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KURS- OG AKTIVITETSKALENDER

NORGE

20.–24. aug Oslo 62nd EDSA and ADEE congress. Arr.: European 
Dental Student Association (EDSA) Se 
www.edsaoslo2018.com Se også edsaoslo18 på 
Facebook og Instagram

14.–15. sept. Hotel radisson Blu, 
Oslo

PEFSPAs årsmøte. Henv. Kari Odland, 
www.praksiseier.no

4.–6. okt. Norges Varemesse, 
Lillestrøm

NTFs landsmøte. 
Se www.tannlegeforeningen.no

11.-12. jan '19 Bergen Vestlandsmøtet 2019. Kurs torsdag 10. januar. 
Henv. Siv Kvinnsland, 
e-post: siv.kvinnsland@uib.no

28.-29. mars '19 Trondheim Midt-Norge-møtet. Henv. Kai Åge Årseth, 
e-post: kaiage@online.no

24.-25. mai '19 Loen, 
Hotel Alexandra

Loenmøtet. Henv. Inken Sabine Henning, 
tlf. 47 60 60 87. E-post: inken.hen-
ning@gmx.net

31. Okt. 2. nov '19 Norges Vare-
messe, Lillestrøm

NTFs landsmøte. Se www.tannlegeforenin-
gen.no

23.–24. april '20 Trondheim Midt-Norge-møtet. Henv. Kai Åge Årseth, 
e-post: kaiage@online.no

5.–6. juni '20 Loen, 
Hotel Alexandra

Loenmøtet. Henv. Inken Sabine Henning, 
tlf. 47 60 60 87. E-post: inken.hen-
ning@gmx.net

UTLANDET

5.–8. sept Buenos Aires, 
Argentina

FDI World Dental Congress. 
Se www.fdiworldental.org

10.–13. okt Orange, Frankrike Teambuilding og arbeidsmiljø - Økt trivsel for 
økt overskudd. Kurs for tannklinikker i vakre 
Provence. Kurset teller 16 timer i NTFs etterut-
danningssystem  
Se: https://www.provencetur.com/tannlege-
kurs/

14.–16. nov Göteborg, Sverige Odontologisk riksstämma. 
Se https://tandlakarforbundet.se/riksstamman/

23.–28. nov New York City, 
USA

Greater New York Dental Meeting. 
Se www.gnydm.com/about/future-meetings/

5.–8. sept  ‘19 San Fransisco, USA FDI-kongress. Se: www.fdiworldental.org

Med forbehold om endringer. Sjekk alltid aktuelle datoer direkte med kursarrangøren. 
Vi er avhengige av dine innspill til kurs- og aktivitetskalenderen. De kan sendes til 
tidende@tannlegeforeningen.no

Stor variasjon 
i tannhelse

et er til dels store forskjeller i barns og unges 
tannhelse mellom fylkene og kun 22 pro-

sent av diabetes-pasientene har et godt regulert 
blodsukker. Dette er noen av de nye funnene 
blant nasjonale kvalitetsindikatorer (helsenor-
ge.no) som ble publisert 21. juni.

Nye indikatorer på tannhelse
Tre indikatorer på tannhelse er nye ved denne 
publiseringen. Det publiseres resultater på tann-
helsetilstand for 5-åringer, 12-åringer og 18-
åringer. Indikatorene viser hvor stor andel av de 
som ble undersøkt som har hull i tennene. Det er 
til dels stor variasjon mellom fylkene for alle 
årskullene.

– Tannhelsen i barne- og ungdomsårene er 
ekstra viktig. Det er der grunnlaget legges for 
hvor gode tenner vi har resten av livet. Mange 
barn har god tannhelse, men vi ser dessverre 
store forskjeller i ulike deler av landet – og 
innad i de store byene. Det er en utvikling vi må 
holde under oppsikt og ta tak i. Helsedirektoratet 
kommer i nær fremtid med en handlingsplan om 
tannhelse, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.

Ny indikator på diabetesområdet
Ved denne publiseringen er det også en ny indi-
kator som viser hvor godt diabetes-pasientene 
regulerer blodsukkeret (HbA1c). Helsedirektora-
tets retningslinjer anbefaler HbA1c omkring 7 
prosent. På landsbasis var det 22 prosent av pa-
sientene som oppnådde dette målet. Det er store 
variasjoner mellom helseforetakene hvordan di-
abetespasientene er regulert. Den nye kvalitets-
indikatoren viser også resultat for de med dår-
ligst regulert HbA1c, det vil si pasienter med 
HbA1c-verdier over 9 prosent. På landsbasis var 
det 18,4 prosent av pasientene som hadde et 
dårlig regulert blodsukker.

– Ikke-smittsomme sykdommer som blant 
annet diabetes er en av vår tids største og mest 
alvorlige helseutfordringer. Det er derfor viktig 
at diabetespasienter får god forebyggende 
behandling, slik at de slipper alvorlige kompli-
kasjoner og følgeskader. Vi ser av tallene at ikke 
alle pasientene har riktig regulert blodsukker, og 
vi må derfor følge med på hvordan dette utvikler 
seg fremover. Den nye kvalitetsindikatoren er et 
godt verktøy i så måte, sier helsedirektør Bjørn 
Guldvog.

Publisering av runde fødselsdager
TFs Tidende vil fra og med utgivelse nr. 

6, 2018 ikke lenger bekjentgjøre at 
NTF-medlemmer fyller runde år.
Dette for å etterkomme kravene i EUs nye 
personvernforordning, General Data Protec-
tion Regulation (GDPR) som blir norsk lov i 
2018.
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