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Vi ønsker alle 
medlemmer 
en lærerik høst!



GSK Consumer Healthcare samarbeider med 
European Synchrotron Radiation Facility

 Dette er en annonse fra Sensodyne

Å SETTE FOKUS PÅ ISING I TENNENE
Så mye som en tredjedel av den voksne befolkingen lider av Dentin Hypersensitivitet (DH) 
 – men bare rundt halvparten gjør noe med denne lidelsen.1 Dette er overraskende når du 
tenker på at noe så enkelt som det å velge riktig tannkrem kan bidra til å lindre smertene. 
Nå, takket være et banebrytende nytt forskningssamarbeid, begynner vi å se nøyaktig 
hvordan – i utsøkte 3D detaljer.

1 Addy, M. (2002), Dentine hypersensitivity: New perspectives on an old problem. International Dental Journal, 52: 367-375. doi:10.1002/j.1875-595X.2002.tb00936.x. 2 D. G. Gillam, Management of dentin 
hypersensitivity, Current Oral Health Reports, vol. 2, no. 2, pp. 87–94, 2015. 3 M. Brännström, “A hydrodynamic mechanism in the transmission of pain producing stimuli through the dentine,” in Sensory 
Mechanisms in Dentine, D. J. Anderson, Ed., pp. 73–79, Pergamon Press, Oxford, UK, 1963. 4 ESRF (2020) Synchrotron science, https://www.esrf.eu/about/synchrotron-science (Last accessed September 2019).  
5 Hall C et al; ”Exploratory randomised controlled clinical study to evaluate the comparative efficacy of two occluding toothpastes - a 5% calcium sodium phosphosilicate toothpaste and an 8% arginine/calcium  
carbonate toothpaste - for the longer-term relief of dentine hypersensitivity”; J Dent 2017; 60: 36–43. 6 Clinical Study number RH01748, An Exploratory Study to evaluate the efficacy of two occlusion technology 
dentifrices in the relief of dential hypersensitivity, 2013. 7 Hall, C et al; ”Reducing Dentinal Hypersensitivity Improves Oral Health-Related Quality of Life”; J Dent Res, 2017; 96 B:062 BSODR. 8 In vitro report number 
G7322/014; Occlusion depth measurements and visualisation of Sensodyne Repair and Protect Deep Repair using Synchrotron X-ray Tomography and Focused Ion-Beam Scanning Electron Microscopy; 2020. 
Varumärken ägs av eller licensieras till GSK-koncernen. ©2021 GSK-koncernen eller dess licensgivare.                      PM-SE-SENO-21-00058

Forskning har vist at det er væsken som beveger seg gjennom 
tannkanalene som er den primære årsaken til hypersensitivitet.1,2 
Å blokkere tubuli og veiene gjennom dentinet kan redusere 
væskestrømmen og 
dermed forhindre at 
nervene reagerer. 
Men inntil nå har 
vi ikke klart å 
visualisere hvilken  
innvirkning tann-
kremformuleringene 
har på denne type 
blokkering. Hos GSK  
Consumer Healthcare  
har vi et kontinuerlig 
mål om å stadig 
forbedre Sensodyneformlene ved å se på vitenskapen bak tann- 
følsomhet. Dette har ført oss til European Synchrotron Radiation 
Facility (ESRF) i Grenoble for å teste grensene rundt hva som faktisk  
er mulig å forstå innen tannkremteknologi

Synkrotronen på ESRF er en maskin på størrelse med åtte fotball- 
baner som produserer lys som er hundre milliarder ganger lysere  
enn sykehusrøntgenbilder. Dette gjør det mulig for forskere å 
visualisere strukturen til materie ned til atomnivå.4 Ved hjelp av 
denne teknologien kan vi se dypt inne i tennene for å se hvordan 
tannkremformuleringer påvirker blokkeringen av tennene over tid.  
Vi tror at dette er banebrytende vitenskap. Dr Christabel Fowler,  
Innovasjonsleder, Oral helse FoU, GSK Consumer Healthcare,  
forklarer hvorfor:

“Vi streber alltid etter å forbedre formuleringene våre, ved 
å bruke den aller beste vitenskapen for å gi beskyttelse og 
lindring til mennesker som lider av ising. Hvis vi kan visualisere 
bedre hvordan tannkremene våre fungerer, er det lettere 
for tannleger å forstå vitenskapen bak dem - og hjelpe 
pasientene velge en tannkrem som lindrer ising i tennene.“

Vi har jobbet med Sensodyne Repair and Protect i omtrent et tiår 
nå, og ønsket å visualisere virkemåten til en ny, ombygd formulering 
som vi har utviklet i fire år: Sensodyne Repair and Protect Deep 

Repair, som gir klinisk 
dokumentert lindring       
 - og langvarig be-
skyttelse mot ising 
i tennene.5,6,7 Men vi 
ønsket også å gå 
enda dypere for å 
enda mer detaljert  
kunne se hvordan 
det fungerte.  
Der tradisjonelle 
studier ved bruk av  
elektronmikroskopi 

bare kan analysere 30-40 tubuli av gangen, kan synkrotroner skanne  
tusenvis på bare få minutter. Vi kan nå se hvor langt blokkeringen 
har kommet, og hvor lenge den blir værende der. I tillegg er synkro-
tronavbildning ikke-destruktiv, og muliggjør ‘tidsforløp’-studier som 
skanner de samme tubuli, om og om igjen, for å vise effekten av 
Sensodyne Repair and Protect Deep Repair på blokkeringen på  
forskjellige tidspunkter.

Dr Madi, som ledet tidsforløpsstudien ved ESRF, sier:  

“Det vil komme mye mer, men denne spennende teknikken  
vil åpne nye dører for å optimalisere tannkrem og designe  
skreddersydde formuleringer.”

Stor vitenskap, for de små, spesielle øyeblikkene.  
Fordi livet er for kort for ising i tennene.
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Lederen har ordet

God høst!

