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Redaksjonelt
Kjære kollegaer!
Covidtåken har lettet og vinteren er på hell. Vi har gjenopptatt gamle vaner, selv om noen endringer
er kommet for å bli.
Visiret som før lå nedstøvet oppe på et skap, ligger nå nyspritet og selvfølgelig på benken. Det er lite
fokus på dårlig hårdag og det er mindre aksept for å jobbe med bomullsruller i nesen. Symptomfrihet
vil nok fortsatt være en ettertraktet kvalitet i 2022.
Med det nye året kom et nytt styre på plass. Også der er kjente innslag fra livet slik det var, ispedd et
par nyankomne.
Det er en takknemlig oppgave å lage Kontaktpunktet i et år det bugner av begivenheter. Vi håper at
mye vil la seg referere i kommende utgaver og straks går vårt eget Midt-Norge møtet av stabelen.
I dette nummeret kan man lese intervju med nyutnevnt æresmedlem Tor Olav Sølberg og vi har stilt
10 kjappe til nestleder Mari Brenne Dreier. Vi får hilsen fra president Heming Olsen-Bergem og Bjørn
Ketil Brevik har skrevet en oppsummering om viktige medisinske problemstillinger i allmennpraksis.
TkMidt og KAG informerer om behandlingstilbud og viktig forskning og DOT informerer om
tannbehandling til 21- og 22 åringer.
Til slutt oppfordrer vi til å delta på konkurransen, som fortsatt har bedre odds for premie enn både
skrapelodd og lottorekka.

God lesning!
Hilsen Ingrid og Friederike

Leder
Kjære venner og kolleger,
endelig virker det som om våren kryper inn i Trøndelag, og vi vet alle hva som kommer med våren Midt-Norgemøtet!
Endelig kan vi invitere til storsamling igjen, og vi gleder oss SÅ! I skrivende stund er det under to uker
til det braker løs, og jeg gleder meg masse til å se og prate med gode kolleger, gamle
studiekamerater, utstillere og bli kjent med nye kolleger.
Det blir ekstra godt med faglig påfyll etter å nesten bare ha fått det digitalt i så lang tid, samt å få en
skikkelig koselig fest!
Håper å se mange av dere der!
Ellers blir det fysisk medlemsmøte med kurs 27.april, så det er bare å holde av datoen i kalenderen!
Håper dere alle nyter vårsolen, så ses vi snart!

Anne Kristine (Tine) Solheim
Leder, STTF
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Kjære kollegaer i Trøndelag!
Det er spennende tider foran oss. Det er svært sannsynlig at det
nå kommer en utredning av tannhelsetjenesten, og vi i NTF
håper på, som vi har gjort i mange år, at det nå kommer en
helhetlig gjennomgang hvor organisering og finansiering av
tjenesten blir utredet. Vi trenger en ny Tannhelsetjenestelov
(den vi har er fra 1984) som er tilpasset dagens
munnhelseutfordringer i befolkningen, og hvor viktige
satsningsområder sikres i lov og ikke over statsbudsjettet i
kortvarige intervaller. Vi trenger en ny Folketrygdens
stønadsordning (gule heftet) som treffer bedre på sårbare
grupper, medfødte tilstander, generellmedisinske tilstander og
behandlinger av disse, og sosial ulikhet. Vi trenger en
stønadsordning som er skrevet slik at brukerne, pasientene våre
(og vi) kan forstå hvilke rettigheter de har, og som er slik at ikke
tannlegen sitter med økonomisk risiko i sin tolkning av systemet. NTF forbereder seg nå på det som
kommer. Vi har startet et nettverk av samfunnsodontologer som skal skaffe oss tall på tjenesten. Vi
har snakket med politiske partier, Helse- og omsorgskomiteen, Helse- og omsorgsdepartementet,
Helsedirektoratet, tilsynsmyndighetene og mange flere. Vi skal ha nær og god relasjon til
fylkestannlegene, kompetansesentrene og universitetene. Vi åpner foreningen mer og har snakket
med alle lokalforeningene med hele styret, og den første onsdagen hver måned gir vi alle
medlemmer i NTF anledning til å si sin mening i Presidentens time (Første onsdag hver måned fra kl
16-17. Logg inn på mine sider på tannlegeforeningen.no, finn presidentens time og zoomlenken som
ligger der og logg inn). Skal vi lykkes i å påvirke til en bedre tannhelsetjeneste må vi i NTF stå samlet,
og medlemmene må bli hørt. I tillegg må vi også skaffe oss allierte utenfor foreningen. Vi har nå for
noen uker siden dannet felles front vedrørende psykisk helse og rus med Psykologforeningen, Norsk
psykiatrisk forening og Norsk forening for allmenmedisin (fastlegene). Med fastlegene har vi også et
felles arbeid om å redusere/fjerne behovet for legeerklæringer til pkt 14 i stønadsordningen, ny
veileder vedrørende seponering av antikoagulantia (hvordan tannlegene kan gjøre det selv) og en
felles strategi mot kroppspress. Dette er noe av det som kommer fremover og noen saker vi arbeider
med for våre NTF-medlemmer.
Jeg gleder meg veldig til å komme til Midt-Norge-møtet. Dere har gjort det igjen. Jeg har store
forventninger om godt faglig utbytte og en kraftig lading av de sosiale batteriene, og jeg er sikker på
at de innfris. Vi sees i Trondheim.

