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NTFs informasjonsmøte
Program for møtet trykkes i NTFs Tidende nr. 12/03

Fredag kl. 0900-1015

Smitte og smitteforebygging

Sekvensleder: Nina Wiencke Gerner

Det gis en oppdatering om smitte ved blodbårne virus som Hepatitt B, Hepatitt C og hiv. Foredragene
vil også ta for seg annen smitte som kan være et problem på tannlegekontoret. Det er kjent at
tannhelsepersonell har en høyere forekomst av antistoffer mot Legionella, trolig på grunn av aerosoler
vi utsettes for. Hvordan vil sars eventuelt være en trussel for oss?

Rengjøring, desinfeksjon og sterilisering av instrumenter 

Smittemåter og smittefare ved blodbårne virus og andre smittestoffer som Legionella og sars. Tiltak for
å hindre smittespredning til andre pasienter og til tannhelsepersonell.
Rengjøring, desinfeksjon og sterilisering av utstyr til tannbehandling. Funksjonskontroll av

sterilisatorer.

Egil Lingaas
Avdelingsoverlege, Oslo

Hiv-positive og helsevesenet

Formålet med foredraget er å gi tannhelsepersonell bedre opplysning om hvordan det er å være hiv-
positiv, slik at disse pasientene kan få den behandling de har krav på.
Det vil bli gitt en beskrivelse av hvordan det er å være hiv-positiv i Norge i dag. Smitteredsel fører til

stigmatisering av pasientene. Egen redsel for å være åpen kan også føre til at mange hiv-positive ikke
informerer sin tannlege om smittestatus. Foredragsholder vil fortelle om noen opplevelser fra forskjel-
lige steder i landet og drøfte etiske problemstillinger for pasient og tannlege.

Torbjørn Bentsen
Arkitekt, Oslo

Målgruppe
Tannleger

Fredag kl. 0900-1200

Foredrag fredag 10. oktober

SEKVENS 5

INFORMASJONSMØTE
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Medisinske risikopasienter i tannlegepraksis - hva gjør vi?
Sekvensleder: Nils Holmbakken

Akuttmedisin er et stort fag som krever medisinsk spesialutdanning og jevnlig eksponering i faget. Det
kan derfor ikke forventes at tannleger skal kunne beherske hele behandlingen av akuttmedisinske
tilstander. Det viktigste er en god anamnese, slik at vi kan forhindre at kritiske situasjoner oppstår, og
at vi kan gi adekvat behandling så raskt som mulig.
Hvilke medisinske risikopasienter kan vi behandle og hvilke bør ikke behandles i odontologisk

praksis? Hva skal vi spørre pasienten om, og hvilken informasjon må vi få fra pasientens behandlende
lege? Hvilke tiltak må vi sette i gang ved ulike typer behandling og hva skal vi gjøre hvis noe
uforutsett hender?
Tannleger må kunne diagnostisere og utføre førstehjelp der det oppstår livstruende situasjoner for

pasienten, uansett om vår behandling er årsaken til pasientens tilstand, eller at det er en medisinsk
tilstand som plutselig forverres. De vanligste akuttmedisinske tilstander som trenger strakstiltak er
hjertesykdommer, hjerneslag, sukkersyke, epilepsi, astma og anafylaksi.
I samarbeid med medisinsk ekspertise er det viktig at tannlegen kan gi opplysninger om pasientens

generelle anamnese slik at behandling institueres ut fra pasientens grunnlidelse. Dette krever ulik
beredskap avhengig av geografisk lokalisasjon.

Tore Bjørnland
Professor, Oslo

Unni Toftegaard
Overlege i anestesi, Oslo

Målgruppe
Hele tannhelseteamet

Fredag kl. 0900-1200

Maintenance, refurbishing and repair of dental restorations
Sekvensleder: Liv Lyssandtræ

This area of Operative Dentistry has not received much attention in dental education. Traditionally
defective restorations have been considered as failures and the whole restoration replaced. With the
increased use of adhesives and tooth coloured materials, a new thinking is necessary. If possible,
limited and localized defects or worn restorations should be repaired or refurbished rather than
replaced, saving tooth structure and reducing long-term cost of dentistry. The philosophy, rationale
and clinical procedures will be discussed.

