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Redaksjonelt 
 
Hei! Vi håper du har hatt en fin sommer, det har i hvert fall vi. 
 
Du sitter nå med et flunkende nytt Kontaktpunktet i hendene og kan dykke 
ned i livshistorien til årets tredje æresmedlem, vår alles kjære Jan Henrik 
Parow. Han og kona tok oss vel imot på Moholt med eplekake og gode 
historier, hvorav flere er sensurert fra omverdenen. Mens høsten gjør sitt 
inntog utendørs, kan du også oppdatere deg fra tidlig-sommerens 
medlemsmøte med periodontist Odd Bjørn Lutnæs, samt møte 
kompetansesenterets nye leder Patrik Cetrelli.  
 
Ellers er det bare på tide å børste støv av lakksko og stryke finkjolen og 
gjøre seg klar til jubileumsfest 15. september. Vi gleder oss! 
 
 

Med vennlig hilsen  
 
Siri Ljøkjel og Lise Hagen 
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Leder 
  
Kjære venner og kolleger 
 
Da er vi faktisk inne i jubileumsmåneden, september. 
 
I skrivende stund er det under 2 uker til den store jubileumsfeiringen skal 
avholdes, og det jobbes hardt på mange hold blant våre tillitsvalgte for å få 
alt på plass. Tusen takk til alle som tar på seg frivillige verv i foreningen, 
ingenting av det vi produserer, være seg dette Kontaktpunktet, Midt-
Norgemøtet eller medlemsmøter, hadde vært mulig uten dere. 
 
Det er også kjempegod påmelding til jubileumsfeiringen, det er vi innmari 
glad for. Det er jo foreningens gave til alle medlemmene, med både fag, 
middag og underholdning. Vi gleder oss til å feire sammen med alle dere! 
 
Ellers blir det nok en spennende høst, statsbudsjettet vekker jo alltid 
engasjement. Det er jo luftet noen skikkelige kutt for Gruppe C hos 
kjeveortopedene, som i media både har fått støtte og møtt heftig motstand. 
NTF sentralt jobber tett opp mot politikerne i forhold til statsbudsjettet, for 
å påvirke mest mulig i den retningen vi mener er rett, altså mer til de som 
trenger det mest. Vi får se hvordan utfallet blir, jeg venter i alle fall i 
spenning. 
 
Håper jeg ser dere på jubileet 15.september! 
 
 

Høsthilsen fra  
 
Tine Solheim 
Leder, Sør-Trøndelag tannlegeforening 
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Hjemme hos æresmedlem – Jan Henrik Parow 
 
Jan Parow kom til verden hjemme i stua 
til foreldrene i Svolvær den 15. februar 
1931. Fødselen varte i tre dager til ende, 
ledet av hans egen far, som var fiskeri-
lege i Lofoten. Det hele ble en stor 
påkjenning for mor, noe som resulterte i 
at Jan ikke fikk noen søsken, men det 
gjorde ingenting, for mor og far Parow 
hadde allerede fått verdens beste sønn. 
Etter tre innholdsrike år flyttet familien 
til Berlin, hvor faren var født og 
oppvokst. Tre år senere gikk ferden til 
Harstad og besteforeldrene. Der fikk 
moren brukt sin lærerutdanning og Jan 
fikk sine tolv skoleår i et lunt og 
beskyttet miljø i byen som Jan nå ser på 
som sin hjemby. Klassekamerater fra 
barneskolen beskriver han som en sped 
og beskjeden liten gutt. Det var ikke 
svært mange ord som kom ut av den munnen – på den tiden.   
 
I utgangspunktet ville Jan følge farens fotspor og bli lege, men på 
videregående (realfag) mistet han all interesse for skolen. Andre i samme 
situasjon gikk den gang til sjøs, men Jan drømte, helt uten grunn, at han hadde 
en stor fremtid som idrettsutøver. Tikamp om sommeren og langrenn om 
vinteren. For å overleve måtte man også den gang ha penger. De tjente han 
som asfaltlegger, hjelpemann på bil og ikke minst som servitør. Innimellom 
slang han innom skolen for å holde kontakten med enkelte fag (språk og 
biologi) og gamle venner. Idretten viste seg å bli totalt fiasko. Han kastet og 
hoppet for både kort og for lavt og løp for sakte. Skistjernen smurte med 
stearinlys og briljerte med utallige brutte løp. 
 