Heming Olsen-Bergem
President, NTF
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Behandlere ved TkMidt
Det har kommet noen nye ansikter blant behandlerne ved TkMidt, og det fører til økt
behandlingskapasitet og kortere ventetider. Dette er kjeveortoped Ingrid Bergh og endodontistene
Ole Iden og Nancy Bletsa. TkMidt er stolt av å ha disse kapasitetene i spesialistklinikken.
Ingrid tar imot alle typer av kjeveortopediske henvisninger, fra små feilstillinger til de store og
kompliserte kasus som også inkluderer prekirurgisk og preprotetisk kjeveortopedi. Hun bidrar med
råd og veiledning innenfor fagfeltet til de som henvender seg på telefon eller e-post.
Ole og Nancy utfører alle typer av endodontisk behandling. Med stor erfaring og egnet utstyr utfører
de behandling som gir forutsigbare behandlingsresultat. De utfører selvsagt også kirurgiske
behandlinger som apicektomi, retrograde rotfyllinger og fjerning av cyster der dette er nødvendig. På
lik linje med alle behandlerne ved TkMidt bidrar de gjerne med råd og veiledning, i deres tilfelle først
og fremst innenfor traumer og endodontisk behandling.
Kontaktinfo finner på hjemmesiden www.tkmidt.no under fanen «om-oss/ansatte»
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Kurs ved TkMidt
De siste årene med pandemi nedstengning har vært en tung periode å komme igjennom, og det er
nå på tide å gå tilbake til mer normale tilstander. TkMidt vil tilby kunnskapsformidling på et høyt nivå,
med kollegialt selskap og diskusjoner som gir deltakerne et faglig påfyll å ta med hjem i den kliniske
hverdagen.
TkMidt vil i løpet av våren gjenoppta sin kursvirksomhet med ulike kurs innen odontologiske tema,
men også andre tema som forskning og TOO kommer vil bli tilbudt. Vi ønsker å tilby kursene som
fysiske kurs, med mulighet for å delta via digital strømming til de som av forskjellige grunner ikke har
mulighet til å møte opp på TkMidt.
Følg med på TkMidts hjemmeside www. tkmidt.no/kompetanseutvikling/kurs, eller meld inn din
epostadresse til post@ tkmidt.no for å motta varsler om nye kurs i din e-postkasse.