Jeg merker at en lang sommerferie har gjort meg godt! 
Jeg er klar for en høst som forhåpentligvis ikke bare vil 
handle om Covid-19, mens jeg håper på at vi snart kan 
sees fysisk igjen.  
Det er valg i OTF, og vi har allerede fått inn forslag på 
mange flotte kandidater, noe jeg er veldig glad for å se. 
Det er like viktig at de tillitsvalgte skiftes ut og at man får 
inn nye tannleger med friske tanker og ideer, som at man 
samtidig beholder kontinuiteten. 

Covid-19 og vaksinering

Til alle engasjerte medlemmer som har sendt meg mail 
angående vaksinering; jeg har satt stor pris på deres 
engasjement. Jeg har vært oppriktig skuffet over både 
FHI, kommunene i vårt foreningsområde, og da i særlig 
grad Oslo kommune, og til tider også vår hovedforening 
NTF. Jeg har i mitt voksne liv aldri opplevd like mye tå-
kelegging, plutselige endringer i allerede lagte planer 
og opplagte løgner som i denne vaksinesaken. Jeg vet 
faktisk ikke om jeg skal være glad for at det ikke bare 
var her dette skjedde. Dette skjedde flere steder i landet, 
slik at det ikke bare gjaldt medlemmene i OTF. Men helt 
ærlig må jeg dog innrømme at det dessverre viser hva 
kommuneleger og andre byråkrater synes om tannhelse-
tjenesten, og da særlig den private delen. Vi er dessverre 
utenfor alt og alle andre helseleverandører, og til tider 
sammenlignet med detaljbransjen. Jeg ble allikevel litt 
glad da vi på siste møte med Oslo kommune i hvert fall 
var i samme bås som de private legene, fysioterapeutene 
og psykologene, selv om det ikke hjalp noen av oss. 

Hva jeg virkelig er glad for derimot, er den innsatsen 
hver enkelt av dere har lagt ned i deres respektive tann-
klinikker. I land som vi liker å sammenlikne oss med har 
tannhelsepersonell vært særlig utsatt for smitte, og ligget 
godt over resten av befolkningen i antall tilfeller. Her i 
Norge så det ille ut i starten med mange smittede, men 
mesteparten av disse (alle?) var blitt smittet på ferie el-
ler utenfor arbeidssted. Etter den store nedstengingen 
i mars 2020 har vi (tannhelseforetak) ligget godt under 
gjennomsnittet i antall smittede, og bedre enn de fleste 
andre helseprofesjoner. Jeg tilegner dette til vår kunn-
skap om smittevern, og bruken i vår daglige praksis. Så 
gi dere selv en ekstra klapp på skulderen og  

 
 
vit at dere har bidratt! Jeg 
håper også at alle våre 
medlemmer nå i hvert fall 
har fått dose nummer en og 
at vi snart er fullvaksinerte 
alle sammen.

Veien videre

Det er vanskelig å spå hvor-
dan 2021 og 2022 kommer 
til å bli. I mars 2020 spådde 
jeg at dette kom til å bli 
langvarig, men til og med 
pessimisten i meg hadde 
ikke helt trodd at det fort-
satt skulle være stigende 
smitte høsten 2021. Jeg ser 
at NTF skal holde lands-
møte og flere andre foreninger åpner for fysiske møter, 
men OTF holder enda litt igjen før vi åpner helt. Et med-
lemsmøte med 330 medlemmer på et fysisk sted midt i 
Oslo kan være krevende nok å arrangere i vanlige tider. 
Med tanke på smittevern og smittesporing vil det være 
enda vanskeligere. Ved en eventuell åpning av hele lan-
det vil det stille seg annerledes, men slik situasjonen er 
nå, tror jeg vi må belage oss på digitale medlemsmøter 
ut året. Vi håper likevel å kunne arrangere generalfor-
samling og heldagskurset i november med oppmøte på 
Høyres Hus som normalt. 

Med håp om en smittefri og gjenåpnet hverdag!

Kjetil Strøm 
Leder OTF
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•	Komfort for pasient og behandler

•	God arbeidsflyt, alt innen rekkevidde

•	Raskere rutiner gir raskere pasientflyt, integrerte løsninger for optimal hygienekontroll

•	En investering for fremtiden som innfrir økende krav

NY!

Plandent AS | Postboks 6082 Etterstad, 0601 Oslo 
Tlf 22 07 27 27 | www.plandent.no | utstyrsavdelingen@plandent.no

Planmeca Compact™ i5 
Designet for å vare, bygget for å prestere



OTF-nytt 3-21 side 5

Medlemswebinar 31. august

”Helseskjemaet; Venn eller fiende?” ved Cecilie Gjerde

Leder i OTF, Kjetil Strøm, ønsket velkommen til 
høstens første medlemsmøte, som ble avholdt på 
årets siste sommerdag ifølge kalenderen. På tross 
av - eller muligens i - strålende sol og over 20 grader 
utendørs møtte over 300 deltakere til medlemsmøte 
på Zoom. 
Kjetil Strøm oppfordret medlemmer til å stille til verv 
i lokalforeningen. Han informerte om andre aktuelle 
saker, bl.a. frustrasjonen angående måten vaksina-
sjon av tannhelsepersonell har foregått på. På grunn 
av smittesituasjonen har styret i OTF bestemt at alle 
høstens medlemsmøter blir digitale. Heldagskurset 
19. november er planlagt gjennomført på Høyres 
Hus.

Deretter presenterte leder for fagnemnden i OTF, Sofia Johans-
son, dagens foredragsholder som var Cecilie Gjerde fra UiB. 
Gjerde er spesialist i oral kirurgi og oral medisin og har lang 
erfaring som privatpraktiserende spesialist. Hun er overtannlege 
på avdeling for oral kirurgi og oral medisin på Det medisinsk- 
odontologiske fakultet i Bergen. I tillegg har hun gjennomført en 
doktorgrad. Hun er en mye benyttet foreleser ved nasjonale kurs.

Tema for dagens foredrag var betydningen av anamnesen til 
pasienten, samt litt om akutte tilstander som kan oppstå i tann- 
legestolen.
De fleste bruker kanskje en eller annen form for skriftlig helse-
skjema. Be alltid pasientene fylle ut et helseskjema og be dem 
signere for at opplysningene er oppdaterte. Skann skjemaet inn 
i journalen, i tillegg til at helseskjema i journalen oppdateres. 
Dette for dokumentasjon.