Heldigvis ble det et siste år med opphenting av forsømte fag og etter en heftig 
og uforglemmelig russetid ble det også et år på Oslo Handelsgym med sikte 
på Handelshøyskolen. 
 
På grunn av krigen og etterkrigsvirvar hadde kontakten med faren i Berlin 
vært heller sparsom. Men nå var det plutselig åpnet et nytt flott ‘Freie 
Universität’ i Berlin. De konkurrerte med det østtyske universitetet i Berlin og 
tok også med glede imot studenter fra det øvrige utland. Faren hadde bare 
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forakt for økonomene, men han frarådet han også fra å bli lege, og mente han 
heller burde bli tannlege, «fordi de er mye triveligere folk».  
 
Dermed var kursen fastlagt. Jan tok første avdeling i 
Berlin og siste avdeling i München. Der rakk han også 
å oversette en bok av Ingjald Reichborn Kjennerud fra 
norsk til tysk for et tysk forlag. De betalte to 
sekretærer som stenograferte og renskrev manus på 
maskin. Jan lå på sofaen og dikterte og kasserte 25 
Pfennig per maskinskrevet linje. Noe av honoraret ble 
investert i et ‘vrak’ av en DKW fra 1936 (maks fart 70 
km/t i nedoverbakke). 
  
Etter endt studium flyttet Jan med sin DKW tilbake til 
Norge og tok offiserskurs i militæret, samt tilleggskurs 
for å få norsk autorisasjon som tannlege. Deretter sto 
tilværelsen som militærtannlege i nord for tur; 
Porsangmoen, Bardufoss og hjembyen Harstad.   
  
Første sivile jobb var som distriktstannlege i Sjøvegan. Der hadde han ansvar 
for 3 kommuner alene, og ambulerte for undersøkelser på små og enda 
mindre skoler. Selvsagt uten røntgen og med seks sonder og fem speil som 
ble ’sterilisert’ i et glass med sprit. De som hadde synlig karies måtte komme 
til klinikken med taxi. 6 unger per dag. 1 time per pasient, uansett antall 
karieslesjoner.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Før han i 1959 endte opp i Trondheim, hadde han også et års lærerik 
plikttjeneste i Lier. Han har altså vært aktiv i lokalforeningene i Troms og 
Buskerud i tillegg til Trøndelag. At Jan kom til Trondheim utviklet seg til en 
vinn-vinn situasjon for begge parter. Men det berodde egentlig på to store 
misforståelser som man må være nordlending for å skjønne: 1. at Trondheim 
var en storby og 2. at Trondheim ligger ‘sørpå’. Før han fikk avviklet sin 
praksis i Trondheim møtte han Grete. Hun var utrolig vakker (og det er hun 
selvfølgelig fortsatt), så henne måtte Jan bli kjent med. I 1962 giftet de seg, og 
de fikk to barn sammen, Sigrid og Knut, som begge bor i Trondheim. I tillegg 

Den første sommerjobben 
til Jan under studiet var 
som potetplukker i 
England. Nå er det mynte, 
gressløk og ‘opium’ det går 
i. 

Jans oppskrift på det perfekte alginatavtrykket: 
 -  Bland både tynt- og tyktflytende alginat 
 -  Ta først tyktflytende alginat i avtrykksskjeen, 
    deretter tyntflytende 
 -  La pasienten holde iskaldt vann i munnen så lenge  
    som mulig, og spytt ut rett før avtrykket settes på plass 
 -  Voilà! 
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hadde Jan et barn fra et tidligere 
ekteskap, Nils, og med dette fikk 
Grete et bonusbarn i Tyskland. I 20 
år jobbet hun som kontorsøster på 
klinikken med Jan.   
 