CBCT som støtte i behandlinger
Cone Beam Computed Tomography, eller CBCT, er en medisinsk 3D
bildebehandlingsteknikk som består av røntgendatatomografi hvor
røntgenstrålene er divergerende og danner en kjegle.
CBCT har blitt stadig viktigere hjelpemiddel innen avansert
behandlingsplanlegging. CBCT-skannere finner nå stadig flere bruksområder innen tannbehandling,
for eksempel innen oral kirurgi, endodonti og kjeveortopedi.
Under opptak roterer CBCT-skanneren rundt pasientens hode, og generer snittbilder. Programvaren
samler inn dataene og rekonstruerer dem, og produserer det som kalles et digitalt volum, en
tredimensjonal blokk som kan manipuleres og visualiseres med programvare. CBCT deler mange
likheter med tradisjonell medisinsk CT, men det er viktige forskjeller, hovedsakelig i måten
3D-bildene blir generert.
CBCT har blitt beskrevet som gullstandarden for bildediagnostikk og granskning av det orale og
maxillofaciale området, og er blitt en uvurderlig hjelp i diagnose og behandling.
Har du pasienter som trenger å undersøkes og diagnostiseres ved hjelp av CBCT-opptak? TkMidt har
god kapasitet og kan bistå med dette på kort varsel. Velkommen med henvisning til TkMidt.
Se kontaktinformasjon på hjemmesiden www.tkmidt.no.
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Tannbehandling i narkose i Trøndelag (2010-2020)
Er tannbehandling i narkose tilgjengelig for de som har behov for det?
Dette er ett av spørsmålene tannlege Cecilie Bjørkamo Vist ved Steinkjer tannklinikk har stilt seg
etter at hun gjennom en periode har utført tannbehandling i narkose ved
Levanger sykehus. Etter kontakt med fylkestannlegen viste det seg at det ikke fantes data som ga
svar på spørsmålene, da det generelt gjøres lite forskning på dataene tannhelsetjenesten sitter på.
Hun tok derfor kontakt med TkMidt for å undersøke om vi sammen kunne prøve å finne svar på
dette. Dette har resultert i et forskningsprosjekt som nå er i full gang.
Målet med prosjektet er å kartlegge tannbehandling i narkose i den offentlige tannhelsetjenesten i
Trøndelag over en tiårsperiode, fra 2010 til 2020.
Tannbehandling i narkose er et alternativ for å komme i mål med nødvendig tannbehandling der
konvensjonell tannbehandling eller tannbehandling under våken sedasjon på tannklinikken ikke
lykkes, eller av ulike årsaker ikke er en reell mulighet. Tilbudet er fortrinnsvis forbeholdt pasienter
med utfordringer knyttet til mestringsevne og som har et stort eller komplisert behandlingsbehov.
Det er grunn til å tro at behovet for tannbehandling i narkose er større enn tilbudet. For om lag
halvparten
av pasientene er ventetiden på over tre måneder. Videre mangler vi oversikt over kriterier for
henvisning til narkose og over omfanget av gjentatt tannbehandling i narkose for samme pasient.
Årlig gjennomføres det i den offentlige tannhelsetjenesten på landsbasis i overkant av 4000
tannbehandlinger i narkose. I Trøndelag utføres tannbehandling i narkose ved St. Olavs hospital og
sykehusene i Levanger, Namsos og Røros, rundt 500 behandlinger årlig.
Vi trenger mer kunnskap om praksis for bruk og tilgjengeligheten av dette tilbudet. Vi vil derfor
kartlegge hvilke
pasientgrupper som har blitt behandlet i narkose, henvisningsårsaker og -praksis, type behandling
som utføres i narkose og utvikling i bruk av tannbehandling i narkose de siste ti årene. Mer kunnskap
om praksis for tannbehandling i narkose vil være viktig for videre vurderinger og eventuelle
tilpasninger av tilbudet i Trøndelag og kanskje også nasjonalt.
Cecilie har fått godkjenning fra Regional Etisk Komite og personvernombud til å hente ut data fra
tannhelsejournal i Trøndelag fylkeskommune i årene 2010- 2020.
Det er et møysommelig arbeid å gå igjennom de om lag 5000 journalene. Først må pasientene
identifiseres før data om henvisninger og utført behandling overføres til et format som egner seg for
statistisk analyse. Cecilie bruker nå mye av fritiden sin til dette arbeidet. Hun kan rapportere at det er
et tidkrevende, men spennende arbeid og at det tidlig kan sees forskjeller i organisering, behandling
og journalføring mellom sykehusene og innad i tidsperioden.
Narkoseprosjektet faller perfekt inn under satsingene i Oral helse KAG (www.oralhelse.no). Oral helse
KAG består av fagmiljø ved St. Olavs hospital, NTNU, Kompetansesenteret Tannhelse Midt og Den
offentlige tannhelsetjenesten i Trøndelag. Her jobber forskere og klinikere sammen om
undervisning, utvikling-, innovasjon- og forskningsprosjekter for en helhetlig tjeneste og god
munnhelse i hele befolkningen. Vi er veldig stolte av dette prosjektet, og venter spent på
resultatene!
Vil du vite mer om prosjektet eller om Oral helse KAG? Eller kanskje du har en forskningsidé basert
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på erfaringer fra din kliniske hverdag? Da må du gjerne ta kontakt med Cecilie, fylkestannlegen eller
TkMidt.