Anamnese
Anamnese betyr sykehistorie. Opplysninger om pasienten helt 
fra begynnelsen av og hele sykehistorikken. For eksempel vil 
sykdom i tidlige barneår kunne påvirke mineralisering av perma-
nente tenner, og dermed være relevant for oss.

• Familiehistorie:
• Arvelige tilstander
• Arvelige sykdommer, f.eks. blødersykdommer.
• Informasjon om sykdomsbelastningen i pasientens slekt 

kan bringe klinikeren på sporet av arvelig sykdom og arve-
lige risikofaktorer.

• Familie som har vært syke kan gi pasienten helseangst, 
selv om tilstanden i seg selv ikke er arvelig. Informasjon 
om dette kan hjelpe tannlegen til å møte pasienten på en 
god måte.

• Tidligere medikamenter

• Tidligere sykdommer:
• Hjertesykdom
• Lungesykdom
• Immunforsvar
• Diabetes
• Allergi
• Kreft
• Smittsomme sykdommer
• Revmatisme
• Blødersykdom
• Astma
• Nyresykdom

• Tannleger kan oppdage tegn på generelle sykdommer og 

be pasienten kontakte lege. Spesielt menn i alderen 22-60 
år oppsøker sjeldent lege, men de går til tannlegen. Her kan 
tannlegen spille en avgjørende rolle.  

• Nåværende sykdommer:
• Oppfatter pasienten helsetilstanden som dårlig? Spør 

hvorfor!
• Går du regelmessig til lege? Det kan fremkomme opplys-

ninger som pasienten har glemt å nevne.
• Smittsomme sykdommer er fortsatt viktige å ta hensyn til, og 

ikke noe vi skal føre videre til andre pasienter og oss selv/vår 
familie.

• Yrke? Kan også forklare helsetilstand. F.eks. sjokoladeselger.
• Gravide?

• I første trimester er det størst fare for abort
• Størst risiko for stråleskader også i 1. trimester. Selv om 

tannrøntgen gir svært lite stråling bør man unngå røntgen 
hvis ikke absolutt nødvendig. Dette er mest for at ikke 
moren skal bekymre seg for at barnet har blitt utsatt for 
stråling.

• Svangerskapsmåned 4-6 er best for å gjøre behandling. 
Senere er magen stor og det er vanskelig å ligge bakover. I 
siste trimester bør behandling gjøres sittende i en stol for å 
unngå press på vena cava hos mor.

• NSAIDs er ikke anbefalt til gravide i siste trimester, heller 
ikke kodein. Gi evt. paracetamol ved behov, evt. konferer 
med pasientens lege.

• Medisinbruk:
• Både reseptbelagte og dem som pasienten kan kjøpe over 

disk.
• Alternative medikamenter
• Medikamenter har ofte bivirkninger. Mange av disse påvir-

ker munnhulen, f.eks.
• Munntørrhet
• Tap av smakssans
• Ulcerasjoner i munnhulen
• Sjekk bivirkninger i Felleskatalogen.

• Pasienter underrapporterer legemiddelbruk i helseskjema-
et. Ta seg tid og spør pasienten. Svært sjeldent at pasien-
ter rapporterer om plantebaserte legemidler, naturmidler 
eller kosttilskudd. 

• Interaksjoner kan også slås opp i Felleskatalogen, sjekk før 
man setter pasienten på andre medikamenter.

Er pasienten operabel?
• Blodfortynnende:

• Albyl-E, Plavix seponeres ikke, da profylaktisk seponering 
gir større fare for trombose og kan være farligere for pasi-
enten enn blødning.

• Antikoagulasjonsbehandling. Ved bruk av Marevan må 

•	Komfort for pasient og behandler

•	God arbeidsflyt, alt innen rekkevidde

•	Raskere rutiner gir raskere pasientflyt, integrerte løsninger for optimal hygienekontroll

•	En investering for fremtiden som innfrir økende krav
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man måle INR. Bør ha INR på 2,5 eller under.
• Ikke seponere blodfortynnende på egenhånd, kun i samråd 

med lege/kardiolog.
• Pradaxa, Xarelto, Eliquis seponeres 24 timer før inngrepet, 

men alltid i samråd med lege. Ved enkle ekstraksjoner 
trengs ikke seponering.

• Cytostatika, immunsuppressive midler (hva er grunnen til at 
pasienten bruker det?)
• Metotrexate: Ved bruk av antibiotika vil antibiotika metabo-

liseres før metotrexate, slik at ved langvarige AB-kurer kan 
det bli høye nivåer av metotrexate.

• Sandimmun, Enbrel, Imurel
• Bisfosfonater

• Zometa (1/10 får osteonekrose), ha respekt for denne.
• Alendronat, Fosamax – nyere forskning viser at man ikke 

bør bruke det mer enn 3-5 år fordi benet da blir som por-
selen og det oppstår uvanlige og mer kompliserte frakturer 
som ikke gror like godt.

• Lang halveringstid
• Osteoporosemedikamentene: 3-5 % får osteonekrose
• Gjøre skånsom ekstraksjon
• Primærlukking
• Jevne skarpe benkanter

Antibiotikaprofylakse
Aktuelt ved prosedyrer med økt risiko for postoperativ infeksjon, 
og ved kunstige hjerteklaffer.
Individuell vurdering ut fra anamnese, pasientens allmenntilstand 
ved inngrepet, inngrepets art og varighet.
Endokardittprofylakse (til voksne): 2 gram amoxicillin 1 time før 
inngrepet. Ved penicillinallergi gis 600 mg klindamycin (Dala-
cin®).
Foredragsholder opplyser om en feil i retningslinjene for dosering 
av antibiotika ved orale infeksjoner: Det anbefales 1 gram (ikke 
660 mg) Apocillin® 4 ganger i døgnet. 

Allergier
Mest aktuelt hos oss er allergi mot medikamenter, vanligvis peni-
cillin og allergi mot latex.
Noen er allergiske mot klorheksidin. Forekommer også plasteral-
lergi.

