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Kommende OTF medlemsmøter

Medlemsmøtene er gratis for OTFs medlemmer dersom ikke annet er oppgitt. 
Det gis 3 timer i NTFs etterutdanningssystem.  
Påmelding er obligatorisk til alle OTFs kurs. Se oslotann.no for påmelding til hvert kurs. 
Ikke-påmeldte kan bli avvist dersom kurset er fulltegnet.

Visdomstenner - en oppdatering med fokus på 
forskning og klinikk
Foreleser: Spesialist i oral kirurg og oral medisin Hauk Øyri
Tirsdag 28. januar kl. 17.00  | Påmelding på www.oslotann.no   
Kurset vil blant annet gå gjennom forskning, diagonistikk og beslutningstagning, operasjonsteknikk,  
medikamentregime og komplikasjonsforebygging.

Les mer om kurset på www.oslotann.no

Riktige prosedyrer ved endo
Forelesere: Tannlegene Thomas Hilmar Myrhaug 
og Knut Årving
Tirsdag 3. mars kl. 17.00 
Påmelding på www.oslotann.no (åpnes 3. februar)
Innenfor fagfeltet er det mange forskjellige typer behandling og hjelpemidler. 
Produsentene kommer stadig med nye instrumenter, produkter og teknikker.  
Har det ført til nye prosedyrer?  
Har det ført til at prognosen for endodonti har blitt bedre?

Les mer om kurset på www.oslotann.no

Godt nytt år!



Vil du bli vårt nye 
redaksjonsmedlem? 

OTF-nytt trenger flere ressurser!

Er du god på språkvask? 
Liker du å lese korrektur? 
Liker du å skrive? 
Vil du være med på å gjøre medlemsbladet bedre?

Redaksjonen treffes noen timer 6 ganger i året på etter-
middagen og går gjennom materialet til neste utgave.  
Det pleier å være stor takhøyde, mye latter og helt  
uformelt på våre arbeidsmøter. 

Kan du tenke deg å bli med? Vil du vite mer? 
Ta kontakt med oss på otf@oslotann.no eller  
telefon 22 43 64 50

Hilsen 

Linn-Kjersti, Kari, Eli og Tine

Dental Sør AS avd. Oslo - Østensjøveien 18 (2. etg.) - 0661 OSLO - postboks 6729 Etterstad - 0609 Oslo - tlf. 38 27 88 88 - post@dentalnet.no - www.dentalnet.no
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Vi ønsker hele tannhelseteamet velkommen til våre lokaler  
i Østensjøveien 18!

Hver første tirsdag i måneden står vårt lunsjbord dekket fra kl. 10-14.  
Kom innom for en matbit, omvisning - og en uformell prat. 

Påmelding: dentalnet.no/aktiviteter

Vil du væreOPPDATERTmå du værePÅMELDT!Det gjør du her:
dentalnet.no/aktuelt
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@
Tilbud

@
Undersøkelser

@Vi spanderer
tirsdagslunsj
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Lederen har ordet

Godt nytt år!
Det går mot lysere tider nå! Etter nyttår får jeg i hvert fall alltid ny 
giv til å starte på igjen. Etter en travel høst og enda travlere jule-
ferie (småbarnsforeldre), er hverdagen «endelig» tilbake!  
 
Jeg ser fremover mot gode arbeidsdager, og etter hvert å kunne 
stå opp med sola og ikke i mørket. Etter det som skjedde med 
kongefamilien i julen, er det flere spørsmål angående om  
tannlegestanden er mer utsatt for selvmord enn andre yrker. 
Tidligere forskning har vist at tannleger, leger og veterinærer 
stod høyt på listen. Mye grunnet stress i hverdagen, men også 
grunnet tap av engasjement og mening med yrket sitt. Om disse 
funnene fortsatt gjelder, er jeg usikker på, da nyere forskning 
ikke har sett spesifikt på tannleger. Jeg anbefaler alle som har 
det tungt i disse tider å kontakte hjelp, fordi det finnes hjelp!  
Våre dyktige kollegahjelpere i OTF kan kontaktes for råd og 
hjelp. NTF har også en avtale med Villa Sana på Modum Bad, 
bestående av rådgivning til medlemmer som ønsker å snakke 
om problemer i arbeidsliv, samliv eller fritid. Kontakt med disse 
kan hjelpe til å styrke bevisstheten i forhold til yrkesrollen, fore-
bygge utbrenning og fremme helse og livskvalitet. Dette kan 
hjelpe tannleger ut av tunge tider. 

Bærekraftig fremtid

Med de lysere tidene er det også en tanke å tenke på fremtiden 
vår. På landsmøtet i fjor ble det diskutert mye angående hvordan 
vi tannleger kan hjelpe til med å gjøre klinikkene våre grønnere 
og smartere. Utdraget fra NTFs referat i Tidende utgave 12-2019 
er såpass bra at jeg har valgt å legge ved teksten nesten i sin 
helhet:

«Tannleger er hovedsakelig organisert i små virksomheter, og 
vi er avhengige av å samarbeide både med hverandre og med 
myndighetene, hvis vi skal lykkes i å skape nye bransjenormer 
og bistå med gode råd slik at vi kan dra i samme retning og 
skape en reell endring i praksis. Bærekraft er sammensatt, men 
sammen kan vi komme frem til smarte løsninger og små juste-
ringer for å redusere avfall og minske avtrykket fra tannhelsetje-
nesten. Ingen sitter på alle løsningene, men med samarbeid blir 
alt enklere. 