Informasjon 21- og 22 åringer (gruppe G)
Personer som fyller 21 eller 22 år inneværende år skal ikke betale mer enn 50 % av fylkeskommunal
takst for nødvendig tannbehandling. Har pasientene fått behandling i privat praksis før mai 2022 vil de
få refundert utgifter for behandling hos privatpraktiserende tannlege. Den offentlige
tannhelsetjenesten i Trøndelag har oppdatert hjemmesiden med et refusjonsskjema for utgifter til
tannbehandling utført i privatpraksis januar til og med mai 2022. Pasientene skal selv fylle ut dette og
sende inn refusjonskrav.
Fylkestannlegen jobber med et anbud for Trondheim som sendes ut snart. Pasientene kan frem til
denne anbudsprosessen er ferdig fortsette hos egen tannlege.
For øvrige kommuner i Trøndelag vi behandling av denne gruppen stort sett foregå i DOT.
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Bli kjent med nye innvalgte i lokalforeningen
Navn: Mari Brenne Dreier
Alder: 35 år
Oppvokst: Ekne
Verv: Nestleder
Sivilstatus: Samboer, to barn på 3 år og 5 år
Utdanning: Cand Odont UiB 2012
Arbeidsplass: Sentrum tannklinikk Trondheim

10 kjappe
1. Delta eller omikron? Ingen av delene (ennå)
2. Tang eller lapp? Tang
3. Dugnad eller kjøpe seg ut? Dugnad
4. Regulering eller tatovering? Regulering
5. Kveldsjogg eller chaiselongue? Kveldsjogg
6. Kultur eller fri natur? Jatakk, begge deler!
7. Hund eller katt? Hund
8. Min verste egenskap: scrollingen
9. Trives best: sammen med barna
10. Motto: Triveligst i Trøndelag!
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Intervju med æresmedlem Tor Olav Sølberg
-

av Ingrid Beversmark

Ved sist generalforsamling ble nylig pensjonert tannlege, Tor Olav
Sølberg, utnevnt som æresmedlem av Sør-Trøndelag
tannlegeforening. Bak seg har han en svært variert karriere både som
tannlege og tillitsvalgt, med flere verv både i DOT og foreningen
lokalt, såvel som sentralt. Undertegnede har derfor koblet seg opp til
et svært hyggelig teamsmøte med Tor Olav og mimret tilbake i et
stykke levd liv i tannhelsetjenesten.

-

Først og fremst: Gratulerer med velfortjent utnevnelse!

Han bemerker beskjedent at dette med æresutmerkelsen fortsatt er noe som er fjernt for ham selv,
de øvrige æresmedlemmene er liksom i en annen liga. Samtidig føler han seg beæret og rørt over
anerkjennelsen foreningen har vist ham. Dette er virkelig stas og noe han setter stor pris på.

-

Jeg er nysgjerrig på bakgrunnen din, veien inn i tannlegeyrket og hvordan denne fortsatte videre.

