
  



 2 

Kontaktpunktet er medlemsbladet for Sør-Trøndelag tannlegeforening 
Ansvarlige redaktører er leder Anne Kristine Solheim og infosekretærer Siri Ljøkjel 
og Friederike Wünsche (vara). 
Opplag: ca. 320 
Innleveringsfrist neste nummer: 1. mars 2022 
Forside: Julemarked i Trondheim, Friederike Wünsche 
 
 
 
 
 
 

Innhold 

REDAKSJONELT 3 

LEDER 4 

ORAL HELSE KLINISK AKADEMISK GRUPPE (KAG) 6 

FAGPROGRAM MIDT-NORGEMØTET 14 

REFERAT GENERALFORSAMLING FOR SØR-TRØNDELAG 
TANNLEGEFORENING 2021 20 

BEHANDLING AV SNORKING OG LETT TIL MODERAT SØVNAPNÉ     
VED HJELP AV TANNSKINNER 25 

KONKURRANSE 29 

OPPSLAGSTAVLE 30 

 
  



 3 

Redaksjonelt 
 
 
Kjære kolleger, 
 
Julen nærmer seg med stormskritt, og det betyr at årets siste utgave 
av Kontaktpunktet er her. I denne utgaven kan dere lese om Oral 
helse KAG – et nytt og spennende samarbeidsprosjekt. Dere finner 
fagprogram for Midt-Norgemøtet, referat fra høstens 
generalforsamling, og informasjon om hvordan diagnostikk og 
behandling av søvnapné kan gjøres på tannklinikken.  
 
Jeg (Siri) vil også bruke anledningen til å takke for meg som 
infosekretær, og gi stafettpinnen videre til Ingrid Beversmark. Jeg 
har stor tro på at hun sammen med Friederike vil gi oss fine 
medlemsblader i årene som kommer! 
 
 
Riktig god jul til dere alle!  
 

Hilsen Siri og Friederike  
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Leder  
 
 
Kjære venner og kolleger,  
 
da er det straks jul og til tross for nye innstramminger og regler, 
håper jeg dere alle begynner å finne juleroen og glede dere til tid 
med familie og de nærmeste. 
 
 
Vi går straks inn i en ny styreperiode, med ny president i foreningen 
og nye tillitsvalgte på plass.  
Jeg håper inderlig at det blir litt mer normale forhold de neste to 
årene, og at vi kan få gjennomført de tingene vi har måttet utsette så 
lenge.  
 
Påmeldingen til Midt-Norgemøtet åpner 16. desember (omtrent 
samtidig som dette kommer ut), og jeg tror det blir stor pågang fra 
hele landet. De fleste er nok, som jeg, sulteforet på sosial omgang 
og faglig påfyll, så det er bare å krysse fingrene for at samfunnet er 
åpent nok til at vi kan gjennomføre som planlagt i mars.  
 
Den siste styreperioden har vi bare hatt tre fysiske møter i styret, og 
den tiden håper jeg også snart er forbi. Det er veldig viktig for oss å 
møtes, ha de gode samtalene og utveksle erfaringer for å kunne 
fungere best mulig som et styre. Det er ikke like lett over Teams og 
Zoom.  
 
 
Jeg ønsker dere alle en fredfylt og god julehøytid sammen med de 
dere er glade i. 
 
Fra alle oss til alle dere, en riktig god jul. 
 
Anne Kristine (Tine) Solheim 
Leder, STTF 
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Oral Helse Klinisk Akademisk Gruppe (KAG) 
 
Skrevet av Siri Ljøkjel.  
 
Åpningsarrangement på Dokkhuset 01.11.21 
Oral helse KAG er et samarbeid mellom NTNU (institutt for 
nevromedisin og bevegelsesvitenskap), St. Olavs hospital (Klinikk 
for ØNH, kjevekirurgi og øyesykdommer), TkMidt og Trøndelag 
fylkeskommune (DOT). 
 
Formålet med KAG er å bidra til oppbyggingen av et robust 
regionalt fag- og forskningsmiljø innen oral helse. Prosjektene 
kombinerer utdanning, forskning og klinisk praksis.  
 