For det første ønsker NTF, i 
samarbeid med myndigheter, 
miljøorganisasjoner og med-
lemmer, å finne noen konkrete, 
håndfaste råd for å gjøre klinik-
kene grønnere. For det andre 
ønsker vi å gjøre medlemmene 
oppmerksomme på det faktum 
at å ha en bærekraftig drift er på 
vei fra å være et konkurranse-
fortrinn til å bli forretningskritisk. 
Det siste budskapet vi håper 
medlemmene tar med seg er at 
de kan bruke sin forbrukermakt 
for å påvirke leverandører. Velg 
kvalitet som varer lenger og 
produkter som kan repareres og 
ikke må byttes ut ofte.  
På NTFs nettsider finner du konkrete råd og tips om små og 
store grep man kan gjør for å gjøre odontologihverdagen litt 
grønnere. Innspill til ytterligere råd kan sendes til info@tannlege-
foreningen.no». 

Sammen kan vi gjøre tannlegebransjen både grønnere og  
smartere! 

Med ønske om en god vinter!

Kjetil Strøm  
Leder OTF
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Gratis annonsering på Markedsplassen!
Visste du at medlemmer annonserer gratis på oslotann.no?
Søker du jobb? Har du en ledig stilling? 
Kjøpe eller selge dentalt utstyr? 
Har du ledige lokaler? Leter du etter lokaler? 

Send annonseteksten til oss så publiserer vi den for deg.

Oslo Tannlegeforening (OTF):  Epost otf@oslotann.no | oslotann.no

Mottar du ikke medlemsinformasjon fra OTF?

Har du flyttet eller skiftet arbeidssted? 
Har du endret epostadresse eller telefonnummer?

Husk å melde fra om endringer! 

Send oss gjerne endringene på epost til otf@oslotann.no eller logg inn på  
MinSide på NTFs nettsider tannlegeforeningen.no.

Oslo Tannlegeforening (OTF):  Epost otf@oslotann.no | oslotann.no 
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OTF medlemsmøte 3. desember 2019

Tannhelse uten grenser 

Det var duket for årets siste medlemsmøte og mange hadde 
tatt seg tid i førjulsstria til å lære mer om organisasjonen 
«Tannhelse uten grenser». Det er en nøytral og uavhengig 
hjelpeorganisasjon som arbeider for å fremme oral helse i 
land der det finnes dårlig tannhelsetilbud. De hjelper pasi-
enter uavhengig av deres etniske, politiske og religiøse til-
hørighet. De frivillige utfører gratis behandling, profylaktisk 
arbeid og  
undervisning i oral helse.

Den første timen ble vi bedre kjent med grunnleggeren og lede-
ren for organisasjonen; Wuba Kassahun. Han stiftet «Tannhelse 
uten grenser» i 2016. Wuba forteller om sin egen oppvekst i  
Etiopia, og hvordan det lenge har vært hans mål og ønske å 
kunne hjelpe de som trenger det mest. 

Det første året dro Wuba sammen med en venn ned til Etiopia 
for å kartlegge utfordringene og behovsområdene. De ville finne 
ærlige og seriøse samarbeidspartnere, som de kunne ha tillit til 
for donering av utstyr. På dette tidspunktet måtte alt betales fra 
egen lomme. 

Samarbeidspartnerne som de endte opp med var: 

• Universitetet i Addis Abeba: Universitetet i Bergen har donert 
mye tannlegeutstyr til det odontologiske fakultetet, og de har 
en pågående samarbeidsavtale. Tannhelse uten grenser bi-
drar med sitt ved at de holder foredrag for tannlegestudentene 
i Addis Abeba. De lærer opp instruktører og bruker behand-
lingsrommene på fakultetet til å utføre akutt tannbehandling. 

• Alert hospital: På dette sykehuset behandler de frivillige  
pasienter, samtidig som de lærer bort kunnskap til lokale  
tannleger. 

• Abebesh Gobana barnehjem: Lærer opp barn til bedre munn-
hygiene og behandler barn. 

• Mekedonia: Hjem for eldre og psykisk utviklingshemmet.

Siden 2016 har organisasjonen gradvis vokst seg større. For å 
øke bevisstheten rundt prosjektene og skaffe finansiering, har de 
anvendt sosiale medier. De har også vært tilstede på landsmøte 
for både tannleger og tannpleiere. Dette har ført til at de får do-
nasjoner av utstyr fra både klinikker og depoter. I 2019 utvidet de 
horisonten ved å starte opp et prosjekt i Jamaica i tillegg til det 
allerede etablerte prosjektet i Etiopia. 
De har også en nasjonal aksjon hvor ulike klinikker i Norge har 
en dag hvor de behandler papirløse migranter som faller utenfor 
den offentlige tannhelsetjenesten. 

