
NTFs Symposium
10. - 11. mars 2022

TEMA: Når det går galt i klinikken
 

Hvorfor gikk det sånn? 
Og hva i all verden gjør jeg nå?
 
 

Sted: Clarion Hotel The Hub / Nettbasert

 

For påmelding og mer informasjon,  
se www.tannlegeforeningen.no/kurs



Program torsdag 10. mars
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Velkommen

Innledning
Moderatorer

Den ufeilbarlige legen/tannlegen
Reidun Førde

Viktigheten av en god anamnese for å unngå de uforutsette situasjoner
Foredraget tar for seg de viktigste punktene i den generelle anamnesen. Hvilke sykdommer og 
medikamenter skal en være spesielt oppmerksom på? Blødningsrisiko og seponering av anti-
trombotika  vil bli diskutert. Og hvem skal ha antibiotikaprofylakse?
Det blir også vist  noen pasientkasuistikker der det gikk galt.
Pål Galteland

Pause

Uønskede konsekvenser i klinikken-sett fra radiologens perspektiv
Hvilke potensielle feilkilder står allmentannlegen overfor i den radiologiske prosessen? Når kan 
det gå galt? Hva kan man forbedre til neste gang? Uønskede konsekvenser i klinikken sett fra 
radiologens perspektiv, belyst gjennom ulike kasus fra både privatpraksis og avd. for kjeve- 
og ansiktsradiologi ved Universitetet i Oslo. 
Margareth Kristensen Ottersen

Oppsummering
Moderatorer

Lunsj

Hva kan gå galt med lokalanestesi?
Det gis en kort oversikt over de vanligste problemer i forbindelse med lokalanestesi som vi kan 
møte i en klinisk hverdag inkludert manglende effekt og hypoestesi, og forslag til hva vi kan 
gjøre med dette.
Lasse Ansgar Skoglund

Bare endoen er god er allting godt
Var det virkelig nødvendig med endo? Var det egentlig mulig å redde tannen? Hvorfor ble det 
slik på røntgenbildet? Var det ikke en tann som var vond allikevel? Det er spørsmål vi av og til 
kan stille oss etter en behandling. Noen ganger er det vanskelig å stille riktig diagnose og forutse 
behandlingsresultatet. Vi skal gå gjennom noen kasus for å vise hva vi ikke burde ha gjort, eller 
burde ha gjort annerledes. Det er alltid lett å være etterpåklok.
Knut Årving & Thomas Myrhaug



Pause

Når fundamentet svikter og tannkjøttet kryper opp og ned
Til og med i en forholdsvis traust periodonti praksis dukker det opp uventede ting. Det er ofte 
kliniske situasjoner som enten er skapt av meg selv, kollegaer, av pasienten selv eller er helt 
uforklarlige. 

Særlig utfordrende er det for pasienter som på tross av god behandling mister tenner, erstatter 
disse med broer som igjen blir erstattet av implantater og nå viser tegn til å gå tapt.

I tillegg kan gingival overvekst, gingivale retraksjoner og mukogingivale forandringer ved bruk 
av snus være vanskelige å forholde seg til. 
Øystein Fardal

Oppsummering og spørsmål
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Program fredag 11. mars 
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Velkommen & innledning

Når passiv blir aktiv - kan det gå skeis med ortodontisk retensjon?
Mange barn og ungdom samt flere og flere voksne får i dag rettet på tennene sine. Resultatet av 
kjeveortopedisk behandling må alltid retineres, og limte retainere blir ofte brukt. Denne metoden 
er effektiv og stabil, men i sjeldne tilfeller blir retensjonstråden aktiv og tannforskyvning skjer. 
Siden antallet av pasienter er høyt blir dette et omfattende problem.  Bivirkningen kommer ofte 
årevis etter behandlingen har blitt avsluttet hos kjeveortoped og nå går pasienten i allmenn-
praksis. Hvordan diagnostiserer vi dette? Hva gjør vi når vi ser avvik? Hva er prognosen? Må det 
reguleres igjen? Presentasjonen vil belyse dette samt illustrere med et pasientkasus. 
Kasper Dahl Kristensen