Fire satsningsområder:  
 
 
 
 
 
 
 
 
På åpningsarrangementet fikk vi innblikk i de ulike prosjektene som 
Oral helse KAG består av: 
 
 
Framtidsperspektiver oral helse forskning og innovasjon 
Siv Svardal (Helse- og omsorgsdepartementet) 
 
Sektoransvar for forskning – hver sektor har ansvar for forskning på 
sitt område. 
Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2019-2028 
Norges forskningsråd: 

- Gode og effektive helse- omsorgs-, og velferdstjenester 
(Helsevel) 

- God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering 
(Behandling) 
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- Bedre helse og livskvalitet (BedreHelse) 
- Global helse- og vaksinasjonsforskning (Globvac) 
- HelseOmsorg21-monitoren 

o Kommunale og fylkeskommunale helse- og 
omsorgstjenester  

o Samlet oversikt over statistikk om forskning og 
innovasjon innenfor helse og omsorg 

§ For å se hva som forskes på og hvor det trengs 
mer forskning 

- Kartlegging og analyse av tannhelse- og odontologisk 
forskning i Norge (NIFU) 

o Tannhelse lite forskningsfelt 
o Foregår ved de odontologiske fakultetene, og 

finansieres over grunnbudsjettet 
o Få tannleger velger en akademisk retning 
o Publiserer mindre og blir mindre sitert enn våre 

nordiske naboer 
o Nasjonal nettverksgruppe for forskning og innovasjon  

- Omlegging av forskningsfinansiering for forsknings- og 
kompetansesentre innenfor tannhelse 

- Sykehusodontologi 
o Forsøksordning siden 2012 
o Omfattende klinisk kartlegging i 2020 av ca. 2000 

pasienter 
o Evaluering i 2018-2019 
o Statsbudsjettet for 2022: 

§ Forsøksordningen avvikles 
§ Tilskudd opprettholdes som et øremerket, 

statlig tilskudd 
§ Formål: å sikre større forutsigbarhet for 

sykehusene 
o Helsedirektoratet har foreslått videre utredninger av 

finansiering, organisering og juridiske forhold 
- Tilbudet til tortur/overgrepsutsatte og til personer med 

odontofobi (TOO)  
o Tilskuddsmidler og TOO har økt årlig 
o Evaluering gjennomført i 2021 

- HUNT 
o Oversikt over tannhelsedata 
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- Nasjonal handlingsplan for kliniske studier 
o Ønsker at forskning integreres i klinisk praksis 

- Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR) 
o Innrapportering av tannhelsedata med standard 

kodeverk 
o Har startet en pilot, planen er å starte med 

innrapportering i 2022 
o Vil gi oversikt over tannhelsedata – og kan brukes til 

forskning 
 
 
Undervisning i oral helse for andre helsefaglige utdanninger  
Lars Martin Berg (TkMidt og DOT i Trøndelag) og Heidi 
Sivertsen (Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU) 
 
Sykepleie 

- Ønske om bedre opplæring innen oral helse ved 
grunnutdanningene for sykepleiere 

o Forespørsel fra Nord Universitet på Levanger 
o Godt samarbeid med sykepleierutdanninga ved 

NTNU i HUNT4 70+ 
o Statsforvalteren i Trøndelag har ytret interesse for at 

ansatte i kommunal helsetjeneste får økt kunnskap om 
munnhelse 

o Trondheim kommune ønsker etterutdanning for 
sykepleiere (e-læring) 

- Utfordringer: 
o Det har vært for lite kunnskap om tannhelse blant 

sykepleiere. Det har vært vanskelig å undervise om 
tannhelse pga for lite kunnskap 

o For lite tid og ressurser 
- Pilotering av oral helse i bachelor sykepleie, Trondheim 

o Mål: kunnskapsbasert utdanning tilpasset behovet i 
helsetjenesten 

o Introduksjon til munnhelse 1. semester, 2 timer 
o Oral helse hos eldre 2. semester, 2 timer 
o Palliativt munnstell 2. semester, 20 minutter 
o Ferdighetstrening 2. semester, 2 timer 
o Tilbakemeldingene fra studentene er veldig gode 
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VirtuOSA – Virtuell kirurgi i behandling av obstruktiv 
søvnapne  
Ståle Nordgård (St. Olavs hospital og Institutt for nevromedisin 
og bevegelsesvitenskap, NTNU) 
 
