
SMERTE INNEN ODONTOLOGIEN

Grand Hotel, Oslo 
27. - 28. januar 2023

VELKOMMEN TIL FELLESSEMINAR 2023



Dato:  Fredag 27. og lørdag 28. januar 2023 
Sted:  Grand Hotel, Karl Johans gate 31, Oslo 
 
Tema: Smerte innen odontologien 
 
Målgruppe: Tannlegespesialister 
 
Pris: kr 5500

Spesialistkandidater betaler halv pris (kr 2750) 
Påmelding for spesialistkandidater skjer via e-post  
til sd@tannlegeforeningen.no 
 
Deltakeravgiften inkluderer lunsj begge dager 
 
Påmeldingsfrist: 10. januar 2023

Påmelding gjøres via  
www.tannlegeforeningen.no/TSF 
 
 
Middag  
 
Felles middag med underholdning på Grand Hotel fredag kl. 1900  
Påmelding til middag skjer samtidig med kurspåmelding 
 
Pris: (inkl. vinpakke) kr 1700 

 
Hotell 

Deltakere booker rom på Grand Hotel på egenhånd

Bruk kode BDEN260123 ved booking av rom
 
NB: Etter 15. desember slippes rommene og vi  
kan ikke garantere overnatting på hotellet

Praktisk informasjon
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Program fredag 27. januar
kl 0900

kl 0930

kl 0940

kl 1010

kl 1040

kl 1110

kl 1140

kl 1210

Registrering og kaffe med dentalutstilling

Åpning ved TSFs leder

Smerteopplevelse hos angstfulle pasienter – hvordan kan den påvirkes?
Smertefri tannbehandling - hvordan kan vi love pasienten dette? 
Det som noen syns er smertefullt for noen er knapt registrerbart for andre. 
Forelesningen vil omhandle smerte slik den i dag forstås og hvordan tann-
helsepersonell kan bidra til at smertenopplevelsen moduleres. 
Maren Agdal (NSP)

Gjennom smerter til rette tenner
Smerte er en av de bivirkningene som er oftest nevnt ved en kjeveortopedisk 
behandling. Studier har vist at smerter er årsak til å avstå eller avbryte be- 
handling. Det finnes relativt få vitenskapelige publikasjoner som omtaler  
temaet, men det er ingen tvil at smerter pga kjeveortopedisk behandling 
(mekanoterapi) er av stor klinisk og forskningsinteresse. Foredraget skal gi en 
oversikt over eksisterende kunnskap om hvorfor og hvordan smertene oppstår 
og hva kan gjøres i en klinisk situasjon.
Vaska Vandevska-Radunovic (NKF)

Pause med dentalutstilling

Radiologisk utredning ved orofacial smerte 
Diskusjon av fordeler og begrensninger ved bruk av bildeopptaksteknikker i 
forbindelse med orofacial smerte. Ved hjelp av kasus vil vi vise hvordan radio- 
logisk utredning bidrar til diagnostikken.
Stig Løvold og Xie-Qi Shi (NFKAR)

Smerter i den orofaciale regionen og mekanismer for utvikling av 
persisterende smerter fra et klinisk perspektiv
Pasienter med orofacial smerte blir ofte kasteballer mellom tannhelse- 
tjenesten og primær-/spesialisthelsetjenesten fordi mange forskjellige  
helsearbeidere er aktører på området. Tiden går og smertene forblir. Det blir 
vanskeligere å stille en diagnose jo lengre tid som går, og dermed vanskelig-
ere å finne den rette behandlingen. Et nytt klassifiseringssystem for orofacial 
smerte (International Classification of Orofacial Pain, ICOP) har nylig blitt intro-
dusert, og gjør det nå lettere å stille en diagnose. Kartlegging av risikofaktorer 
hos pasienter som skal gjennomgå kirurgisk behandling kan redusere utviklin-
gen av varig postoperativ smerte. Pasientkasus vil presenteres.
Annika Rosén (NFOKOM)

Lunsj med dentalutstilling



“Lokalbedøvelse virker IKKE på meg” - er dette innbilling?
En hypervigilant person? Problem med Na+ - kanaler i perifere nerver? 
Forekomst og årsak til manglende virkning av lokalanestesimidler. 
Harald Breivik

