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Redaksjonelt
Desembers vakreste eventyr, det alle har ventet spente på; endelig er
årets siste nummer av Kontaktpunktet ute. Og for å gjøre litt ekstra stas på
siste utgave i 2018 kjører vi en julekonkurranse; Gjett hvem som skjuler
seg bak nissemasken! Det vanker heder og ære, samt en overraskelse til
vinneren som offentliggjøres i neste nummer. Ellers regner vi med at folk
er godt inne i julebordsesongen, og gleder seg til noen dager fri. Da kan
dere benytte sjansen til å bli litt bedre kjent med æresmedlem Turid
Seime, samt lese dere opp på oppdatert info innen strålevern og
røntgenrøntgendiagnostikk.
Nyt siste del av 2018, vi ses i 2019.
God jul og godt nyttår!
Med vennlig hilsen
Siri Ljøkjel og Lise Hagen
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Leder
Kjære venner og kolleger,
I skrivende stund nærmer julen seg med stormskritt.
Jeg håper alle har en fin adventstid og har mulighet til å puste ut og nyte
høytiden uten alt for mye stress.
Mange har sikkert fått med seg Legeforeningens kampanje Gjør kloke valg.
Nå er også Tannlegeforeningen med på denne.
Kampanjen retter seg både mot fagpersonell og mot pasienter. Kampanjen
skal oppfordre til samtale om å finne helsetjenester som
- det er god evidens for
- ikke påfører skade
- virkelig er nødvendig
NTF jobber nå med å utarbeide en liste til tannleger med viktige faktorer
man bør tenke over i så henseende.
Pasienter oppfordres av både Legeforeningen og NTF til å stille
behandleren sin følgende spørsmål:
- Trenger jeg denne testen / prosedyren / behandlingen?
- Hva er risiko og bivirkninger?
- Finnes det alternativer?
- Hva skjer hvis jeg ikke gjør noe?
Det vil komme mye informasjon om kampanjen fra NTF i tiden som
kommer, og jeg oppfordrer alle i STTF til å sette seg inn i den og lese mer
på NTFs nettside. Link ligger godt synlig på forsiden.
Ellers har NTF hentet ut mye statistikk om etterutdanning den siste tiden.
Det er fortsatt en del som ikke har noen etterutdanningstimer, også av våre
medlemmer. Noen av disse mener at det er vanskelig å registrere timer og
andre mener at det ikke er nok egnede kurs i lokalområdet.
Jeg kommer derfor til å gå raskt igjennom hvordan man registrerer
etterutdanningstimer på NTFs hjemmeside på neste medlemsmøte, og jeg
tar gjerne imot forslag om hvordan det er bedre for medlemmene våre å få
deltatt på kurs som gir etterutdanningstimer.
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Man vil alltid få timer for å delta på medlemsmøter, men kanskje vi kan
gjøre det enklere for å få fler til å delta?
Et problem er nok at Trondheim er langt å reise for endel, men sist vi
prøvde å ha et desentralisert møte, måtte vi avlyse pga manglende
påmelding.
Torsdager kan også være en vanskelig dag å komme på for mange, er det
bedre å ha det på en fredag ettermiddag, evt. en lørdag/søndag
formiddag for at tilreisende kan ha bedre mulighet for å bli med?
Kanskje ikke kursene er interessante nok? Vi tar svært gjerne imot forslag
til kurs, om hva dere vil lære mer om og gjerne også om spesifikke
foredragsholdere! Vi er så heldige at vi har råd til å hente inn flinke folk fra
andre steder, så ikke nøl med å foreslå foredragsholdere vi må fly inn.
Ellers er TANK-kursene gratis for alle medlemmer, og gir godt med
etterutdanningstimer. Kan anbefales! Mange av disse egner seg også for å
bruke på klinikkmøter, man kan gå gjennom de med hele klinikken og få
en oppfriskning innen f.eks. strålevern.
Midt-Norgemøtet 2019 er også straks klart, mer info om dette kommer
snart. Bare gled dere! Her vil det selvsagt også bli masse
etterutdanningstimer å hente J
Ha en riktig god jul og en fredfull høytid, alle sammen.
Julehilsen fra
Tine Solheim
Leder, Sør-Trøndelag tannlegeforening
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TkMN flytter til nye lokaler i Miljøbygget
Fra desember 2018 finner du TkMN i helt nye lokaler i Teknobyen, nærmere bestemt
Miljøbygget. Store deler av andre etasje er bygget om for å tilpasses TkMN med
klinikkdrift, tilrettelagt behandling og forskning innen tannhelse. Så når andre har begynt
å tenke på julegaver, julemat og juletre, så jobber man hardt på TkMN for å få pakket
ned virksomheten i flytteesker. Vi gleder oss til snart å kunne ta imot pasienter og
samarbeidspartnere i de flunkende nye lokalene våre!

