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Flybussen går hvert 20. minutt mellom Gardermoen og Oslo Bussterminal. 
Flytoget går hvert 10. minutt mellom Gardermoen og Oslo Sentralstasjon.
Flytoget til Asker stopper på Lillestrøm, avgang hvert 20 min.

For å reise til Lillestrøm fra Oslo Sentralbanestasjon kan følgende tog benyttes: 
Tog til Årnes, Dal, Jessheim, Kongsvinger, Eidsvoll, Hamar og Lillehammer. Alle 
disse togene går direkte til Lillestrøm stasjon og togtiden er 11 minutter. Tog 
merket Lillestrøm tar 25 minutter. Vil du vite mer om togtidene kan du gå inn 
på www.trafikanten.no eller ringe 177.

Enkeltbillett bør kjøpes på stasjonen eller fra billettautomat, da enkeltbillett 
som kjøpes på tog vil koste kr 20 mer. Kupongkort kan kjøpes i alle 
Narvesenkiosker og her er det mulig å reise fem ganger (to og en halv dag). 
Ved bruk av kupongkort må betjent vogn benyttes.

Det er overgang på enkeltbillett for reisende innen Akershus. Dette betyr at 
enkeltbillett og kupongkort kan benyttes som overgang i Oslo på buss eller 
sporveier.
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Fremtidens tannhelsetjeneste

DET Er EN gLEDE for oss som arbeider med å lage 
innholdet i NTFs obligatoriske etterutdanning å få pre-
sentere høstens kurstilbud i NTF-regi for medlemmene. 
Vi legger ned mye arbeid i å følge med på utviklingen 
og nye tendenser innen tannhelsefeltet, slik at vi kan 
presentere noe av det fremtiden vil bringe i tannhelse-
tjenesten. Vi jobber også utrettelig med å orientere oss i 
det internasjonale markedet for å finne nye og spen-
nende forelesere som vi kan benytte i vår kursvirksom-
het. Vi trenger noen nye ansikter innimellom til å for-
midle nyheter og kunnskap for oss.

Høstens store begivenhet, NTFs landsmøte, går av 
stabelen seinere enn vanlig, i uke 44 dette året. Vi har 
lykkes med å få tak i flere kjente og ettertraktede 
internasjonale forelesere denne gangen. Det starter med 
Jens Ove Andreasen som skal holde forkurs for oss på 
onsdagen. Han er som sikkert de fleste vet, en verdens 
ener innen traumatologien og har forelest i 45 land 
gjennom en årrekke. Det bør bli fullsatt i salen når han 
skal presentere sin forskning og sin nettbaserte «Dental 
Trauma Guide». Til det andre forkurset som er for hele 
tannhelseteamet, har vi vært så heldige å få engasjert to 
populære norske kursgivere. De to er ofte å se både på 
TV og ellers i media. Lege og kostholdsekspert Berit 
Nordstrand sammen med treningsguru Yngvar Andersen 
vil gi oss en dag fylt med kostholdsråd og tips om fysisk 
aktivitet. Her er det bare å være tidlig ute med 
påmeldingen!

Vi fortsetter med flere store, internasjonale navn under 
selve landsmøtedagene. Torsdag vil Roland 
Frankenberger ta for seg direkte og indirekte adhesiv 
tannbehandling. Ulla Pallesen og Niek Opdam snakker 
om «tænder med revner som gør ondt» på fredagen. 
Lørdag vil vi få høre islendingene Kristin Heimisdóttir, 
kjeveortoped, og Bjarni Pjetursson, periodontist og 
protetiker, presentere hvordan man kan bli bedre ved å 
samarbeide på tvers av spesialitetene. Vi byr på ennå et 
stort internasjonalt navn på lørdagen, nemlig Javier 
Tapia Guadix, spansk «trollmann» med direkte 
komposittrestaurering på programmet. Ser du godt etter 
i programmet finner du ennå flere kjente navn, også 
mange gode, norske og nordiske forelesere, - dette var 
bare en smakebit.

Vi har også valgt å sette fokus på kommunikasjon i 
årets landsmøteprogram. Det går stadig opp for oss som 
har daglig kontakt med så mange forskjellige 
mennesker, at god kommunikasjon med pasienten er 
vesentlig for et vellykket behandlingsresultat. Psykiater 
Anne Kristine Bergem som noen av oss var heldig og 
fikk høre på årets Holmenkollsymposium, gir oss gode 
råd og nyttige tips om dette emnet. Ellers kan du høre 
Jo Røislien snakke om «kunsten å kommunisere det 
kompliserte». En artig og spennende kar som mange helt 
sikkert har sett på TV. Han sier om seg sjøl på sin 
hjemmeside: «Jeg er forsker, tenker, biostatistiker. Jeg 
har hår som et norsk skogstroll, drikker pulverkaffe med 
melk, og synes gårsdagen er sterkt overvurdert.» Kom 
og hør!
Jeg kunne ha fortsatt å nevne det ene fristende 
foredraget etter det andre, - det er et variert og relevant 
program å velge i alle landsmøtedagene. En del kommer 
nok til å lide valgets kval når man skal velge mellom 
like tiltrekkende paralleller.

