o Hjertebank, hurtig og hard puls
o Smerter som ved angina, uro, tremor, hyperventilasjon
o Overvåk pasient etter injeksjon, ikke forlat rommet begge to.
o Allergiske reaksjoner: kløe, elveblest/urticaria, hoste,
quinckes ødem, pustevansker av astmatisk type. Kan også
være forsinkede reaksjoner: vanskeligere å diagnostisere da
symptomene kan opptre sent i forløpet.
o Anafylaktisk sjokk: Uvel, kribling, kløe, rødme, urticaria,
eksantem, ødem, respirasjonsproblemer, hypotensjon,
bevissthetstap, kramper.
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§

•

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tiltak: Sjokkleie, adrenalin i låret med epipen (eller
munngulv da ikke med epipen), gjenta innen 5-10 min
om effekt uteblir, varsle AMK, etablere fri luftvei,
overvåk pasienten

Hjertestans
o Hypoxi som varer mer enn 3-5 minutter vil gi irreversibel
hjerneskade
o God løsning kan være at tannlege har ansvar for pasienten, og
sekretær har ansvar for å ringe hjelp
o Pasienter med hjertesykdom har størst fare
§ Har man en kjent hjertesykdom, ikke legg pasienten
helt ned
§ Angst og stress gjør at man blir mer utsatt for
hjertestans
Kollaps i stolen
o Ansvarsfordeling
o Hvor ringer man?
o Hvem ringer?
o Hvor er utstyret?
o Hvem kontrollerer utstyret?
o Tren på dette!
Basal HLR
o Initial vurdering
o Etablere frie luftveier
o Kunstig åndedrett
o Brystkompressjon
Angina pectoris – har ofte hatt det tidligere
o Avbryt behandlingen i tilfelle det blir forverring
Hjerte-kar-sykdom
o Vanlige symptomer er pustevansker, brystsmerter, cyanose,
høyt blodtrykk, ankelødem
Hjerteinfarkt: ikke tannbehandling før 6 mnd etter infarktet (helst).
Forebyggende tiltak er sedering og smertefrihet
Epilepsi: krampeanfall av noen minutters varighet. Legg pasienten
ned, overvåk respirasjon og sirkulasjon, ring etter hjelp dersom
krampeanfallet ikke gir seg innen 5 min eller nytt krampeanfall starter.
Diabetes: produserer ikke rett mengde insulin, hormon som
kontrollerer sukker i blodet. For mye insulin gir lavt blodsukker, for
lite insulin gir høyt blodsukker. Begge tilstander kan være alvorlige.
Infeksjonsdisponerte: Hormonelle forstyrrelser, binyrebarkhormoner.
Medikamentell – kortikosterioder.
Immunsuppresiv behandling – virus farligere enn bakterier, men gir
antibiotika profylaktisk.
Immunsvikttilstander: infeksjoner, maligne sykdommer.
Ha en akuttkoffert tilgjengelig som alle vet hvor er. Helst ikke låst inne.
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•
•
•

Beredskapsmedikamenter: Cyclokapron, allergitabletter
Luftveisobstruksjon: inflammatorisk ødem, tungens posisjon hos
bevisstløse, fremmedlegeme
Mikrober og smitteveier
o Overlevelse på tørre flater:
§ E. coli: 1,5 t-16 mnd
§ Virus: timer, dager
§ Sopp: uker, mnd
o Urene hender kan smitte i 7 ledd: Dørhåndtak -> blad på
venterommet -> kortleser i resepsjonen -> datamaskin i
resepsjonen -> håndtak på lunsjrom -> garderobe
o Kan være lurt å ha hansker i en skuffe for å unngå aerosoler og
smitte

Litt oppsummering: Lytt, vær, lær. Du trenger ikke være dårlig
for å få lyst til å bli bedre. Aldri ferdig trent eller utlært.
Ting vi burde si litt oftere: Takk, beklager, du klarer det, vær så
snill, alt ordner seg, det vet jeg ikke, du er så fantastisk, jeg er
uenig med deg – men jeg liker deg likevel, livet er tøft – men
det er du også.
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Festaften var en forrykende kveld med Klaus Sonstad som
konferansier, sang av De nye gitarkameratene under middagen
og konsert med Sondre Justad!
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Minneord
Leidulf Hafsmo