Demonterte uniter på rekke og rad i påvente av utskiping.

For et par år siden innså TkMN at virksomheten hadde vokst seg ut av dagens lokaler i
NTNU Handelshøyskolen, og behovet for mer areal ble en realitet. Samtidig var NTNU
gjennom en stor fusjon med etablering av et nytt fakultet for økonomi som også hadde
behov for plass. TkMN var imidlertid fornøyd med beliggenheten med nærhet til både
NTNU Gløshaugen og St. Olavs hospital som er to av våre største samarbeidspartnere.
Tannhelsetjenestens kompetansesenter Midt-Norge IKS – Klæbuveien 70, 5 7030 Trondheim – post@tkmidt.no
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KLP Eiendom har de siste årene jobbet med å etablere Teknobyen med fokus på
helserelaterte organisasjoner, og når Teknobyen ligger ett over gaten for NTNU
Handelshøyskolen og samtidig hadde ledige lokaler for TkMN, så var grunnlaget lagt for å
planlegge en flytting av TkMN i løpet av 2018.
I strategiplanen for 2018-2021, legger TkMN opp til utvidelse av aktivitetene både innen
forskning, klinikkdrift og tilrettelagt behandling. Nye og større lokaler gjør realisering av
strategiplanen mulig, og vi er allerede i gang med utvidelse av virksomheten for å
iverksette strategiplanen.
Innen forskning er TkMN prosjektleder av HUNT4 Tannhelse, et unikt prosjekt på
verdensbasis som danner grunnlag for god forskning innen tannhelse i mange år
framover.
Innen tilrettelagt behandling er etterspørselen stor, og vi øker nå kapasiteten på TkMN
for å kunne hjelpe flere pasienter gjennom TOO-prosjektet. Det er også behov for å øke
mottaksapparatet for disse pasientene, og kurs gjennomføres nå for både private og
offentlige tannleger som er interessert i å ta imot denne pasientgruppen. Kursene
avholdes både i Trondheim og på Steinkjer. Kursene kommer snart til å bli annonsert. Vi
oppfordrer til å delta på kurset selv om man velger å ikke ta imot TOO-pasienter. Kurset
vil også gi kursdeltakerne en bedre forståelse for pasienter som har det vanskelig i
behandlingssituasjonen, og de vil få med noen verktøy på veien hjem til egen
behandlingshverdag.