Vær så god forsyn deg fra høstens kurstilbud. Jeg gleder 
meg til å se deg på kurs og ønsker deg velkommen til 
Landsmøtet på Lillestrøm i uke 44.

Inger-Johanne Nyland
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Kjære kolleger og NTF-medlemmer

HøSTENS ETTEruTDANNiNgSkATALOg Er På 
PLASS! Det er alltid morsomt å åpne en slik katalog, i 
spent forventning om hvilke tilbud fagnemnden har å 
by på denne gangen.

Katalogen er i stor grad viet høstens viktigste begiven-
het i vårt fagfelt, nemlig NTFs landsmøte på Lillestrøm. 
Årets landsmøte avholdes senere enn vanlig, på grunn 
av hendelser utenfor vår kontroll. Vi tror og håper at 
dette ikke vil ha innvirkning på deltagelsen, og at med-
lemmene nok en gang vil slutte opp om arrangementet. 
Fagprogrammet er igjen svært spennende, og tradisjo-
nen tro gleder jeg meg til en utstilling som nok blir 
både omfattende og innholdsrik. Takk til fagnemnden 
og sekretariatet for en strålende jobb, igjen!

Vi skal heller ikke glemme det sosiale aspektet. Jeg vet 
at landsmøtet for mange er en meget vesentlig kanal for 
sosialt samvær med studievenner og arbeidskolleger. 
Det er viktig. I år blir det en litt ny vri på torsdagens 
kamerataften. Dette er det absolutt verdt å få med seg, 
jeg gleder meg i alle fall! Fredag kveld er nå uten noe 
offisielt arrangement, da mange ønsker å ha egne mid-
dager og samlinger med kullkamerater og egne klinikker 
denne dagen. Men helt fritt for muligheter til sosial 
mingling blir det likevel ikke.

Nettbaserte kurs vil etterhvert bli en viktig del av etter-
utdanningstilbudet fra NTF. I årets katalog kan dere en-
delig lese mer om det første kurset, og flere er allerede 
på trappene. Det jobbes intenst i sekretariatet med disse 
kursene. I det første er temaet smittevern. Jeg har fått 
sniktitte på arbeidet underveis, og det ser veldig spen-
nende ut! Nå er det bare å glede seg til nettkursene blir 
publisert og klare for bruk.

For at systemet med obligatorisk etterutdanning skal 
fungere som et kvalitetsstempel for MNTF – Medlem av 
den norske tannlegeforening- er registrering av kursti-
mer helt essensielt. Kurs som du melder deg på gjennom 
kurskalenderen på NTFs nettsted, gir automatisk tel-
lende timer. Andre kurs og timer i 50 timers kvoten må 
registreres av den enkelte. Målsetningen er å få mest 
mulig automatisering i registreringen.

Tallene viser at ca. 30 % av medlemmene fortsatt står 
uten registrerte timer. Over 50 % har 25 timer eller mer 
og ca. 20 % har notert seg for mer enn 100 timer.

Jeg tror at mange av oss har uregistrerte kurstimer. Vi 
har alle en jobb å gjøre med å følge opp registreringen 
av gjennomførte timer. Kurssystemet vårt må gjøres så 
enkelt som mulig, slik at lokalforeningene kan bruke 
systemet til sine kurs, så enda mer av registreringen kan 
gå automatisk. Og medlemmene må lære seg – og huske 
på! – å registrere timene sine. Utfordringene ligger der, 
men vi ser at vi er på riktig vei!

Jeg oppfordrer herved alle til å melde seg på til årets 
landsmøte på Lillestrøm, og også på andre kurs i regi av 
NTF eller lokalforeningene våre. Alle kursene gir selv-
følgelig viktige timer i den obligatoriske etterutdannin-
gen, som er en viktig del av NTFs bidrag til å sikre en 
norsk tannlegestand med god kvalitet og høyt kunn-
skapsnivå.

Husk å ta turen innom NTFs stand på landsmøtet. Den 
vil være i «ny drakt» i år, og der treffer dere både tillits-
valgte og ansatte i sekretariatet. Også i år avholdes 
NTFs informasjonsmøte på fredag formiddag. Der pre-
senterer vi aktuelle problemstillinger og temaer som vi 
mener og tror at dere som medlemmer er interessert i.

Jeg håper jeg får møte så mange som mulig av dere til 
spennende og hyggelige dager på Lillestrøm til høsten!

Camilla Hansen Steinum
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Er etterutdanning viktig?

