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Nytt styre i Praksiseierforeningen

en 13. og 14. september ble det av-
holdt årsmøte i Praksiseierfore-

ningen (Pef) i Oslo. Møtet hadde 82 del-
takere fra hele landet i tillegg til 20 ut-
stillere fra 10 sponsorfirmaer.

Programmet åpnet med Ingvard Wil-
helmsens Sjef i eget liv, og fortsatte 
med markedsføring på sosiale medier 
med Beate Sørum. Svend Holum snak-
ket om assistenttannlegen, ansatt eller 
næringsdrivende. Videre ble den nye 
Tannlegestatistikken utarbeidet av 
Saga Consult som bygger på ferske 
regnskapstall fra 100 tannlegepraksiser 
presentert.

Paneldebatten gikk på emnet «Tren-
ger vi alle spesialitetene i odontolo-
gien?» Panelet besto av Pål Barkvoll, 
Harald Gjengedal, Hans Preus og Gun-
nar Amundsen.

Årsmøtet valgte et nytt styre som 
består av følgende personer: Birte Jor-
dal, Bergen, Carl-Henrik Gullaksen, 
Oslo, Kari Odland, Bergen, Anne Holtan 
Saga, Bø i Telemark, Jon-Reidar Eikås, 
Nordfjoreid, Morten Danmo, Stord, 
Magne Skomedal, Stavanger og Tor 
Tegnander, Bodø. Foran fra venstre: Birte Jordal, Carl-Henrik Gullaksen, Kari Od-

land og Anne Holtan Saga. Bak fra venstre: Jon Reidar Eikås,
Morten Danmo og Magne Skomedal. Tor Tegnander var ikke til
stede da bilde ble tatt.
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Reiserapport:

SFOMK-konferanse i Stockholm, 29. – 31. mai 2013

kandinavisk Forening af Oral og 
Maxillofacial Kirurger (SFOMK) 

arrangerer konferanser hvert andre år. 
Stockhomskonferansen i mai hadde 
over 150 deltagere fra ni land. Temaene 
faller hovedsakelig inn under oral ki-
rurgi og oral medisin.

I tillegg til foredragsholdere fremleg-
ger mange deltakere egen forskning 
i form av muntlig presentasjon eller 
poster. Før konferansen sendte min 
forskningsgruppe inn et abstract med 
tittelen «The effect of zoledronic acid 
on human osteoblasts in vitro», som var 
blitt akseptert som poster til konferan-
sen. Studien ser på hvilken effekt bisf-
osfonatet zoledronsyre har på humane 
osteoblaster. Vi utførte et in vitro-for-

søk der vi utsatte humane osteoblaster 
for zoledronsyre av forskjellige konsen-
trasjoner og høstet celler og medium 
i fire tidsintervaller. I etterkant ble det 
gjort analyser som så på cellenes viabi-
litet, sekresjon av benmarkører og cyto-
kiner samt ekspresjon av gener. Studien 
ble gjort ved klinisk forskningslab, 
Institutt for klinisk odontologi ved Det 
odontologiske fakultet i Oslo. Arbeidet 
med en artikkel basert på studien er nå 
i sluttfasen og skal sendes inn for 
publisering i et internasjonalt tidsskrift.

Tiden ble brukt til presentasjoner, 
postere og utstillingsbesøk. Flere pre-
sentasjoner gikk på kirurgiske prosedy-
rer, om alt fra overlevelse av implanta-
ter til rekonstruksjoner. Ekstra givende, 

og urovekkende, var foredragene til 
professor Gunnar Kahlmeter og docent 
Bodil Lund om status quo på antibioti-
karesistens. Innenfor mitt interesseom-
råde, bisfosfonater og osteonekrose, var 
det flere bidrag. Eksempelvis Morten 
Schiødt fra Rigshospitalet i København 
som snakket om den skandinaviske 
databasen for registrering av osteone-
krose.

Det var inspirerende å treffe andre 
spesialistkandidater og PhD-stipendia-
ter. Takk til NTF for støtte fra Knut og 
Liv Gards og Frans Berggren Minne-
fond.

Tormod Krüger
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