På klinikken er vi stolte av å kunne tilby behandling innen alle tannlegespesialiteter, og
ikke minst kan vi tilby flerfaglig behandling når alle spesialisttannlegene er samlet under
ett tak.
Tannhelsetjenestens kompetansesenter Midt-Norge IKS – Klæbuveien 70, 5 7030 Trondheim – post@tkmidt.no
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Hjemme hos æresmedlem – Turid Seime
Turid Seime kom til verden den 17. februar
1940 i Valldal på Sunnmøre. Hennes far kom
fra Breim i Nordfjord og var handelsbestyrer
på Valldal Handelsløsning. Hennes mor kom
fra Orten, en liten øy utenfor Molde, og var
kontormedarbeider på handelslaget. De fikk
to døtre; Turid og hennes storesøster. I Valldal
hadde Turid en aktiv oppvekst med både
idrett og musikk. Hun gikk på Muri skole, der
det var så få elever at to og to trinn fikk
undervisning sammen. Etter 7 år her gikk
Turid ett år på framhaldsskole med
skolekjøkken, håndarbeid og engelsk som nye
fag.
I en alder av 14 år flyttet Turid hjemmefra for å gå på Tingvoll
Statsrealskole. Her bodde hun på hybel. Reisen mellom Valldal og Tingvoll
tok en hel dag med buss og båt, så hun var bare hjemme i feriene. Etter to
år på realskolen vendte Turid snuten sørøst for å gå på Eidsvoll offentlige
landsgymnas. Her gikk hun tre år på reallinja.
Hun var med i aktiviteter på skolen; sangkor,
gymnassamfunnet, og drev selvfølgelig med
idrett. Både slalåm, friidrett og håndball
opptok fritiden til Turid, som alltid har vært
interessert i sport. Et høydepunkt fra
ungdomstiden var da hun under et nasjonalt
sommer-storslalåmrenn på Trollstigen delte
rom med Inger Bjørnbakken, som nylig var
blitt verdensmester i slalåm.
Da Turid skulle velge studieretning var det
ønsket om å flytte til Oslo som var høyest. Hun
søkte både på odontologi, medisin og
kjemilinje i hovedstaden, men kom først inn
på medisin i Bergen. Det fristet ikke å flytte til
byen mellom de syv fjell, så gleden var stor
da hun fikk tilbud om studieplass på
tannlegehøyskolen i hovedstaden. Fra 1959 til
1963 studerte hun odontologi, og ble
uteksaminert sammen med et storslått kull

Turid viser stolt fram en
sølvskål som hun fikk etter å ha
vunnet sammenlagte resultater
i slalåm, langrenn og friidrett,
arrangert av Odontologforeningen, tre år på rad.
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med flere superskarpinger. De var et engasjert kull hvor flere var aktive i
foreningen og tannlegepolitikk. Flere ble medlemmer av hovedstyret,
dekaner, fylkestannleger og spesialister. På tannlegehøyskolen var hun
formann i odontologforeningen, og var aktiv med håndball og slalåm i KSI
(Kvinnelige Studenters Idrettsklubb).
Etter studiet ønsket Turid seg til Kirkenes for pliktår som distriktstannlege.
Det bød på nye og store praktiske utfordringer. Ekstraksjon og helproteser
var den behandlingen de fleste pasientene foretrakk, så Turid ble blant
annet god på tanntrekking, selv om hun ofte forsøkte å overbevise
pasientene om å beholde sine egne tenner. Turid var to år i Kirkenes, før
ferden gikk videre til Hamar, der søsteren
bodde. Her jobbet hun 1,5 år som
skoletannlege og tok i tillegg kveldsvakter
som allmenntannlege hos en oralkirurg i
Elverum. Både i Kirkenes og på Hamar var
Turid aktiv i lokalforeningene og i idrett.
I mai 1967 flyttet hun til Trondheim. Her fikk
hun jobb hos en tidligere medstudent som nå
var kjeveortoped og arbeidet i farens praksis i
Astoriagården, nå kjent som Byhaven. På den
tiden var det snakk om at det skulle bli et
odontologisk fakultet i byen og Turid tenkte at
det kunne være gøy å jobbe som instruktør. I
tillegg hadde et ledig kontor til henne på
denne klinikken, og hun bestemte seg for å
prøve trønderhovedstaden. Etter hvert kom
det en praksis til salgs på Torget, som Turid
kjøpte. De hadde et godt arbeidsmiljø på
klinikken, og Turid hadde flinke
assistenttannleger som tok godt vare på
pasientene. Som tannlege brukte hun å sette
seg inn i pasientens situasjon, både økonomisk
og ellers. Hun planla nøye og tok seg tid til å
forklare. Hun var samtidig tydelig og bestemt,
noe som ble satt pris på av pasientene.
Protetikk var favorittfagfeltet. På grunn av
artrose fikk Turid trøbbel med fingrene på
slutten, og måtte derfor trappe ned. Hun
fortsatte likevel å jobbe på klinikken i 6-7 år
etter at hun solgte i år 2000.