Sommeren 2019 dro et historisk stort tannhelseteam til Etiopia. 
Det var et tverrfaglig team med både servicetekniker, tannhelse-
sekretærer, tannpleiere og tannleger som dro, totalt 18 stykker. 
Oppholdet varte i 14 dager. 

Den siste timen fikk vi høre ulike historier fra de som har deltatt 
på de ulike prosjektene.

Første mann ut til å fortelle sin historie var Andreas Sivertsen 
som er servicetekniker hos Plandent. Han dro til Universitetet i 
Addis Abeba som har fått donert en del uniter fra Universitetet i 
Bergen i 2013. Det som møtte han der var en maskinpark som 
sårt trengte vedlikehold. Der var det også to lokale teknikere som 
ikke hadde fått opplæring i hvordan disse unitene skulle vedli-
keholdes. Det var heller ingen fungerende røntgenapparater på 
hele fakultetet før Andreas kom ned. Han lærte blant annet de 
lokale teknikerne hvordan de kan søke opp servicemanualer og 
koblingsskjemaer på internett. Sammen klarte de å få røntgen 
opp å gå igjen på fakultetet. Han oppfordrer flere serviceteknike-
re til å bli med på prosjektet, da det er utstyr som trenger vedlike-
hold på universitetet. 

Videre fikk vi høre historien til tannpleier Rahel Kidane. Hun 
forteller om de store utfordringene de møter i Etiopia. Det er lite 
kunnskap om forebyggende tannbehandling, mangelfull oralhy-
giene og mange med periodontitt. Det er en stor andel som aldri 
har sett en tannbørste før, og bruker en trepinne til å pusse ten-
nene med. Hun forteller om det viktige arbeidet tannpleierne gjør 
med screening og undervisning i tannpuss på barnehjemmet. De 
har også et prosjekt som heter «Wash & Brush for life» hvor de 
fokuserer på viktigheten av håndvask og tannpuss på institusjo-
ner. 

Kvelden fortsetter med opplevelsene til tanntekniker Samir 
Madrane, som har vært med til Etiopia de to siste årene. Han 
forteller om det store behovet for protetikk som de møter ute i 
feltet. De fokuserer på å hjelpe de som har dårlig bittfunksjon og 
som trenger flere tenner for å kunne tygge og fordøye maten. De 
arbeider også med å følge opp tidligere protetisk arbeid som har 
blitt gjort i regi av Tannhelse uten grenser. 

Tannhelsesekretær Malin Pousette forteller videre om hvor ka-
otiske forhold de møter i Etiopia. 80 % av den etiopiske befolk-
ningen bor i distriktene, og det er her behovet for tannhelsehjelp 
er størst. Hun forteller om endeløse køer når de er på besøk i 
distriktet, og de må håndtere både strømbrudd og vanntap under 
arbeidet. Hun informerer også om en kampanje som de kaller 
«Don’t spread red!». Kampanjen skal øke bevissthet hos de lo-
kale om kryssinfeksjoner og smittespredning. 

Tannlege Kariann Skare avslutter kvelden ved å fortelle om sine 
opplevelser i både Etiopia og Jamaica. Hun fokuserer på et pro-
sjekt de har vært med på å støtte i Etiopia som heter «Omo Child 
House». Dette prosjektet jobber med å få lokale stammefolk til 
å endre deres syn på forbannelser. Enkelte stammer mener at 
barn som erupterer overkjevetenner før underkjevetenner, brin-
ger en forbannelse over hele stammen, og dreper derfor disse 
barna. «Omo Child House» jobber med å redde disse barna. 

Vil du vite mer eller donere, se www.tannhelseutengrenser.no.

Referent: Dominika Trzcinska 

Takk til våre samarbeidspartnere for deltakelsen!



180 deltakere og 11 utstillere fant veien til Felix  
konferansenter denne kalde fredagen i desember for  
å delta på årets heldagskurs i estetikk og kompositt.

Del 1- Hvordan skape en god bonding?

Fosforsyre er den syren som brukes til etsing av tenner. Det er 
en god syre som gir god og dyp etsing av emaljen samtidig som 
den ikke ødelegger kollagenstruktur i dentinet (om den brukes 
riktig). Det finnes i dag selvetsingssystemer der man ikke tren-
ger å forbehandle tann separat med fosforsyre. Studier viser at 
disse selvetssystemene ikke etser dypt nok i emalje om man 
sammenligner med fosforsyre alene. Samtidig viser studier at 
selvetssystemer har bedre kjemisk binding til dentin enn det som 
skapes med etsing, primer og adhesiv separat. Så hva skal vi 
bruke? 

Konklusjon: Binding til emalje skjer best med ”etch-and-rin-
se” fosforsyre alene. Vi får da et hybridlag med bra mekanisk 
bonding til emaljen. Binding til dentin skjer best med selvets-
ingsystemer, da hybridlaget får god retensjon til dentin med  
kjemisk bonding.