født 6. januar 1934, død 21. februar 2019
Skrevet av Børge Johannesen
Av yrke var Leidulf tannlege,
av kall var han lyriker,
musiker og historiker.
Hans engasjement i
Trondheim Tannlegeselskap,
Sør-Trøndelag
Tannlegeforening,
Trondheim Befalsforening,
Norges Reserveoffisers
forening og Fosen
Historielag var stort og
engasjerende. Det gav ham
mye å være med i disse fora, og med sin innsikt, kunst og entusiasme
gav det han mulighet til å gi mye tilbake. Som ung tannlege med egen
praksis i Trondheim deltok han med kløkt og begeistring i innsatsen for
tannhelseopplysning for barn gjennom Trondheim Tannlegeselskaps
Opplysningskomité.
Hans poesi og viser og
opptredener, for det meste til egne
melodier, var uforglemmelige
enten dette var i regi av lokale
kollegiale sammenkomster
Trondheim, i Trøndelag eller
landsomfattende møter.
Trondheim Tannlegeselskaps
årlige juleball var helt spesielle.
Her kom han med stadig nye
uovertrufne viser, tekster og
underholdende overraskelser som
er blitt velkjente og legendariske,

Kollegatreff på Kvilhaugen gård,
Trondheim.
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bl.a. sangen ”Velkommen kjære Juleball”. Tannlegeselskapet belønnet
han med sølvmedaljen ”Trondhjemsodonten” for ”aktiv og idérik
innsats”. Trøndelag Tannlegeforening gav han æresmedalje i sølv.
Leidulf var i høyeste grad produktiv med 3 plateutgivelser, 3
diktsamlinger, flere bøker samt diverse artikler og innlegg i ulike
tidsskrifter, bl.a. årlig gjennom ca. tretti år dyptgripende dokumenterte
historiske artikler i “Årbok for Fosen”. Han skrev selvbiografien ”The
secret lives of Sir Leidulf and Lady Laila” som omfattet hans liv frem til
han nærmet seg 50 år. Hans musikalske og kåserende oppdrag hadde
inntil da vært mest av privat selskapelig karakter. Etter hvert fikk han
en mer offentlig karriere som trubadur, forteller, underholder og
historiker. Første innslag i radio var på slutten av 1980-tallet i A-radio,
senere radio Midt-Norge, med et søndag formiddags innringingsprogram. Det gikk flere år før NRK lokalradio lot han slippe til, men så
ble han da også en kjær gjenganger her.
Leidulfs første publikasjon begynte
ganske tilfeldig. Kollega Tore Svendsen
var full av beundring for Leidulf. I 1972
oppmuntret han Leidulf til å skrive ned
noen av diktene sine. Tore tok så dette
manus og fikk trykket et lite hefte i 50
eksemplarer kalt ”Dikt og Udikt”. ”Min
absolutt første publikasjon” skriver
Leidulf i biografien.

Leidulf og Tore Svendsen.