Turid i bokhjørnet og med
sportsutstyret.

9

I tillegg til å drive privatpraksis fant Turid tid
til andre aktiviteter også i Trondheim. I 1968
tok hun flysertifikatet. Hun spilte håndball i
Sportsklubben Freidig, ble forbundsdommer i
håndball og formann i Trondheim
håndballkrets. I tillegg var hun aktiv i Norges
Idrettsforbund, visepresident i fire år,
styremedlem i Norges Olympiske komité i 12
år, og leder i fire olympiske leker. Gjennom
dette har Turid fått reist rundt i verden og
opplevd mye. Også i tannlegeforeningen har
Turid vært engasjert. Hun har hatt mange verv
både lokalt og nasjonalt, og hun satt fire år
som president i NTF. Turid har velfortjent fått
hederstegn i gull for sin innsats i
Turid med flysertifikatet.
tannlegeforeningen, samt hederstegn fra
idretten. Vi er stolte av å få presentere henne for dere.
Kjappe spørsmål:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Sommer eller vinter? Sommer
Vin eller øl? Vin
Ex eller endo? Ex
Spise hjemme eller på restaurant? Hjemme
Brun pub eller diskotek? I hvert fall ikke diskotek
Ferie i Norge eller i utlandet? Norge (om sommeren)
Hund eller katt? Katt (Hadde en katt ved navn Erik i
barndommen, som viste seg å være hunnkatt)
8) Favorittmat? Fisk, i alle varianter. Helst selvfangst
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Medlemsmøte
En vellykket behandling starter med en god
røntgentolkning og diagnostikk
Foredragsholder: Gro Wilhelmsen Hustvedt,
utdannet tannlege og spesialist i kjeve- og
ansiktsradiologi ved Det odontologiske fakultet,
Universitetet i Oslo. Har lang erfaring som
allmenntannlege i privatpraksis og ved oralkirurgisk
seksjon, avdeling for øre-nese-hals ved Stavanger
Universitetssykehus. Nå ansatt ved avdeling for
radiologi ved Stavanger Universitetssykehus, samt
selvstendig næringsdrivende radiolog for flere
allmenn- og spesialisttannklinikker med CBCT.
Referat av Siri Ljøkjel.
Lover og regler
- Strålevernloven
o Personell skal ha årlig relevant opplæring i strålevern og
strålebruk
o Apparatspesifikk opplæring, skal være dokumentert
Nytt for tannleger i 2018
- Ny veileder (Veileder 14)
o Omhandler strålebruk innen odontologi, herunder bruk av
røntgenapparater, lasere og herdelamper
- I tillegg:
o Strålevernloven og forskriften
o Veileder 5: omhandler medisinsk bruk av røntgen og MRapparatur, herunder odontologi
o Veileder 5B: omhandler representative doser for
røntgenundersøkelser
o Strålevern Info 8.10: krav til bruk av CBCT i odontologisk
virksomhet
- Innen 2018:
o Mål: alle skal bruke firkantet konus som standard ved intraoral
røntgen
§ Reduserer stråledosen med 50-80% ved intraorale
røntgenundersøkelser
§ Viktig tiltak for å optimalisere røntgenundersøkelsen
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Bruk av rund kollimering som standard anses ikke som
optimal metode etter 2018
Melding av strålekilder (anskaffelse, fjerning og flytting) gjøres på:
https://ems. nrpa.no
o Melding identifiseres med et unikt meldenummer
o Når ferdigbehandlet mottas bekreftelse på e-post
Statens strålevern utførte tilsyn ved 9 tannklinikker i 2015
o De alvorligste avvikene:
§ Manglende service på røntgenapparatene
§ Rutinemessige OPG-undersøkelser av alle nye
pasienter
o Kun 1 av 9 hadde firkantet kollimator på intraoral røntgen
Statens strålevern ønsker:
o Merking av alle røntgenapparater og alle rom med
røntgenapparater
§

