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Clarion Hotel The Edge, Tromsø

TEMA: 
Medisinsk risiko og kirurgisk 
behandling i allmennpraksis

NB: Egen parallell for tannhelsesekretærer

Påmelding: www.tannlegeforeningen.no
Frist for lav påmeldingsavgift: 23. mai 2023



Vi ønsker også i år hele tannhelseteamet 
velkommen til sommerens store begivenhet, 
Midnattssolsymposiet. Det vil bli to separate  
paralleller; en for tannleger og en for tann-
helsesekretærene/assistenter. 

Årets tema er Medisinsk risiko og kirurgisk  
behandling i allmennpraksis, og som det frem-
går av tittelen er målgruppen klart definert. 
Foredragsholderne vil omtale en del generelle 
medisinske problemstillinger som er relevante 
for oss som tannleger og det vil bli gitt mange 
gode kliniske tips om biopsier, periimplantitt og 
implantatkirurgi.

Hvordan vi best kan utføre en tannekstraksjon 
er også sentralt i programmet, samt hvilke 
stønadspunkter som er relevante for Helfo- 
refusjon. 

Tannhelsesekretærenes program er tilpasset den 
hverdag de skal forholde seg til og er rettet mot 
ulike kirurgiske utfordringer.

Som alltid inviterer vi også til et spennende  
sosialt program. Les mer om det sosiale  
programmet og underholdningen på neste side. 

Det er også viktig med gode lokaliteter og The 
Edge har alle de fasiliteter som vi kan kreve. 
Flotte kurssaler og hotellrom, hyggelig be- 
tjening og god mat, samt fine arealer til en  
liten utstilling som ligger strategisk plassert i 
forhold til foredragene. Bruk pausene godt og 
ta turen innom dentalutstillingen.

Husk å bestill hotellrom tidlig, det er stor  
aktivitet i dette tidsrommet, blant annet verdens 
nordligste maratonløp, Midnight Sun Maraton.

Snakk med kolleger, venner og kullkamerater og 
meld dere på til årets nord-norske høydepunkt i 
NTFs etterutdanning.

Velkommen til Tromsø!

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 vann- 
flaten. Herfra kan du oppleve nordlyset, midnatts- 
sola, Tromsøs kulturliv og den særegne nord- 
norske naturen.

Adresse: Kaigata 6, 9008 Tromsø

Hilsen
Øyvind Asmyhr
Utdanningssjef NTF



Sosialt program

A Million Pineapples

Torsdag kveld samles vi på samme sted som 
i fjor; Full Steam. Her møter vi lokal mat og 
lokal historie i svært trivelige lokaler. 

I år har vi også gleden av å by på musikalsk 
underholdning av lokale artister og sosial 
mingling for hele tannhelseteamet. 

Tid: Torsdag 15. juni kl. 1930

Sted: Full Steam, Søndre Tollbodgate 3

Tromsøkvintetten A Million Pineapples spiller catchy, 
melodisk og energisk indiepop, og kommer som et 
friskt pust fra nord, fullt av fengende låter inspirert 
av fruktens finurlige utseende og smak.

De siste årene har de overbevist både publikum  
og kritikere med sine energiske liveshow, bl.a. på 
Trænafestivalen, Trondheim Calling og Bukta- 
festivalen - og nå er det Midnattssolsymposiet som 
står for tur!

Ikke gå glipp av nyttig informasjon!

FØLG NTF PÅ FACEBOOK
www.facebook.com/dennorsketannlegeforening

Påmelding til sosialt program gjøres samtidig med kurspåmeldingen.



Foredragsholdere

Lars Martin Berg  
Spesialtannlege multi-
disiplinær odontologi, 
Førsteamanuensis II  
DOT / TkMidt 
UiT Norges Arktiske Univ.

