NTFs midnattssymposium

16. - 17. juni 2022
Clarion Hotel The Edge, Tromsø

TEMA: Fremtidsrettet protetikk
NB: Egen parallell for tannhelsesekretærer!
Påmelding: www.tannlegeforeningen.no
Frist for lav påmeldingsavgift: 20. mai 2022
Kurset teller 12 timer i NTFs etterutdanningssystem

Velkommen til Tromsø!
Vi ser igjen frem til to spennende faglige dager i
Tromsø i juni. Etter to års pause gleder vi oss til å
møte mange glade kursdeltakere igjen. Temaet for
årets symposium er helt nytt og svært klinisk relevant for allmennpraktikeren; fremtidsrettet protetikk. Det som også er nytt, er at det vil bli arrangert en parallell sesjon for tannhelsesekretærer som
innledes med en felles åpning for begge kursene.

Som tidligere er arrangementsstedet The Edge
- et flott konferansehotell i sentrum, fantastisk
plassert ved vannkanten. Vi vil også i år ha produsenter og firmaer som vil delta med en egen
utstilling nært knyttet til foredragssalen.
Men det er ikke bare det faglige som er eneste
grunnen til at dere bør velge å besøke Tromsø.
Midnattssolsymposiet er et etterutdanningstilbud hvor vi selvfølgelig håper på god deltakelse
fra landsdelen. Det er viktig for NTF å ha et bredt
kurstilbud, også geografisk, slik at medlemmene
kan få oppfylt timekravet i vår obligatoriske
etterutdanning. Samtidig håper vi at dette kurskonseptet vil være attraktivt for tilreisende fra
hele landet. Benytt derfor anledningen til å
oppleve Nord-Norge når solen lyser hele døgnet!

Målgruppene er allmennpraktiserende tannleger
og tannhelsesekretærer som arbeider med protetiske problemstillinger og ulike typer pasienter.
Derfor spenner fagprogrammet veldig bredt og
det legges vekt på god behandlingsplanlegging
både med og uten digitale verktøy. Dette er forutsetningen for et godt resultat, og vi har derfor
invitert både spesialister i oral protetikk, kjeveortoped, tannteknikere og allmennpraktiserende tannleger. Vi skal også bevege oss i grense- Vi sees i Tromsø til årets faglige og sosiale
land i valg av keramer og tradisjonell kompositt- høydepunkt
behandling, og selv om avtakbar og helprotetikk
er sjeldent er det fortsatt et godt alternativ for
mange pasienter. Med mye kasuistikker ispedd litt
Hilsen
nordnorsk humor er vi sikre på at fagprogramØyvind Asmyhr
met blir innholdsrikt både for tannleger og tannUtdanningssjef NTF
helsesekretærer.

Om Clarion Hotel The Edge
Clarion Hotel The Edge er Tromsøs største
kongress- og konferansehotell. Hotellet ligger
helt ned ved vannkanten i Tromsø sentrum, og
den innovative arkitekturen speiler seg i vannflaten. Herfra kan du oppleve nordlyset, midnattssola, Tromsøs kulturliv og den særegne nordnorske naturen.
Adresse: Kaigata 6, 9008 Tromsø