Søvnapné 

- Søvnapné har store konsekvenser både for pasienten og for 
samfunnsøkonomien 

- CPAP – dårlig compliance, ca. 50 % 
- Apnéskinne – ikke gode nok resultater for alvorlige tilfeller 
- Kirurgi – varierende resultater, vanskelig å vite hvor 

problemet ligger og dermed hva som skal opereres 
o Ønsker derfor å simulere kirurgi for å finne ut hva som 

fungerer 
o Bruker bilder og målinger av pasienter der kirurgi er 

vellykket og mislykket 
- Ulike trinn i forskningen: 

o Måle luftstrømmer 
o Bløtvevsegenskaper 
o Matematiske modeller 
o Fysiske modeller 

- Dette prosjektet startet i 2020, så det blir spennende å se 
resultatene 

 
 
HUNT 70+ 
Håvard Skjellegrind (ISM, NTNU)    
 
HUNT er Helseundersøkelsen i Trøndelag, første undersøkelse utført 
1984-86 

- 200 000 utfylte spørreskjema  
- 80 000 blodprøver 
- 1300 publikasjoner 
- 200 doktorgrader 

HUNT 70+ er en del av HUNT4 
- Data spesielt relevant for eldres helse og livskvalitet 

o Ernæring og tannhelse 
o Fysisk aktivitet, fallrisiko, styrke/balanse 
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o Kognitiv funksjon og demens 
- Tilbud om undersøkelse på sykehjem og i eget hjem – dette 

gjør at det blir lettere å få med de skrøpeligste, noe som gir 
viktig informasjon om disse 

- Revised Oral Assessment Guide (ROAG) 
o Stemme 
o Lepper 
o Munnslimhinner 
o Tunge 
o Tannkjøtt 
o Tenner 
o Protese 
o Saliva 
o Svelging 
o Graderes fra 1-3, der 1 er normal funksjon, ved grad 2 

bør tiltak innsettes, og ved grad 3 bør 
tannlege/tannpleier/lege konsulteres 

- Tannhelsen er bedre hos pasienter som bor hjemme enn 
pasienter som bor på sykehjem eller har hjemmesykepleie 

- Skal nå gjennomføres en HUNT COVID-undersøkelse og en 4 
års oppfølgingsstudie etter HUNT4. 

 
 
Spesialistutdanning i oral kirurgi og oral medisin med 3. og 
4. året i Trondheim 
Nils Petter Fossland (St. Olavs hospital) 
 

- Trøndelag har færrest tannlegespesialister per innbygger i 
hele landet 

- Prekvalifisering  
o Ta inn motiverte kandidater til 

Kompetansesenteret/St. Olavs hospital 
o Starte opp med oralkirurgiske inngrep under 

veiledning av spesialist 
o Evaluere egnethet til spesialitet, personlige 

egenskaper og evne til selvstendig å tilegne seg 
kunnskap 
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o Evaluere tilknytningen til regionen da en stor andel av 
kandidater med bindingsavtale kjøper seg ut etter 
endt spesialisering 

o Evalueringsperiode bør være av en viss lengde 
- Søknadsprosess 

o Det tas opp ulik mengde kandidater hvert år 
o Fra 2021 tre utdanningsinstitusjoner; Oslo, Bergen og 

Tromsø 
o Fra 2022 – desentralisert utdanning i Trondheim for 

første gang 
- Rangering av kandidater 

o Praksis som tannlege 
o Faglige kvalifikasjoner 
o Samfunnsmessige hensyn 
o Personlige egenskaper 

- St. Olavs hospital og TkMidt samarbeider med UiO for 
utdanning av spesialistkandidater i oral kirugi og oral 
medisin 

 
 