Risiko for nye langvarige (“kroniske”) smerter etter oralkirurgi/kjevekirurgi
Om risiko for ny langvarig  smerte etter oral kirurgi/kjeve-kirurgi. Er dette  
nociceptiv smerte, nevropatisk smerte, eller nociplastisk smerte?
Harald Breivik

Pause med dentalutstilling

Smerter fra tenner - er disse spesielle?
Kunnskap om pulpas nerveforsyning er viktig i forbindelse med endodontisk 
diagnostikk og behandling. Tenner skiller seg på mange måter ut fra andre 
vev ved at stort sett alle stimuli som når pulpa registreres og oppfattes som 
smertefulle. Mulige forklaringsmodeller vil bli presentert. Foredraget tar for 
seg oppbygging av tenners nerveforsyning og endringer som finner sted ved 
inflammatoriske tilstander i pulpa.
Sivakami Rethnam Haug (NEF)

Smerter og komorbiditet ved “defekt-protetikk” - En kasuistikk
Smerter i munnhulen kan oppstå uten at det nødvendigvis er noen klare  
kliniske funn. Noen sykdommer eller sekveler av sykdom kan også kamuflere 
smertens opprinnelse.  Pasienter reagerer ofte ulikt på smerte.  Forelesnin-
gen presenterer en kasuistikk der flere problemstillinger kan knyttes opp mot 
en smertetilstand. Går man systematisk frem ved anamnesen kan det hjelpe 
å identifisere smertens årsak og dermed en eventuell behandling. 
Hannu Larsen (NFOP)

Periodontale tilstander som kan forårsake oro-faciale smerter
En generell, kronisk marginal periodontitt gir sjelden symptomer, men kan 
noen ganger disponere for, og gi opphav til, en akutt tilstand som gir  
symptomer.  Andre ganger kan behandling av marginal periodontitt med-
føre tilstander som er smertefulle. Pasientene det gjelder er ofte disponert for 
dette i form av nedsatt almenntilstand, stress, røyking og dårlig plakk kontroll.  
Skader i periodontiet kan også forekomme og medføre diffuse smerter.  
I dette foredraget gjennomgås noen av disse tilstandene. 
Kristin Kolltveit (NPF)

Oppsummering/spørsmål
Dentalutstilling
Middag

kl 1310 

kl 1340

kl 1410

kl 1440

kl 1510

kl 1540

kl 1610
kl 1630
kl 1900



Program lørdag 28. januar
kl 0830

kl 0900

kl 0910

kl 1000

kl 1030

kl 1115

kl 1200

kl 1325

 
kl 1330

Kaffe og dentalutstilling

Velkommen ved TSFs leder

lkke-medikamentell lindring av smerte 
Smerte pavirkes av mange forhold, både knyttet til stimulering, nervesystem, 
psykologiske prosesser, erfaring og en rekke andre faktorer. Noen av disse 
er enklere å påvirke enn andre. I dette foredraget dokumenteres hvordan 
psykologiske forhold påvirker prosessering, opplevelse og mestring av 
smerter. Det vii også bli beskrevet hvordan den enkelte behandler kan bruke 
dette for å øke mestring og lindre ubehag for den enkelte pasient. 
Borrik Schjødt

Pause med dentalutstilling og utsjekk

Nasjonal behandlingstjeneste for uavklarte smerter i ansikt og kjever
• Bakgrunnen for opprettelsen  

av behandlingstjenesten
• Kompetanse og medarbeidere i prosjektet
• Finansiering
• Organiseringen av smerteutredningen
Trond Berge

Pause med dentalutstilling og utsjekk

Spesialistutdanningenes fremtid 
• Spesialistutdanningen ved TkØ - et samarbeid  

Hilde Vogt Toven 
• Spesialistutdanningen ved UiO 

Jan Eirik Ellingsen 
• Spesialistutdanningen ved UiB 

Asgeir Bårdsen 
• Spesialistutdanningen ved UiT 

Mohammed Al-Haroni 
• NTFs synspunkter 

Heming Olsen-Bergem 

Spørsmål fra salen

Avslutning

 Lunsj og avreise

• Vurderinger og resultater 
• Henvisningsrutiner
• Oppfølging av pasienter
• Forskning



Utstillere
Alfabetisk rekkefølge



Norsk spesialistforening  
i pedodonti

www.tannlegeforeningen.no/ 
spesialistforeninger