Astma
Stress kan utløse astma. Rolig adferd, beroligende medikamen-
ter kan vurderes. Pasienten skal ikke ha acetylsalisylsyre eller 
NSAIDs.

Pasientens vaner
• Røyking – dårligere sårtilheling
• Alkoholbruk – kan gi økt blødningstendens
• Narkotiske stoffer – påvirker tannstatus og samarbeidsevner.

Noe annet vi trenger å vite? 
• Strålebehandling mot hode/hals: Ved mer enn 50 Gy i områ-

det skal pasienten behandles på sykehus
• Blødninger tidligere
• Dårlig tilheling
• Lett for å få infeksjoner?

Hvorfor kollapser pasienten?
• Ufullstendig identifikasjon av risikofaktorer
• Stress, nervøsitet
• Manglende premedisinering
• Gravide i siste trimester – kan gi press på vena cava og be-

svimelse fordi blodet ikke strømmer tilbake til hjertet
• Tom mage/lavt blodsukker
• Sittende stilling i stolen
• Lokalanestesi med karkontraherende midler

Det er viktig å klare og skille de ulike kollapstilstandene fra 
hverandre. Det er lurt å trene på dette på forhånd og ha en klar 
ansvarsfordeling.

• Hvem tar ansvaret for pasienten? 

Webinar 31. august
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• Hvem ringer etter hjelp? 
• Hvor ringer man? 
• Hvor er utstyret? 
• Hvem kontrollerer utstyret (så det ikke er gått ut på dato for 

mange år siden)? 
• Trening! 
• Bevar roen, i alle fall på utsiden.

Hjertestans kan skje når som helst og hvor som helst. Vit hvor 
hjertestarter befinner seg. Hold hodet kaldt, opptre profesjonelt. 
Pasienter med hjerte-karsykdom kan med fordel sitte litt mer 
oppreist i stolen. Opptre rolig og vurdere premedikasjon for å re-
dusere stress og angst, da dette kan gi økt belastning på hjertet.

Lokalanestesi
Anbefaler å gi Xylocain Dental Adrenalin til gravide.
Når man setter blokk med Xylocain kan man si til pasienten at 
det kan være de får hjertebank, følelse av et angstanfall.

Vasovagal synkope: Psykisk reaksjon, vagusstimulering, bradyk-
ardi og blodtrykksfall: Symptomer er ubehagsfølelse, blekhet, 
kaldsvette, kvalme, plutselig bevisstløs – kortvarig besvimelse. 
Legg pasienten flatt. 

Toksisk reaksjon ved for mye lokalanestesi. Respekter maksdo-
sene.

Allergisk reaksjon: Det settes 1 million doser med lokalanestesi 
hos tannleger daglig, men det oppstår svært sjeldent allergisk 
reaksjon på lokalanestesi. Må undersøke om det kan ha vært 
latexhansker pasienten reagerte på. Tidligere var det også latex 
i karpylene.
Ikke la pasienten være alene etter at hen har fått anestesi. Be 
tannhelsesekretæren være med pasienten om du må ut av 
rommet.

Allergiske reaksjoner
Straksreaksjoner: Kløe, elveblest/urticaria, hoste, Quinckes 
ødem.
Anafylaktisk sjokk

Symptomer:
• Uvel, kribling, kløe (ansikt-hodebunn), rødme
• Urticaria, eksantem, ødem (periorbitalt)
• Respirasjonproblem: hoste, stridor
• Hypotensjon – takykardi
• Bevissthetstap – kramper

Tiltak:
• Sjokkleie, hold pasienten varm
• Gi 0,5-1ml 0,1 % adrenalinoppløsning, evt. EpiPen.
• Gjenta innen 5-10 minutter om effekt uteblir 
• Varsle AMK (113)
• Etablere fri luftvei, overvåke respirasjon og hjerte. Gi kunstig 

åndedrett.

Astmaanfall
Ikke legg pasienten ned, gi pasienten astmamedisin, evt.  
steroider intravenøst eller intramuskulært. Ring 113 om det er 
vanskelig å få kontroll på situasjonen. 

Hyperventilasjonssyndrom
Økt pustefrekvens og pustedybde. Uro, svakhet, svimmelhet, 
stikninger.
Puster ut CO2, tilstande kan gi kramper.
Berolige pasienten og oppfordre til å puste rolig, evt. puste i en 
papirpose en kort stund. Symptomene vil da forsvinne raskt.

Angina pectoris
Smerte i brystet som ofte stråler ut mot venstre arm. Oftest vel-
kjent for pasienten. Symptomene relativt kortvarige og forsvinner 
ved hvile.  
Behandling: Avbryt tannbehandling og be pasienten ta en 
nitroglyserintablett. Ikke legg pasienten ned. Gi oksygen om 
pasientens smerte ikke gir seg. Ring 113 da det kan være et 
hjerteinfarkt.
Elektiv behandling utsettes første 6 måneder etter hjerteinfarkt. 
Små akutte ting kan gjøres for å avhjelpe smerte og infeksjon.

Dialysepasienter
Her er det både blødningsfare (heparin) og infeksjonsfare. For 
dialyse- og nyretransplanterte pasienter må behandlende lege 
kontaktes før kirurgisk behandling. En rekke legemidler vil være 
skadelige for disse pasientene på grunn av nedsatt nyrefunks-
sjon (nyrene er utskillingsvei).

Epilepsianfall 
Pasienten forteller ofte om dette på forhånd.

Diabetes
Spør om pasienten er velregulert. 

Referent: Øystein Thomassen



HJELP PASIENTENE DINE 
MED Å BEHOLDE ET 
FRISKT TANNKJØTT

PARODONTAX ER EN FLUORTANNKREM TIL DAGLIG BRUK, SPESIELT UTVIKLET 
FOR UTMERKET PLAKKFJERNING FOR Å HJELPE MED Å STOPPE OG FOREBYGGE 

BLØDENDE TANNKJØTT*

For mer informasjon og prøver kontakt 
scanda.consumer-relations@gsk.com

*sammenlignet med en vanlig tannkrem ved børsting to ganger daglig
**enn en vanlig tannkrem, etter en profesjonell tannrengjøring og 
børsting to ganger daglig

1 Jose et al. J Clin Dent. 2018; 29:33-398

Registrerte varemerker tilhører eller er lisensiert av GSK-konsernet. 
©2020 GSK eller deres lisensgiver. PM-NO-PAD-20-00008. 