Dette innebærer at det er best å kombinere ”etch-and-rinse”  
og selvetsingssystemer. Selektiv etsing av emalje og universal-
bondingsystem på dentin. Du kan gå ned i tid for etsing fra  
30 sekunder til 15 sekunder. 

Andre faktorer som er viktige for god bonding til tannen: 

1. Ikke tørk ut dentinet. 
Uansett bondingsystem skal ikke dentinet være tørket ut da kol-
lagenstruktur blir ødelagt og primeren ikke kan trekke inn i kolla-
genstrukturen. Det er viktig for å få god nok mekanisk retensjon. 
Dersom du har klart å tørke ut dentinet går det ikke an å fukte 
det med vann, det tar nemlig 20h. Det du må gjøre er å bruke et 
middel som f.eks. Aquaprep F (bisco), og vente 20-30s. Middelet 
GLUMA kan også brukes, men dette er svært toksisk så pass 
godt på øynene til pasienten. 

2. Ikke ta frem primer/adhesiv /selvetssystemer før det skal  
brukes.  
Primer og adhesiv skal kun tas frem når det skal brukes. Hvis du 
tar det frem før, ødelegger du materialet og bondingen blir dårlig.

3. Bruk bondingsystemer som inneholder 10 MDP.  
Hydrolysering av bonding innebærer at bondingen mister bin-
ding til dentin på grunn av vann. Det kan skje av flere grunner. 
Ofte skyldes det enzymet matrixmetalloproteinase (MMP). Disse 
enzymene ligger i dentinet og kommer frem når vi bruker fos-
forsyre, og legger seg oppå kollagenet og gjør bondingstyrken 
svakere. 10 MDP hindrer at dette skjer og inngår som en del i 
bondingsystemet som Thomsen anbefaler å bruke. 

4. Fjerne understøttet emalje approximalt. 
I en klasse II preparasjon, er det mange ganger understøttet 
emaljep i bunnen. Dette må fjernes for å få god bonding cervi-
kalt. For å få det til må man glatte flaten. Til dette er det utviklet 
spesielle diamantverktøy som passer til EMS og Kavo soniflex 
multitasker.

5. God tørrlegging. Bruk tråd og seksjonsmatriser.

Fargesystemer og komposittfyllinger

Munsells fargesystem er metoden Jan Thomsen jobber etter. 
Systemet er bygget på valør, kulør og metning. I dette systemet 
har tykkelsen av materialet stor innvirkning på fargen. Det er 
langt ifra alle materialer som kan brukes med Munsells farge-
system. Materialene Thomsen bruker er HRi Enamel Plus  
(Micerium) og Essentia (GC). Alle komposittmaterialer har for-
skjellige fargesystemer. A3 ikke er samme farge i alle systemer. 
Derfor er det viktig å lage egne fargeprøver med de kompositt-
produktene du bruker. Når man skal velge riktig dentinfarge og 
emaljefarge til en pasient, er det et tips å ta fargen som er midt 
på overkjevehjørnetenner for dentinfarge, og fargen midt på 
overkjeveincisiver for emaljefarge.

OTF heldagskurs 6. desember 2019

Estetikk og kompositt ved Jan Frydensberg Thomsen



OTF-nytt 1-20 side 7

Preparasjon er viktig for en vellykket komposittfylling i fronten. 
Chamfer facialt og butt-joint palatinalt anbefales. Kanter skal 
rundes av ettersom det blir best lysbrytning i materialet på denne 
måten. 

Overflatekontourering er viktig for et godt sluttresultat. Best re-
sultat får du om du jobber med struktur på tre nivåer.

- makrostruktur er f.eks. cusper

- microstruktur, er f.eks ”appelsinhud” i overflaten og  
  Retzius linjer

- glossing

Thomsen anbefaler grønn diamant (160) til makrostruktur. Rød 
diamant (50) til microstruktur. Diamantpasta påført bomullshjul 
for polering / høyglans. Ikke bruk silikonkopp til glossing da den 
ødelegger microstrukturen og eventuelt også makrostrukturen.

Når du bygger opp tannen legges dentinlaget først i samme form 
som emaljelaget. Dersom du skal etterligne ulike emaljestruktu-
rer skal det fargelaget legges på etter dentinlaget og før emaljen 
legges på. Poler til makro og microstruktur med highgloss til slitt. 

Dersom du jobber med kompositt med valør, skal du bruke tykt 
lag dentin og tynt lag emalje til en ung pasient. Tynt lag dentin 
alternativt kun emalje til en eldre pasient siden det gir en gråere 
farge på materialet.

Man kan bruke flow i bunnen av en kavitet på en fylling dersom, 
man har problemer med at kompositten ikke sitter ved kondense-
ring. Brukes bondingsystemet med riktig teknikk, er dette unød-
vendig.