Leidulfs mor var lærer på Langdal skole i
Åfjord. Familien hadde kommunal
lærerbolig i den ene enden av skolestua,
og i denne leiligheten ble han ”ønsket
velkommen av jordmor Sofie Bratseth og
tante Anna 6. januar 1934 – helligtrekongersdag”. ”Mor tok bare 7 dagers
permisjon i anledning nykomlingen”,
skriver Leidulf i biografien og beretter
ellers ”Vi levde nokså isolert der inne i
granskogen i Langdalen og søkte lite ut i
bygda. Alle kom til oss, skolebarna hver
bidige dag”.
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Hans far var underoffiser i forsvaret, en profesjon som i disse årene
gikk på sparebluss. Begge foreldre var fra Snillfjord og hadde sterk
tilknytning til hjemgårdene. Slik gikk det til at Åfjord ble Leidulfs
barndomshjem og gården Hafsmo hans ubestridte oppholdssted hver
sommer; vinterbarn i Åfjord, sommerbarn i Snillfjord.
Skolestuas orgel, innkjøpt av kommunen i 1929, var for det meste
plassert hjemme i stua til familien. Dette var nok begynnelsen til
Leidulfs musikalske utvikling. Når så læreren (Leidulfs mor) hvert år
skrev i karakterboken at han hadde god sangstemme, er jo
sammenhengen klar. ”Det var her det begynte” iflg. hans bror Arnfinn,
og ikke på Åndalsnes i 15-års alderen, slik Leidulf selv beretter.
Etter endt skolegang ved Langdal skole, drog han som 14-åring til
Åndalsnes for å ta realskolen i årene 1948-1950 og var
Grønnrussformann. Deltagelse i skolerevyen medførte at ”han lærte
seg de første to grep på gitar!” Veien gikk så videre som 16-åring til
Nordfjordeid hvor han gjennomførte Eid landsgymnas med eksamen i
1952 på engelsklinjen som privatist. Til Rødrusserevyen skrev han
åpningssangen og omtaler denne som ”Min aller første visetekst
overhodet!”
Det er også på Eid han møter Laila (Lefdal), de holder trofast sammen
og gifter seg i London i 1956. Han får sine fire barn med Laila (Berit,
Anders, Lars og Jo).
I 1977 ble de skilt, og Laila dro tilbake til Eid med de to yngste barna,
Lars og Jo.
Med bakgrunn i familiens militære
tradisjoner begynte han høsten
1952 på Befalsskolen for Hærens
forsyningstropper på
Melkeplassen i Bergen. Etter endt
befalsutdanning og ikke minst som
spilleglad sersjant, arbeidet han
ved ulike militære enheter i
forsvaret frem til høsten 1955 og
dimitterte med fenriks grad.
Han søkte Norges Tannlegehøyskole i Oslo om opptak fra høsten 1954,
men karakterene fra artium var ikke gode nok. Dette irriterte og skuffet
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han, og han la konkrete planer om å returnere til Nordfjordeid for å ta
om igjen fag og forbedre artiumskarakterene.
I mellomtiden kom det imidlertid svar fra Norges Tannlegehøyskole i
Oslo med tilbud om studieplass i Storbritannia, det samme tilbud som
også jeg mottok.
Det var på den tiden forventet at det ville bli kødannelse og
forsinkelser ved opptak til det obligatoriske tilleggskurs for
odontologer fra utlandet. Tannlegestudier i Storbritannia formidlet via
Norges Tannlegehøyskole ble lovet fortrinnsrett på tilleggskurset, en
ordning som trolig bare varte i et par-tre år.
Ett av kravene for opptak ved universitet i Storbritannia var å møte til
personlig intervju. Dette ble delegert til Ofstad, professor i farmakologi
ved Norges Tannlegehøyskole, hans monokkel er uforglemmelig for
oss begge.
Det var fritt å velge lærested i
Storbritannia, men avgjørelsen
måtte tas forholdsvis raskt. De
fleste valgte Newcastle Upon Tyne
ut fra kommunikasjonsmessige
hensyn, direkte båtforbindelse
med Fred. Olsen Lines 36 timer fra
Oslo eller Bergen Line 24 timer fra
Bergen.
Høsten 1955 var vi således 12
norske av et kull på 70
tannlegestudenter som ble
immatrikulert ved Sutherland
Dental School, University of
Durham, Newcastle Upon Tyne.
Her møtte vi et tilsvarende årskull
innrullert etter samme ordning ett
år tidligere og ellers et femtitalls
norske ingeniørstudenter.
England hadde fortsatt dype spor
etter andre verdenskrig.
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De siste to studieårene var i sosial
sammenheng opplevelsesrike.
Sammen hadde vi leid et typisk
engelsk rekkehus med 3
soveværelser hvor Leidulf (m/Laila
+ Berit og etter hvert + Anders)
selvfølgelig okkuperte ”the master
bedroom”. Vi andre to hadde hver
vår hybel ”front and back”. I første
etasje hadde vi felles kjøkken og
to stuer, ”front (fest) room and