Dagmar Bunæs
Spesialist i periodonti 
Førsteamanuensis  
Universitetet i Bergen

Thomas Brox
Spesialist i oral kirurgi  
og oral medisin 
TkNN  
ØNH, UNN

Christ Berge
Overlege
Hjerteavdelingen, 
Haukeland Univ. sjukehus

Christine D. Oppedal
Spesialist i oral protetikk
Privatpraktiserende

Bjørn Kubon
Spesialist i oral kirurgi
og oral medisin 
Privatpraktiserende
Kjevekirurgisk avdeling
Haukeland Univ. sjukehus

Paula Frid 
Spesialist i oral kirurgi  
og oral medisin / 1. am. 
Univ.sykehuset Nord-Norge, 
TkNN, UiT Norges Arktiske 
Universitet

Mirna Farran 
Spesialist i oral kirurgi  
og medisin
Drammen sykehus 
Privatpraktiserende

Inger Marie Løes
Overlege PhD
Kreftavdelingen, 
Haukeland Univ. sjukehus

Linda Stein
Førsteamanuensis 
UiT Norges Arktiske  
Universitet

Frank-Jakob Sandbakk 
Spesialist i oral kirurgi  
og oral medisin 
Privatpraktiserende 
Ålesund sykehus / TkVest

Line B. Pedersen 
Tannlege
Privatpraktiserende 
Leder av NTFs Etikkråd

Petter Wilberg 
Spesialist i oral kirurgi  
og oral medisin
TkØ

Frode Øye
Spesialist i oral kirurgi  
og oral medisin 
Privatpraktiserende



Elisabet Jonsson 
Tannlege 
Nordland fylkeskommune
Leder, NTFs fag- og 
etterutdanningsutvalg

Moderatorer

Sigbjørn Løes 
Spesialist i oral kirurgi  
og oral medisin 
Avdelingssjef / Professor 
Kjevekirurgisk avdeling 
Haukeland Universitetssjukehus
UiT Norges Arktiske Universitet

Ketil Moen 
Spesialist i oral kirurgi  
og oral medisin
Privatpraktiserende 
Fagansvarlig 
Kjevekirurgisk Seksjon
Sørlandet sykehus

Les mer på www.msn.no

Sverre Aukland 
Tannlege
Privatpraktiserende
Medlem, NTFs fag- og 
etterutdanningsutvalg



Program torsdag 15. juni - for tannleger

kl. 0900

kl. 1000

kl. 1005

kl. 1020

kl. 1100

kl. 1140

kl. 1200

kl. 1220

kl 1300

Registrering og utstilling

Velkommen 
Utdanningssjef, Øyvind Asmyhr og leder Fag- og etterutdanningsutvalget, Elisabet Jonsson

«Alt blir bra!» Eller gjør det egentlig det? 
Moderatorer Ketil Moen og Sigbjørn Løes

Tannlegepasienten  
– er det egentlig noe vi må passe på når det kommer til pasientens generelle helse? 
Hva er de typiske fallgruvene når det gjelder pasientens generelle helseproblematikk samt  
medikamentbruk? Hvilke situasjoner kan oppstå under eller som følge av tannbehandling? 
Svarene blir presentert delvis gjennom kasuistikker. 
Paula Frid og Thomas Brox 

Moderne kardiologi  - for tannleger
En innføring/oppfrisking i moderne kardiologi. Hvor har tannleger og kardiologer felles interesser? 
Støter vi noen ganger på felles utfordringer? Foredraget vil inkludere en oversikt over de vanligste 
hjerte- karsykdommene, hvordan disse påvirker (eller bør påvirke!) tannlegens vurderinger og de 
vanligste medikamentene i pasientgruppen. 
Christ Berge 

Panelsamtale

Pause og dentalutstilling

Den skrøpelige/komorbide pasienten og tannbehandling  
- kompromisser og tilpasninger i tannbehandlingen 
Behandling av skrøpelige pasienter kan innebære mange ulike tilpasninger og kompromissløsninger. 
I dette foredraget blir det drøftet hva vi kan gjøre når pasienten ikke orker så mye behandling eller 
har behandlingskrevende tilstander hvor nedsatt allmennhelse begrenser mulighetene for det vi 
ofte ville kalt odontologisk optimal behandling. Vi vil også se nærmere på hvilke ambisjonsnivå vi 
bør ta stilling til i behandling av multisyke og skrøpelige pasienter på tannklinikken og et utvalg 
tilstander vi ikke kan la være å behandle.
Lars Martin Berg