Sigfus Thor Eliasson
Professor, Reykjavik

Målgruppe
Tannleger, tannpleiere

Fredag kl. 1000-1100

SEKVENS 6

SEKVENS 7
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Dental erosion – a restorative problem
Sekvensleder: Liv Lyssandtræ

While dental caries has until recently been declining and periodontal disease better controlled in the
western world, a new problem, dental erosion, has emerged.
It is widely believed that the prevalence of erosion is increasing, especially among young people. If

the signs of erosion are overlooked, it can lead to a serious and costly restorative problem.

Sigfus Thor Eliasson
Professor, Reykjavik

Målgruppe
Tannleger, tannpleiere

Fredag kl. 1100-1200

Pasienten i sentrum: Kan og vil vi?
Sekvensleder: Morten H. Rolstad

Hvad styrer den behandling patienten får?

Tandplejen er både en videnskabeligt baseret, medicinsk disciplin, en privat kommerciel aktivitet og en
samfundsreguleret helsetjeneste. Befolkningen stiller krav til odontologisk livskvalitet, og ikke så få
patienter stiller med specielle ønsker. Men det er ikke altid, at disse ønsker umiddelbart harmonerer med
tandlægens faglige bagage. Således har mange traditionelle relationer mellem patient og tandlæge
undergået betydelige ændringer under de seneste årtier. Som indledning til paneldebatten analyserer vi
det komplekse samspil fra et fugleperspektiv og vurderer fremtidige udviklingsmuligheder.

Eli Schwarz
Tandlæge, MPH, PhD, Nevada, USA

Paneldebatt:
Informert samtykke - eller fortsatt opplyst enevelde?

Lov om pasientrettigheter har som formål å bidra til å sikre befolkningen lik tilgang på helsehjelp av
god kvalitet ved å gi pasienter rettigheter overfor helsetjenesten. Lovens bestemmelser skal bidra til å
fremme tillitsforholdet mellom pasient og helsetjeneste og ivareta respekten for den enkelte pasients liv,
integritet og menneskeverd. Spørsmålet mange stiller seg er hvordan dette skal gjennomføres i praksis.
Befolkningen har i dag et helt annet kunnskapsnivå om sin helse og sin sykdom enn tidligere. Store
mengder av informasjon er tilgjengelig for alle, ikke minst på Internett. Helsepersonell møter stadig
oftere pasienter som stiller krav til den behandlingen som skal iverksettes. Hvordan møter vi denne
situasjonen ute i helsetjenestens til hverdags?

SEKVENS 9

SEKVENS 8

CARL CHRISTIAN BLICH
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* Hva er god nok informasjon til pasienten?
* Når kan profesjonisten våge å bestemme hva som skal gjøres?
* Hvordan kan vi best imøtekomme pasientens ønsker og lovgivningens krav?
* Hvor går grensen for hva vi kan tillate oss uten å overkjøre pasienten?
* Når klager pasienten og på hva?
* Hva har myndigetene å slå i bordet med?

Inger-Lise Mathiesen
Tannlege, leder av Oslo Tannlegeselskap

Erik Svendsrud
Tannlege, Oslo

Reidun Førde
Seniorforsker/professor II, leder av Legeforeningens etiske råd, Oslo

Bjørn Kvernberg
«Mannen i gata» og meningsmåler, MMI, Oslo

Liljan Smith Aandahl
Seniorrådgiver, Sosial- og helsedirektoratet

Debattleder: Carl Christian Blich, president i NTF

Målgruppe
Tannleger, tannpleiere

Fredag kl. 1030-1200

Ny kunnskap om kreftutvikling i munnhulen

Orale leukoplakier

Sekvensleder: Nina Wiencke Gerner

Ny forskning utført ved Radiumhospitalet og Institutt for oral biologi har vist at nye metoder kan øke
den diagnostiske sikkerhet betydelig sammenliknet med dagens metoder. Det innebærer f.eks. at
pasienter med høy risiko for framtidig kreftutvikling kan finnes med rundt 80 % sikkerhet. Dette
muliggjør at disse pasientene kan gis en spesiell behandling. Vi vil vise våre resultater, som indikerer
at disse pasientene kan behandles med et alminnelig NSAID (Celebra/Vioxx).