Kontakt til nabotann er utrolig viktig. Det beste er om man klarer 
å få et flatt kontaktpunkt. Seksjonsmatriser er best på dette, og 
bedre enn Nystrøm matrisebåndsystem. Dersom du må bruke 
Nystrøm, som ved en stor kavitet, bruk da et pre-konturert matri-
sebånd og hjelpeinstrument for å skape flatt kontaktpunkt.

Referent Sofia Johansson, leder fagnemnda

Del 2 Helkeramikk

Etter lunsj snakket Thomsen om helkeramiske alternativer.  
Generelt er det motsetning mellom styrke og estetikk.  
Alternativene er:

1. Feltspat. Svakest, men best estetikk.

2. Glasskeramikk (Empress, E-max). Godt kompromiss mellom 
styrke og estetikk.

3. Oksidkeramikk (Zirconia). Sterke, men er dårligere estetikk.

1+2: Må bondes for at styrken skal være akseptabel. Feltspat 
har best estetikk, men man er avhengig av en tanntekniker som 
behersker teknikken. Feltspat kan fremstilles svært tynt og tillater 
derfor vevsbesparende preparering. Feltspat dekker misfarging 
dårlig og er derfor ikke egnet hvis man ønsker å kamuflere mis-
farginger. E-max gir en god kombinasjon av styrke og estetikk. Er 
det vanskelig å tørrlegge bør man ikke bruke feltspat og E-max. 
Materialene er avhengig av bonding og derfor tørrlegging, for å 
gi et godt resultat.

3. Kan ikke bondes og må sementeres ordinært basert på tra-
disjonelle retensjonsprinsipper. De kan sementeres med f.eks. 
glassionomersement og er derfor best ved vanskelig tørrlegging. 
De kan også fremstilles med opaque kjernematerial, og er derfor 
best når man skal maskere misfarging.

Chipping var tidligere et problem ved Zirconia, men er nå ikke et 
større problem enn ved MK-kroner.

Årsaken til chipping kan være:

- for tynt dekkporselen over kjernematerialet. Det ideelle er 1mm 
tykkelse på dekkporselenet, og så jevn tykkelse som mulig.

- hyperkontakt på utsatte steder som f.eks. randcrista.

- mangel på understøttet dekkporsel. Kjernematerialet bør gå 
nesten ut i kontakt med nabotann for å gi god understøttelse.

- varmeutvikling av Zirconiamaterialet på grunn av feilbehandling 
på laboratoriet.

Ved store krav til styrke bør man velge monolittisk zirconia.

Det viser seg at polert zirconia ikke er spesielt aggressiv mot 
antagonisten.

Det er generelt viktig ved helkeramikk at tanntekniker får 
mye informasjon fra tannlegen. Man bør ta fargeuttak av den 
preparerte tannen med ND-skalaen, og helst foto av den 
preparerte tannen sammen med nabotennene og sende til 
tekniker.

Sementering

To hovedsementeringsteknikker:

1. Bondet sementering
2. Ordinær sementering uten bruk av bonding.

Bondet sementering:

- tillater mindre invasiv preparering

- gir kjemisk/mikromekanisk retensjon

- nødvendig for å forsterke enkelte materialer (Feltspat, E-max, 
Empress etc.)

- nødvendig å oppnå bonding både mellom tann og sement og 
mellom keramisk materiale og sement

Thomsen kom med følgende sementeringstips: Ikke fyll opp 
kronen helt med sement. Fyll i litt og mal det ut med pensel. Ta 
også litt sement på selve tannen. Før deretter kronen forsiktig på 
plass.

Ordinær sementering:

- brukes ved zirconia. Man kan bruke ordinære sementer (som 
f.eks. glassionomersementer) eller self adhesiv cement (som 
f.eks. Panavia/Panavia V5). Fluss-syre har ingen virkning på zir-
conia. Ikke rens zirconia-kroner med fosforsyre før sementering.

Forbedret retensjon mellom zirconia og sement:

- Ivoclean: Pensles i zirconia-kronen før sementering.

- Forbehandling med sandblåsing/Dento-prep med lavt trykk 
(0,5-1,0 bar). Må montere måle-instrument på Dento-prep.

Kuraray har lenge hatt MDP-primer i sine produkter, bl.a. Pana-
via-sement. Den viser seg å gi en binding til bl.a. zirconia. Pana-
via V5 har også en primer basert på MDP som øker bindingen 
mellom sement og zirconia-kronen.

Det er lett å få blødning fra gingiva ved fjerning av provisorium. 
Man kan da bruke produkter som Astringent, Expasyl etc. Rens 
tannen med klorhexidin eller clearfil-primer (Kuraray) etterpå.

Tips ved provisorier: 

- åpne opp til papillene i provisoriet

- slip til kantene på provisoriet med diamantskive.

Sementering av glasskeramikk:

- må bruke flussyre og silanisering inne i kronen før sementering. 
Ets også overgangen mot buccalflaten for å unngå at sementen 
slipper fra porselenet i overgangen ved prepareringsgrensen og 
fører til dårlig overgang sement/porselen.