48%
reduksjon av blødende tannkjøtt*1

4X
bedre plakkfjerning**1

NYHET parodontax
I APOTEK MID FEBRUAR
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Forum for tillitsvalgte 2021 ble holdt på Hotel  
Christiania Teater i Oslo. Ledere av NTFs lokal- og 
spesialistforeninger, NTF Student, samt ledere for 
NTFs organer og utvalg var representert.

Åpning ved president Camilla Hansen Steinum

Aktuelle prosjekter NTF jobber med:
• Høringer
• Prosjekter med Helsedirektoratet

• Kjeveortopedi, vedrørende takster og gruppe A
• Perio, stort prosjekt, vedrørende punkt 6a og 6b
• Spesialistutdanningene, stort prosjekt
• Multidisiplinær odontologi, NTF gir innspill til Helse- 

direktoratet om ting man stiller seg kritisk til
• Gruppe C – tildelt 42 millioner

Stortingsvalget 2021: Blir tannhelse den neste store  
velferdsreformen?  
ved Camilla Hansen Steinum og Christian P. Fjellstad

Tannhelsepolitikk som valgkamptema: hva sier partiene?
• Venstresiden: R, SV, AP, MDG, SP – universell velferds- 

ordning
• Høyresiden: Krf, V, H, Frp – tilbakeholdne, ønsker skjer-

mingsordning for sårbare grupper
• Klareste forslag: Rødt (gratis, offentlig drevet og finansiert), 

SV (rabattert tilbud for de under 30 år og over 75 år), AP 
(gratis til 21 år, rabatt opptil 25 år), Høyre (fritt behandlings-
valg dersom man har rettigheter i det offentlige)

• Prising og regulering, samt offentlig eller privat driftsmodell 
blir også nevnt i partiprogrammene

 
Policydokument: Fremtidens tannhelsetjeneste

NTFs visjon
• Bygger bro mellom overordnede prinsipper og det daglige 

påvirkningsarbeid
• Skal peke vei og ta hensyn til den politiske virkeligheten

Kart og terreng
• Fremtidens tannhelsetjeneste – retningsgivende og med 

handlingsrom for pragmatisk tilpasning
• Overordnet – fire kapitler

• Hvorfor god oral helse er viktig

• Økonomiske tap, sosiale ulikheter, påvirker sosialt og 
psykisk

• Organisering og utnyttelse av tannhelsetjenestene
• Utnytte ressurser og bedre samarbeid mellom offentlig 

og privat, likeverdig tannhelsetilbud av høy kvalitet, 
utjevne sosial ulikhet

• Folkehelse
• Kompetanse

• Geografisk spredning, økt kunnskap og forskning, 
digitale løsninger

Hvordan posisjonere seg etter valget
• Markere behovet for en helhetlig gjennomgang

• Omtalt i ny regjeringsplattform?
• Innspill til statsbudsjettet
• Innspill til ny stortingsmelding

• Utjevne sosiale ulikheter – for hvem?
• Penger må prioriteres; er virkelig ungdom 18-25 år den 

viktigste gruppen å nå frem til?
• Offentlig finansiering = offentlig organisering?

• Ansatt i fylkeskommunen, fasttannlege med driftsavtale, 
prisregulering og tak på enkelte behandlinger, egen- 
andelskort?

Debatt rundt framtidens tannhelsetjeneste – skal diskuteres 
videre på representantskapet i november. 

Noen diskuterte poeng:
• Dersom det blir offentlig finansiering, så må man kunne 

forvente mer kontroll fra det offentlige og mer reguleringer. 
Om dette noen gang vil føre til full offentlig organisering er 
usikkert.

• Hvor mye endring er vi villige til å akseptere for offentlig 
finansiering?

• Hvordan løses det med allerede lovfestede prioriteringer, 
HELFO-refusjoner og andre grupper? Hvem skal ha ansvar 
for hvilke pasienter?

• Enighet om at pasientene bør få bedre støtteordninger, men 
det er veldig vanskelig hvordan dette skal løses i praksis.

Nødvendig tannhelsehjelp kontra kosmetisk behandling  
ved Camilla Hansen Steinum og Heming Olsen-Bergem

• Aktuelt: 
• ”Kosmetisk behandling i allmennmedisin og odontologi” 

– et felles initiativ fra NTF og Norsk Forening for Allmenn-

NTF 

Forum for tillitsvalgte 2.-3. september 2021
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MED Å BEHOLDE ET 
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FOR UTMERKET PLAKKFJERNING FOR Å HJELPE MED Å STOPPE OG FOREBYGGE 

BLØDENDE TANNKJØTT*
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scanda.consumer-relations@gsk.com

*sammenlignet med en vanlig tannkrem ved børsting to ganger daglig
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Åpningstale ved president Camilla H. Steinum. Foto: Tonje Camacho / NTF



medisin/NFA.
• Utkast til policydokument om NTFs syn på forholdet 

mellom kosmetisk behandling og nødvendig helsehjelp -> 
skal diskuteres på representantskapet i november 

• Utdrag fra dokumentet:

-”Tannleger er helsepersonell, noe som forplikter både lov-
messig, etisk og moralsk. Med dette mener NTF at

- Tannleger skal alltid sørge for at behandlingen som utføres 
har et medisinsk/odontologisk fundament.

- Tannleger skal ikke utføre behandlinger som kun er kosme-
tisk betinget.

- Tannleger skal ikke bidra til økt kroppspress i samfunnet, 
men være seg sitt ansvar bevisst og avstå fra behandlinger 
som ikke kan begrunnes odontologisk.

- Tannleger skal sette klare etiske grenser for behandling 
generelt, og for kosmetisk behandling spesielt.”