-

-

-

De tre grunnprinsippene i strålevern:
- Berettigelse
o All strålebruk skal være berettiget
o Nytten ved å få stille diagnosen skal være større enn risikoen
ved stråling
o Skal ha betydning for diagnosen, og for videre behandling
o Alternative metoder uten bruk av ioniserende stråling bør
vurderes først
- Optimalisering
o Best mulig diagnostisering med lavest mulig stråledose
o Riktig undersøkelse til riktig problemstilling
o Vite om og bruke faktorene som påvirker bildekvaliteten
o Kunnskap, kvalitetssikre og optimaliser:
§ Røntgenapparat og undersøkelsesteknikk
§ Bildemottaker, bruk av bildeholdere ved IO
§ Beskyttelsesutstyr
§ Bildelagring og betraktningsforhold
- Dosegrenser
o Publikum: 1 mSv/år
o Yrkeseksponerte over 18 år: 20 mSv/år
§ Gravide yrkeseksponerte: dosen til foster skal ikke
overstige 1 mSv
o Øyelinse: 20 mSv/år
§ Tidligere lå grensen på 150 mSv/år, men det har vist
seg at øyelinsen er mer strålefølsom enn først antatt
§ Stråleindusert katarakt
o Fra en tannklinikk: maks 0,25 mSv/år
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Strålevern på klinikken
- Bly i veggene
- I mange tilfeller vil avstand mer enn 2 m være nok
o Dobler man avstanden, blir dosen en fjerdedel
- Anbefaler personal å gå bak en skjermet barriere
- Ikke behov for dosimetri
- Hva trenger vi av personlig verneutstyr?
o Verneutstyr er ikke påkrevd ved intraoral røntgen eller
panoramarøntgen
o Til pasient:
§ Thyroideabeskytter
• Må være over thyroidea, og tett inntil halsen
§ Steile opptak:
• Steilt oppover: til øyelinsen
• Steilt nedover: til spyttkjertlene
§ Strålefølsomme organer:
• Thyroidea, spyttkjertler og øyelinsen
§ Blyfrakk
• Til pårørende eller personal som må oppholde
seg i eksponeringsområdet
• Skal ikke brettes, da kan blytrådene sprekke,
og den har ikke samme effekt
§ Gravide: ca. 1% kommer ned til magen
• Derfor minimal effekt av blyfrakk (kun for at
pas. skal føle seg tryggere)
- Pasienter i fertil alder:
o Kvinner i fertil alder skal alltid spørres om de er gravide før
undersøkelsen
o Vurder undersøkelsens nødvendighet, skjermingstiltak,
redusering av antall bilder eller utsettelse av undersøkelsen
o For undersøkelser av hode, nakke, tannrøntgen, ekstremiteter,
røntgen thorax og mammografi er det ikke behov for spesielle
forhåndsregler fordi stråledosen til fosteret er neglisjerbar
- Dentale stråledoser vs. flytur
o 2-3 intraorale bilder tilsvarer 1 time i fly
o 1 OPG tilsvarer 2-3 timer i fly
o En CBCT-us med et avbildet felt på ca. 4 x 8 cm med standard
innstilling tilsvarer 7 timer i fly

Oppsummering strålevern:
- Vi skal ta de bildene vi har nytte av
- Med så god kvalitet som mulig
- Samtidig som vi utsetter pasienten for så lav stråledose som mulig
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Systematisk granskning:
Gransk hvert bensegment hver for seg og sammenlign begge sider:
1. Benbegrensningen først (intakt og kontinuitet, normal bredde)
2. Deretter spongiøst ben (homogen benstruktur)
3. Sjekk så indre strukturer som kanaler, foramina og sinus (intakte
vegger med normal bredde)
-