Tor Olav forteller at han var førstefødte på gården i Meldal i 1950. Som odelsgutt var han imidlertid
godt i gang med voksenlivet når overtakelse av gården ble aktuelt og yngstebror var den som
overtok.
Selv gikk han ut fra videregående skole på Orkanger med gode papirer og stor valgfrihet.
Tilfeldigheter gjorde at han valgte tannlegestudiet i Oslo. Etter få måneder med prekliniske fag fant
han ut at dette IKKE var noe for ham og sluttet faktisk på studiet. Tor Olav likte imidlertid å fullføre
prosjekt han startet på og tok igjen fatt på studiene. Han sto til slutt ferdig som nyutdannet tannlege i
1977. Ferden gikk da til privat praksis hos tannlege Detlie på hjemtraktene i Meldal, før han dro i
militæret for å avtjene verneplikten. Da som tannlege med lieutenants grad ved Hysnes fort i
Hasselvika. Dette ga mersmak og han begynte å se for seg en karriere i militæret, så han søkte seg til
sjøforsvaret i Harstad. Slik ble det ikke, da han ble ansatt i en 100 % tannlegestilling ved Trøndelag
psykiatriske sykehus, med tannlegekontor ved avdelingene Østmarka, Reitgjerde, Ringvoll og Rotvoll.
Fotfestet i psykiatrien beholdt han i ulike stillingsandeler helt frem til 2002 da han startet i 100 %
stilling ved nye Byåsen tannklinikk.
Fra arbeidshverdagen de første årene, med kun voksne pasienter og et bredt behandlingsspekter, var
kontrasten stor til deltidsstilling på gamle Byåsen tannklinikk der klientellet besto av barn fra 1. til 6.
klasse. Man skulle kun behandle 6-årsjeksler og permanente incisiver, mens melketannskaries ble
henvist privat. Dagene var verken spesielt travle eller utfordrende og det var kanskje på dette
tidspunktet han dvelte litt ved hva annet han kunne blitt. Han hadde jo også hatt tanker om teoretisk
fysikk ved NTH eller en karriere i militæret. Tannlege var han imidlertid blitt og det har han ikke
angret på sier han.
Med tiden økte heldigvis omfanget av pasienter i DOT og i 1984 ble også voksne og pasienter i
hjemmesykepleie inkludert, samt etter hvert de øvrige prioriterte gruppene, slik vi kjenner de i dag.
Tor Olav har hele tiden hatt flere jern i ilden og har også jobbet parallelt med tannbehandling i
narkose først ved RiT og senere St. Olavs, samt i kortere perioder privat. Han har også skjøttet jobben
som klinikkleder fra 1996 og frem til pensjonering.
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-

Hvordan har tannhelsen og tannhelsetjenesten som sådan forandret seg under ditt yrkesaktive
liv?

Tor Olav er klar på at tannhelsen generelt har vært i klar bedring og at kariesforekomsten er dramatisk
forbedret. Han husker godt tiden der man tok for seg kvadrant for kvadrant fremfor enkelttenner og
hvordan tvang i større grad dessverre var vanlig. I tillegg har det, i årenes løp, vært store endringer
både i organisering av tjenesten, behandlingspanorama, samt tilnærming til pasientene hva angår
kommunikasjon og tilrettelegging.

-

Er det noen pasientgrupper eller saker som har engasjert deg spesielt?

Han vedgår at pasientene i psykisk helsevern har hatt en spesiell plass hos ham og også eldre på
institusjon. Utgangspunktet har endret seg fra overvekt av tannløse til stort behandlingsbehov i egne
tenner. Egenomsorgen er fortsatt den samme, eller mangel på sådan. Fortsatt er det store behov som
de av mange grunner ikke har fått dekket. I psykisk helsevern kjente han etter hvert på at det ble en
uoverkommelig jobb å gi det tilbudet pasientene hadde behov for og de hadde heller ingen
forebyggende kapasitet å tilby.
Tor Olav understreker viktigheten fremover med å få med seg personalet på institusjoner og fremme
samarbeidet med tannhelsetjenesten.

-

Hvilke oppgaver har du hatt som tillitsvalgt?

Hans inntreden som tillitsvalgt var ifølge Tor Olav like tilfeldig som studievalg. Omstendighetene ville
det slik og han har ikke angret på at han har takket ja til ulike verv som har bydd seg. Oppstarten var
som sekretær i Trondhjems tannlegeselskap i 1991. Videre har han sittet hele 22 år som UTV leder og
ordinært styremedlem i STTF, 11 år i Klagenemda STTF, vært medlem av Valgkomiteen STTF i 4 år og
leder av STTF i 2011. I tillegg har han vært varamedlem i Sentralt forhandlingsutvalg(SF) i 4 år, samt
medlem og leder av valgkomiteen SF i tilsammen 4 år. Han har med andre ord gjort en formidabel
innsats i tillitsvalgtapparatet.

-

På hvilken måte har det frivillige engasjement beriket din yrkeskarriere?

“Jeg er svært glad for alt jeg har fått vært med på og vil oppfordre alle som får muligheten til å
engasjere seg i tillitsvalgtapparatet. Det har gitt meg mulighet til å bli kjent med et bredt utvalg av
kollegiet, gitt meg utfordringer og muligheten til kunnskap og innsikt rundt lover og regler i
arbeidslivet”.
Tor Olav har vært leder i UTV like lenge som han har vært klinikkleder. Av erfaringer fra dette arbeidet
trekker han frem fylkessammenslåingen i 2018 som en svært god erfaring, hvor tillitsvalgte ble
involvert og hadde mulighet til å påvirke i mange prosesser. Riktignok var det saker de ikke fikk
gjennomslag for og han hadde nok gjerne sett flere gode rutiner og arbeidsformer fra gamle sør
videreført.