• Noe usikkerhet og mye diskusjon rundt punkt 2 i dokumentet 
som sier ”Tannleger skal ikke utføre behandlinger som kun er 
kosmetisk betinget”

• Enighet om at oppfordring til og markedsføring av ren kos-
metisk behandling ikke bør finne sted. Man skal ikke bidra til 
et unaturlig kroppspress, men at total avhold fra kosmetisk 
behandling ikke er veldig realistisk. Mange gjør relativt få 
kosmetiske behandlinger, og synes at det tidvis kan være 
indisert og/eller uproblematisk, eller hindre mer omfattende, 
invasive behandlinger. Det oppleves problematisk å bryte 
med policydokumentet i disse få tilfellene.

• Noen frykter at andre yrkesgrupper vil overta kosmetisk be-
handling dersom vi som tannleger ikke utfører den (selv om 
dette ikke er lovlig), og argumenterer med at vi er yrkesutø-
verne med mest kunnskap om munn og tenner.

• Argument om at punkt 1 og 3 også omfatter punkt 2, og at 
punkt 2 derfor kan strykes da det blir overflødig. Eventuelt 
er det forslag om å endre ”skal” til ”bør” i denne forbindelse. 
Dokumentet oppleves av flere som for strengt, og vanskelig 
å etterleve. Innspill tas til etterretning av hovedstyret og skal 
diskuteres videre på representantskapet.

Aktuelle saker ved Tonje Ruud Camacho 

• Gjør kloke valg
• Anbefalinger til tannleger i klinisk praksis
• Tidende, nettsted, nyhetsbrev og sosiale medier
• Pasientplakat for å vekke interesse og refleksjon hos 

pasienter
• Mange foreninger har blitt med

• Tildelt midler fra HOD for å utarbeide befolkningskam-
panje, samt arrangere en tverrfaglig konferanse om 
overforbruk av helsetjenester (11. november)

• Ny oversikt over nettkurs
• 9 faglige nettkurs
• 2 om UTV/tillitsvalgtsrollen (bak innlogging)
• Smittevern (obligatorisk)
• Holding-struktur (praksisorganisering) (betalt)
• Trygdestønad (kommer)
• Etikk (under arbeid)

• Oppfordring:
• Dele NTFs innlegg
• Oppdatere kontaktinformasjon
• Legg ut kurs og nyheter på nettsider

Obligatorisk etterutdanning + honorering av tillitsvalgte i 
NTF ved Camilla Hansen Steinum

Obligatorisk etterutdanning
• Noen eksterne aktører har fortsatt å love kurstimer hos NTF 

– ikke riktig. Kurs utenom NTF må være forhåndsgodkjent.
• Små endringer i obligatorisk etterutdanning kommer på 

representantskapet

Ledere fra NTFs lokalavdelinger, NTF student,spesialistforeninger og organer var representert på Forum for tillitsvalgte i september. Foto: Silje Bach
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Mottar du ikke medlemsinformasjon fra OTF?

Har du � yttet 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 

Ny ordning for honorering av tillitsvalgte
• Legges fram på representantskapet
• Nå: kompensasjon for fravær i praksis

• Ikke god nok og ujevn mellom de som jobber  
privat/offentlig

• Ønsker å endre prinsippet: belønne ut ifra ansvar og arbeids-
innsats, uavhengig av sektor man arbeider innenfor

• Forutsigbart for NTF og tillitsvalgte
• Egen tilleggsordning for kompensering for ekstraordinære 

forhold eller oppgaver, søknadsbasert
• Hvordan ønsker vi å gjøre dette i lokalforeningene?

Digital kontorløsning for lokalforeningene  
ved Morten Rolstad

• Ønske fra Telemark tannlegeforening
• NTF sentralt legger til rette fora at lokal- og spesialistforenin-

gene, UTV samt NTF Student får tilgang til lisenser i Office 
365 Online og enkle e-postadresser. Disse inngår i NTFs 
avtale med Intility og administreres via NTFs sekretariat. 
Support ytes fra Intility.

• Lokalforeningene: tilgang til to E1 fullverdige lisenspakker, 
tilgang til Office-pakken online, dvs. inkl. Teams og diverse 
programmer + to ”enkle” e-postadresser ekstra.

• Spesialistforeningene og NTF Student får en E1-lisens og en 
ekstra e-postadresse. UTV får en E1-lisens.

• Ordningen gjøres obligatorisk. NTF dekker kostnadene.
• Det utarbeides retningslinjer for bruken.

Representantskapsmøtet 2021 ved Ranveig Roberg 

• 26.-28. november – utvides til lunsjtid på søndagen
• Saker til møtet blir publisert innen 15. oktober
• Digital løsning på representantskapet via GoPlenum.
• Fra paragraf 21-1 i vedtektene: lokalforeningene plikter å 

fremlegge sakene for sine medlemmer i forkant av møtet. 
Representanter fra NTF kan hentes inn.

• Ingen forslag til kandidater til valgkomiteen mottatt innen 
fristen

• Forslag til kandidater til valgkomiteen sendes til Ranveig 
på e-post senest innen 15. september 

Nye lokaler for NTF: Legenes hus – Christiania Torv 5/
Akersgata 2 ved Morten Rolstad 

• Tiårskontrakt på nåværende lokaler utløper september 2022
• To kriterier fra hovedstyret: ikke dyrere enn dagens løsning, 

og ligger sentralt i Oslo. Også en rekke andre kriterier har 
blitt lagt til grunn. Vurdering av et titalls lokasjoner før valget 
falt på aktuelt sted.