Jon Sudbø
Lege og tannlege, Oslo

Magne Bryne
Professor, Oslo

Målgruppe
Tannleger
Fredag kl. 1330-1600

SEKVENS 10

ERIK SVENDSRUD BJØRN KVERNBERG
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MAGNE BRYNE
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Ceramic vs composite resin restorations - or vice versa
Sekvensleder: Gunhild V. Strand

In modern western societies aesthetics becomes more and more important. Traditionally composites
and ceramics are materials for aesthetic restorations. Furthermore they may also be seen as alternatives
to toxic metals, which is awkward, because ceramics require luting with composite resins (unless we
use high strength ceramics) which may also be seen as not perfectly biocompatible.
Modern small particle hybrid composites are colour stable, polishable to high gloss and quite wear

resistant. Therefore, in combination with adhesive techniques, highly aesthetic direct restorations may
be integrated, using elaborate layering techniques. They may also be used in the posterior segment,
however technical difficulties limit the indication. The filler technology of composites has been
optimized to a high degree. Now manufacturers are working on the improvement of the matrix systems
used. In the future we will see composites with even less polymerization shrinkage than todays
products.
For large and very large restorations indirect methods are preferred. In this case, ceramics are the

materials of choice. Due to the high aesthetic requirements, glass based ceramics, which are translucent
should be preferred. However, they require adhesive techniques for the insertion, in order not only to
bond the restoration to the tooth and thus seal the interface, but also as a prevention of fractures of
the brittle ceramic. In the future we will see more and more tougher ceramics which are suitable for
fixed partial dentures. CAD CAM technology will open a new field for dental reconstructions.

Jean-Francois Roulet
Professor, Berlin

Målgruppe
Tannleger

Fredag kl. 1330-1630

SEKVENS 11

Plastlommar direkte frå produsent:
– Journallomme A5 (21,3 x 16,1 cm)
– OPG-lomme (17,5 x 31,2 cm med 4 hol for festing i ringperm)
– Andre plastlommar/klebelappar

Bestill gjerne i dag på tlf. 57 87 10 32 eller fax 57 87 20 32.

Sjå her!
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Teambuilding: Motivasjon, egenutvikling og samarbeid
Sekvensleder: Øyvind Asmyhr

Både i jobbsammenheng og i vårt private liv må vi forholde oss til andre mennesker. På begge arenaer
er samspillet mellom aktørene helt avgjørende hvis en vil oppnå gode resultater. Mye av utfordringen
ligger i å få frem de beste egenskapene hos hver enkelt, og det optimale team består ofte av mennesker
som utfyller hverandre, både med hensyn til egenskaper og mennesketype. For å fungere optimalt i de
forskjellige sammenhenger må vi bli bevisstgjort og selv jobbe med å bli best i forhold til de
utfordringene vi møter. 
Begge foredragsholderne har sitt utgangspunkt i idretten. Egeberg har lang administrativ erfaring som

leder innen forskjellige særforbund og også som politiker sentralt og i lokalmiljøet. Han har vært en
viktig pådriver i det arbeidet som Olympiatoppen står for og sitter nå som øverste administrative leder
for idretts-Norge. Skari trenger ingen lang omtale idet hun nettopp har avsluttet en lang og fantastisk
karriere som toppidrettsutøver. 

Ivar Egeberg
Generalsekretær i Norges Idrettsforbund

Bente Skari
Toppidrettsutøver, Nittedal

Målgruppe
Tannhelseteamet

Fredag kl. 1330-1500

Periodontal kirurgi for allmennpraktikeren

Sekvensleder: Anne Merete Aass

Hensikten med foredraget er å motivere allmennpraktikeren til å utføre nødvendig periodontal
behandling, også periodontalkirurgiske inngrep, når det er indisert.

* Gjennomgå indikasjoner og kontraindikasjoner for periodontalkirurgi
* Diskutere forholdsregler og spesielle hensyn til helsetilstand og medikamentbruk
* Beskrive aktuelle periodontalkirurgiske teknikker
* Diskutere etterbehandling og oppfølging. Trygderefusjonsreglene.

Ivar Hoff
Spesialtannlege, Bergen

Målgruppe
Tannleger

Fredag kl. 1515–1630

SEKVENS 12

SEKVENS 13
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Fagdag for tannhelsesekretærer – formiddag

Sekvensleder: Anne Merete Aass

Etterutdanning innen administrasjon og ledelse – er det noe for deg?