Tenner, skam og angst, fra munnhulens mørke til 
folkeopplysning 
Lena Myran (TkMidt) 
 
Til sammen 40 korte informasjonsfilmer, som du finner på tooinfo.no 
 
Samarbeid mellom  

- LMSO 
- NOFOBI 
- TOO-Trondheim 
- Filmselskapet To Sølvmynter 
- Faggruppa i TOO 
- Referansepersonell pasientperspektiv 
- Referansepersonell TOO 
- Styringsgruppe 
- Prosjektledelse 

Mål med prosjektet 
- Opplæring til TOO-pasienter 
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- Opplysning til personer med tannbehandlingsvegring 
utenfor TOO 

- Opplæring til tannhelsepersonell som jobber med redde 
pasienter 

 
 
Munnhelse og underernæring 
Ingrid Løvold Mostad (Ernæringsutvalget, St. Olavs hospital) og 
Astrid J. Feuerherm (TkMidt) 

- Ofte er ernæringsproblematikk knyttet til overvekt og 
fedme, men hos eldre, særlig med dårlig oral helse, er ofte 
underernæring et problem 

- Nasjonale føringer 
o Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og 

behandling av underernæring 
o God klinisk praksis i tannhelsetjenesten  
o Nasjonal handlingsplan for bedre kosthold (2017-

2021) 
o I trygge hender 24/7 (pasientsikkerhetsprogrammet) 
o Nasjonal handlingsplan for pasientsikkerhet og 

kvalitetsforbedring 2019-2023 
- Vi har en vei å gå... 

o Mer kunnskap, oppmerksomhet, oppfølging og 
interesse i helsetjenesten 

o Bedre forankring i ledelse og klare ansvarsforhold 
o Konsekvensene av dårlige veivalg er alvorlige 

- Utført studie på 18 avdelinger ved St. Olavs hospital, 15 
somatiske og 3 psykiatriske, med totalt 118 pasienter 

o Resultatene er ikke publisert enda, men studien viser 
at det er en klar sammenheng mellom 
munnhelseproblemer og underernæring 

- Veien videre 
o Økt fokus på munnhelse i sykehus 
o Bedre ernæringsrutinene, øke kompetansen 
o Integrere verktøy for kartlegging av oral helse og 

ernæring i Helseplattformen 
o Integrere fagfeltene oral helse og ernæring i 

utdanning av helsepersonell, i ulike profesjoner 
o Forankre satsing på oral helse og ernæring i ledelsen 
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o Integrere oral helse og ernæring i alle nivå i 
helsetjenesten 

o Bedre samhandling mellom ulike aktører i 
helsetjenesten 

o Mer forskning! 
 
 
Bærekraft i forskning og utdanning  
Jorunn Helbostad (Institutt for nevromedisin og 
bevegelsesvitenskap, NTNU) 
 
Fokusområder i Norge 

- Ulikhet i helse 
o Utdanning, inntekt og andre sosioøkonomiske 

kjennetegn 
o Geografiske forskjeller 

- Redusere prematur død av ikke smittsomme sykdommer 
o Kreft, hjerte- og karsykdommer, diabetes og kronisk 

lungesykdom, psykiske lidelser 
- Allmenn dekning av helsetjenester 
- Forebygge tobakksskader 

Stortingsmelding 40, 2020-2021: «Mål med mening – Norges 
handlingsplan for å nå bærekraftsmålene innen 2030» 

- Bærekraftsmål 3: Sikre god helse og fremme livskvalitet for 
alle, uansett alder 

- OBS! Her er tannhelse knapt nok nevnt... 
Viktig å utdanne godt tannhelsepersonell, få munnhelse inn i 
utdannelsen til andre helsepersonell, og opplyse befolkningen. 
Tverrfaglig samarbeid, og innovasjon – nye produkter og tjenester, 
digitalisering 
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FAGPROGRAM MIDT-NORGEMØTET   
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Referat generalforsamling for Sør-Trøndelag 
tannlegeforening 2021 
 
Medlemmer til stede: 50 
 

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden. Ingen anmerkning. Tor 
Olav Sølberg ble valgt som ordstyrer ved akklamasjon. Styrets 
sekretær Ingrid Christoffersen ble valgt som referent. 
 