-

Hva gjorde at du ble i den offentlige tannhelsetjenesten?
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Han synes han hele tiden har hatt svært varierte arbeidsoppgaver og pasienter, i tillegg til å være del
av et godt og stort miljø. Nettopp det at han har hatt såpass variasjon og jobbet ved ulike uniter og
lokaliteter tror han har bidratt til lite yrkesrelaterte plager og gjort at helsa har vært upåklagelig.
Dagens utfordringer i DOT er å opprettholde en tilstrekkelig andel voksne betalende pasienter. Det er
viktig å kunne behandle friske pasienter med optimale forutsetninger for å være i stand til å behandle
syke med enkelte kompromiss. Han er også opptatt av å beholde erfaringskompetanse i distriktet og
ser rekrutteringsutfordringene som allerede foreligger.

-

Har du noen morsomme minner fra tiden på klinikken?

Det er spesielt en episode han har fått mye tyn for. Det var da han skulle demonstrere epipen
injeksjon på appelsin ved klinikken og kom til å snu den feil vei. Appelsinen ble spart og tommelen ble
i stedet målskiven for prosedyren. Selv om hendelsen var fornøyelig for kollegaer, var han selv et
øyeblikk bekymret for om den snøhvite fingertuppen sto i fare for å nekrotisere.
Han har også minner om en pasient i psykisk helsevern som likte dårlig å komme til tannlegen. Han
kom opp med de mest usannsynlige bortforklaringer for hvorfor han ikke kunne åpne munnen
akkurat i dag. Da Tor Olav godtok forklaringene gikk pasienten lystig nedover gangen mens han lo
godt over at han nok en gang hadde lurt tannlege Sølberg. Heldigvis fikk han hjulpet en pasient med
å fjerne radiosendere fra amalgamfyllingene, en relativt enkel prosedyre med
pussekopp og svært vellykket resultat.

-

Hvordan har overgangen til pensjonisttilværelsen vært?

Det har gått overraskende bra. Jeg skulle gjerne jobbet ennå litt lengre og
trodde jeg innledningsvis kom til å ligge deprimert på sofaen i 3 måneder.
Slik har det heldigvis ikke blitt. Han har satt pris på turer i marka med
hunden sin, tid med familien og som aktivt medlem i Team Einstein quizzlag
som møtes ukentlig. Det mangler ikke på tilbud til aktiviteter så det er bare å
kaste seg rundt.

Det er først og fremst folkene han kommer til å savne sier han, både gode
kollegaer og mennesker han har samarbeidet med i ulike verv og engasjement. Heldigvis er det ingen
særaldersgrense for å holde gode kontakter varme gjennom lokalforeningen hvor han nå er i
eksklusivt selskap som æresmedlem.
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Medisinske problemstillinger i tannlegepraksis
-