Generelt var det lite konkurranse 
om pasientene på den tiden da Jan 
flyttet til Trondheim, det var 
mange pasienter per tannlege. 
Ansatte man en assistent-tannlege, 
måtte han (en sjelden gang hun) 
skrive under på at ved 
engasjementets opphør skulle 
assistenttannlegen ta med seg alle 
de nye pasientene! Det gikk greit 
så lenge assistenten ikke også 
flyttet fra byen. Jan beholdt 
praksisen sin på Lademoen til han 
var 73 år, fordi han hadde stor 
glede av det. Heldigvis fant han da 
en som han trygt kunne overlate 
pasientene sine til, ellers hadde 
han kanskje gått der fremdeles? 
Det siste benekter han, og vi tror 
han så gjerne, men interessen for 
faget er fremdeles grenseløs og 
det er få som noterer så ivrig som 
Jan når han er på kurs.   
 
Hele veien har Jan vært svært 
engasjert i foreningen, både lokalt 
og sentralt. Det startet med 
opplysningskomiteen og fortsatte 
med diverse leserinnlegg i avisa. 
Han gikk i 1966 inn i styret i 
Trøndelag tannlegeforening som 
sekretær. Samtidig gikk han også 
inn i kursnemnda, der han var med 
i flere år, hvorav 2 år som leder. 
Etter 75 års-jubileet i 1968 skulle 
det være fest hjemme hos Cato 
Christophersen som var formann i foreningen. De hadde 1000 kr til rådighet 
for å lage fest, og Jan fikk ansvar for å kjøpe inn drikkevarer. Den uka var det 

Grete serverer nydelig eplekake med krem. 

Jan spiser krem rett fra skålen, mens han 
dagdrømmer om Gretes risengrøt, som visstnok 
holder Michelin-standard. Hvis Jan skal 
sammenligne mat med sex, vil han si at denne 
grøten er som en middels orgasme. 
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streik på Polet, og de sto i fare for å bli uten rødvin til rypemiddagen. Han tok 
saken i egne hender og tok toget til Østersund for å kjøpe inn de dyrebare 
dråper. Da han kom tilbake med de tunge handleposene ble han møtt på 
stasjonen av Grete med velkomstordene: «streiken er over», men det skulle 
altså ikke stå på innsatsen.   
 
Jan engasjerte seg også i mange ulike 
utvalg, blant annet 
profylaksesamarbeidsutvalget, som fikk 
overtalt Sentralsykehuset (nå St. Olavs 
hospital) til å servere pasientene vann i 
stedet for saft. Han oppnevnte et eget 
økonomistyre, slik at pengene til 
foreningen skulle bli forvaltet på en 
bedre måte. For ca. 40 år siden overtalte 
han som valgkomiteleder kvinnelige 
medlemmer av Trøndelag 
tannlegeforening til å danne et styre som 
kun besto av kvinner. Med Brit Brodtkorb 
som leder ble det et veldig godt og 
harmonisk styre, og bildet av styret ble 
spredt rundt til tannleger over hele 
verden. Jan satt i hovedstyret i NTF i 4 år 
som styremedlem. Hans 4 år som 
varaordfører og 6 år som ordfører var nok 
perioden han gjorde seg mest bemerket. 
Han var med i honorarutvalget som 
fremforhandlet NTFs første veiledende 
honorartariff, med 200 kr per time for tannlegen, uansett hvor mange 
sekretærer han hadde til hjelp. Obligatorisk etterutdanning foreslo han 
allerede i 1970, men det tok mer enn 40 år før dette faktisk ble noe av. Jan er 
fortsatt ikke helt fornøyd med ordningen, da han mener at det burde vært 
obligatorisk for ALLE tannleger, ikke bare medlemmer av tannlegeforeningen, 
og at det offentlige kunne tatt på seg ansvaret for kontrollen og oppfølging av 
denne plikten. Slik det nå er må NTF bruke utallige sekretærtimer til å følge 
opp medlemmenes aktivitet og de som ikke gidder å «lære det gamle på nytt 
og det nye før det blir gammelt» kan ganske enkelt melde seg ut av NTF. Vi 
går ut fra at dette er årsaken til at Jan er en av åtte Æresmedlemmer i NTF. 
 