Moderatorer
Parallell for
tannleger

Pia Selmer-Hansen
Spesialist i oral protetikk
Privat praksis Raufoss

Parallell for
tannhelsesekretærer

Eva Gustumhaugen
Spesialist i oral protetikk
Privat praksis Oslo/Drammen

Arne Lund
Tannlege
Privat praksis Bergen

Lyse Netter - Fra diskolys til midnattssol
Lyse Netter er noe så sjeldent som et nordnorsk
indie-boyband. Radioyndlingene fra Lofoten har
siden debuten i 2017 begeistret publikum, både
med sine energiske liveopptredener og umiddelbare
radiohiter som Vi lar aldri sola gå ned, Bære vi, Snakk
litt om det, Julia og Prøva igjen. Bandet har de siste
årene hatt totalt 12 spillelistinger på nasjonal radio og
skapt unike konsertopplevelser rundt om i det ganske
land.
Musikalsk beveger Lyse Netter seg gjennom et moderne poplandskap med en tydelig hang til både
nyere dansegulvsfyllere, nu-disco, indiepop og det glade 80-tallet. Selv om det musikalske uttrykket ofte kan føles noe unorsk, holder det nære nordnorske tekstuniverset oss godt plassert innenfor nordlig breddegrad. Bandet feirer i år fem år som band med å slippe sitt etterlengtede debutalbum 1. april. Albumet har fått tittelen ‘Fra diskolys til midnattssol’ - så hva passer vel bedre enn å
innlede sommeren med å feire både albumslipp og sommerkvelder som aldri tar slutt på årets
symposium?
Live leverer guttene et høyenergisk show, så det er bare å glede seg til allsang og fulle dansegulv når
Lyse Netter endelig gjester Midnattssolsymposiet! Les mer om festaften på siste side i programmet.
								

Program torsdag 16. juni - for tannleger
kl 0900

Registrering og utstilling

kl 1000

Velkommen
Utdanningssjef, Øyvind Asmyhr
NTFs president Heming Olsen-Bergem
Leder Fag- og etterutdanningsutvalget, Elisabet Jonsson
Moderatorer Pia Selmer-Hansen & Eva Gustumhaugen
Kunsterisk innslag: Lyse Netter

kl 1030
Åpningsforedrag: Covid-19 blir sikkert ikke den siste pandemi; hva kan bli den neste, og
vil vi være bedre forberedt?
Ørjan Olsvik
kl 1100

Pause

kl 1130

Protetisk behandlingsplanlegging
Presentasjonen tar for seg en kort innføring i preprotetisk tankegang, planlegging og innhenting
av relevante opplysninger før en protetisk behandling uavhengig av en eventuell protetisk erstatnings omfang. Målet er å belyse hvordan en systematisk innhenting av anamnestiske data og god
planlegging kan imøtekomme pasientens ønske og behov på best mulig måte samt tilrettelegge for
en god og forutsigbar prognose på det utførte protetiske arbeidet. Systematikken og tankegangen
vil bli belyst med kliniske kasus.
Carl Fredrik Haseid

kl 1200

Digital planlegging i et preprotetisk perspektiv
Hvordan kan digitale verktøy sikre forutsigbarhet i behandlingen og et resultat som er i tråd med
pasientens forventninger. Hvilke verktøy har vi, og hvordan kan de tidsmessig effektivt gjennomføres i hverdagen. Kommunikasjon mellom behandler, pasient og tanntekniker som stifinner mot
målet. Kasuistikker fra den enkle kronen til den komplekse smertepasienten.
Lars Fredrik Gjølstad & Ina Knivsberg

kl 1230

Alignere i et preprotetisk perspektiv
Alignere vil i mange tilfeller kunne tilrettelegge slik at den protetiske planen blir best mulig. Luker
i tannbuen kan omfordeles, okklusjon og bitt bedres. Tenner kan intruderes og ekstruderes. Det er
viktig å vurdere totaliteten, slik at fokus er på tannsettet og ikke nødvendigvis på noen få tenner. Det
er visse begrensninger med alignerbehandling. Disse begrensningene må tas med i behandlingsplanen, slik at målet for behandlingen blir realistisk. Et annet viktig aspekt av behandlingsplanen er
hvordan man skal klare å retinere behandling som vil bli utført.
Lise Nyøygard

kl 1300

Lunsj

kl 1400

Oppsummering og spørsmål
Moderatorer

kl 1415

Laustenner til glede og bekymring
Fremstilling av helproteser er i ferd med å bli en utdøende kunstart i deler av landet. Samtidig
møter vi tannløse pasienter med større utfordringer enn før på grunn av psykiatri, somatisk
sykdom og rusmisbruk. Forelesningen vil være en gjennomgang av protesefremstilling og vise
noen forenklinger og snarveier som kan gjøre livet litt lettere for oss gebissnekkere.
Kjell Størksen