Lunsj



Medisinlisten 
Gjennomgang av de vanligste medikamenter og deres implikasjoner for tannbehandling og 
oral kirurgi.
Frank-Jakob Sandbakk

Panelsamtale 

Pause og dentalutstilling

Moderne kreftbehandling
Tradisjonell kreftbehandling som cellegift og strålebehandling har mange velkjente bivirkninger 
som er relevante for tannleger. De senere årene har det imidlertid dukket opp en rekke nye 
behandlingsmodaliteter som det er vanskeligere å holde oversikt over. Hva er egentlig immun-
terapi? Hva er presisjonsmedisin? Protonstråling er også noe som kommer. Er dette «tryggere» 
enn tradisjonell kreftbehandling når det kommer til tannbehandling? Og ikke minst: Er det mer 
effektiv kreftbehandling?
Inger Marie Løes

Fjell og Vidde 
Kort gjennomgang av mekanismer og behandling ved høydesyke. Bilder fra turer til Himalaya. 
Frank-Jakob Sandbakk

Avslutning
Moderatorer 

Festaften med konsert A Million Pineapples
Full Steam

kl. 1400 

kl. 1430

kl. 1450

kl. 1510

kl. 1555

kl. 1635

kl. 1930



Program fredag 16. juni - for tannleger

kl. 0900

kl. 0915

kl. 1000

kl. 1020

kl. 1110

kl. 1130

kl. 1230

kl. 1315

Innledning moderatorer

Biopsier og oralkirurgiske prosedyrer i bløtvev
Foredraget vil ta for seg mindre, men hyppige utførte oralkirurgiske behandlingsprosedyrer i allmen-
npraksis. Det gjennomgås kirurgiske kasus med vekt på praktisk utførelse og teknikk. Prosedyrene 
demonstreres i stor grad ved hjelp av videoopptak og bilder. Målet er å gi økt kunnskap om meto-
diske forberedelser og gjennomføring av de aktuelle prosedyrer.
Bjørn Kubon og Frode Øye

Pause og dentalutstilling

Fjerning av tenner – enkle og vanskelige
Både konvensjonelle og kirurgiske tannekstraksjoner er hyppig utførte behandlings- 
prosedyrer i allmennpraksis. Hva er forskjellen mellom dem og er det av betydning? Det 
vil bli gjennomgått kasus med vekt på praktisk utførelse og teknikk, demonstrert ved 
hjelp av videoopptak og bilder. Det vil bli diskutert ulike moment og vanlige komplika- 
sjoner vedrørende prosedyrene, potensielt også ulike tilnærminger operatørene imellom. Målet er 
å gi økt kunnskap om nødvendige forberedelser og gjennomføring av ekstraksjon- og ekstirpasjon 
av tenner og tannrøtter.
Bjørn Kubon og Frode Øye

Panelsamtale

Lunsj

Når er kirurgisk behandling stønadsberettiget?
Ulike typer kirurgisk behandling er stønadsberettiget gjennom Lov om folketrygd. Når er det riktig 
å bruke de ulike stønadspunktene med tilhørende takster og hvordan bør man dokumentere  
tilstandene? Hva er for eksempel sykdommer og anomalier i munn og kjeve, og hva skal til for å  
utføre behandling med stønad etter dette punktet? Gjennom kasuistikker vil foredragsholder 
forsøke å redusere forvirringen.
Petter Wilberg