Foredraget vil fokusere på muligheten for tannhelsesekretærer til å ta ansvar for og delta i daglig drift
av tannklinikken, både offentlig og privat.
Hvilke arbeidsoppgaver kan tannhelsesekretærer ha i fremtiden? Hvordan skaffe seg kvalifikasjoner?

Tanker omkring fremtidig ledelse av offentlige klinikker. Hvordan kan du kvalifisere deg til en ledende
stilling på tannklinikken? Hvordan bli del av et fagmiljø? Hva kreves av egeninnsats? Teambuilding.
Motivasjon og inspirasjon.

Vivian Heiaas Fredriksen
Tannhelsesekretær, kontorleder i SpesDent, Oslo

Gerd Bang-Johansen
Tannhelsesekretær, konsulent for Tannhelseprosjektet i 2fo, Akershus

Kl. 0900-0925

Avtrykksmaterialer og sementer: Nye materialer – nye metoder?

Vi får stadig nye materialer, hva betyr det i praksis?
Foredraget vil ta for seg de forskjellige materialene med hensyn til egenskaper, indikasjoner og

materialbehandling, og beskrive hvordan vi skal bruke de «gamle» og de nye materialene på rett måte. 

Harald Gjengedal
Spesialtannlege, Bergen

Kl. 0930-0955

Empati som profesjonelt hjelpemiddel i møtet med den engstelige pasient

Målet med foredraget er å bidra til økt kunnskap om forebyggelse og håndtering av
tannbehandlingsfrykt.
Hva betyr det egentlig å opptre empatisk? Hvordan kan jeg utvikle og bruke min empatiske evne?

Jorun Torper
Tannlege, Oslo

Kl. 1000-1025

SEKVENS 14    – Sentrum Scene
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Flere veier til hvite smil?

En kavalkade over hvilke muligheter vi har til å forbedre pasientens smil estetisk.
Rene keramiske erstatninger av mange ulike typer kan endre både tennenes farge og form. Når bør vi

velge dette, hva innebærer behandlingen, og når er bleking, eller kanskje bare kompositt et bedre
alternativ?

Nina Rygh Thoresen
Instruktørtannlege, Oslo 

Kl. 1030-1055

Autorisasjon for tannhelsesekretærer

Tannhelsesekretærene har nå fått sin autorisasjonsordning. De blir derfor definert inn under Helse-
personelloven på lik linje som annet autorisert personell i helsetjenesten. Hva innebærer egentlig det?
Hva betyr det at tittelen er blitt beskyttet? Om jeg ikke er autorisert, hva betyr det for meg eller min
arbeidsgiver? Er det for sent å få autorisasjon nå? Og må jeg ha tannhelsesekretærutdanning for å bli
autorisert? Har jeg i det hele tatt bruk for en autorisasjon? Dette og flere andre spørsmål rundt
autorisasjonsordningen for tannhelsesekretærer vil bli presentert under foredraget.

Gunn Kari Bakke
Tannpleier, adjunkt, Drammen

Kl. 1100-1125

Tannpasta – er ikke det fa’li det da?

Stadig vekk dukker det opp overskrifter i avisene som forteller oss at nå har de funnet ut at
tannpastaene våre er både farlige og skadelige. Dette er noe vi alle bruker hver dag, så det er klart vi
bryr oss. Blir vi villedet av reklamen som sier at tannpastene er bra for oss, eller utsetter vi oss og
naturen for stor fare? Hva vet vi om risikoen egentlig – og hva er beviste fordeler med å bruke
moderne tannpastaer?

Vibeke Kjærheim
Tannlege, Oslo

Kl. 1130-1155

Målgruppe for hele sekvensen
Tannhelsesekretærer

Tid for hele sekvensen
Fredag kl. 0900-1200
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Fagdag for tannhelsesekretærer – ettermiddag

Sekvensleder: Liv Lyssandtræ

Periodonti for tannhelsesekretærer

Diagnosebehandling, spørsmål fra pasienter, oppsetting av instrumenter.

Trond Telje
Spesialist i periodonti, Oslo 

Kl. 1330-1355

Smittemåte og smittefare i tannlegepraksis

En oppdatering om smittefare og hvordan forhindre smittespredning.
Det gis en orientering om smittemåter og smittefare ved Hepatitt B, Hepatitt C, hiv, Legionella og sars.