kl 1500

Avtakbar: Tips og triks, klinisk og tannteknisk fremstilling
Tanntekniker Kari Bjerke fra Proteket og Spesialist i oral protetikk Carl Fredrik Haseid tar deg
gjennom kliniske og tanntekniske betraktninger og fremstillingstrinn for avtakbare løsninger.
Bjerke og Haseid har samarbeidet i omlag 10 år og vil belyse hvor verdifullt et godt samarbeid og
god kommunikasjon mellom tannlege og tekniker er, og gi en kort gjennomgang av og fordeler
& ulemper ved ulike avtakbare løsninger.
Carl Fredrik Haseid & Kari Bjerke

kl 1545

Oppsummering og spørsmål
Moderatorer

kl 1600

“Sånn gjør vi det her nordpå!”
eller “Norges nest morsomste tannleger klarer ikke å holde kjeft”
Fra Norges nest morsomste tannleger vil det bli servert en herlig lapskaus av såkalt humor basert
på fandenivolskhet, kystens råskap og kjærlighet til tannlegefaget. Skal du bare på et dentalt
foredrag i år bør du absolutt styre unna dette.
Stein Alsos m/ assistent Kjell Størksen (under opplæring)

kl 1630

Avslutning

kl 1930

Festaften Full Steam
Konsert Lyse Netter

Program fredag 17. juni - for tannleger
kl 0900

Innledning

kl 0920

Kompositt eller keram? Ja takk, begge deler!
I restorativ odontologi er valg av restaureringsmateriale og -metode ofte vanskelig, og er påvirket av både pasient- og operatørfaktorer. Spesielt er valget mellom kompositt og keramer utfordrende i en del kliniske kasus som for eksempel tannslitasje og topprestaureringer. Foredragsholderne vil diskutere både fordeler og ulemper med ulike behandlingsmetoder, og diskutere ut
fra tallrike og relevante kasus.
Torgils Lægreid & Hannu Larsen

kl 1015

Dentala keramer, kliniska möjligheter och utmaningar;
Porslin, glaskeramer och zirkonia
Att arbeta med rekonstruktiv tandvård har aldrig varit så stimulerande som just nu. Många nya
keramiska material och tekniska framsteg erbjuder helt nya möjligheter. Vilka är indikationerna
och hur använder vi materialen? Vilket cement lämpar sig och hur ska man använda det för att
underlätta och förbättra arbetet. Kursen bygger på kliniska fall och beskriver hur vi arbetar idag,
vad som är nytt och hur keramer och CAD/CAM kommer att förändra vår kliniska vardag inom
kort.
Per Vult von Steyern

kl 1100

Kaffepause

kl 1115

Fortsettelse Dentala keramer...

kl 1145

Lunsj

kl 1245

Oppsummering og spørsmål

kl 1300

Tannluker, hva gjør vi med dem?
Behandlingsmulighetene er ofte mange, og styres av hva vi kan best, og hvem vi er. Når velger
man hvilken behandling til hvilken pasient for den korte eller litt lengre tannluken belyst med
kasus.
-implantater
-broer
-kjeveortopedi
-periodontale utfordringer
Lars-Fredrik Gjølstad & Ina Knivsberg

kl 1415

Digitale avtrykk er kommet for å bli
Det finnes mange muligheter ved digitale avtrykk. I foredraget vil det gis en praktisk gjennomgang av 3Shape Trios scannere hvor kliniske erfaringer deles både fra tannteknikerens og
tannlegens perspektiv. Det vil også bli belyst hvilke muligheter som finnes innen heldigital
produksjon.
Morten Thorstensen

kl 1445

Oppsummering og spørsmål

kl 1500

Avslutning

Program torsdag 16. juni - tannhelsesekretærer
kl 0900

Registrering og utstilling

kl 1000

Velkommen
Utdanningssjef NTF, Øyvind Asmyhr
President NTF Heming Olsen-Bergem
Leder Fag- og etterutdanningsutvalget, Elisabet Jonsson
Moderatorer Pia Selmer-Hansen & Eva Gustumhaugen
Kunsterisk innslag: Lyse Netter

kl 1030

Åpningsforedrag: Covid-19 blir sikkert ikke den siste pandemi; hva kan bli den neste,
og vil vi være bedre forberedt?
Ørjan Olsvik