back dining room opening to back
garden”.
Boligen vår ”Harley Terrace 47” i
bydelen Gosforth ble et
velferdssenter for både norske og
engelske medstudenter, gjerne
bridge-spill på hverdagene for de
som hadde kjærester hjemme i
Norge. Men i helgene tok det løs
med masse munter sang og spill
med Leidulf i storform både ”in the
front room and in the back
garden”. Pubene stengte kl. 22.00,
dansearrangementer på Student
Union og i byens forsteder var slutt
kl. 22.30. Hvor skulle vi så dra
med kjærestene våre og lommene fulle av ølflasker til virtuosen
Leidulf? Selvfølgelig gikk turen til spill og sang i “Harley Terrace 47”!
Leidulf hadde en ufattelig hukommelse. Når andre så vidt kjente en
melodi, ledet han ikke bare sang og melodi, men han sang også
tekstene!
Høsten 1960 bosatte Leidulf og familien seg i Trondheim. Etter
plikttjeneste og å ha jobbet som tannlege bl.a. på Kyrksæterøra,
Strinda og Østmarka sykehus, samt hos Arve Herrem, åpnet Leidulf sin
egen private tannlegepraksis i Hartmanngården i Olav Tryggvasons
gate i 1962. Dette ble hans arbeidsplass i 16 år frem til gården ble revet
i 1977.
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Ca. 10 år tidligere i 1966, kjøpte han familiegården Hafsmo av sin tante
Anna og onkel Peder – en gård som hadde vært og som forble en svært
sentral plass i Leidulfs hele liv. Mange somre og vintre ble tilbrakt der,
både med familie og venner, men også alene.
Omtrent samtidig som han avviklet sin privatpraksis, ble han ansatt som
distriktstannlege i Trondheim tannrøktdistrikt ved Heimdal tannklinikk
og senere på Risvollan, hvor han til sammen var i ca. 22 år.
Vel kjent er hans utallige underholdninger for
tannhelsepersonellet.
Tidlig i sin offentlige ansettelse hadde han
permisjon for å ta et 4 måneders engasjement
som tannlege/kaptein i UNIFIL, ved det
norske feltsykehuset i Naqoura, Libanon. FN´s
oppgave i Midt-Østen den gangen var å holde
Libanon og Israel fra hverandre. Han ble
sterkt engasjert i bataljonens velferd og
akkompagnerte og sang ved utendørs
andakter. Uforglemmelig, sier de som
opplevde han den gangen. Tjenesten gjorde
varig inntrykk på Leidulf og gav ham minner
han holdt kjær resten av livet.
I årene 1982-1984 hadde Leidulf ny permisjon
fra Risvollan og var distriktstannlege på
Svalbard. Her utfoldet han igjen sin viten og
sjarm gjennom revy og tilstellinger. Siste året
på Svalbard gav han også ut diktsamlingen
«Nordlys – morild i himmelhav» med
illustrasjoner av Inger (Johanne Qvam), som
han giftet seg med i 1980. De skiltes i 1997.
På Svalbard opplevde han å hilse på et av sine
store idoler, Sven Bertil Taube, og beretter:
”om jeg aldri fikk synge med Evert Taube fikk
jeg i hvert fall synge med hans sønn en stille
nattetime”. Hans omskriving av Harry
Belafontes melodi ”Island in the Sun” til
”Island in the snow” ble en gjentatt slager
stadig sunget og danset til.
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I 1990 gav Leidulf ut boken «Hafr
het en mann…. – slekts og
gårdshistorie for Hafsmo gård i
Snillfjord». Den skulle senere
danne grunnlag for det største
slektstreffet i Snillfjord
kommunens historie med 850
deltakere. Den dagen det aldri har
vært servert mer rømmegrøt på
Krokstadøra!
Som pensjonert distriktstannlege i 2002 ble dragningen mot
slektsgården Hafsmo stadig sterkere, og han flyttet dit i 2004. Her tok
han imot familie og underholdt gjester. Samtidig fikk han tid til å
fordype seg i sine lidenskaper; slektsforskning, historie, musikk og
lyrikk.
I 2007 ble han tildelt Snillfjord kommunes Kulturpris ”for sin innsats
som lyriker, musiker og historiker”, og han omtales i begrunnelsen
som en ”allsidig kulturformidler som ikke roper for høyt”, og at han er
”ubetinget en positiv ambassadør for Snillfjord”.
Lørdag 11. mai 2019 ble det avholdt minnesamling for Leidulf i
idrettshallen på Krokstadøra med fremføring av hans viser og sanger
og med hilsning fra ordføreren for nærmere 200 tilhørere.
I lystig lag, med trekkspill, gitar
eller på piano var han stadig på
farten bak rattet i «Sølvpilen» med
bidrag til underholdning i både
store og mindre lag.
På eldresenter ble hans viser, sang
og fortellinger møtt med stor
applaus og beundring.
”Beboerne hadde som regel bare
valget mellom emissæren, et
støyende ungdommelig band eller
meg”, uttrykte han lunefullt til meg
ved flere anledninger.