Mandibula inkl. kjeveledd
Maxilla og harde gane
Sinus og nesekaviteten
Zygomaticus
Bløtvev (bl.a. bløte gane, tunge, lepper, kinn, nesetipp, øre)
Luftrom (bl.a. luftrøret og munnhulen)
Tennene – til slutt, fordi det er de vi kjenner best

Hvordan gjøre en systematisk radiologisk granskning og tolkning av en
patologisk prosess i kjevene?
- Sentrale opplysninger i en radiologisk beskrivelse er:
1. Lokalisasjon
2. Periferi og form (utstrekning)
3. Intern struktur (radiolucent, radiopak, miks)
4. Påvirkning av nabostrukturer som tenner, cortikalt ben, canalis
osv. Vitalitetstest av tenner er viktig for
differensialdiagnostisering!
Bildedannende undersøkelser og når de bør brukes:
Panoramarøntgen
- Fordeler:
o Gir en god oversikt over tannstatus og omkringliggende ben
o Relativt lav stråledose
- Ulemper:
o Viser ikke tre-dimensjonalt
o Overlappende anatomiske strukturer
o Ofte feilinnstilling av pasienten
o Ujevn forstørrelse i bildet (10-70%)
Medisinsk CT (computer tomografi)
- God på både ben, tenner og bløtvev
- Høy stråledose
MR (magnetisk resonans)
- Best på bløtvev, god på ben (ikke-ioniserende stråling)
- God på å differensiere sykt vev fra friskt vev, har definert skille
mellom ulike typer vev
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CBCT (cone beam CT)
- Best på ben og tenner, ikke god til bløtvev
- Lav stråledose
Ultralyd
- Best på bløtvev, svakere i dybden (ikke-ioniserende stråling)
- 2 plan
- Spyttstein
Scintigrafi/PetCT – god ved infeksjoner, leddbetennelse, spredning av kreft
- For eksempel dårlig bentilheling og mye smerter over lang tid etter
fjerning av visdomstann
o Scintigrafi viser betennelsestilstand
o Påvist osteomyelitt
CBCT
Over 50 ulike typer CBCT på markedet i dag, med ulike snittyper og størrelse
på opptaksområder
Anatomiske plan:
- Koronal plan
- Sagittal plan
- Axial plan
- Oblique varianter
Sammenlignet med medisinsk CT:
- Lavere kostnad
- Krever mindre plass
- Mer pasientvennlig
- Lavere stråledose (3-6 ganger lavere)
- Relativt enkel teknisk håndtering
- Gir tynnere snittbilder og gjengir små detaljer bedre enn ved en
medisinsk CT
- Er et godt diagnostisk og preoperativt verktøy innen kjeve- og ansikt,
samt ØNH-området
Begrensninger ved CBCT:
- Økt kostnad (spesielt uten Helfo-refusjon) og økt stråledose til pasient
sammenlignet med OPG/intraoral røntgen
- Begrenset tilgjengelighet
- Mer støy i bildet
- Dårlig bløtvevskontrast
- Mer sensitiv for:
o Bevegelsesartefakter
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o

Metallartefakter (amalgamfyllinger, kroner med metall,
implantater) og rotfyllinger
§ Skjuler/simulerer bentap og rotfrakturer