kl 1100

Pause

kl 1130

Trios Basic - eller Trios Advanced App
Det vil bli en gjennomgang av 3Shape Trios3 skanner og vi deler kliniske erfaringer, både fra
tannlegen og tannteknikerens perspektiv.
Morten Thorstensen

kl 1230

Lunsj

kl 1330

Samarbeid - moderne tannbehandling
Vil et godt samarbeid mellom sekretær og tannlege kunne øke kvaliteten på pasientbehandlingen og det ferdige arbeidet? Hvordan kan en sekretær og tannlege hjelpe hverandre til å bli mer
effektive? Hvilke rutiner er gode å ha på klinikken? Tips og triks i en travel hverdag.
Hans Jacob Rønold

kl 1430

Pause

kl 1450

Protetikkpasienten - mer enn manglende tenner?
Protetikkpasienten kan ha andre medisinske problemer enn manglende tenner: Relativt ofte er
det snakk om eldre mennesker eller pasienter med ulike helseutfordringer. Hva bør tannhelsepersonell være oppmerksom på? Tannhelsesekretæren bistår gjerne under behandling. De
observerer pasienten både før og etter konsultasjonen og kommuniserer både på telefon og
ansikt til ansikt. Tannhelsekretæren utfører mange oppgaver - medisinske vurderinger inngår
også i et slikt arbeid og kan være til uvurderlig hjelp.
Sigbjørn Løes

kl 1530

Avslutning

kl 1930

Festaften Full Steam
Konsert Lyse Netter

Program fredag 17. juni - tannhelsesekretærer
kl 0900

Innledning

kl 0910

Jo mere vi er sammen
Det er ikke mange arbeidsplasser hvor en arbeider så tett sammen og så tett på pasientene
som ved en tannklinikk. Dette samspillet blir ekstra artig når vi har de spesielle pasientene med
litt uvanlige munnhuleproblemer og litt uvanlige krav. I dette miniforedraget skal vi ha et
humoristisk blikk på møtene med disse pasientene, hvor evnen til å takle ulike mennesker blir
like viktig som det odontologiske. Der vil tannhelsesekretærens kunnskap og evner ha stor
betydning for behandlingen vi kan gi.
Kjell Størksen

kl 1000

Pause

kl 1030

Ka skal vi ta oss tel når tannlegen er borte?
Avhengighetsforholdet mellom tannhelsesekretær og tannlege er gjensidig stort – så hva kan
man gjøre når tannlegen er borte (bortsett fra å google strikkeoppskrifter)? Her kommer kurset
du har ventet på gjenom hele pandemien og som du ikke visste du trengte!
Stein Alsos

kl 1100

Estetisk tannpleie – bleking, kompositt og bondet protetikk
Estetisk tannpleie er stadig etterspurt fra pasientene, og gir ofte tannhelsepersonell en etisk
utfordring i grenseland mellom estetikk, kosmetikk og nødvendig tannbehandling. Hvordan
møter vi disse pasientene? Hvilke behandlinger er faglig forsvarlige å sette i gang med, og
hvordan gjøre dette mest mulig vevsvennlig? Foredragsholderen vil gå gjennom ulike typer
estetiske behandlinger, som f.eks. bleking, kompositt-oppbygginger og keramiske restaureringer,
og diskutere problemstillinger rundt disse.
Torgils Lægreid

kl 1130

Lunsj

kl 1230

Hvordan kan jeg ha det bra og fungere godt på jobb?
Et funksjonelt arbeidsmiljø fremmer gode prestasjoner, god arbeidshelse og medarbeidertilfredshet. Men hva er et godt arbeidsmiljø? Og hvordan kan vi skape det?
Benedicte Langseth-Eide

kl 1400

Pause

kl 1430

Hva skal inn når tennene går ut?
I dette korte foredraget skal vi se litt på hva som kan gjøres av protetikk når tenner tapes på
grunn av traume. Det kan være erstatning av en enkelt tann eller svært omfattende skader hvor
det kan være vanskelig å oppnå ideelle resultater.
Kjell Størksen

kl 1500

Avslutning

Foredragsholdere

Stein Alsos
Tannlege
Privat praksis Svolvær

Kari Bjerke
Tanntekniker
Proteket

Lars Fredrik Gjølstad
Spesialist i oral protetikk
Privat praksis Moss
Instruktørtannlege UiO