TANNLEgEyrkET krever at en behersker mange fagom-
råder. Fagkunnskap i forhold til sykdommer, adferdsfag, 
tekniske ferdigheter, materiallære og etiske aspekter. 
Hvert av disse hovedområdene kan splittes opp i veldig 
mange elementer med ulikt omfang. Når NTF tar på seg 
et ansvar for å oppdatere tannlegene må alle disse områ-
dene vektlegges og ivaretas. For å kunne utøve yrket på 
best mulig måte er det viktig at den enkelte føler faglig 
trygghet og systematisk etterutdanning vil bidra til dette.

Vårt ansvar som yrkesgruppe er nært relatert til lovverk 
og våre egne etiske regler. Pasienten skal hele tiden være 
i sentrum og vårt eget regelverk viser at vi som yrkes-
gruppe tar ansvar og medvirker til at publikum opprett-
holder tilliten til tannlegestanden. Mange forhold tyder 
på at vi får mer «bevisste» pasienter som også er opptatt 
av vår faglige dyktighet. Derfor vil dokumentasjon av 
etterutdanning bli svært viktig både for den enkelte pa-
sient og for våre helsemyndigheter som et ledd i kvalitet 
og pasientsikkerhet.

Obligatorisk etterutdanning (OEU) for NTFs medlemmer 
skal være en del av kvalitetsstempelet som vi ønsker å 
knytte til MNTF. Som de fleste vet ble dette innført fra 
01.01.2012 og i løpet av en 5 års periode skal en ha 150 
etterutdanningstimer. Det er fortsatt mange som er usi-
kre i forhold til kriterier og registrering. På vårt nettsted 
oppdaterer vi informasjon etter hvert som problemstil-
linger aktualiseres, det er viktig at alle følger med på 
«Min side» hvor en i tillegg til informasjon også kan gå 
inn og kontrollere egen kursprofil. Vi merker økt inter-
esse blant medlemmene og statistikken over kursaktivi-
teten blir stadig bedre. Men vi er usikre på hva slags 
etter utdanning de som fortsatt står med 0 timer tar, vi 
velger å tro at det er stor underrapportering!

For å bedre tilbudet og gjøre det enklere og ikke minst 
rimeligere for medlemmene kan vi i løpet av høsten pre-
sentere en nyskapning i vår regi. Tannlegeforeningens 
nettbaserte kurs vil ha tannleger primært som målgruppe 
og forhåpentligvis medføre at timene i obligatorisk etter-
utdanning vil bli enda enklere å oppnå. Det er mange 
tilbydere av nettbaserte kurs og det meste ligger åpent 
for alle. Vi har valgt å lage et system som krever påmel-
ding og passord, timene vil automatisk bli registrert på 
medlemmets kursprofil og mange av kursene er knyttet 
til lovpålagte myndighetskrav som blir oppfylt ved å 
gjennomføre kurset. På denne måten vil vi ivareta kvali-
teten på flere nivåer. Det vil være en egen presentasjon i 
denne katalogen om nettbaserte kurs.

Denne katalogen vil i hovedsak fokusere på årets lands-
møte hvor vi håper og tror at deltakelsen blir like god 
som tidligere år. Det er imponerende at en så stor andel 
av medlemmene deltar, dette forteller oss at vi har et 
godt konsept, men det betyr også at vi må være skjerpet 
i forhold til de krav som settes. Dette gjelder fagpro-
gram, de sosiale arrangementer og utstillingen. I år vil 
de 15 timene som landsmøtet teller i OEU automatisk bli 
registrert for de som melder seg på som deltakere, det vil 
si at en ikke trenger å registrere timene i etterkant!

 

 
 

Øyvind Asmyhr
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Programoversikt

Onsdag 12. oktober

10 .00 Forkurs for tannleger på Scandic Bergen City: 
Protetikk i tiden: biologi – material – teknikk – 
kliniska tips 

10 .00 Forkurs for tannhelsesekretærer på  
Scandic Bergen City: 
Protetiske prosedyrer og materialer

Torsdag 13. oktober

08.00 Registrering i Grieghallen

08.30 Nordental åpner

10.00 Offisiell åpning av Landsmøtet og Nordental

12.00 Lunsj

13.30 Fagprogrammet begynner

17.00 Fagprogrammet slutter

17.00 Nordental stenger

19.30 Kamerataften i Grieghallen

Fredag 14. oktober

08.00 Registrering i Grieghallen

08.30 Nordental åpner

09.00 Fagprogrammet begynner

12.00 Lunsj

13.30 Fagprogrammet fortsetter

17.00 Fagprogrammet slutter

17.00 Nordental stenger

19.30 Festbankett i Håkonshallen

Lørdag 15. oktober

09.00 Registrering i Grieghallen

09.30 Nordental åpner

10.00 Fagprogrammet begynner

13.00 Fagprogrammet slutter

14.00 Nordental stenger

   OBS! Lavere påmeldings
avgift før 1. september 2012

!