Jan var også aktiv i politikken, med 20 år i Trondheim bystyre, han satt i 
formannskap og et stort antall utvalg, styrer, råd og frivillige organisasjoner i 
Trondheim. Også etter å ha sluttet i praksis har han vært aktiv som 
kollegahjelper, assisterende infosekretær og startet i 2004 seniortannlegenes 
forening (SENT) i Trondheim sammen med Kari Aggeryd og Arve Herrem. Den 

Før vi dro viste Jan oss også hvor fort han 
kan trø på sykkel. Rebelsk som han er 
valgte han å droppe hjelmen. 
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gang fantes det ikke liknende klubber, bortsett fra over hos ‘søta bror’ hvor 
man hadde en riksdekkende foreningsform med et eget arrangement en gang 
i året. Senere har Oslo tannlegeforening også opprettet en klubb etter 
Seniortannlegenes forening sitt mønster, men de kaller seg Honnørklubben.   
 
På fritiden har han vært kretsdommer i fotball og han ble til og med nektet å 
bli med i Kjernen, fordi han hadde skrevet en serie innlegg på Facebook om at 
de ikke burde bruke så mange stygge ord relatert til underliv og fekalier. Det 
sies at han sendte en varm takk til Kjernen for at han «fikk oppleve noe så 
spesielt som å bli utelukket fra det dårlige selskap». Men selvsagt er han RBK-
fan på sin hals og har vært det i snart seksti år! 
 
Jan er ikke en som er redd for å si hva han mener, og heldigvis for oss og han 
selv så har han som regel gode argumenter. Likevel ble han både overrasket 
og ydmyk da han i 2007 mottok Kongens fortjenstmedalje i gull. Vi er veldig 
imponert over hans innsats og pågangsmot og er beæret over å kunne 
presentere denne flotte mannen for alle medlemmene i Sør-Trøndelag 
tannlegeforening.  
  
  

  
  

Kjappe spørsmål: 

1) Sommer eller vinter? Sommer 
2) Vin eller øl? Liker begge deler, men drikker ikke så mye 
3) Ex eller endo? Ex, men liker å beholde tenner som kan reddes 
4) Spise hjemme eller på restaurant? Hjemme 
5) Brun pub eller diskotek? Brun pub 
6) Ferie i Norge eller i utlandet? Norge om sommeren og Spania 

om vinteren 
7) Hund eller katt? Hund 
8) Favorittmat? Altetende, det Grete lager er best. Jans egen 

spesialitet er fleskepannekaker 
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Medlemsmøte  
  

Tannimplantater 

Foredragsholder: Odd Bjørn Lutnæs; cand. 
odont fra Universitetet i Oslo i 2005. Han 
begynte å jobbe med tannimplantater i 2007. 
Siden 2011 har han kun jobbet med 
periodonti, peri-implantitt og implantologi. 
Han er utdannet spesialist i periodonti ved 
UiO i 2014. Etter endt utdanning har han 
jobbet i privatpraksis og holder jevnlig kurs 
innen periodonti, peri-implantitt og 
implantologi. 
 
Referat av Tine Solheim. 
 
Bladimplantater og subperiostimplantater 

- Blant de tidligste implantatene 
- Svært dårlig prognose 
- Fungerte dårlig 

 
Brånemark 

- Oppfant implantatene vi bruker i dag 
- Førte til at vi gikk fra en svært uforutsigbar behandling, til en svært 

forutsigbar behandling 
- Var veldig strikt på hvem som kunne få implantater 

 
Pasientseleksjon 

- Har vi blitt litt for liberale med hvem som er egnet til å få implantater? 
- Risikofaktorer 

o Egenskap, karakteristikk, variabel eller eksponering av et 
individ som øker sannsynligheten for å utvikle en sykdom, 
skade eller infeksjon 

o Disse kan kategoriseres inn i systemiske og lokale 
§ Systemiske 

• Immunsvikt 
o F.eks. ved narkotika- og 

alkoholmisbruk 
• Immunsupprimerende medisiner 

o F.eks. kortikostereoider 
o Vær nøye med pre-op sanering, gi ab-

profylakse 
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• Blødningssykdommer/-forstyrrelser 
• Kjemoterapi 