Implantatbehandling for allmennpraktikeren
Hva er viktig å tenke på når man planlegger implantatbehandling? Og hvordan kan man havne ut 
om man ikke er oppmerksom på konkrete aspekter fra starten? Vi mener en god preoperativ plan-
legging er grunnlaget for et forutsigbart og godt behandlingsresultat. Vi kommer til å gjennomgå 
viktige momenter ved planlegging og gjennomføring av implantatbehandling.
Mirna Farran og Christine Dæhli Oppedal



Pause og dentalutstilling

Periimplantitt – Er det mulig å bli kvitt? 
Peri-implantitt forekommer i snitt hos en av fem implantatpasienter, men risikoen er høyrere 
for enkelte pasientgrupper. Sykdommen inntreffer gjerne flere år etter installasjon av implanta-
tet - og da gjerne med en relativt hurtig sykdomsprogresjon. Som regel anbefales kirurgisk be- 
handling, men protetiske vurderinger er også sentrale. Dessverre er behandlingsresponsen  
likevel uforutsigbar. Implantater kan gå tapt og dette er en belastning for pasientene. Derfor 
er forebygging av peri-implantitt utrolig viktig. Dette gjøres gjennom god behandlingsplan- 
legging før og en strukturert oppfølging etter implantatinstallasjon. I tillegg må peri-implantitt 
behandles på best mulig måte. I dette foredraget vil derfor sentrale prinsipper ved implantat- 
behandling, behandling av peri-implantitt og oppfølging av implantatpasienter gjennomgås.
Dagmar Bunæs

Panelsamtale

Avslutning

kl. 1400 

kl. 1415 

kl. 1500

kl. 1520



Program torsdag 15. juni - tannhelsesekretærer
kl. 0900 

kl. 1000

kl. 1010

kl. 1040

kl. 1110

kl. 1130

kl. 1215

kl. 1300

kl. 1400

kl. 1440

kl. 1500

kl. 1530

kl. 1930

Registrering og utstilling

Velkommen

Den komorbide pasienten 
Behandling av skrøpelige og multisyke pasienter kan by på mange utfordringer på tannklinikken. 
Hvordan bidrar vi til at pasientene føler seg godt ivaretatt?
Lars Martin Berg 

Pre- og postoperativ informasjon ved kirurgiske inngrep
Betydningen av god pre- og postoperativ informasjon i forbindelse med kirurgiske inngrep, samt 
de viktigste momentene i forbindelse med kirurgisk oppdekning. 
Mirna Farran

Pause og dentalutstilling

De vanligste medikamenter i tannlegepraksis
Gjennomgang av de vanligste medisiner og deres implikasjoner for tannbehandling.
Frank-Jakob Sandbakk

«Kronen på verket» Implantatprotetikk for tannhelsesekretærer
Hvordan skal vi sikre oss at sluttresultatet på implantatbehandlingen blir best mulig? Tan-
nhelsesekretæren er en viktig del av teamet rundt pasienten og det er vesentlig at alle 
i teamet har god innsikt i vurderinger som gjøres og komponenter som benyttes i arbeidet.  
Christine Dæhli Oppedal

Lunsj

Moderne kreftbehandling 
Kreftsykdom rammer en stadig større del av befolkningen, og kunnskap om hvordan kreft behan-
dles og hvilke bivirkninger og ettervirkninger dette kan føre med seg er viktig for alt helseper-
sonell. Foredraget gir en kort introduksjon til både virkning og bivirkninger ved ulike behandling-
smodaliter som cellegiftbehandling, strålebehandling, immunterapi og nyere presisjonsmedisin 
med utgangspunkt i informasjonsbehovet til pasienter, pårørende og annet helsepersonell som 
ikke er direkte involvert i selve kreftbehandlingen. 
Inger Marie Løes

Pause og dentalutstilling

Normal tilheling - hva er det?
Hva er normal tilheling, og hvilke forhold kan påvirke tilhelingsevnen hos pasientene? 
Mirna Farran