Påmelding og registrering

Påmelding og bestilling av hotell:
On-line registrering gjøres på  
www .tannlegeforeningen .no

Skriftlig påmelding:
Benytt påmeldingssjema på side XX

Landsmøtet teller 15 timer  
i NTFs etterutdanningssystem

   OBS! Lavere påmeldings
avgift før 1. oktober

!

Lørdag 2. november

0900 Registrering på Norges Varemesse

0930 Nordental åpner

0930 Fagprogrammet begynner

1430 Fagprogrammet slutter

1500 Nordental stenger

Fredag 1. november

0800 Registrering på Norges Varemesse

0830 Nordental åpner

0900 Fagprogrammet begynner

1200 Lunsj

1300 Fagprogrammet fortsetter

1700 Fagprogrammet slutter

1800 Nordental stenger

1800 Bursdagsfeiring for Dental Sør

Torsdag 31. oktober

0800 Registrering på Norges Varemesse

0830 Nordental åpner

1000 Offisiell åpning av Landsmøtet og Nordental 

1200 Lunsj

1330 Fagprogrammet begynner

1700 Fagprogrammet slutter

1700 Nordental stenger

1930 Kamerataften 

Onsdag 30. oktober

0900 Registrering på Thon Hotel Arena

1000 Forelesningskurs for tannleger

1000 Forelesningskurs for hele tannhelseteamet

1700 Kursene avsluttes

Programoversikt

Påmelding og registrering

Påmelding og bestilling av hotell:
On-line registrering gjøres på  
www .tannlegeforeningen .no eller www .ntfslandsmote .no

Skriftlig påmelding:
Benytt påmeldingssjema på side 38
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Nyttig informasjon

NTFs landsmøte 31. oktober – 2. november 
2013

Lokaliteter og kontaktinformasjon
Landsmøtet og fagprogram: Thon Hotel Arena og Nor-
ges Varemesse i Lillestrøm

Dentalutstillingen Nordental:  hall A og B på Norges 
Varemesse.

Åpningen:  Plenumsal, hall B på Norges Varemesse, 
torsdag 31. oktober kl. 1000

Forkursene: Thon Hotel Arena, Lillestrøm, onsdag 30. 
oktober

Varemessen og hotellet ligger vegg i vegg bare noen mi-
nutters gange fra Lillestrøm jernbanestasjon. Følg skil-
tene mot messeområdet.  

Spørsmål om landsmøtet
Kontakt Sissel Dahl, NTF
E-post: sissel.dahl@tannlegeforeningen.no
Direkte: +47 22 54 74 14

Spørsmål om Nordental og landsmøtet 
Kontakt May Britt H. Bjerke, NPG
E-post: may-britt@npg.no
Telefon: +47 23 23 41 00

Spørsmål om dentalutstillingen Nordental 
Kontakt Katrin Andersen, NPG
E-post: katrin@npg.no
Telefon: +47 23 23 41 00

Spørsmål om påmelding, betaling eller hotell
Kontakt Siri Bentsen, NPG
E-post: siri@npg.no
Telefon: +47 23 23 41 00

Landsmøtedeltakere har fri adgang til utstillingen. Andre 
kan kjøpe billett til utstillingen torsdag og fredag for  
kr 250, lørdag er det gratis adgang til utstillingen. For 

kjøp av messebillett på forhånd, gå inn på  
www.NTFslandsmote.no og klikk på fanen «Nordental». 
Utstillingen åpner torsdag kl. 0830.
For nærmere informasjon se side 47. 

Påmeldingsrutiner
Påmeldingsskjemaet har registrering til de forskjellige 
sekvensene. Unngå å krysse på flere foredrag som går 
parallelt. Dette for å kunne kartlegge hvor mange delta-
kere som ønsker de forskjellige sekvensene. Salene for-
deles etter deltakerantall. Salfordelingen vil stå i mini-
programmet som ligger tilgjengelig i 
registreringsområdet ved ankomst. 

Påmelding online eller skriftlig
On-line registrering: gjøres på www.tannlegeforeningen.no 
eller på www.NTFslandsmote.no. Ved online registrering 
vil man automatisk motta en bekreftelse via e-post. 
Vennligst send en e-post til ntf@npg.no dersom du ikke 
mottar bekreftelse. Her er det ønskelig at man betaler 
med kort. Ved valg av faktura vil det påløpe et faktura-
gebyr.  

Manuell påmelding: alternativt kan påmeldingsskjemaet 
i programmet benyttes. Send da inn ett skjema per delta-
ker til NPG faks +47 23 23 41 01 eller post: Tromsøgata 
5b, 0565 Oslo. Ved bruk av manuell påmelding er det 
meget viktig at påmeldingsskjemaet fylles ut tydelig og 
nøyaktig. 