Når saken havner i retten
Noen ganger går det galt mellom tannlege og pasient. Pasienten kan utsettes for feilbehandling 
eller svikt ved behandlingen som kan føre til en pasientskade. Noen er også misfornøyd med 
pris eller andre forhold ved behandlingen. Pasienten har flere ulike veier å gå når de blir utsatt 
for en skade. De som vil ha erstatning henvender seg til NPE. De som vil at tannlegen skal miste 
autorisasjonen går til tilsynsmyndighetene ved Statsforvalteren i fylket. Noen går også direkte 
til domstolene. Uansett hvilken vei pasienten velger vil saken kunne ende i retten og tannlegen 
må møte enten som part eller vitne. Hva gjør man da?
Aleidis Løken

Protetikkens mange fallgruver
Som tannleger er vi alle opptatt av et forutsigbart og vellykket sluttresultatet som varer. 
I protetikkens verden er det likevel mye som kan gå galt selv om behandlingssplanleggingen  
er gjort etter alle kunstens regler: Manglende estetikk, ikke optimale okklusjonskontakter,  
porselensfrakturer, skruefrakturer, distansefrakturer, skrueløsninger, havari av broer pga. karies, 
manglende kroneretensjon, kroneløsninger, fraktur av klammere, fraktur av tenner, manglende 
retensjon av proteser. Foredraget vil vise noen kasus hvor det rett og slett ikke gikk så bra. Hva 
kunne vært gjort annerledes? Burde informasjonen i forkant vært bedre? Bør vi noen ganger si 
nei til å utføre behandling?
Eva Gustumhaugen & Anders Brennhovd

Pause

Hvordan unngå at moralske mistak følger faglige feil?
Faglige feil forekommer hos de aller fleste tannleger, og det kan være mange grunner til disse – 
også moralske. Men når feilen har oppstått, er det viktig at den håndteres godt – både faglig og 
moralsk. Åpenhet, ærlighet, ta ansvar, søke hjelp, og sørge for læring er noen av de viktige (og 
vanskelige) tingene som vi kan gjøre. De feil vi ikke kan unngå å begå, må vi lære oss å bestå. 
Bjørn Hofmann & Mariann Saanum Hauge
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Oppsummering og spørsmål
Moderatorer

Lunsj

Å feile bedre
Behandling av pasienter kan være enkelt og etter hvert rutine for en erfaren tannlege. Til-
bakemeldingene er gode, og man får daglig en liten selvtillits boost. Men det kan også være  
kompliserte behandlinger som oppleves vanskelig, uoversiktlige og utrivelige. De kan gi kimen  
til usikkerhet og skyldfølelse hos tannlegen. Foredragsholderene tar dere gjennom et utvalg 
av kasuistikker fra sykehus og privat praksis av egne erfaringer, henvisninger og tilfeller med 
forbedringspotensialer. Det vil handle om diagnostikk og terapi, men også om kommunikasjons- 
og tillitsutfordringer mellom pasient og behandler som kan være nok til å gjøre en alminnelig 
harmonisk klinikkhverdag til en «dårlig dag på jobben».
Else K. Breivik Hals & Johanna E.R. Berstad

Noen erfaringer fra NPE om hva som går galt i klinikken
• Erfaringer om hva som går galt i klinikken, eksemplifisert ved konkrete eksempelsaker
• Generell informasjon om erstatningsordningen
• Statistikk over antall meldte saker innenfor tannområdet
• Statistikk med fordeling mellom medhold og avslag
Heidi Fiksdal

Alltid beredt! Å speide etter gode behandlingsvalg ved sviktende allmenntilstand
Kan kognitiv svikt forutsees?
• Hvilke konsekvenser får sykdom for våre behandlingsvalg? 
• Helfo refusjon vs. Annen offentlig finansiering
• Mer er ikke alltid bedre, men er det etisk forsvarlig å ikke tilby den beste behandlingen?