Carl Fredrik Haseid
Spesialist i oral protetikk
Privat praksis Tromsø

Ina Charlotte Knivsberg
Spesialist i oral protetikk
Privat praksis Madla

Benedicte Langseth-Eide
Psykolog/PhD
Konsulent Árvádus

Hannu Larsen
Spesialist i oral protetikk
Privat praksis Stavanger

Torgils Lægreid
Førsteamanuensis UiB
Tannlege privat praksis

Sigbjørn Løes
Avdelingssjef
Kjevekir. avd. Haukeland
Professor UiT

Lise Nyøygard
Spesialist i kjeveortopedi
Privat praksis Oslo

Ørjan Olsvik
Professor UiT
Medisinsk mikrobiologi

Hans Jacob Rønold
Spesialist i oral protetikk
Førsteamanuensis UiO

Kjell Størksen
Tannlege

Morten Thorstensen
Tanntekniker
Leder Proteket Digital

Per Vult von Steyern
Professor / Overtannlege
Malmõ universitet / NIOM

Utstillere
Artinorway

Artinorway Gruppen er ledende i Norge innen digitale løsninger både når det
kommer til norsk produsert tannteknikk og via formidling av tanntekniske produkter. Hos oss håndterer erfarne fagfolk alle arbeider som kommer inn, dette
sørger for best mulig resultat for deg og dine pasienter. Vi er et fullservice laboratorium innen tannteknikk, usynlig tannregulering og intraorale skannere som
3Shape, Medit og ArtiScan P2.
www.artinorway.no

Colgate

Aktiv forebygging er viktig, også med tanke på god munnhelse. Colgate har et
bredt sortement av produkter, som aktivt forebygger flere uønskede tilstander
relatert til tenner og munnhulen. Kom innom oss for å høre mer om hvordan vi
kan bidra for å fremme munnhelse for dine pasienter.
www.colgateprofessional.no

Coltene

Coltene er et børsnotert sveitsisk selskap som produserer og formidler kvalitetsprodukter til tannlegebransjen i hele verden. Coltenes hovedfokus er innovasjon, bærekraft og langsiktighet.
www.Coltene.com

Dental Direct

Dental Direct AS er leverandør av det meste innen forbruksmateriell til tannhelsen. Med eget lager i Norge og fri frakt til våre kunder.
Vi ønsker alle et godt Midnattssolsymposium!
www.dental-direct.no

Dental Sør

Vi er gode på utstyr, røntgen og innredning. Samt at vi har service over hele
landet og vi kan hjelpe deg med praksisplanlegging.
Besøk vår hjemmeside; www.dentalnet.no

Dentsply Sirona

Som verdens største produsent til tannhelsebransjen, kan Dentsply Sirona tilby
produkter og løsninger til alle deler av tannbehandlingen. Vi har en komplett
portefølje basert på innovasjon innenfor profylakse og konserverende behandling,
behandlingsstoler og annet utstyr til klinikken, digitale løsninger innenfor CAD/
CAM, kjeveortopedi, røntgen, samt spesialprodukter til fagfeltene endodonti og
implantologi. Bredden i vårt sortiment gir oss en unik mulighet til å tilrettelegge
for en helhetlig tilnærming til behandlingen og en sømløs digital arbeidsflyt, til
det beste for behandlingsteamet og pasienten.
www.dentsplysirona.com

Ledende leverandør av dentale forbruksvarer. Vi har egen kjeveortopedisk
avdeling som leverer det kjeveortopeden har bruk for i sitt daglige arbeid. LIC
Scadenta Tannteknikk importerer tanntekniske arbeider av meget høy kvalitet,
til særdeles gunstige priser. Alle arbeider kvalitetssikres av egne høyt kvalifiserte
tannteknikere ved vårt laboratorium i Oslo sentrum.LIC Scadenta tilbyr flere
ulike avtale- og rabattordninger, tilpasset den enkeltes handlemønster. Vår jobb
er å gjøre din jobb lettere!