Flussyren bør påføres av tanntekniker. Det er viktig å ikke sette 
kronen tilbake på gipsmodellen etter flussyrebehandling. Rens 
med alkohol. Deretter silanisering.



Thomsen minnet om at det er viktig å sjekke lysstyrken i herde-
delampen jevnlig med radiometer. Plasser alltid lyskilden nær-
mest mulig restaureringen. Effekten avtar mye selv ved en liten 
økning av avstanden til lyskilden.

Les bruksanvisninger!!

Ofte best med lysherdende sement. Dualherdene kan gi et grå-
skjær.

Ved store behandlinger i fronten kan mock-up/snap-on provi-
sorier være en ide. Pasienten kan gå med den nye formen og 
vurdere om det er ok. Deretter lager man kopier i f.eks. E-max 
som permanent løsning.

Bittheving-kompositt eller fast protetikk?

Generelt: Kompositt er mer vevsbesparende og billigere for pa-
sienten.

Thomsen ønsket ideelt sett:

- hjørnetannsføring og

- kontakt i fronten (soft closure) som en støtdempende første 
kontakt. Man ønsker okklusjon med kondylen i best mulig posi-
sjon dvs. centric relation (CR).

Han nevnte 4 forskjellige metoder å fastslå CR:

- Dawson grep (komplisert)

- leaf gauge

- lucia jig

- kp jig

Mål: unngå stress/spenninger i musklene som blir påvirket av 
okklusjon/artikulasjon

Man kan heve bittet mye. Det som påvirkes mest ved for mye 
bittheving er talen. Test for å sjekke dette:

Fff og vvv –lyder: Hvor lange tenner aksepteres?

Sss-lyden: Hvor mye kan man heve bittet?

Ved smertefull discus-dislokasjon anbefalte Thomsen å ta sam-
bitt i den mest smertefrie/minst smertefulle posisjonen, og bruke 
denne som utgangspunkt for rehabiliteringen.

Vi fikk et heldagskurs med en veldig engasjerende foreleser og 
svært dyktig kliniker. Takk til Thomsen for et glimrende kurs tett-
pakket med relevant info.

Referent: Bjørn-Olav Engebretsen

Påmelding og registrering til OTFs medlemsmøter
For å kunne delta på våre medlemsmøter må du melde deg på via våre nettsider. 
”Attend” på Facebook er ikke gyldig påmelding.
Ved påmelding mottar du en epostbekreftelse med informasjon.  Mottar du ikke denne, må du 
ta kontakt med oss på e-post otf@oslotann.no slik at plassen kan bekreftes. 

Kurslokalet har begrenset plass. Er du forhindret fra å møte, gi oss beskjed i god tid slik at 
andre kan få plassen din. 

Kurstimer registreres automatisk etter gjennomført kurs. 
NTFs krav til obligatorisk etterutdanning er 150 timer over fem år tellende fra 2016.  
Vi forbeholder oss retten til å avvise personer som ikke er påmeldt hvis kurset er fulltegnet. 

Møt gjerne opp i god tid så får du tid til å besøke dentalutstillingene!
Les mer på oslotann.no og følg oss gjerne på Facebook.com/oslotann.

Vel møtt!

Takk til våre samarbeidspartnere for deltakelsen!
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Alle tannleger som er medlem i NTF har også et plikt-
medlemskap i en lokalforening. For medlemmer som 
praktiserer i Oslo, Vestby, Ski, Oppegård, Ås, Drøbak/ 
Frogn, Nesodden, Enebakk, Asker og Bærum er lokal-
foreningen Oslo Tannlegeforening (OTF). 

Lokalforeningene fastsetter selv sin kontingent, og OTF sender 
ut kontingentkrav i slutten av januar/begynnelsen av februar.  

I 2020 sendes kontingenten pr. epost til den adressen vi har 
registrert på deg. De som ikke har oppgitt epostadresse, mottar 
kontingent pr. post. Vil du ha faktura sendt til elektronisk fak-
turamottak (EHF), trenger vi organisasjonsnummer på foretaket 
ditt. Endringer må være mottatt senest 20.januar 2020 for å 
kunne tas i bruk på årets kontingentutsendelse. 

OTFs kontingentsatser 2020
Ordinært medlemskap  kr 700,- 
Redusert medlemskap kr 350,-
Pensjonistmedlemskap  kr 350,-
Assosiert medlemskap kr 525,-

Retningslinjer for OTFs kontingentsatser 2020

Pensjonistkontingent gis til medlemmer som hos NTF er 
registrert som:

• Pensjonistmedlemmer.

Etter søknad kan det gis redusert kontingent for:
• Medlemmer under odontologisk videreutdannelse, stipendia-

ter og doktorgradsstudenter med redusert inntekt.
• Medlemmer som arbeider i 50% stilling eller mindre.
• Medlemmer som tar annet yrkesstudium, så lenge  

studiet varer og som har fått innvilget rabatt hos NTF.
• Medlemmer med permisjoner/fravær fra praksis som  

gir en vesentlig reduksjon i årsinntekt.
• Medlemmer som blir langtidssykemeldt eller uføre- 

trygdet.