NB! Det er lavere påmeldingsavgift før 1. oktober
Påmeldingen er bindende.

Registrering
Navneskilt, konferanse materiell og billetter sendes ut 
via e-post til alle deltakere som har betalt for sin delta-
kelse ca 14 dager før arrangementet. Etteranmeldte etter 
10. oktober må registrere seg på stedet. 

OBS! Navneskiltet fungerer som adgangstegn, skriv dette 
ut og bær dette godt synlig hver dag. Det vil bli skanning 
av strekkoden på navneskiltet ved inngangen, for kontroll 
av gyldig billett og innbetalt avgift.
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Registreringen på stedet er bemannet i tidsrommet:
torsdag 31. oktober kl. 0800–1700 
fredag 1. november kl. 0800–1800
lørdag 2. november kl. 0900–1500 

Betaling
•  Deltakeravgift, sosiale arrangementer og hotellopp-

hold må innbetales til NPG i forkant av arrangemen-
tet, enten direkte via kortbetaling eller via tilsendt 
faktura. NB! Alt må være innbetalt før man via e-post 
får tilsendt konferansemateriell og navneskilt med 
strekkode til påmeldte aktiviteter. 

•  Det er viktig at man skriver ut sitt navneskilt på for-
hånd før man ankommer registreringen, da unngår 
man å måtte vente på hjelp til å skrive ut dette på 
stedet. Plastlomme til navneskiltet vil bli delt ut på 
stedet.

•  Alle ekstra kostnader under hotelloppholdet som mål-
tider, minibar og lignende, skal deltaker selv betale 
ved utsjekk.

•  Bekreftelse på innsendt påmelding, samt evt. faktura, 
vil bli sendt ut fortløpende på e-post.

•  Faktura forfaller til betaling umiddelbart. 

Endringer og avbestilling må skje skriftlig til NPG eller 
på e-post til ntf@npg.no.
Det vil faktureres et avbestillingsgebyr på kr 350 per 
person. 
Avbestillingsregler av reservert hotellrom er beskrevet 
på påmeldingsskjemaet og på bekreftelsen.

Etter 1. oktober vil tilbakebetaling av innbetalt beløp 
kun skje ved legeattest.
Manglende innbetaling gjelder ikke som avbestilling

Etter 15. desember vil det ikke bli tilbakebetalt lands-
møteavgift.

Sykdomsforfall
Ved sykdomsforfall må deltakeren skaffe legeattest. Da 
refunderes landsmøteavgiften minus avbestillingsgebyr 
på kr 350.  Bare skriftlig kansellering er gyldig.

Faggrupper og priser

Deltakeravgifter før 1/10 etter 1/10

Ordinær medlem, tannlege kr 3750 kr 4250

Ikke medlem,tannlege kr 7250 kr 7750

Betaler halv kontingent, 
tannlege

kr 2000 kr 2500

Tannhelsesekretær kr 2750 kr 3250

Tannpleier kr 3250 kr 3750

Tanntekniker kr 3750 kr 4250

Andre yrkesgrupper kr 7250 kr 7750

Pensjonistmedlem kr 1250 kr 2000

Videreutdanningskandidat kr 1750 kr 2250

Årskandidat som er medlem gratis

Studentmedlem gratis

Student som ikke er medlem kr 500 kr 1000

Gjest gratis

Utstiller gratis

Foreleser gratis

Hovedstyret,fagnemnd, 
sekretariat

gratis
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Pensjonistmedlem er en som ikke er yrkesaktiv.
Videreutdanningskandidat er en som følger et videreut-
danningsprogram i odontologi og har redusert kontin-
gent på grunn av dette.
Årskandidat er en som er ferdig utdannet tannlege i 
landsmøteåret.
Tannleger som ikke er medlem av NTF må betale dobbel 
landsmøteavgift, og kursavgift for forkurs.
Tannleger som betaler halv medlemskontingent til NTF 
er berettiget til å betale halv landsmøteavgift også.

Ikkemedlemmer kan melde seg inn på  
www.tannlegeforeningen.no
Medlemskapet er gratis for studenter.

Hotellinformasjon 
For at vi skal være sikker på at vi har hotellrom å tilby 
til deltakere på NTFs landsmøte, er det reservert mange 
hotellrom både i Oslo Sentrum og på Lillestrøm. 

Vi gjør oppmerksom på at det kanskje kan være mulig å 
oppnå noe bedre priser på eventuelle restplasser på ho-
tellene ved bestilling på egenhånd. Dette skyldes at ved 
store bookinger lang tid i forveien blir prisene definert 
høyere enn ved salg av restplasser. 

Vi har reservert rom på følgende hotell:

Den norske tannlegeforening har hotellavtale med noen 
hotell. Dette gir medlemmer mulighet for å oppnå  
gunstige priser på overnatting. 