§ Lokale 
• Dårlig oral hygiene 
• Periodontitt 
• Sykdommer som affiserer oral mucosa 
• Bruxisme 

- Kontraindikasjoner 
o Enhver tilstand hos pasienten (medisinsk, systemisk eller 

sosial) som gjør det ikke tilrådelig å gjennomføre en kirurgisk 
prosedyre 

o Disse kan kategoriseres inn i relative og absolutte 
§ Relative 

• Ikke tilstrekkelig benvolum 
• Periodontitt 
• Gjenværende røtter 
• Lokal infeksjon 
• Alkohol/narkotikamisbruk 
• Psykiske problemer 
• Ung alder 

§ Absolutte 
• ASA 5 og 6 
• IV bisfosfonater 
• Høydosestråling mot hode/hals 
• Kjemoterapi 
• Høydose immunsuppressiva 

- Osteoporose og bisfosfonater 
o Osteoporose i seg selv øker ikke risikoen for komplikasjoner 
o Orale bisfosfonater – antiresorpsjonsmedisin 

§ Ugunstig effekt på benremodellering 
§ Risikoen for kompromittert bentilheling etter 

implantatinnsetting er lav 
§ Risikoen for å utvikle medisin-relatert ONJ er lav 

- Blødningsforstyrrelser og antikoagulantia 
o Koagulopati 

§ Nedsatt evne for blodet til å koagulere 
o Antikoagulatia 

§ Medisiner som hindrer blodpropper 
o Forårsaker forlengede og omfattende blødninger 
o Snakk med pasientens lege før evt. seponering 

- Kjemoterapi 
o Aktiv behandling er kontraindikasjon 
o Er du ferdig (eller mellom kurer) er det risikofaktor 
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o Økt risiko for post-op komplikasjoner grunnet redusert 
kapasitet for tilheling 

- Bestråling mot hode/hals 
o Risiko på lang sikt 

§ Høyere mislykkethet av implantater 
o Risiko på kort sikt 

§ Osteoradionekrose 
o Man bør vente etter bestråling og vurdere hyperbar 

oksygenering (Haukeland) 
o Under 40 Gy er OK 
o Større risiko i ukj. 
o Få strålekart! 

- Diabetes 
o Ikke i stand til å produsere og/eller bruke insulin resulterer i 

høy blodglukose 
o Orale effekter 

§ Xerostomi 
§ Økte nivåer av glukose i spytt 
§ Økt forekomst av karies og periodontal sykdom 

o Ingen bevist sammenheng mellom dårlig glykemisk kontroll 
og sviktende/feilende implantater 

o Pasienter med dårlig glykemisk kontroll har en økt 
susceptibilitet for post-op infeksjoner 

o HbA1C (hvileblodsukker/langtidsblodsukker) bør 
kontrolleres. Over 8 bør sjekkes nøyere 

- Røyking 
o Implantat failure rate hos røykere (over 10 om dagen) dobbelt 

så stor som hos ikke-røykere  
 

o Forbundet med 
§ Mer marginalt bentap etter implantatinnsetting 
§ Høyere insidens av peri-implantitt 
§ Lavere suksess ved bengrafting 

o Virker negativt på langtidsprognosen for implantater 
- Dårlig oral hygiene 

o Mikrobielle biofilmer er assosiert med peri-implantitt og 
mucositt, og implantat-tap 

o Kartlegging av trolig compliance med hygieneinstruksjoner er 
et viktig steg før en eventuell behandling 