Foredraget handler om hvordan man kan planlegge og prioritere tannbehandling hos pasient-
er med sviktende helse, i skjæringspunktet mellom privat og offentlig tannhelsetjeneste. Ulike 
problemstillinger blir belyst med kliniske kasus fra privat praksis og offentlige institusjoner.
Ole M Kulbraaten & Katrine Gahre Fjeld

Oppsummering og spørsmål
Moderatorer



Foredragsholdere

Johanna E. R. Berstad
Spesialist i oral kirurgi 

og oral medisin
OUS Rikshospitalet

Anders Brennhovd
Tannlege, 

Spesialist i oral protetikk
Privat praksis / Universitetet i Oslo

Øystein Fardal
Professor /privat praksis

Spesialist periodonti
Univ. of Aberdeen / UiO

Heidi Fiksdal 
Seksjonssjef  

Norsk Pasientskadeerstatning

Pål Galteland
Avdelingsleder/overlege

Kjeve-ansiktskirurgisk avd. 
OUS, Ullevål

Eva Gustumhaugen
Tannlege 

Spesialist oral protetikk
Privat praksis Oslo/Drammen

Else K. Breivik Hals
Overannlege, Dr. odont, 

Spes. i oral kirurgi og oral medisin
TAKO / Brage Spesialistklinikk

 

Reidun Førde
Professor i medisinsk etikk 

Universitetet i Oslo

Katrine Gahre Fjeld
Tannlege, PhD

Universitet i Oslo



Mariann Saanum Hauge
Tannlege, phd stipendiat & 
Nestleder i NTFs etikkråd

TKRog / Privat praksis 

Bjørn Hofmann
Professor, Inst. for helsevit. 

ved NTNU og Senter for 
medisinsk etikk ved UiO 

Kasper Dahl Kristensen
Kjedeortoped, Phd

Privat praksis 
Sektion for ortodonti,  

Aarhus Universitet, Danmark

Ole M. Kulbraaten
Universitetslektor 

Kariologi og gerodontologi
Universitetet i Oslo

Thomas Myrhaug
Spesialist i endodonti

Privat praksis

Margareth K. Ottersen
Tannlege,  

pesialist i kjeve-og  
ansiktsradiologi, 

PhD kandidat

Lasse Ansgar Skoglund
Spesialtannlege/Professor (hons)
Avd. for kjeve- og ansiktskir. OUS
Queen Mary University of London

Knut Årving
Spesialist i endodonti

Privat praksis



ver. 28.01.2022

Velkommen til NTFs symposium!
Vi har gleden av å igjen kunne invitere til NTFS symposium på Clarion Hotel The Hub. Etter to år med pan-
demi og kansellert/digitalisert symposium kan vi igjen samles fysisk for to hele dager med faglig påfyll. NTF 
følger selvfølgelig myndighetenes råd og regler for smittevern og har tilpasset arrangementet i tråd med 
gjeldende anbefalinger. I år tilbys derfor symposiet som en hybrid løsning. Det vil si  - ja takk, begge deler!

Alt. 1)  Fysisk deltakelse med felles lunsj, pauser og middag. Begrensede plasser - Første mann til mølla!

Alt. 2)  Digital deltakelse

NB: de to ulike variantene har hver sin påmelding
 

Opptak av foredragene vil være tilgjengelige for samtlige deltakere i fire uker etter at  
symposiet er over. 

Tid:    10. - 11. mars 2022
Sted:    Clarion Hotel The Hub / Nettbasert

Kursavgift
Digital deltakelse  kr 5500,-
Fysisk deltakelse  kr 6900,-
 

Middag: kr 1100,- inkl. drikke (ikke inkludert i kursavgiften)
 

Hotellbooking:
Hotellreservasjon og -betaling gjøres direkte med hotellet. Oppgi kode SYMP2022 for rabatterte priser.
 

Påmeldingsfrist:  28. februar (fysisk) / 6. mars (digital)

For mer informasjon og påmelding, se www.tannlegeforeningen.no/kurs

Aleidis Løken
Tannlege 
Advokat

Sverre Aukland
Tannlege,  
nestleder NTFs fag- og  
etterutdanningsutvalg

Moderatorer