Stråledose:
- CBCT bihuler tilsvarer ca. 3 OPG-opptak
Fordel med bruk av CBCT ved planlegging av tannfiksturinnsetting
- Preoperativ vurdering av tannfiksturområdet i flere plan og
anatomiske strukturer
• Kvantitet og kvalitet av benet
• Undersnitt og defekter i benet
• Vinklingen av alveolarkammen
- Ingen overlappende anatomiske strukturer
- Uniform forstørrelse og nøyaktige målinger innenfor ca. 1 mm
Visdomstenner og relasjon til canalis (på OPG):
a. Mørkt bånd projiseres over roten
b. Tap av lamina dura der kanalen krysser over
c. Apikal innsnevring av roten over kanalen
d. Apikal avbøyning av roten
e. Plutselig avbøyning av kanalen
f. Tap av kanalens corticale begrensning
g. Innsnevring av kanalens corticale begrensninger
(6 ganger risiko for relasjon i punktene skrevet i blått)
Radiologen er avhengig av en god henvisning for å gi en god radiologisk
epikrise
- Kliniske funn og tentativ diagnose
- Kort anamnese, status (generell og spesiell)
- OBS! Skriv hvis det er planlagt/vurdert fjerning/operativt inngrep, for
da kan radiologen gi Helfo-refusjon
o ICD-10 kode og innslagspunkt føres på henvisningen
o Ved utredning av uspesifikk smerte kan man bruke «atypisk
ansiktssmerte» (G50.1), men kun hvis man ikke har noen annen
diagnose å benytte, og det er planlagt/vurdert
refusjonsberettiget behandling
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Eksempler på kasus med korte beskrivelser (har dessverre ikke bildene)
Kasus 1
Apikal periodontitt 17, henvist for CBCT.
- CBCT viste fortetning av maxillarsinus og frontale sinus. Kunne vært
risiko for hjerneabscess.
- Behandling: Ekstraksjon. Ingen puss ved ekstraksjon pga mye
granulasjonsvev i sinus. Etter grundig fjerning av granulasjonsvev ble
det mye pussevakuering.
- Dette ville kanskje ikke blitt gjort uten CBCT.
Kasus 2
Pasient med vedvarende symptomer etter rotfylt 25, dype fyllinger 26 og 27,
begge pos. sens.-test. 25, 26 og 27 perkusjonsømme ved forkjølelse. Henvist
for CBCT for vurdering av rotsprekk 25 eller apikal patologi 26/27.
- CBCT viste apikal periodontitt 27 og fortykket sinusslimhinne i relasjon
til oppklaringen.
- Behandling: 27 rofylt, og pas. ble symptomfri.
- Dette ville vært vanskelig å diagnostisere sikkert uten CBCT.
Kasus 3
Tilfeldig funn på OPG: radiopak struktur på ramus. Henvist for CBCT.
- Viste seg å være kalsifisert lymfeknute. Viktig da å utrede årsak til
dette – bakenforliggende sykdom. Viste seg å være tuberkulose.
Kasus 4
Øm i tidligere rotfylt tann 16. Revisjonsbehandlet med intense smerter og
hevelse i kinn ved avsluttet behandling. OPG viser overskudd apikalt. Henvist
for CBCT
- CBCT viste fortykket sinusslimhinne og apikalt overskudd av
rotfyllingsmateriale.
- Behandling: Fjerne rotfylling og la tannen stå åpen. Symptomfri etter et
par dager.
Kasus 5
Hevelse og smerter høyre overkjeve: OPG viser divergerende røtter 25/26.
Henvist for CBCT
- CBCT viste oppklaring mellom røttene. Viste seg å være keratocyste.
- Behandling: Keratocysten fjernes, og pasienten skal følges opp i 10 år
med årlig OPG. Ved mistanke om funn på OPG, skal den henvises til
operatør for CBCT.
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Kasus 6
Smerter fra tann 12. Intraoralt røntgen viste utydelig oppklaring apikalt 12.
Pos. sens.-test. Henvist for CBCT
- CBCT viste tydelig oppklaring mesialt for apeks. Dens invaginatus 12.
- Behandling: Rotfylt bikanal 12, forsatt vital hovedkanal. Fikk
bentilheling og tannen ble symptomfri.
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Jubileumsfest STTF 125 år
Den 15. september feiret STTF 125-årsjubileum. Foreningen inviterte
medlemmene til kursdag på Clarion Congress og Hotel Brattøra,
underholdning i Nidarosdomen og festmiddag i selveste Kongesalen i
Erkebispegården.

Lokale spesialister
holdt er svært
interessant kurs
basert på ulike
spennende kasus.
Fra venstre:
Bjørn K. Brevik,
Eva Børstad,
Eivind Skaar,
Odd Bjørn Lutnæs,
Kristoffer Aavatsmark,
og Mats Säll.
Arnt Einar Andersen
ledet kurset.
Henrik Syse holdt
foredrag om etikk og
tannbehandling i en
verden i rask
endring.
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Orgelspill i Nidarosdomen før festmiddag i Kongesalen.
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Tale fra vår fantastiske leder, Tine
Solheim.