- Periodontitt 
o Resulterer i en resorpsjon av alveolært ben og om ikke 

behandlet, tanntap 
o Når en periodontalt belastet tann mistes, har man redusert 

benhøyde/-volum 
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o Implantater som erstatter tenner tapt pga perio kan ha 
§ Lavere overlevelse 
§ Mer biologiske komplikasjoner 

o Ubehandlet perio kan øke risikoen for peri-implantitt og peri-
implant mucositt 

o Man endrer ikke pasientens mottakelighet for periodontitt 
bare ved å fjerne tenner (selv om alle tenner fjernes) 

- Bruxisme 
o Økt risikofaktor for mekaniske og tekniske komplikasjoner 

§ Skrueløsning 
§ Skrue- eller distansefrakturer 
§ Protesefrakturer 
§ Porselens- eller akrylfrakturer 

- Lokal infeksjon ved planlagt implantatsete 
o Implantater bør bli plassert i ikke-infiserte seter 
o Nabotenner, og resten av munnen, må også kartlegges med 

tanke på infeksjoner og patologi 
- Alkohol- og narkotikamisbruk 

o Sannsynlig med dårlig kosthold 
o Redusert evne til tilheling 
o Påvirker de medisinene vi gir pre-op og post-op 
o Dårlig compliance med post-op info og hygieneinstruksjoner 

- Mental helse 
o Oppførsel som kan interferere med trygg utføring av 

behandlingen 
o Evaluere i forkant om man tror pasienten klarer å få med seg 

post-op info og evnen til adekvat oral hygiene 
- Alder 

o Man bør vente med å sette implantater til vekst og utvikling er 
avsluttet 

o Implantater erupterer ikke videre gjennom dentoalveolær 
utvikling 

o Høy alder alene er ingen kontraindikasjon 
 
Klinisk undersøkelse før implantatbehandling 

- Hvorfor og når implantat 
o Enkelt-tannsluker med intakte/periodontalt komprimerte 

nabotenner 
o Tannløshet i lateralsegmentene 
o Tannluker som ikke er egnet for fast protetikk 
o Pasienten ønsker en fast løsning 

- Status lokalis 
o Man trenger 
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§ 1 mm ben på hver side av implantatet i buccal og 
lingual retning 

§ 1.5 mm ben mellom fikstur og nabotanns rotoverflate 
o Toppen av fiksturen bør ligge 3 mm under ECJ 
o Bendefekter 

 
Implantatet står i munnen – hvordan ta vare på et friskt implantat? 

- Se 
o Farge 
o Konsistens 

- Ta på 
o Subjektive symptomer – smerte? 
o Puss 
o Konsistens 

- Mål 
o Festenivå 
o Blødning 
o Puss 

- Hjelpemidler 
o Lommedybdemåler 

§ Finnes egne for implantater i plast, som bøyer av om 
man bruker for mye krefter 

o Ta rtg 
o ...og vit hva som er friskt! En lomme kan være bare den 

naturlige avstanden fra bennivået rundt fiksturen og opp til 
gingiva 

§ Ta rtg etter implantatet er satt, så har man noe å 
vurdere ut fra 

- Viktig at protetikken gjør det mulig for pasienten å holde det rent 
 
Diagnose 

- Peri-implant mucositt 
o Ikke bentap, men BOP og/eller suppurasjon 
o Forekomst – 43 %  

- Peri-implantitt 
o Endringer i bennivå, tilstedeværelse av BOP og/eller 

suppurasjon med eller uten samtidig forverring av LDM 
o Forekomst – 22 % 

 
Risikofaktorer for biologiske komplikasjoner (peri-implantitt) etter 
implantatet er satt 