av Bjørn-Ketil Brevik

Jeg er blitt forespurt av redaktøren om å lage et lite notat om de viktigste medisinske
problemstillinger i allmennpraksis. For at dette ikke skal bli for omfattende vil jeg belyse to temaer
som jeg stadig vekk får spørsmål om.
Bisfosfonater og blodfortynnende medikamenter ( inkludert platehemmere).
Peroroale bisfosfonater: Alendronat mest brukt
Normalt ingen problemer med ex/kirurgi. Kan godt skylle med corsodyl x 2 i 14d post.op
Om ellers svekket pasient ( immunsupprimert mm) kan vanlig penicillin legges til i 7-14d
Injeksjonspreparater
Det er i dag hovedsakelig 2 ulike injeksjonspreparater på markedet
Aclasta og Zometa, begge Zoledronsyre. Bygges inn i bein og har lang halveringstid.
Prolia, (denosumab) er et monoklonalt antistoff som hemmer RANKL-reseptoren på osteoklastene.
Det medføres at de inaktiveres. Bygges ikke inn i beinvev og har kort halveringstid. Ute av kroppen i
løpet av 6-9 mnd.
Aclasta og Prolia gis pga osteoporose. Aclasta normalt 1 gang pr år. Prolia hver 6.mnd
Zometa gis til de med Ca Mammae, Ca Prostata, Myelomatose mfl. Gis ofte 2 ganger hvert år. Mange
som er behandlet for ca mammae får dette i 5 år etter ferdig cancerbehandling.
Begge preparater hemmer osteoclaster, derfor blir også skadet/nekrotisk bein ikke fjernet like
effektivt som det ville gjort uten. Dette resulterer lettere i vanskelig behandlingsbare osteonekroser
(ONJ). Mandibel mer utsatt en maxillae.
Kirurgisk behandling av slike pasienter krever en viss kirurgisk kompetanse men kan godt utføres av
allmennpraktikere når det gjelder Aclasta og Prolia. Erfarne med god innsikt i problematikken kan
også behandle de som får Zometa.
Aclasta: Utfør kirurgi skånsomt og så tett opp til neste dose som mulig. Dekk ex alveole med
slimhinne. Sett pasienten på vanlig antibiotika i 7-14 dager. Skylling med Corsodyl x2 til god
slimhinnetilheling. Deretter kan ny dose Aclasta settes
Det samme gjelder for Prolia
Zometa. Ab i 2-4 uker, så skånsom kirurgi som mulig og nøye slimhinne dekke. Corsodyl x2 til god
tilheling
Denne artikkel av Bente Brokstad Herlofson kan anbefales
https://www.tannlegetidende.no/i/2015/10/d2e876
Om det må gjøres akutte prosedyrer rett etter injeksjon må en være ekstremt forsiktig og dekke med
antibiotika i lengre periode post.op. Anbefaler her henvisning til spesialist
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Blodfortynnende medikamenter og kirurgi

Albyl E—trenger ikke seponere
Albyl E og ytterligere en platehemmer f.eks Persantin. (Alterativer, Plavix, Ticlid,Efient,Brilique) Bør
seponere den ene 5 dager før inngrep dersom det er av en viss størrelse.
Plavix – , vil avhenge av inngrepets størrelse Mindre inngrep går greit. Sanering av helkjeve kan gi
blødningsutfordringer
Marevan (warfarin) og de nye trombinhemmere ( DOAK- Direktevirkende Orale Anti Koagulantia) må
ikke seponeres uten avtale med fastlege. De fleste som får disse medikamenter får det på grunn av
atrieflimmer og en kortvarig seponering går som regel helt fint. Det er kun Pradaxa og Marevan det pr
idag finnes antidot for, men i tilfeller med alvorlig blødning kan det gis protrombinkomplex.
Marevan, fersk INR, må ikke være over 3.0
Marevan + Albyl E, Albyl E må seponeres 5 dager før inngrepet og INR ikke over 3.0
Pradaxa (dabigatran), er en direkte trombinhemmer. Må seponeres 24 timer før inngrepet, dvs stopp
morgen og kveld dagen før + morgenen den dagen inngrepet skal gjøres. Starter opp igjen samme
kveld
Xarelto (rivaroXaban), må seponeres 24 timer før inngrepet, , dvs stopp morgen og kveld dagen før +
morgenen den dagen inngrepet skal gjøres. Starter opp igjen samme kveld
Eliquis (apiXaban), må seponeres 24 timer før inngrepet, , dvs stopp morgen og kveld dagen før +
morgenen den dagen inngrepet skal gjøres. Starter opp igjen samme kveld
Lixiana (edoXaban), må seponeres 24 timer før inngrepet, , dvs stopp morgen og kveld dagen før +
morgenen den dagen inngrepet skal gjøres. Starter opp igjen samme kveld
Disse tre siste er hemmere av faktor Xa, som står for overgang mellom protrombin og trombin. (
kalles også Xa-baner)
I tillegg finnes det et kombinasjonspreparat
Asasantin ( Albyle E + Persantin) , vil avhenge av inngrepets størrelse
Fragmin og Klexane er lavmolekylære hepariner. Gis subcutant, ofte etter ortopediske inngrep for å
hindre post operative tromboser eller i forbindelse med hjerteinfarkt. Her må man snakke med
fastlege om nødvendighet av seponering.
Men husk å saner infeksjon før kirurgi. Det vil redusere blødning betraktelig.
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Medlemsmøte
“Ein kveld med irriterande infraksjonar og kostbare
topprestaureringar”
Foreleser: Torgils Lægreid
Når: 27.04.2022 kl.18.00
Sted: Info kommer, sendes ut sammen med påmeldingslink.
Å være tannlege er aldri kjedelig, daglege kliniske utfordringar
skjerper oss og tilfører yrket fagleg motivasjon (men også
frustrasjon).
Ei av desse utfordringane er infraksjonar (eller ufullstendige
tannfrakturar). Dei kan være symptomatiske eller
asymptomatiske, sentrale eller perifere, synlege eller usynlege,
og det kan være vanskeleg å vurdere behandlingsbehov og
-strategi. Foredragsholdaren vil diskutere dette, rikt illustrert
med kliniske kasus og vitskapleg støtte.
Ei anna problemstilling for oss klinikarar er valget av
topprestaureringar etter endodontisk behandling. Vi har både
direkte og indirekte alternativ, men kva vi velgjer er veldig
individuelt. På grunn av mange påverkande faktorar, både
biologiske, mekaniske, estetiske og økonomiske, og der er
ingen fasit. I foredraget vil fordeler og ulemper med dei ulike
valga bli diskutert, og ulike restorative teknikkar bli
gjennomgått.