Choice Hotels
Sjekk oversikten på www.choice.no og benytt kode 
CH970331.

Rica Hotels
Ved forespørsel/reservasjon må det oppgis medlem av 
NTF og ID DG5933.

For ytterligere informasjon kontakt Rica Service Center, 
tlf. 66 85 45 60 eller se Ricas hjemmeside; www.rica.no 

Thon Hotels
Ved reservasjon gå inn på www.thonhotels.no. Skriv inn 
TH26939854 og Den norske tannlegeforening. 

Hotellets navn Pris pr 
natt  

enkelt 
rom

Pris pr 
natt  

dobbelt 
rom

Clarion Hotel Royal 
Christiania,  
Biskop Gunnerusgate 3, Oslo

1180 1380

Comfort Hotel Grand 
Central,  
Jernbanetorget 1, Oslo

980 1080

Radisson SAS Plaza Hotel, 
Sonja Henie Plass 3, Oslo

1695 1995

Rica Oslo Hotel,  
Europaråds plass 1, Oslo

945 1145

The Thief, Tjuvholmen, 
Landgangen 1, Oslo 
NB! Superior rom

2390 2590

Thon Hotel Arena,  
Nesgata 1, Lillestrøm

1695 1895
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Kursgiver
Jens Ove Andreasen, 
overtannlege, Rigshos-
pitalet, Odontologisk 
Videncenter, Tand-, 
mund- og kæbekirur-
gisk afdeling, Køben-
havn

Kursinnhold
Dental traumatologi repræsenterer en 
alvorlig trussel mod tændernes inte-
gritet med beskadigelse af pulpa og 
parodontiet . Undersøgelser har vist at 
helingsmulighederne efter traumer 
bestemmes af patienternes alder og 
tændernes udviklingsgrad, skadetypens 
art og sværhedsgrad samt typen af den 
primære og sekundære behandling .
Ved kurset vil behandling der optimerer 
helingen blive beskrevet for alle typer 
skader foruden behandling af forskellige 
typer af komplikationer såsom pulpa- 
nekroser samt forskellige typer af rod-
resorptioner .

Kurs onsdag 30. oktober

Forkurs for tannleger

Evidensbaseret dental traumatologi

   OBS! Lavere påmeldings
avgift før 1. oktober
Ved påmelding etter fristen vil  
kursavgiften øke med kr 500

!

Målgruppe:
Tannleger

Kursform: 
Forelesning

Antall deltakere: 
Ingen begrensning 

Tid:  
Onsdag 30 . oktober 
kl . 1000 – 1700

Sted: 
Thon Hotel Arena, 
Nesgata 1, Lillestrøm

Kursavgift: 
Kr 2950 (ikke medlemmer kr 5900) 
inklusiv lunsj og pausekaffe

Påmelding: 
www .NTFslandsmote .no eller  
www .tannlegeforeningen .no  
Eller benytt påmeldingsskjemaet på 
side 38
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Kurs onsdag 30. oktober

Kursgivere
Yngvar Andersen, tre-
ningsekspert, Mykje-
meir treningssenter i 
Oslo

Berit Nordstrand, lege 
og livsnyter, Fraiva AS, 
Trondheim

Kursinnhold
Kursgiverne åpner med dagens status i 
forhold til det norske kosthold og akti-
vitetsnivå, og hvilke konsekvenser dette 
har for vår helse og trivsel . Så tar de 
kroppen del-for-del, forklarer hvorfor 
det er viktig å ta vare på denne delen av 
kroppen, og hvordan du kan gjør det 
med enkle tips og tricks som passer rett 
inn i hverdagen – mattips og mosjons-
tips .
Mage, hode, hjerte, armer og bein – det 
siste innenfor mat, mosjon og helse blir 
formidlet gjennom morsomme historier 
og enkle tips som gir mer glede, over-
skudd og helse .

   OBS! Lavere påmeldings
avgift før 1. oktober
Ved påmelding etter fristen vil  
kursavgiften øke med kr 500

!

Målgruppe:
Hele tannhelseteamet

Kursform: 
Forelesning

Antall deltakere: 
Ingen begrensning 

Tid:  
Onsdag 30 . oktober 
kl . 1000 – 1700

Sted: 
Thon Hotel Arena, 
Nesgata 1, Lillestrøm

Kursavgift: 
Kr 2950 (ikke medlemmer kr 5900) 
inklusiv lunsj og pausekaffe

Påmelding: 
www .NTFslandsmote .no eller  
www .tannlegeforeningen .no 
Eller benytt påmeldingsskjemaet på 
side 38

Forkurs for hele tannhelseteamet

Kosthold og aktivitetsnivå –  
helse og trivsel
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Åpning av NTFs landsmøte 2013