- Ubehandlet periodontitt 
- Dårlig oral hygiene/ikke tilrettelagt for å holde det rent 
- Ingen støttebehandling 
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o De MÅ inn i et vedlikeholdsregime 
- Røykeslutt/avvenning bør tilstrebes 
- Alkoholforbruk 
- Diabetes 
- Implantatoverflate (nå er de fleste like, større variasjoner før) 
- Keratinisert mucosa 
- Genetikk/genetiske mønstre 
- Kliniker/tannlege 

o Sementoverskudd 
o Plassering av fikstur 
o Protesedesign 

Behandling 
- Ikke-kirurgisk 

o På titanoverflaten må man være litt mer skånsom enn på 
suprakonstruksjonen 

o Vedlikeholdsbehandling, vil ikke hjelpe som behandling ved 
peri-implantitt 

o PerioFlow 
§ Glycinpulver 
§ Kommer ned og får brutt biofilmen 

o Labrida SmartBrush 
§ Rekebørsten 
§ Antibakteriell 
§ Brukes på vinkelstykke, med anestesi 

o Carbon kyretter 
§ Vil ikke skade titanoverflaten 
§ Fjerner ikke tannstein, men bryter biofilmen 

• Tuppen vil brekke om man prøver å fjerne 
tannstein med den 

o Titancuretter 
§ Skader ikke titanoverflaten 

o Klorheksidingel 
§ Legges ned i lommer rundt implantater vha sprøyte 

o Tetrasyklin slurry 
§ Løs opp en tablett tetrasyklin i saltvann og rens i 

lommen med Labrida-børste 
§ Bruker på mucositter som ikke noe annet har hjulpet på 

- Kirurgisk  
o 4 måter 

§ Osteoplastikk 
• Konturer benet 

§ Reseksjon 
• Fjern bløtvev – apicalforskyve det 
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§ Regenerasjon 
• Bygge nytt ben rundt 
• Jo fler vegger rundt defekten, desto bedre å 

bygge ben 
 

§ Implantoplastikk 
• Modifiser titanoverflaten for å lette renhold 

o Verktøy 
§ Skyllemidler 

• Saltvann 
• Vannstoff 

§ Titancuretter 
§ Gasbind 
§ Vanlige curetter 

• På bløtvev – ikke titan! 
§ Titanspisser til ultralydscaler 

o Dypp gasbind i vannstoff og skrubb implantatoverflaten 
§ Vil bryte biofilmen i gjengene 

 
Hva er vellykket implantittbehandling? 

- Fravær av dype lommemål med BOP/suppurasjon og ingen økning i 
bentap 

 
Vedlikeholdsbehandling 

- Alle risikopasienter eller pasienter som har fått behandling for peri-
implant mucositt eller peri-implantitt bør gå til 
vedlikeholdsbehandling og få brutt biofilmen hver 3. mnd 

 
Take home message 

- Implantater er for de fleste 
- Implantater er ikke farlig 
- Forebygge 
- Peri-implantitt må opereres 
- Oppfølging! 
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TkMN har fått ny leder 
 
Den 1. juli 2018 tiltrådte 
Patrik Cetrelli som 
administrerende 
direktør på 
Tannhelsetjenestens 
kompetansesenter Midt-
Norge (TkMN). Patrik 
kommer fra stillingen 
som klinikkleder for 
Støren tannklinikk, og 
som IKT-ansvarlig i Den 
offentlige 
tannhelsetjenesten. I en 
overgangsperiode vil han fortsette i sin rolle som IKT-ansvarlig for 
tannhelsetjenesten i Trøndelag Fylkeskommune hvor han har en 50% 
stilling inntil det er funnet en erstatter. Som en følge av sammenslåingen av 
fylkeskommunene gjennomføres det for tiden store forandringer på IKT-
strukturene, og fylkestannlegen og Patrik er opptatt av at disse endringene 
skal avsluttes på en god måte.  
 
I tillegg er Patrik nestleder i Sør-Trøndelag tannlegeforening, en rolle han 
ønsker å videreføre. Patrik forteller «I forkant av ansettelsen undersøkte 
jeg og fikk avklart at bytte av stilling ikke skulle påvirke vervet som 
nestleder i vår fantastiske lokalforening. Jeg er ikke sikker på at jeg villet 
byttet jobb dersom jeg ikke kunne fortsette å arbeide i foreningen. Jeg tror 
også at kjennskapen til Sør-Trøndelag tannlegeforening, samt 
medlemmenes arbeidshverdager og behov, vil komme til nytte når jeg 
sammen med ansatte skal fortsette å utvikle kompetansesentret til en 
spennende og nyttig samarbeidspartner for hele tannhelsetjenesten.»  
 