Valg av tellekorps: Jan Parow, Berit Øra, Bodil Norgaard. Valg av 
protokollunderskrivere: Ingunn Hareide Venås og Anne Kristine 
Solheim.  
 

2. Styrets beretning ble gjennomgått ved leder Anne Kristine 
Solheim.  Kommentar fra Berit Øra angående e-resept om at 
Opus sier det er klart for DOT, og tilgjengelig som pilot for 
private. Vil nok enda ta litt tid. 
 

3. Gjennomgått beretning fra 
a. Kursnemnd med regnskap. Leder Kai Åge Årseth er syk, 

gjennomgås raskt av Anne Kristine Solheim: tatt til 
etterretning. Ingen kommentarer.  
 

b. Klagenemnda, tatt til etterretning.  
 

c. Informasjonssekretær ved leder Siri Ljøkjel, tatt til 
etterretning. 
 

d. Økonomistyret ved Bjørn Gunnar Benjaminsen. Nytt 
mandat gjennomgås samtidig. Skal ikke vedtas i dag. 
Innspill fra Arnt Einar Andersen angående plasseringen 
av kapital. Mulig å sette pengene fra sparekonto i trygge 
obligasjoner som er raskt omsettelig dersom det skulle 
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bli behov for denne kapitalen. Beretning og diskusjon 
tatt til etterretning.  

 
e. UTV med eventuelle spørsmål til leder Line J. Sund. Tatt 

til etterretning  
 

4. Regnskap for perioden 2020-2021 ved kasserer Tore André 
Ohm.  
Driftsinntektene i 2020 er stort sett medlemskontingenten. 
Store utgifter som følge av avlysning av Midt Norge-møtet 
2021, da alle påmeldte og utstillere fikk utgiftene sine 
refundert.  
 
Innspill fra Ivar Fagerholt om vi skal endre fondene våre til 
andre indeksfond for å få mindre kostnader på fondene.  
 
Fastsetting av medlemskontingent: Økning fra 500 til 550 
kroner foreslått fra økonomistyret og styret. Dette sett i lys av 
at beløpet har stått stille i mange år, samtidig som foreningen 
gikk på et stort tap i 2020. Vil fortsatt være gratis 
medlemsmøter i STTF. Ingen stemmer imot 
kontingentforslaget, vedtatt 550 kroner for neste periode.  
 

5. Budsjett for perioden 2022-2023 gjennomgått av kasserer Tore 
Andre Ohm. Spørsmål fra infosekretær Siri Ljøkjel om hva de 
15000 til det nå heldigitale Kontaktpunktet skal brukes til, og 
forslaget var fetere premier. Budsjettet vedtas.  
 

6. Innkomne saker: Ingen innkomne saker.  
 

7. Representantskapssaker. Hovedstyremedlem Terje Fredriksen 
orienterer. Ingen innspill fra møtedeltakerne.  
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8. Valg.  
 
Alle tillitsvalgte er på valg. Leder i valgkomiteen Bjørn Gunnar 
Benjaminsen gjennomgår valgkomiteens arbeid og strategi. 
Følgende ble valgt for kommende styreperiode: 

 
a. Styret STTF: 

Leder Anne Kristine Solheim 
Nestleder Mari Brenne Dreier 
Kasserer Tore Andre Ohm 
Sekretær Ingrid Christoffersen 
Styremedlem Patrik Cetrelli 
Styremedlem Eivind Skaar 
Styremedlem – leder LNU Siri Ljøkjel 
UTV representant velges av UTV 
 
Varamedlem Guri Landsem Mjøen 
Varamedlem Tine Rønne Nergård 
Varamedlem UTV velges av UTV 
 

b. Klagenemnd: 
Leder Jørgen Sandnes (leder velges innad i klagenemda 
av medlemmene) 
Medlem Arnt Einar Andersen 
Medlem Maria Isaksen 
 