Festlig samstemming på Hafsmo (2009)
med Steinar Folde (Røros).
Foto: Jon Østeng Hov.

I en årrekke fra tidlig på 1980-tallet var han sterkt engasjert i arbeidet i
Fosen Historielag, var leder i mer enn ti år (1991-2002), og fortsatte
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som styremedlem frem til 2015 da han takket nei til videre tillitsverv. ”I
stor takknemlighet” skrev historielaget bl.a. i medlemsbladet: ”Leidulf
vokste opp i Åfjord, utdannet seg til tannlege i England og hadde
praksis i Trondheim, men var nok mye mer opptatt av historien og
visene han skrev enn dypdykk etter Karius og Baktus”.
Leidulf skrev som tidligere nevnt,
over tretti artikler i Årbok for
Fosen Historielag og var pådriver
for utgivelsen av Fosens historie
bind I utgitt i 2005. Han
organiserte sagnomsuste årsmøter
på Halten fyr, og hans sang og
melodi ”Halten” spilles igjen og
igjen på møter og er
”nasjonalsang” for historielaget.
Jeg hadde gleden av å ta han med
fra sykehjemmet på Krokstadøra til
årsmøter i Fosen Historielag i
Husbysjøen og Rakvåg i 2016 og til
Kystmuseet på Fillan 2017, og har
opplevd høy stemning når band og
medlemmer synger ”Halten”.
Det var en berikelse og også
utfordrende å bli kjent med hans
mange kunnskapsrike venner og
bekjente i historielaget, en
omgangskrets utenom det vanlige
for meg. Gjennom sin lange og
engasjerende aktivitet i Fosen
Historielag var det naturlig for
Leidulf ved sin bortgang å ønske at
eventuelle gaver ble gitt til Fosen
Historielag. Det kom inn
betydelige beløp som
historielaget har takket familien for.

Årsmøte Fosen Historielag juni 2017
Kystmuseet, Fillan.

Leidulf var også særlig opptatt av krigshistorie. Jeg hjalp han med å
ferdigstille artikkelen ”Trønderbataljonen IR 12. Nøytralitetsvakt blir til
krig” publisert i Årbok for Fosen 2015, en dramatisk historie også for
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hans egen familie. Hans far, offiser i IR 12, ble andre juledag 1939
beordret hjemmefra til kvarter på ”Trønderheimen”, fraktet nordover
til grense-/nøytralitetsvakt Norge/Sovjet/Finland, forflyttet til
krigshandlingene mot tyskerne i Gratangen april-juni 1940 hvor
trønderbataljonen hadde 34 falne og 235 sårede, og han returnerte
hjem til Langdalen i 18. juni. Beretningen avsluttes så med ”Nå var mor
ferdig med skolen i Åfjord, og vi kunne sette kursen mot Hafsmo og
sommerferie”. Som norsk offiser ble Leidulfs far senere arrestert og var
krigsfange i Tyskland til 2. verdenskrig var slutt.
Med en gradvis sviktende helse tok Leidulf fra 2014 vinteropphold ved
Snillfjord bo- og Omsorgssenter på Krokstadøra, og han ble etter hvert
permanent beboer.
Mary og jeg hentet ofte Leidulf på Omsorgssenteret og hadde fine
dagsturer til Hafsmo, siste gang i juli 2018. På ”Nystuloftet”, hans store
arkivrom, gikk vi gjennom bilder både i arkivskuffer, hyller og
innrammede bilder på veggene. På Omsorgssenteret gikk vi gjennom
hans store samling gamle skannede bilder på PC. Vi valgte ut bilder til
selvbiografien, vi identifiserte familiemedlemmer, vi samtalte rundt
bildene og føyet til utfyllende billedtekster. Vi spilte hans første
innspillinger (1989/1990) digitalisert fra gamle kassetter, noe han satte
veldig pris på. Faktisk kom vi over enkelte sanger han hadde glemt å
publisere på sine senere CD-er. Besøk på Omsorgssenteret gav Leidulf
variasjon og inspirasjon og sammen gledet vi oss over ”å memorere
over tiden som var”.
Høsten 2018 flyttet Leidulf til Trondheim og Buran Sykehjem, han ønsket
å være nærmere familien. Han fikk fem måneder med mye godt
samvær, før han sovnet stille inn 21. februar 2019 – 85 år gammel.
Etter å ha kjent Leidulf i over 60 år, bodd sammen i studietiden i to år,
rypejakt i 14 sammenhengende år og nært vennskap mellom familiene,
kan jeg bare uttrykke beundring for en mann mann med stor kapasitet
og stort engasjement på livets mange arenaer. Tittelen på en av CD-er
er så treffende: ”Livet e’ itj for amatøra”.
Leidulf etterlater seg 4 barn, 11 barnebarn og 7 oldebarn.
Du minnes i ærbødighet, Leidulf!
Børge
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Konkurranse
Greier du å se hvem som har gjemt seg i rosebusken?

Send inn ditt svar på e-post: tannlege.ljokjel@gmail.com.
Merk svaret med navn og adresse.
Vinneren trekkes i neste utgave av Kontaktpunktet.

Fasit konkurranse fra forrige utgave
Riktig svar var Eivind Skaar, Lise Hagen og Siri Ljøkjel.
Vinneren er Sissel S. Ohm, du får et gavekort på Una til en verdi
av 500 kr.
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