LIC Scadenta

www.licscadenta.no

Opus Dental er Nordens ledende heldekkende administrasjonssystem for private
og offentlige tannlegeklinikker. Flere brukere velger Opus Dental enn noe annet
tilsvarende system, og vi har mer enn 18,000 brukere på over 4,000 skandinaviske
klinikker. Programmet har gjennom 25 år blitt utviklet i nær dialog med våre
brukere, som har resultert i det mest brukervennlige og komplette journalsystemet på markedet. Opus Dental er nå også relansert som en skytjeneste – Opus
Cloud. Med Opus Cloud vil du kun trenge tilgang til internett og en web-leser.

Opus

www.opusdental.com
Plandent hjelper deg til en enklere og bedre klinikkhverdag, vi leverer alt du
trenger forbruksvarer med elektroniske bestillingsløsninger, topp moderne utstyr,
programvare, IT, support og service. Kom og besøk oss så får du vite mer om hva
vi kan gjøre for deg!

Plandent

www.plandent.com
Straumann Group er grunnlagt på en lang tradisjon med legendarisk sveitsisk
innovasjon og presisjon. Med hovedkontor i Basel, Sveits, er Straumann både
forsker, utvikler og leverandør av tannimplantater, instrumenter, biomaterialer,
CADCAM-protetikk, digitalt utstyr, programvare og usynlig tannregulering. Med
lidenskap og en forpliktelse for kompromissløs kvalitet, gjør vi premium tannhelsetjenester tilgjengelig for både pasienter og kunder over hele verden.

Straumann

www.straumann.no

Satsingsområdet til Technomedics har alltid vært innovative kvalitetsprodukter
– noe utenom det vanlige. Vi er jevnlig i dialog med spesialister for å avdekke behov og ønsker, og for å forsikre oss om at produktene fra våre leverandører er av
ypperste kvalitet. Kom innom standen vår for å oppleve noe nytt og spennende!

Technomedics Norge

www.technomedics.no
ThsF er den eneste yrkesorganisasjonen kun for tannhelsesekretærer og assistenter. Vi arbeider bl.a. for å ivareta medlemmenes yrkes- og utdanningsmessige
interesser, samt yrkesgruppens lønns- og arbeidsvilkår.
www.parat.com/thsf

ThsF

Generell informasjon
Tid: Torsdag 16. juni kl. 1000 - 1630 og fredag 17. juni kl. 0900 -1500
Sted: Clarion Hotel The Edge, Kaigata 6, Tromsø
Målgruppe: Tannleger og tannhelsesekretærer
Kursavgift
For tannleger kr 6 900 inkl. lunsj begge dager
Tannleger som ikke er medlemmer av NTF, betaler dobbel kursavgift
For tannhelsesekretærer kr 3900 inkl. lunsj begge dager
Ved påmelding etter 20. mai øker avgiften med kr 500.

Festaften
Tid: Torsdag 16. juni kl. 1930
Sted: Full Steam (Bangsundbrygga - gult bygg)
Pris: (inkl. drikke) kr. 950,Middag torsdag kveld bookes ved påmelding som et tilvalg, og er ikke med i kursavgiften.
Kursavgift og middag betales med kort gjennom NTFs påmeldingssystem.

Overnatting
Det er reservert en del rom på hotellet i perioden onsdag–søndag som holdes frem til 16. mai.
Rombestilling før 16. mai gjøres via e-post til cl.theedge@choice.no med bookingkode #20319
Rombestillinger etter 16. mai gjøres via www.choice.no med rabattkode TANN2022 (skriv inn Edge
i hotellnavn og ønsket ankomst og avreise, trykk søk, velg ønsket romtype og følg instruksjoner)
Overnatting betales med kort direkte til hotellet ved avreise.

Påmelding gjøres via
www.tannlegeforeningen.no/midnattssol
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NTFs etterutdanning