Varamedlem Synnøve Arntsberg 
Varamedlem Ingunn Hareide Venås 
 

c. Informasjonssekretær med vara: 
Informasjonssekretær Ingrid Beversmark 
Vara Friederike Wünsche 
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d. Kollegahjelpere: 
Morten Nergård og Unni Merete Køste 
 

e. Kursnemd: 
Leder Kai Åge Årseth 
 
Silje Thorvaldsen 
Ingunn Omestad Solberg 
Ivar Fagerholt 
Per Christian Tronesvold 
Knut Gätzschmann 
 

f. Lokalt næringspolitisk utvalg: 
Leder Siri Ljøkjel 
Medlemmer velges senere og godkjennes av styret og 
valgkomiteens private medlemmer.  
 

g. Økonomistyret: 
Leder Bjørn Gunnar Benjaminsen 
Medlem Camilla Rao 
Medlem Kai S. Sandvik 
Kasserer styret Tore Andre Ohm 
 

h. Revisorer: 
Anders Vennatrø 
Knut Roger Eidshaug 
 

i. 4 representanter til NTFs representantskap med 2 
suppleanter: 
Anne Kristine Solheim (leder) 
Patrik Cetrelli 
Arnt Einar Andersen 
Line J. Sund 
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Vara Tore Andre Ohm 
Vara Mari Brenne Dreier 
 

j. Valgkomité: 
Leder Bjørn Gunnar Benjaminsen 
Medlem Berit Øra 
Medlem Eva Sørlien 
Medlem Mette Mari Svendsen 
 

9. Eventuelt: Styret foreslår Tor Olav Sølberg som æresmedlem i 
Sør-Trøndelag tannlegeforening. Støttes av møtedeltakere ved 
storslått applaus.  

 
Møtet heves.  
 
  

SISTE  
SJANSE! 
 
Meld deg på  
nyhetsbrevet før  
20. desember og vær  
med i trekningen av en  
iPad Mini.
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Behandling av snorking og lett til moderat søvnapné 
ved hjelp av tannskinner 
 
Av tannlege Kjell Ulsund, Bakke Tannlegekontor 
 
 
Diagnostiske vurderinger som 
kan være avgjørende for 
behandlingsbehov: 

- Snorking 
- Kvelningsfornemmelse 

med gisping etter luft 
som medfører 
oppvåkninger 

- Dagtretthet 
- Høyt blodtrykk 
- Angst eller depresjon 

 
 
 
 
Årsak 
Obstruktiv søvnapné er en søvnforstyrrelse som kan få 
helsefarlige følger. Svelgmuskulatur faller tilbake under søvn 
og blokkerer luftveiene helt eller delvis. Ved blokkeringer får 
pasienten lavt O2-opptak, som sender signaler til hjernen som 
fører til brå oppvåkning. Dette medfører at pasienten våkner 
og gisper etter luft.  
Når dette gjentar seg gjennom natten får pasienten dårlig 
søvnkvalitet, noe som påvirker helsen kraftig negativt. 
Følgene er dagtrøtthet, manglende konsentrasjonsevne og at 
pasienten sovner lett. Spesielt problematisk ved yrker som 
krever konsentrasjon (eks. bilkjøring). 
 
 

ApneaLink Air montert og klart for bruk. 
(Illustrasjon: ResMed) 
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- Diagnose og pasientselektering 
- Samarbeid med fastlege og søvnlab 
- Testing med enkelt testutstyr som vi har på klinikken 

(ApneaLink Air). Se bilde over. Vi instruerer pasienten 
og pasienten sover med utstyret hjemme. Vi får da en 
antydning av søvnkvalitet.  

- Egenregistrering med helseskjema og skjema for 
søvnkvalitet (Epworth Sleepiness Scale) 

 
Diagnostisering 
Diagnosen på søvnapné bestemmes ut fra en søvnregistrering. 
Det kan være en omfattende søvnregistrering på en søvnlab 
eller en enklere test med ApneaLink Air. 
Verdier som analyseres er blant andre: 

- Oksygensaturasjon 
- Puls 
- Åndedrag per minutt 
- Antall apneer og hypopneer 
- Snorkningshendelser 

Apnea-hypoapnea index (AHI), en indeks som brukes til å 
indikere alvorligheten av søvnapné. 