Tale fra NTFs president, Camilla Hansen
Steinum

Anne Grethe Beck Andersen fortalte om
historien til lokalforeningen vår.

Fornøyde fjes fra Brundalen Tannklinikk.
Fra venstre: Marte Sognnes, Ingrid
Christoffersen, Torunn Aasan, Julie Toft,
Ingunn Hareide Venås.
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Sondre Justad og Trondheimssolistene
med fortryllende musikk.

Mads Bones var kveldens
toastmaster.
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Tannlege og spesialist i oralkirurgi Tamas Hasulyo etablerer
praksis på Orkanger
Jeg vil med dette bekjentgjøre at jeg etablerer oralkirurgisk
praksis på Orkanger.
Jeg ble utdannet oralkirurg i 2015, og har praktisert i
Trondheim siden 2016. Jeg gleder meg til å begynne ved
klinikken på Orkanger og ta et nytt steg i min karriere.
Jeg tar i mot henvisninger for følgende tjenester:
-

Ekstraksjon av tenner/røtter
Kirurgisk fjerning av retinerte tenner/røtter
Innsetting av implantater
Pre-protetisk kirurgi (inkl. benoppbygging, sinus-lift, alveoplastikk)
Vurdering/behandling av oralmedisinske problemer
Vurdering/biopsi av slimhinneforandringer
Apicectomi av tenner
Bløtvevsplastikk: frenulectomi, lukking av oroantral fistula
Vurdering/behandling av TMD
Blottlegging av retinerte tenner
Cystectomier

Klinikken ligger på Amfi Orkanger med gratis parkering utenfor senteret. For
pasienter som kommer med buss er av- og påstigning på Orkanger skysstasjon, som
er nærmeste nabo til klinikken.
Besøksadresse:
Oris Dental Orkanger
Orkdalsveien 113
(Amfi Orkanger, 2. etasje)
7300 Orkanger

Postadresse:
Oris Dental Orkanger
Postboks 56
7300 Orkanger

Med vennlig hilsen,
Tamas Hasulyo
Tannlege, spesialist i oralkirurgi
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Julekonkurranse – hvem skjuler seg bak nissemaskene?
Greier du å se hvem som skjuler seg bak nissemaskene?
Send inn dine forslag på e-post: lisehagen90@gmail.com.
Merk svaret med navn og adresse.

Nisse 1

Nisse 2

Nisse 3

Vi trekker en vinner i neste utgave av Kontaktpunktet, som får heder og
ære, samt en overraskelse i posten.
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Tusen takk for året som har gått, og en
spesiell takk til våre fire flotte
æresmedlemmer, som har åpnet
hjemmene sine for oss dette året, slik at vi
og resten av medlemmene i Sør-Trøndelag
tannlegeforening har fått blitt litt bedre
kjent med dere!

26

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

Styremedlem

Styremedlem

Ingrid Christoffersen
Markaplassen 19
7054 Ranheim
ingrid.christoffersen@stfk.no
Eivind Skaar
Eilert Sunds gate 7
7043 Trondheim
eivos1982@hotmail.com
Knut R. Eidshaug
Heggvegen 4
7059 Jakobsli
knuteidshaug@hotmail.com

Tlf. arbeid 72 81 42 47
Mobil 990 34 813

Tlf. arbeid 73 80 78 80
Mobil 474 00 997

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

Varamedlem

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

Tlf. arbeid 72 85 29 00
Mobil 480 75 047

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

Tlf. arbeid 72 48 56 71
Mobil 905 93 432

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

Tlf. arbeid 72 48 56 71
Mobil 943 39 671

Infosekretær

Vara infosekretær

Tlf. arbeid 73 19 18 00
Mobil 909 54 286
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