• Totalrenovert sommeren 2020
• Total bokostnad over ti år
• Akersgata 2 (ny) – ca. 50 000 000 kr
• Haakon VIIs gate 6 (gammel) – litt over 60 000 000 kr

• Reduserte kostnader på ca. 1 000 000 kr årlig

Nytt arbeidsprogram 2022-2023: Viktige og ikke fullt så  
viktige satsingsområder ved Heming Olsen-Bergem 

NTF skal jobbe med flere punkter under følgende hoved- 
kategorier:

• Medlemmene
• Samfunn
• Organisasjon

Erfaringer fra pandemien ved Camilla Hansen Steinum 

Viktige saker
• Smittevern – retningslinjer
• Økonomiske stønadsordninger
• Vaksine

Erfaringer
• Tannhelsetjenesten er en viktig del av helsetjenesten

• Lite kunnskap og samarbeid
• Dialog med myndighetene

• Lite kunnskap og oversikt om tannhelsetjenesten

Evaluering
Beredskap og utrustning

• Skal utvikle en beredskapsplan

Aktivitet
• Gruppe ledet av helse sør-øst på vegne av HOD. Deltatt i 

møter for å spille inn hva slags utstyr som er nødvendig for 
tannleger

• Fortsatt i møter med FHI, men ikke lenger ukentlig

Kommunikasjon
• Årsrapport 2020

• Kraftig økt aktivitet på NTFs hjemmeside mars-april 2020
• 60% åpningsrate på nyhetsbrev (under nedstengningen i 

snitt 74%). Vanlig rate vanligvis ikke høyere enn 40%.  
Håper medlemmene har vært fornøyde med informasjo-
nen.

• Tyder på at medlemmene har opplevd viktigheten av forenin-
gen under pandemien

• Odontopoden
• Planen er å fortsette med dette
• Målet er å ha flere gjester

NTF ønsker tilbakemelding på om det er noe medlemmene 
har savnet under pandemien, eller om noe burde ha vært gjort 
annerledes. Både administrativt og politisk. 

Tekst: Silje Bach, nestleder OTF



Generalforsamlingen 2021

Generalforsamling i Oslo Tannlegeforening 2. november

Tirsdag 2. november 2021 skal det avholdes  
generalforsamling med valg i OTF. 
Fullstendig innkalling med alle bilag blir pre-
sentert i en digital utgave av OTF-nytt senest 14 
dager før generalforsamlingen.  

Vi håper at årets generalforsamling lar seg  
gjennomføre på Høyres Hus. 

Dette er agendaen / dagsorden:

Dagsorden OTFs generalforsamling 2021
1. Referat generalforsamling 2020 med protokoll  

Rapport fra styret til generalforsamlingen for arbeidsåret 
2020  
Styrets brev til revisor 2020  
Revisors beretning og uttalelse om revisjon av  
årsregnskapet 2020

2. Gjennomgang av årsregnskap 2020  
Valg av revisor

3. Budsjett 2022
4. Valgkomiteens innstillinger til OTFs styre, utvalg  

og nemnder for 2022
5. Valg
6. Innkomne forslag og saker
7. Eventuelt
8. Utdeling av hederstegn

Vi viser forøvrig til informasjon som ble publisert i OTF-nytt 
nr. 2 før sommeren.

Hva er generalforsamling?
OTFs høyeste myndighet er generalforsamlingen som holdes en 
gang i året. Det er her medlemmene kan bruke stemmeretten 
og velge tillitsvalgte til de ulike vervene i organisasjonen. Viktige 
saker som f.eks. vedtektsendringer og medlemskontingent 
besluttes også av generalforsamlingen. I tillegg gjennomgås 
årsregnskap, budsjett og andre rapporter. 

NB! Assosierte medlemmer har dessverre ikke adgang til å delta  
i foreningsarbeid annet enn i egen lokalforening.

Har du reservert deg mot digital informasjon?
De som har reservert seg mot å motta digital informasjon fra 
OTF, må sende oss epost / brev innen 15. oktober for å kunne 
motta innkallingen med alle bilag. Husk å oppgi medlemsnum-
mer, navn og adresse. 
Send til: Oslo Tannlegeforening, Niels Juels gate 24, 0272 Oslo. 
Epost: otf@oslotann.no

Vedtekter og mer om generalforsamlingen finner du på OTFs 
nettsider; www.oslotann.no

Hilsen styret i Oslo Tannlegeforening

www.oslotann.no i nytt design! 
Endelig kan vi presentere OTFs nettsider i nytt design!

Vi håper du liker det du ser, og at du finner det du leter etter. 
Tips oss gjerne om artikler eller annet forslag til innhold. 

Det er fortsatt gratis for medlemmer å annonsere under ledige stillinger og  kjøp & salg.

Kontakt oss på otf@oslotann.no  | www.oslotann.no
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Tirsdag 12. oktober WEBINAR
Jus for tannleger: Arbeidsrett slige problemstillinger ved NTFs juridiske avdeling

Foredragsholdere: Lin Muus Bendiksen; spesialrådgiver NTF og Elin Kværnø, advokat MNA

Juridisk avdeling mottar daglig arbeidsrettslige problemstillinger fra medlemmer i NTF. 
Basert på våre erfaringer vil vi redegjøre for grensene for arbeidsgivers styringsrett i 
situasjoner med behov for driftsmessige endringer. Vi vil redegjøre for hvordan gode 
ansettelsesprosesser gjennomføres og hvordan arbeidsgiver følger opp ansatte på en 
hensiktsmessig måte. 

Tirsdag 2. november 
OTFs generalforsamling kl. 17.00-20.00

All informasjon om valgkomiteens innstillinger, årseregnskap, budsjett m.m publiseres i en egen 
digital utgave av OTF-nytt senest 14 dager før generalforsamlingen. De som vil ha denne tilsendt pr. 
post må kontakte oss på epost senest 15. oktober. For mer informasjon, se side 12 i dette bladet

Generalforsamlingen er planlagt gjennomført på Høyres Hus. Vi forbeholder oss retten til å omgjøre 
dette til webinar hvis situasjonen tilsier det. 

Fredag 19. november kl. 08.30-17.00 Høyres Hus
OTFs heldagskurs; Periodontal kirurgi 

Foredragsholder: Oddbjørn Lutnæs
Velkommen til en dag i periodontalkirurgiens tegn! Målet for dagen er at man uavhengig av ferdighets-
nivå skal gå hjem med noen klare kjøreregler, tips og triks som skal hjelpe dere med behandlingsvalg 
og utførelse av «moderne» periodontal kirurgi i hverdagen. 

Pris kr 3095,- pr. deltaker inkludert lunsj. 
På grunn av begrenset plass, vil OTFs egne medlemmer bli prioritert.