Lett søvnapné AHI mellom 0 og 15  
Moderat søvnapné AHI mellom 15 og 30 
Alvorlig søvnapné AHI over 30 

Diagnosen sammenstilles med pasientens subjektive 
symptomer.  
 
Alternative behandlingsmetoder 
Snorking er i hovedsak et støyproblem og et sosialt problem. 
Snorking utvikler seg ofte til søvnapné. Det er utallige 
hjelpemidler mot snorking som markedsføres. Felles for de 
fleste er at de virker dårlig. Skinnebehandling har mye god 
effekt på snorking. Skinnebehandling fører underkjeven 
fremover som medfører at svelgåpningen blir større og 
luftpassasjen blir lettere.  
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Behandling 
Alvorlig og moderat søvnapné behandles i hovedsak med 
pustehjelp med CPAP (continuous positive airway pressure). 
Apparatet tilpasses på godkjent søvnavdeling på sykehus. 
CPAP er gullstandarden i behandling av søvnapné. 
Det er derimot en kjent sak at en del av CPAP-brukerne ikke 
kan venne seg til bruken. Noen undersøkelser viser ca. 40 %. 
Da er skinne et godt alternativ.  
 
Tannskinner  

- SomnoDent-skinnen er den 
mest brukte. Den er todelt og 
kan justeres for best resultat. 
Den påvirker ikke tannstilling.  

- NOA-skinnen fra OrthoApnea 
har samme virkemåte, men 
kan virke noe mer komplisert 
å tilpasse.  

- Narval-skinnen er en velprøvd 
skinne som er veldig slank og 
lett å akseptere. Samme 
prinsipp som OrthoApnea-
skinnen.  

- En monoblokk-skinne er laget i 
ett stykke, og er en mye brukt 
skinne. Den er enklere å lage 
og den er rimeligere. Negativt 
er at den kan påvirke 
tannstilling.  

 
 
Fremstilling av skinner:  

- Et avtrykk eller scan av begge kjever.  
- En sambittregistrering i voks/silikon eller scan. 

Narval-skinne. Foto: ResMed. 

NOA-skinne. Foto: OrthoApnea. 

SomnoDent-skinne. Foto: SomnoMed. 
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o Sambittregistreringen er det 
som kan være det mest 
kompliserte, og som krever 
øvelse. Vi bruker en 
SOMGauge som registrerer 
bitthøyde og protrusjon.  

o Følgende verdier måles: 
Retrudert leie og maks 
protrusjon. Startpunkt er fra 
60-80 % av maks protrusjon. 
Bittheving registreres og 
eventuelle midtlinjeavvik. 

 
 
Oppfølging 
Behovet for oppfølging avgjøres av diagnosen. Ved utlevering 
av skinne kontrolleres passform og bitt. Det instrueres i bruk, 
renhold og pasienten informeres om mulige vansker som kan 
komme i starten.  
Vi foretar ingen justering av protrusjon før pasienten har brukt 
skinnen ca. 3 uker. Da kontrollerer vi hygiene, og eventuelle 
smerter fra tennene eller kjeveledd. Dersom det er behov for 
endringer, får pasienten en plan for skrujustering over en 
tidsperiode til optimal effekt er oppnådd. Dersom vi er i tvil 
om effekten gjør vi en ny søvnregistrering etter en tid (ca. 2-3 
mnd).  
 
Økonomi 
De pasientene vi behandler må i hovedsak dekke kostnadene 
selv. Noen helseregioner dekker utgiftene. Prisene på 
behandlingen varierer fra 7 500-13 000 kr, avhengig av type 
skinne og teknikerutgifter. 
  

SOMGauge 
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Konkurranse 
 
Hvilket ord mangler? 
 

“Og vi ….. våre lykter når det mørkner 
  Og når alle lyder pakkes inn i vatt 
  Ja, vi ….. våre lykter når det mørkner 
  for da lyser de til kvelden si`r godnatt” 

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

Fasit konkurranse fra forrige utgave 
 
Riktig svar var: Britannia Hotel, den 9. november 
(endret fra 11. november, så vi godkjenner selvfølgelig 
begge svarene).  
 