Tiltak for å hindre smittespredning til andre pasienter og tannhelsepersonell.

Egil Lingaas
Avdelingsoverlege, Oslo

Kl. 1400-1425

Sex og samliv

En gjennomgang av noen sentrale begreper knyttet til sex, intimitet og kommunikasjon i nære
relasjoner.

Bente Træen
Tannlege, professor i helsepsykologi, Tromsø 

Kl. 1430-1455

Pasienten spør, kan du svare?

Når tannhelsesekretæren øker sitt kunnskapsnivå, bedres da pasientinformasjonen? Nye teknikker og
materialer gjør at det som var «sant» i går ikke er like «sant» i dag. Kravene til at pasientene får
informasjon om de ulike behandlingsalternativene øker. Hvordan kan tannhelsesekretæren være med
på å sikre at pasientene på en enkel og lett forståelig måte får den informasjonen de har krav på.

Erik Svendsrud
Tannlege, Oslo

Kl. 1500-1530

Målgruppe for hele sekvensen
Tannhelsesekretærer

Tid for hele sekvensen
Fredag kl. 1330-1530

SEKVENS 15 – sentrum scene
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Unident presenterer: NTI – ett koncept för varje tandläkare
NTI-skennan indroducerades i Norge för ett par år sedan och har sedan dess blivit flitigt använd och
mycket omtyckt. NTI betyder nociceptive trigeminal inhibition. Detta är kanske inte en helt korrekt
beskrivning av verkningsmekanismen. NTI-bettskenan är ungefär lik en Lucia Jig, som finns nämnd i
den odontologiska litteraturen redan på fyrtiotalet, men med den skillnaden att en NTI-bettskena
tillverkas med en matris. NTI:s effekter finns också beskrivna i olika läroböcker, men då under namnen
plan bettskena med påbitningsvall (Thomas Magnusson), anterior bite plane (Jeffrey Okeson), anterior
bite plate (Gunnar E. Carlsson), osv. 
Förklaringen till NTI:s positiva effekt kan enligt vissa undersökningar vara att olika kontakt-

förhållanden mellan käkarna påverkar musklerna olika. En annan förklaring kan vara att man kan inte
applicera samma muskelkraft med NTI, med symptomreduktion som följd.
Tandläkare Leif Nordvall kommer att diskutera NTI-skenans effekt utifrån egen erfarenhet. Diskus-

sionen kommer att specificera olika indikationer och behandlingsresultat, samt
framställningsprincipen.

Leif Nordvall
Tannläkare, Sverige 

Fredag kl. 1330–1430

Astra Tech presenterer:
Implantat, prosedyre og produktnyheter – Direct Abutment
Astra Tech har nå mer enn 10 års erfaring fra det norske implantatmarkedet, og vil under
Nordental/Landsmøtet presentere nye produkter og løsninger som gjør behandlingsgangen sikrere,
raskere og enda enkere.

Vi introduserer Direct Abutment!

Svein J. Hoel
Markedssjef i Astra Tech AS

Fredag kl. 1430–1445

Colgate Palmolive presenterer:
Miniseminar om tannlegeskrekk
Tannlegeskrekk er et kjent begrep i befolkningen og har eksistert like lenge som det har eksistert
tannleger. Colgate-Palmolive gjennomførte i fjor en nordisk undersøkelse, som viste at tannlegeskrekk
fortsatt er en av de vanligste årsaker til at mange unngår regelmessige tannlegebesøk. Colgate-
Palmolive har samlet en rekke ledende eksperter for å forelese om ulike problemstillinger rundt dette
tema, som jo befinner seg i grenseland mellom odontologi og psykologi. Tannlegeskrekk har vært
gjenstand for systematisk forskning de senere år. Hva sier resultatene ? Hva kan vi allmennpraktikere
lære til vår daglige dont ved stolen? Ekspertene vil røpe sine erfaringer med konkrete
behandlingsformer. I tillegg vil temaet bli belyst fra en litt mer humoristisk vinkel sett fra
tannlegestolen. Seminaret er åpent for hele tannhelseteamet. Det er en glede å kunne ønske velkommen
til en spennende ettermiddag.

Fredag kl. 1445–1630

MUNCSALEN – PRODUKTPRESENTASJONER