Kortfattet søknad om redusert kontingent sendes
otf@oslotann.no. Søknader blir kontrollert mot NTFs  
medlemsinformasjon.

Assosiert medlemskap
MNTF-tannleger som er medlem i andre lokalforeninger 
kan søke om assosiert medlemskap i OTF.
Som assosiert medlem kan man delta på OTFs aktiviteter til 
medlemsbetingelser, men har ikke stemmerett og kan ikke  
inneha verv i OTF. 

Studentmedlemskap
Gratis for studenter ved det Odontologiske fakultet i Oslo.
Studenter som ønsker OTF-nytt tilsendt pr. post, må betale kr 
350,- pr. år.

Æresmedlemmer
Æresmedlemmer i OTF og OTFs medlemmer med æresmed-
lemskap i NTF fritas for kontingent.

Annet
Kontingentfritak gis kun i spesielle tilfeller etter skriftlig søknad til 
Oslo Tannlegeforening, otf@oslotann.no.
Kontingenten følger kalenderåret.

Lokalforeningskontingent
I henhold til NTFs vedtekter, er alle MNTF-tannleger også tilslut-
tet en lokalforening. Lokalforeningene fast- 
setter selv sin medlemskontingent. Kontingenten betales til den 
lokalforening som vedkommende medlem plikter å stå tilsluttet 
pr. 1. januar. I tilfelle flytting betales kontingent til den lokal-
forening som medlemmet flytter til.

Det er viktig å skille mellom kontingenten fra Oslo Tann- 
legeforening  (OTF) og Den norske tannlegeforening (NTF). Alle 
MNTF-tannleger tilhører også en lokalforening og må betale 
kontingent til den. 

Oslo Tannlegeforening sender ut kontingentkravet i  
slutten av januar/begynnelsen av februar. 

Husk å betale i tide, da unngår du purregebyr og merarbeid! 

Har du spørsmål om kontingenten?
Kontakt oss på epost: otf@oslotann.no eller  
telefon 22436450 eller se www.oslotann.no 

Viktig informasjon om OTFs kontingent for 2020

Har du tatt NTFs nettbaserte kurs?
Hvert kurs du har bestått, teller 4 timer.  

TANK-kursene er gratis og du finner de på NTFs nettsider 
tannlegeforeningen.no under kurs og utdanning.



OTF-nytt redaksjonen har dessverre ikke skrevet noe redaksjo-
nelt fra NTFs representantskapsmøte som ble gjennomført siste 
helgen i november 2019.

Valgresultater, vedtektsendringer, nye styringsdokumenter og 
vedtak med mer, kan du lese på NTFs nettsider www.tannlegefore-
ningen.no og i Tidende.

Vi gratulerer, om enn litt på etterskudd, med gjenvalg for  
president Camilla Hansen Steinum og Heming Olsen-Bergem  
som ny visepresident!

OTF-nytt redaksjonen

Festningen Tannklinikk tilbyr spesialister i: 
• Endodonti
• Oral protetikk
• Kjeve- og ansiktsradiologi 
• Oralkirurgi og oral medisin 

Vi har CBCT. Vi er kjent for å ha kort ventetid.  
Vi holder til sentralt i Nedre Vollgate 1 med kort vei til all offentlig kommunikasjon.  
Vi har økt kapasitet og kan yte rask og sikker service til våre henvisere.

Festningen Tannklinikk
firmapost@raadhustann.no // www.festningen-tannklinikk.no
Nedre Vollgt. 1
Tlf: 22 91 02 90

Festningen Tannklinikk

Vi har  
CBCT!

NTFs representantskap 2019

Heming Olsen-Bergem, nyvalgt visepresident, og Camilla 
Hansen Steinum, gjenvalgt president i Den norske tannlege-
forening. Foto: Tonje Camacho / NTF
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O T F  a k t i v i t e t s k a l e n d e r  2 0 2 0
Medlemsmøter og kurs 
28. januar: Visdomstenner ved Hauk Øyri

3. mars: Prosedyrer ved endo ved Thomas 
Hilmar Myrhaug

26. mai: Farmakologi

1. september: Sår og blødninger ved  
Heming Olsen-Bergem

6. oktober: Tema kommer

3. november: OTFs Generalforsamling. 
Ingen utstillinger.

20. november: Heldagskurs Periodontitt

8. desember: Anestesi - Anatomi

TSE Modul 7: Restorativ behandling vil bli 
holdt i Oslo høsten 2020. Dato publiseres i 
løpet av våren. 