Vinneren er Synnøve Arntsberg. Du får et gavekort på 
Una til en verdi av 500 kr. 
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Oppslagstavle 
 

Brukt utstyr til salgs 
Blant annet: Planmeca unit m/røntgen, Degre lysflåte, Capmix 
kapselmikser, Pentamix blandemaskin, LM RondoPlus, Schick 
digitale røntgen-sensorer, kontorstol m.m. 
 
Løp og kjøp! 
ketilaksnes@gmail.com, tlf: 90949256 
 
  

 
  
Tannlege søkes til privat klinikk 
 
Vi søker en blid, engasjert og dyktig tannlege i 50 % stilling. Gode 
muligheter for økt stillingsprosent, da vi pr i dag må takke nei til 
nye pasienter pga manglende kapasitet.  
Du må ha norsk autorisasjon og beherske norsk flytende, muntlig 
og skriftlig.  
Vi søker etter et langsiktig arbeidsforhold.  
 
Vi har 3 behandlingsrom og en enkel lab i lyse og trivelige lokaler. 
Det er mikroskop tilgjengelig på 2 av stolene, og OPG. Vi holder til 
rett utenfor sentrum av Trondheim, og har egne parkeringsplasser 
for ansatte og pasienter. Pr i dag er vi en tannlege og to 
tannhelsesekretærer, og det råder en lett og uhøytidelig stemning 
på arbeidsplassen.  
 
Søknadsfrist 11. januar 2022. 
 
Ta gjerne kontakt på tlf: 90936715 eller post@angelltann.no 
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Styret i STTF 2020-2021 

Leder  

Anne Kristine (Tine) Solheim  
Rognervegen 4A  
7021 Trondheim  
tine.solheim@gmail.com  

Tlf. arbeid 73 99 19 99  
Mobil 970 35 609  

Nestleder  

Patrik Simon Cetrelli  
Skyttarveien 29 
7290 Støren  
patce@tkmidt.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  
ingchr@trondelagfylke.no  

 
Tlf. arbeid 72 81 42 47  

Mobil 990 34 813  
 

Styremedlem  
Eivind Skaar  
Strindvegen 45 
7052 Trondheim  
eivos1982@hotmail.com  

Tlf. arbeid 73 53 45 36  
og 72 87 11 70  

Mobil 474 00 997  

Styremedlem  
Tine Nergård Rønne  
Sunnlandsvegen 30B  
7032 Trondheim  
tinro@trondelagfylke.no  

Tlf. arbeid 72 85 29 00  
Mobil 480 75 047 

Styremedlem  

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

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

Mobil 924 09 097  

UTV-representant  

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

Tlf. arbeid 74 17 51 11 
Mobil 971 48 808  

Vara UTV-representant  

Steffen N. Haugen 
Byåsveien 160 A 
7021 Trondheim 
sthaugen28@hotmail.com  

Tlf. arbeid 72 56 70 40  
Mobil 918 53 724 

Varamedlem   

Ingunn Hareide Venås 
Steinåsen 2 C   
7049 Trondheim 
inghar@trondelagfylke.no 

Tlf. arbeid 74 17 41 20  
Mobil 480 50 855  

Varamedlem  
Guri Landsem Mjøen 
Kjelveien 2 
7300 Orkanger 
gurilm@hotmail.com 

Tlf. arbeid 72 48 57 70  
Mobil 958 84 794  

Infosekretær 
Siri Ljøkjel  
Thomas von Westens gate 2  
7067 Trondheim  
tannlege.ljokjel@gmail.com  

Tlf. arbeid 72 48 56 71  
Mobil 943 39 671  

Vara infosekretær 

Friederike Wünsche 
Nordlykkja 1 
7350 Buvika 
friederike.wuensche@gmail.com 

Tlf. Arbeid 72 87 90 10 
og 72 84 64 00  

Mobil 922 14 786 


