
D E N N O R S K E T A N N L E G E F O R E N I N G S TIDENDE 2 0 1 4 ; 1 2 4 N R 7 597

rektoratet, men tror at NTF kan ha større 
påvirkningskraft og mulighet til å få 
endret begrensningen i taksten.

Jeg vil sammen med Pål Ellingsen opp-
fordre alle til å merke seg neste års fagpro-
gram når det kommer og tenke igjennom 
om Norsk forening for Odontofobi kan 
tilby noe for deg eller noe som kan komme 
dine pasienter til gode.
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Rapport minnefond for Knut og Liv Gard og for Frans Berggren

en 12. kongressen for European Aca-
demy of Paediatric Dentistry (EAPD) 

ble arrangert 5 – 8 juni i Sopot, Polen. Det 
var totalt 650 deltagere. Fra Norge var vi 
18 deltagere (15 fra Oslo og 3 fra Bergen) 
som hadde tatt turen til kongressen. Det 
ble presentert 238 abstracts i form av en-
ten muntlige presentasjoner, posterpre-
sentasjoner eller bare poster. Vi var ni fra 
Norge som enten hadde poster-presenta-
sjoner eller muntlige presentasjoner med 
ulike tema. Det var ellers både et godt fag-
lig og sosialt program. Den 5. juni var det 
åpningsseremoni og med maritim trans-
port til Polish Baltic Philharmonic 
i Gdansk. Åpningsforedraget var «A Kids 
Brain at The Dentist» av lingvist og psy-
kolog dr. Carl Naughton, som handlet om 
hvordan barn tenker og om det å være 
kreativ som behandler for å få barn til 

å mestre. Ellers var det foredrag om blant 
annet autismediagnoser, behandling av 
karies hos barnepasienter og om auto-
transplantasjon og regenerasjon av ten-
ner.

Min posterpresentasjon hadde temaet 
«Dental erosion in 5-yr-old children with 
congenital heart defects (CHD) in western 
Norway». Dette er en del av en større stu-
die, hvor vi ser på den orale helsen hos 
femåringer med medfødt hjertefeil. Det er 
ikke tidligere gjort noen studie om erosjon 
hos barn med medfødt hjertefeil, så dette 
er et spennende tema. Vi har sett på totalt 
72 barn som trenger livslang oppfølging 
grunnet medfødt hjertefeil. Erosjon ble 
registrert på bukkale og linguale flater på 
primære fronttenner i overkjeven og 
okklusalt på alle primære molarer. Preva-
lens av erosjon i gruppen var 54,7 %. 

20,3 % av barna hadde erosjon tett inntil, 
eller inn til, dentin (erosjon grad 3 – 4). Det 
er ikke gjort studier av erosjon i det pri-
mære tannsettet i Norge, men i Sverige 
ble det gjort en studie av A. Hasselkvist 
i 2010 av totalt 135 5 – 6 åringer fra den 
generelle befolkningen. Her fant de at 
13,3 % hadde erosjon tett inntil eller inn 
til dentin.

For barn med medfødt hjertefeil er det 
spesielt viktig å ha en god oral helse fordi 
dårlig oral helse kan føre til økt risiko for 
oralt betinget bakteriemi og dermed også 
økt risiko for endokarditt.

Jeg vil takke minnefond for Knut og Liv 
Gard og for Frans Berggren for reisesti-
pend.

Tine Birkeland Sivertsen

Tidende har som mål
– Å være et organ for odontolo-

gisk etterutdanning som bidrar
til tannlegenes faglige vedlike-
hold og fornyelse

– Å bidra til odontologisk forsk-
ning og utvikling av faget

– Å bringe aktuelt stoff og nyhe-
ter fra tannhelsefeltet og
områder som ligger nær dette
feltet

– Å fremme debatt innenfor
temaer som engasjerer tannle-
gene og andre som har sitt
virke innenfor og tilknyttet
tannhelsefeltet

– Å være medlemsblad for Den
norske tannlegeforening

D

Husk å melde
adresseforandring

www.tannlegeforeningen.no
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