Kurset er planlagt gjennomført på Høyres Hus med begrenset kapasitet. Vi forbeholder oss retten til 
å omgjøre dette til webinar hvis situasjonen tilsier det. 

Tirsdag 7. desember WEBINAR kl. 17.30-20.30
Indremedisin

Foredragsholder: Klas Sjöberg
Kurset handler om indremedisinske sykdommer og de orale manifestasjoner som kan forekomme. 
Kurset tar for seg både orale funn ved allmennsykdommer, og infl ammatoriske/ infeksiøse funn som 
kan signalisere underliggende indremedisinske sykdommer.  

Verdt å vite
Alle OTFs kurs gir tellende timer i NTFs etterutdanningssystem og godskrives automatisk etter deltakelse. Med unntak av 
heldagskurset, er OTFs medlemskurs gratis for de som betaler medlemskontingent til Oslo Tannlegeforening. 
MNTF tannleger fra andre lokalforeninger og tannpleiere betaler kursavgift. Prisen er publisert på våre nettsider www.oslotann.no 
under påmeldingsskjemaet til hvert kurs. 

For mer informasjon om alle våre kurs, se www.oslotann.no.

Høsten 2021

OTFs medlemswebinar / kurs



Ønsker du å annonsere i OTF-nytt?

Vi har ledig annonseplass til høsten. 
Kontakt oss gjerne for format og priser.

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

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!Leses av Ulf Riis

Solopraksis i Oslo vest vurderes solgt
 
Salg av solopraksis Oslo vest vurderes. Overtakelsestidspunkt kan diskuteres. 
Min kontrakt opphører ultimo juni 2022. Denne kan fornyes.
Interesserte kan kontakte: fnorde@broadpark.no

Sjekk ut NTFs nettsider for kurs. 
Noen er obligatoriske for medlemmer!

 

www.tannlegeforeningen.no
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Medlemsmøter og kurs 2021
Covid-19 situasjonen vil være avgjørende for om kursene gjen-
nomføres som webinar eller oppmøte på Høyres Hus 
konferansesenter.

Tirsdag 12. oktober Jus for tannleger v/NTF
Tirsdag 2. november OTFs generalforsamling
Tirsdag 7. desember Indremedisin ved Klas Sjöberg

Fredag 19. november OTFs heldagskurs. 
Periodontal kirurgi ved Oddbjørn Lutnæs

TSE Modul 7 Restorativ behandling
1. samling fredag og lørdag 1.-2. september
2. samling fredag og lørdag 26.-27. november

Forbehold om endringer på kort varsel. 
Hold deg oppdatert på våre nettsider www.oslotann.no!

OTF-nytt 2021 Utgivelsesplan og materiellfrister 
Fra 2021 vil det kun bli laget 4 papirutgaver av OTF-nytt. Vil du annonsere? Se kontaktinformasjon lenger ned på siden.

Utgave  Distribusjon  Bestillingsfrister 
     annonser Opplag  Nett Annet
OTF-nytt 1-21 22. februar (uke 8) 18. januar 1550  Ja
OTF-nytt 2-21 21. juni (uke 25)   10. mai  1550  Ja
OTF-nytt 3-21  20. septemer (uke 38) 16. august 1550  Ja
OTF-nytt 4-21 19. oktober (uke 43) Ingen annonser       0  Ja   Spesialutgave generalforsamling 
OTF-nytt 5-21  6. desember (uke 49) 1. november 1550  Ja

Forbehold om trykkfeil, endringer i oppsatt plan og opplag. Følg med på www.oslotann.no. 
Følg også med på våre Facebooksider! Facebook.com/oslotann

Styremøter 2021
19. januar
2. mars
13. april
25. mai
24. august

21. september
26. oktober
30. november

Redaksjonsmøter 2021
9. februar
8. juni
7. september
23. november

Hva er OTF-nytt? 
OTF-nytt er et medlemsblad for Oslo Tannlegeforening og distri-
bueres til foreningens medlemmer 4 ganger i året (fra 2021). 

Vi publiserer medlemsrelatert informasjon, blant annet oppsum-
meringer fra våre medlemsmøter. 

OTF-nytt publiseres i papir- og nettutgave. 
Generalforsamlingsutgaven publiseres kun i nettutgave. 

Vi tar forbehold om trykkfeil i publikasjonen. 

Vil du annonsere i OTF-nytt?
Ta kontakt med kontorleder i OTF på epost otf@oslotann.no.

Kontaktpersoner OTF-nytt
Henvendelser om annonsering, innlegg, artikler og lignende 
rettes til OTFs kontorleder på epost: otf@oslotann.no.
Vi tar gjerne imot tips og innspill!

Ansvarlig redaktør: Linn-Kjersti Sundar
Layout: Oslo Tannlegeforening 
Illustrasjonsbilder: Adobe Stock / Fotolia

Hvordan komme i kontakt med styret og 
andre tillitsvalgte i OTF?
Alle henvendelser rettes til OTFs sekretariat som formidler videre 
til rett person. Medlemmer kan også fi nne noe informasjon på 
NTFs nettsider www.tannlegeforeningen.no under innlogging på 
MinSide.

Oslo Tannlegeforening kontaktinformasjon
Oslo Tannlegeforening (OTF)
Niels Juels gate 24
0272 Oslo

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

Telefon:  22436450 | Mobil: 48482150

OTFs planlagte aktiviteter i 2021



Returadresse:
Oslo Tannlegeforening
Niels Juels gate 24
0272 Oslo

TannSpes
TannlegeSpesialistene 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

Oralkirurg og kjevekirurg  
Karl Iver Hanvold jobber nå fulltid  
hos oss. Han har lang erfaring fra  
Oslo Universitets sykehus Ullevål  
og Rikshospitalet.

Nye henvisere ønskes velkommen!

– Høy kompetanse
– CB-CT
– Henvisermøter
– Kort ventetid
– Gratis parkering

KARL IVER HANVOLD
Lege, tannlege,  

oralkirurg og kjevekirurg  

RAGNAR BJERING
Kjeveortoped, PhD

BJØRN EINAR DAHL
Protetiker, PhD

ANDERS VALNES
Kjeve- og  

ansiktsradiolog