Styremøter 
21. januar 
23. februar 
24. mars 
19. mai 
9. juni 
25. august 
22. september 
1. desember

OTF-nytt redaksjonsmøter 
6. januar 
10. februar 
4. mai 
10. august 
14. september 
12. oktober 
16. november

OTF-nytt materiellfrister 
OTF-nytt 1-20 20.desember 2019 
OTF-nytt 2-20 24. januar  
OTF-nytt 3-20 17. april 
OTF-nytt 4-20 25. juni 
OTF-nytt 5-20 28. august 
OTF-nytt 6-20 Ingen annonser.  
Kun for generalforsamlingsmateriell. 
OTF-nytt 7-20 30. oktober

OTF-nytt distribusjon  
OTF-nytt 1-20 Uke 4, 20. januar  
OTF-nytt 2-20 Uke 9, 24. februar 
OTF-nytt 3-20 Uke 21, 18. mai 
OTF-nytt 4-20 Uke 35, 24. august 
OTF-nytt 5-20 Uke 40, 28 september 
OTF-nytt 6-20 Uke 43, 19. oktober  
Kun på nett for medlemmer.  
OTF-nytt 7-20 Uke 49, 30. november

Forbehold om trykkfeil og endringer i opp-
satt plan - følg med på OTF-kalenderen på 
www.oslotann.no. Følg også med på våre 
Facebooksider! Facebook.com/oslotann

OTF-nytt informasjon
OTF-nytt er et medlemsblad for Oslo  
Tannlegeforening. Vi tar forbehold om trykkfeil i  
publikasjonen. 

OTF-nytt publiseres i papir- og nettutgave.

Henvendelser om annonsering, innlegg,  
artikler og lignende rettes til OTFs  
sekretariat:

Epost:  otf@oslotann.no
Nett:  www.oslotann.no

Telefon:  22436450
Mobil:  48482150

Kontaktpersoner OTF-nytt
Alle henvendelser rettes til OTFs sekretariat som formidler  
videre til rett person.

Epost:  otf@oslotann.no
Nett:  www.oslotann.no
Org.nr.  971 526 645 MVA

Telefon:  22436450
Mobil:  48482150

Layout
Oslo Tannlegeforening
Niels Juels gate 24
0272 Oslo

Epost:  otf@oslotann.no
Nett:  www.oslotann.no

Illustrasjonsbilder
Adobe Stock / Fotolia

Neste utgave
Neste papirutgave distribueres i uke 9 (24. februar). Redaksjonen 
tar imot innspill og artikler. Se materiellfrister over eller eller på 
oslotann.no.

Kontaktpersoner og jubilanter
For å etterkomme kravene i EUs nye personvernforordning, 
GDPR, vil vi ikke lenger publisere kontaktpersoner eller  
jubilanter i medlemsbladet. 

Ønsker du kontakt med tillitsvalgte i OTF, finnes det noe  
informasjon på NTFs nettsider (tannlegeforeningen.no) etter 
innlogging på MinSide. 

På OTFs nettsider (oslotann.no) er denne informasjon foreløpig 
ikke tilgjengelig. Medlemmer i styret, utvalgene og komiteene 
som er listet opp nedenfor, kan kontaktes via OTFs sekretariat  
på epost otf@oslotann.no som formidler videre.

- Styret (leder, nestleder, sekretær, styremedlemmer, leder  
  fagnenmnd, redaktør, varastyremedlem, UTV-representanter)
- Fagnemndens medlemmer
- Klagenemndens leder, sekretær og medlemmer
- Prakistakseringsutvalgets leder og medlemmer
- Hederstegnutvalgets medlemmer
- Kollegahjelpere
- Valgkomiteen
- Honnørklubbens leder
- Museumskomiteens leder og medlemmer
- UTV Oslo, Akershus og UiO leder og medlemmer



Returadresse:
Oslo Tannlegeforening
Niels Juels gate 24
0272 Oslo

TannSpes
TannlegeSpesialistene i Oslo

ANNIKA SAHLIN-PLATT
Periodontist, PhD

ELISABET HENDERSON
Protetiker

ELSE K. BREIVIK HALS
Oralkirurg, PhD

RAGNAR BJERING
Kjeveortoped, PhD

GAUTE LYNGSTAD
Oralkirurg, PhD-kand.

ANDERS VALNES
Kjeve- og ansiktsradiolog 

KARL IVER HANVOLD
Oralkirurg, kjevekirurg

med fler

Henvisningsklinikk på Vinderen i Oslo

Tlf: 22 20 50 50  •  post@tannspes.nhn.no  •  www.tannspes.no
Besøk: Holmenveien 5G, 0374 Oslo  •  Post: TannSpes, Postboks 9 Vinderen, 0319 Oslo

Det er viktig at pasienten er røykfri  
og plakkfri for best resultat

Protetikk

Kjeve- og  
ansikts -
radiologi

CBCT

Tannpleie Kjeve-
ortopedi

Tverrfaglighet
i samarbeid med  

allmenntannlegen

Oral kirurgi/
oral medisin

Periodonti
Periimplantitt-

behandling

BEHANDLING AV PERI-IMPLANTITT

Annika Sahlin-Platt,  
Periodontist PhD

2008  
FØR PERIIMPLANTITT- 

BEHANDLING
2019 - 11 ÅR 

POSTOPERATIVT

Ønsker du diskutere kasus, eller møte våre spesialister? Meld deg på 
«TannSpes-treff» (se www.tannspes.no for datoer / påmelding)