1000 Åpningstale NTFs president 
Camilla Hansen  Steinum

Kunstneriske innslag

Prisutdelinger

Over til fagprogrammet
Inger-Johanne Nyland

Åpningsforedrag «Hva kan vi lære av professor Goodenough?»
Per Fugelli

1200 Lunsj og dentalutstilling

1330

1500

1600

1630

1700

Aktualitetsforedrag 
UiO, UiB, UiT

eHelse – rammer
og praksis
Jørn André 
Jørgensen

Helsedirektoratet: 
refusjonsordninger
Per Lüdemann

Helsedirektoratet: 
aktuelle 
problemstillinger 
og oppdrag på 
tannhelseområdet
Jon-Torger Lunke

1330

1630

Adhesive 
Dentistry – direct 
or indirect?
Roland 
Frankenberger

1330

1500

1700

Maintaining teeth 
or placing 
implants in 
patients with 
advanced 
periodontitis?
Søren Jepsen

När behövs 
kontakt mellan 
tandläkare och 
läkare? 
Klas Sjöberg

1330

1530

1630

Laser innom 
odontologin
Peter Fahlstedt

Odontologisk 
farmakologi og den 
aldrende befolkning
Henning Lygre

1330

1500

1600

Mer enn ord – om 
kommunikasjon og 
kommunikasjons
utfordringer i 
behandler 
pasientkontakter
Anne Kristine 
Bergem

Smart Hjernemat
Berit Nordstrand

Torsdag 31. oktober
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Foredraget vil omhandle resultater fra en spørreundersøkelse 
blant tannleger og tannpleiere i Den offentlige tannhelsetje-
nesten med hovedfokus på endokardittprofylakse og barn med 
medfødt hjertefeil .

Tine Birkeland Sivertsen
Stipendiat og spesialistkandidat i pedodonti, 
UiB

Torsdag kl . 1330–1345

Aktualitetsforedrag

Endokardittprofylakse og barn med medfødt hjertefeil

åpning av NTFs landsmøte og Nordental

Foredrag torsdag 31. oktober

Åpningstale
NTFs president Camilla Hansen Steinum

Kunstnerisk innslag
Hanne Sørvaag

PrisutdelingerCamilla Hansen Steinum Hanne Sørvaag Inger-Johanne Nyland

Over til fagprogrammet
Leder i NTFs fagnemnd Inger-Johanne Nyland

Torsdag kl . 1000–1200

åpningsforedrag

«Hva kan vi lære av professor Goodenough?»

Er Norge rammet av «Himmelsyken» hvor vi forventer 0 
risiko, intet ubehag, null avvik fra glansbilde? Har helsen noe 
å tjene på å inngå samliv med fare og godta livet som et 
blandet regnskap?

Per Fugelli
Lege og professor i sosialmedisin ved Uni-
versitetet i Oslo
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En RCT studie viste at dental hygiene hos sykehjemspasienter 
ble signifikant bedret i løpet av 2 månder med innføring av nye 
tannbørster med enkel instruksjon . Elektrisk tannbørste og 
manuell tannbørste hadde like god effekt . En oppfølgingstudie 
et år etter viste ytterligere forbedring for begge typer tannbørste .

Katrine Gahre Fjeld
Tannlege, Ph .D stipendiat, UiO

Torsdag kl . 1415–1430

Som en del av et PhD prosjekt ble det påvist i en in situ studie 
at daglig skyll med titan-, tinn eller natriumfluorid løsninger 
reduserte tap av emalje etter syrepåvirkning og tannbørsting 
med henholdsvis 90 %, 94 % og 18 % .
En så også på muligheten for å måle forandringer på tann-
overflaten på avtrykk av tennene . Dette kan åpne opp for å 
utføre kliniske studier for å undersøke progresjon av dental 
erosjon og effekt av forebyggende behandling over et lengre 
tidsrom .

Kjersti Refsholt Stenhagen
Universitetslektor, UiO

Torsdag kl . 1400–1415

Rekonstruksjon av beindefekter er en stor klinisk utfordring . 
Defekter av ulik størrelsesorden kan oppstå etter fjerning av 
svulster, ikke tilfredsstillende tilheling av beinbrudd, tilbake-
danning av bein i tannløse kjever, større ansiktstraumer eller 
medfødte vekstforstyrrelser som for eksempel ubehandlede 
ganespalter .
Dagens behandlingstilbud er i stor grad basert på transplanta-
ter av pasientenes eget benvev . Dette fungerer i mange tilfeller 
godt, men kan være forbundet med tilhelingsvansker og smer-
ter for enkelte pasienter, og det er utfordrende å finne tilstrek-
kelige beinmengder for kompliserte kasus . Bruk av kroppens 
egne stamceller er en tilnærming som søker å stimulere krop-
pens reparasjonsmekanismer til å regenerere tapt vev . Vanske-
ligheter med å sikre adekvat blodforsyning gjør imidlertid at 
den kliniske bruken foreløpig er begrenset .
Beinvevets rigide struktur gjør at blodforsyningen er organisert 
på en elegant, men komplisert måte i det som kan sammenlig-

nes med underjordiske gangsystemer . I dette arbeidet har man 
studert hvordan kombinasjonen av stamceller isolert fra bein-
marg og endotelceller kan generere funksjonelle blodkar . 
Hyperbar oxygenbehandling, som er etablert forebyggende 
behandling for strålebehandlet bein, har blitt benyttet for å 
videre øke karinnveksten fra omkringliggende vev . Presentasjo-
nen vil gjennomgå tilnærminger for å utvikle funksjonelle 
blodkar for adekvat beintilheling i ulike prekliniske modeller .