TkMN er en spennende arbeidsplass med mange interessante 
utfordringer, det er mye å sette seg inn i og det blir lange dager. Det å 
starte opp i denne lederjobben kommer i en god periode i livet der barna 
er store og selvgående. TkMN har eksistert som et senter i fire år, og selv 
om mye er vel etablert, så er det en del gjenstår å få på plass. Politiske 
vedtak og endringer i Helsedirektoratets regelverk medfører nye 
oppgaver og tilpasninger ved de regionale odontologiske 
kompetansesentrene. 
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Patrik tror det blir en spennende hverdag med mange ulike 
arbeidsoppgaver og oppdrag. Senteret har mange flinke 
spesialisttannleger og assistenter, og et meget kompetent forskningsmiljø i 
utvikling med både lokale og nasjonale prosjekter som HUNT4, NorJIA 
(barneleddgikt og oral innvirkning) og SNOWMED (nytt kodeverk som 
erstatter ICD-10). Senteret har flere spennende samarbeidsavtaler med 
både NTNU og St.Olavs, samtidig som de samarbeider med andre 
nasjonale og internasjonale institusjoner. 
 
Patrik roser de hyggelige medarbeiderne som har tatt imot ham på en 
veldig fin måte. TkMN er en arbeidsplass med meget positiv stemning som 
han gleder meg til å bidra til. Den nye direktøren har ambisjoner om å 
videreutvikle den gode arbeidsplassen, og gjøre TkMN til en foretrukket 
samarbeidspartner for alle som har det orale miljøet som kontaktflate. Han 
sier at de skal utvikle ny kunnskap og heve kompetansenivået innenfor 
hele tannhelsetjenesten, både når det gjelder pasienter, forskning, 
videreutdanning, tilrettelagt behandling, hospitering, kurs, rådgivning og 
innovasjon. 
 
 
Vi vil ønske Patrik masse lykke til i den nye stillingen! 
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Miniportrett 
  

Kenneth Brænd 

 

Alder: 29 år 

Sivilstatus: Singel 

Utdanning: Odontologi, Universitetet i 
Oslo, ferdig januar 2015 

Arbeidsplass: ORIS Dental Trondheim 
og Orkanger 

På fritiden: Trening, sport, reise og 
alltid klar for en sosial sammenkomst 

 

 

 

Hvorfor jeg ble tannlege: Det var faktisk en del medelever på VGS som 
fikk meg interessert for yrket, ettersom de gjerne ville bli tannleger. Lang 
historie kort – her sitter jeg som tannlege, mens de holder på med helt 
andre ting. Skal dog nevnes at jeg ikke har angret et sekund på valget! 
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10 kjappe 

1. Sommer eller vinter? Sommer, 

uten tvil! 

2. Vin eller øl? Ja takk, begge 

deler 

3. Perio eller kons? Kons 

4. Spise ute eller hjemme? Ute i 

godt selskap 

5. Brun pub eller diskotek? 

Kommer an på klientellet jeg 

er med 

6. Mer eller mindre enn 50.000 

poeng  

på snap? Milevis over 50.000, 

er en ganske aktiv "snaper" 

7. Hus eller leilighet? Leilighet 

8. Ferie i Norge eller utlandet? Utlandet – sol, varme, strand 

9. Hund eller katt? Katt  

10. Favorittmat? Meksikansk  
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Møteplan 
 

Årsmøtekurs, Nord-Trøndelag tannlegeforening 

28.-29. september 

Scandic Stiklestad Hotell 

 

Medlemsmøte, Sør-Trøndelag tannlegeforening 

15. november 

Danske Bank  

  

Annonse halvside Dental Sør 
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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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Annonse halvside LIC Scadenta 