Avslutning

Festaften med konsert A Million Pineapples
Full Steam



kl. 0900

kl. 0945

kl. 1030

kl. 1050

kl. 1130

kl. 1230

kl. 1300

kl. 1340

kl. 1400

kl. 1445

Helsekompetanse hos pasienter
Det er et nasjonalt mål å skape pasientens helsetjeneste hvor pasientene selv får mulighet 
til å være aktiv deltaker fremfor passiv mottaker av behandling. For å lykkes må pasient-
er og pårørende ha kunnskap og muligheter til kritisk kunne evaluere tilgjengelig helse- 
informasjon fra ulike aktører med ulike interesser, mens tannhelsepersonell må ivareta en 
befolkning med ulik grad av helsekompetanse, språkkompetanse og digitalkompetanse.  
Linda Stein 

Når haster det? Hvordan kjenne igjen den akutte pasient
Ulike scenarier kan oppstå i tannlegestolen, men det er også en del man må være oppmerksom 
på når man kommuniserer med pasienter per telefon. Hva haster og hva kan vente? Ulike situ-
asjoner vil illustreres med kasuistikker.
Paula Frid

Pause og dentalutstilling

Kosmetisk behandling og fillere, en etisk utfordring
Etterspørselen etter kosmetisk behandling i samfunnet øker, også innenfor tannhelse. Hvil-
ke retningslinjer har vi når det gjelder kosmetisk behandling? Er det etisk forsvarlig å utføre 
medisinsk behandling på friske mennesker? Hvordan skal tannhelseteamet forholde seg til en 
pasientgruppe som styres av trender og influensere? Hva skal vi egentlig drive med?
Line B. Pedersen

Lunsj

Implantater og periimplantitt
Stadig flere pasienter har tannimplantater og dermed er de også utsatt for sykdom i vevet rundt 
implantatene. Utvikling av peri-implantitt kan skje raskt og behandlingen er belastende for 
pasientene. Foredraget vil ta for seg hva som må til for god behandlingsplanlegging og struk-
turert oppfølging av pasientene, slik at man kan forebygge sykdomsutvikling.
Dagmar Bunæs

Smertestillende og premedisinering - når og hvordan?
Virkning og bivirkninger av de vanligste smertestillende medikamentene. Når er det indikasjon 
for smertestillende medikamenter, hvilke bør man benytte i ulike situasjoner og når bør man 
være på vakt? Beroligende medikamenter og premedikasjon med samme utgangspunkt: Når er 
det indisert, og hva bør tannhelsepersonalet ha kompetanse til å håndtere?
Thomas Brox

Pause og dentalutstilling

Fjell og vidde 
Kort gjennomgang av mekanismer og behandling ved høydesyke. Bilder fra turer til Himalaya. 
Frank-Jakob Sandbakk

Avslutning

Program fredag 16. juni - tannhelsesekretærer



Kursavgift
For tannleger kr 7 200 inkl. lunsj begge dager 
Tannleger som ikke er medlemmer av NTF, betaler dobbel kursavgift 

For tannhelsesekretærer kr 3 900 inkl. lunsj begge dager 

Ved påmelding etter 23. mai øker avgiften med kr 500.

Sosialt program
Symposiemiddag med underholdning torsdag kveld bookes ved påmelding som et tilvalg, og er 
ikke med i kursavgiften. Kursavgift og middag betales med kort gjennom NTFs påmeldingssystem.

Pris for middag inklusiv drikke kr. 950,-

Overnatting
Det er reservert en del rom på hotellet i perioden onsdag–fredag som holdes frem til 5. mai  
 
Rombestilling før 5. mai gjøres via e-post til cl.theedge@choice.no med bookingkode #25145

Overnatting betales med kort direkte til hotellet ved avreise.

Påmelding gjøres via 
 www.tannlegeforeningen.no/midnattssol

Generell informasjon
Tid: Torsdag 15. juni og fredag 16. juni

Sted: Clarion Hotel The Edge, Kaigata 6, Tromsø

Målgruppe: Tannleger og tannhelsesekretærer

ver. 17.03.2023

NTFs etterutdanning