Torgils Lægreid Foto: UiB
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Konkurranse
“Hvor mange tenner har en spekkhogger?”
Send inn ditt svar på e-post: kp.sttf@gmail.com
Merk svaret med navn og adresse.
Vinneren trekkes i neste utgave av Kontaktpunktet.

Fasit konkurranse fra forrige utgave:
Riktig svar var: “Tenner”.
Vinneren er Marthe Engen. Du får et gavekort på Una til en verdi av 500kr.

Oppslagstavle
Er det noe du ønsker å annonsere via Kontaktpunktet?
Send oss en mail - kp.sttf@gmail.com
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Styret i STTF 2022-2023
Tlf. arbeid 73 99 19 99
Mobil 97 03 56 09

Leder

Anne Kristine (Tine) Solheim
Rognervegen 4A
7021 Trondheim
tine.solheim@gmail.com

Styremedlem

Eivind Skaar
Strindvegen 45
7052 Trondheim
eivos1982@hotmail.com

Tlf. arbeid 73 53 45 36
72 87 11 70
Mobil 47 40 09 97

Vara infosekretær

Friederike Wünsche
Nordlykkja 1
7350 Buvika friederike
wuensche@gmail.com

Tlf. Arbeid 72 87 90 10
72 84 64 00
Mobil 92 21 47 86

Varamedlem

Guri Landsem Mjøen
Kjelveien 2
7300 Orkanger
gurilm@hotmail.com

Tlf. arbeid 72 48 57 70
Mobil 95 88 47 94

Infosekretær

Ingrid Beversmark (ny)
Carl Lønseths veg 3
7059 Jakobsli
ingrid.beversmark@gmail.com

Sekretær

Ingrid Christoffersen
Markaplassen 19
7054 Ranheim
ingchr@trondelagfylke.no

Tlf. arbeid 74 17 41 20
Mobil 99 03 48 13

UTV-representant

Line Johansen Sund
Lenamælen 39A
7224 Melhus
johansen.line@gmail.com

Tlf. arbeid 72 85 29 00
Mobil 97 14 88 08

Nestleder

Styremedlem

Styremedlem

Mari Brenne Dreier (ny)
Harald Samuelsens veg 2
7032 Trondheim
mbrdrei@gmail.com
Patrik Simon Cetrelli
Skyttarveien 29
7290 Støren
patce@tkmidt.no
Siri Ljøkjel
Thomas von Westens gate 2
7067 Trondheim
tannlege.ljokjel@gmail.com

Tlf. arbeid 74 17 41 20
Mobil 47 41 84 07

Mobil 41 63 66 67

Tlf. arbeid 72 43 11 76
Mobil 95 94 93 62
Mobil 94 33 96 71

Steffen N. Haugen
Byåsveien 160 A
7021 Trondheim
sthaugen28@hotmail.com

Tlf. arbeid 72 56 70 40
Mobil 91 85 37 24

Varamedlem

Tine Nergård Rønne
Sunnlandsvegen 30B
7032 Trondheim
tinro@trondelagfylke.no

Tlf. arbeid 72 85 29 00
Mobil 48 07 50 47

Kasserer

Tore Andre Ohm
Dr. Sands vei 2A
7052 Trondheim
t-ohm@online.no

Vara UTV-representant

Tlf. arbeid 73 99 19 99
Mobil 90 65 08 92
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