Torbjørn Pedersen
Stipendiat, UiB

Torsdag kl . 1345–1400

Blodforsyning i stamcelle-basert beinregenerasjon

gir daglig skyll med fluorløsninger beskyttelse mot erosjoner?

Betydningen av gode dentale hjelpemidler hos sykehjemspasienter
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Medlem av forskningsgruppen «Polymer resin-based materials 
for dental and/or medical purposes . Analysis of substances, 
impact on cellfunctions and effects» IKO/IFA, Det Helseviten-
skaplige fakultet, UiT . Prosjektet er et samarbeid mellom UiT og 
UiB .

Vibeke Barman Michelsen
Førsteamanuensis, IKO, UiB

Torsdag kl .1445–1500

Det sammenlagte årlige salget av implantater på verdensbasis 
er estimert til ca . 10 millioner . Nylig har det blitt rapportert at 
ca . 20 % av implantatpasienter har behandlingstrengende peri-
implantitt 5–10 år etter implantat installasjon . Hva denne 
behandlingen bør innebære er per i dag ikke fastslått, men et 
antall behandlingsstrategier er foreslått . Behov for mer kunn-
skap om peri-implantatsykdommer er med andre ord stort . Ved 
Avdeling for periodonti, Universitetet i Oslo foregår det i dag 
forskning på flere aspekter ved sykdommene: Forekomst, diag-
nose, kirurgisk behandling av peri-implantitt, ikke-kirurgisk 

behandling av peri-implantat, mucositt og oppfølging etter 
behandling . Foredraget gir et lite innblikk i hva vi vet, hva vi 
gjør og hva vi prøver å finne ut av .

Odd Carsten Koldsland
Post .doc stipendiat, UiO

Torsdag kl . 1430–1445

Peri-implantitt

«Polymer resin-based materials. risk assessments»
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Med kliniska bilder och filmer presenteras hur laserstödd tand-
vård kan integreras i den egna verksamheten . Varför fungerar 
det, vilka är fördelarna och var finns begränsningarna?

Peter Fahlstedt
Tannlege, Sverige

Torsdag kl . 1330–1530

Direct resin composites are today standard for restoration of 
caries at least in industrialized countries . On a different finan-
cial level, indirect resin composite and ceramic restorations 
have been as well reported to give excellent results . But do we 
really need indirect restorations? The present lecture covers 
different aspects in adhesive dentistry and compares classes 
of adhesives and treatment options in the posterior and ante-
rior area, also with documented failures over time .

Roland Frankenberger
Professor  
Dean of Marburg Dental School, Tyskland

Torsdag kl . 1330–1630

In patients with advanced periodontitis the clinician is often 
faced with the difficult decision to either maintain periodon-
tally compromised teeth or to replace them with dental 
implants . Is the long-term prognosis of implants in periodon-
titis susceptible patients more favorable than the prognosis of 
teeth with healthy but reduced attachment? Today there is 
evidence available from long-term studies that may facilitate 
the decision making process . This will be illustrated by various 
treatment examples .

Søren Jepsen
Professor Dr . med .dent ., dr . med,  
University of Bonn, Tyskland

Torsdag kl . 1330–1500

Maintaining teeth or placing implants in patients with advanced 
periodontitis?

Adhesive Dentistry – direct or indirect?

Laser innom odontologin
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Vissa patienter kan vara svåra att behandla pga andra sjuk-
domstillstånd som riskerar att påverka tandbehandlingen 
negativt . Föredraget kommer att fokusera på beslut om anti-
biotikaprofylax vid risk för endokardit, vid diabetes och vid 
immunsuppression . Dessutom diskuteras riskerna med antiko-
agulantia och lämpliga åtgärder föreslås .

Klas Sjöberg
Professor, Gastrokliniken,  
Skåne universitetssjukehus, Malmø

Torsdag kl . 1500–1700

eHelse – rammer og praksis

Foredraget er tredelt . Først en kort gjennomgang av hvor 
tannlegene nå står i forhold til bruk av digitale løsninger . Der-
etter går vi videre med hva du som tannlege skal gjøre for å ta 
i bruk noen av de viktigste nye løsningene . Vi vil også forsøke 
å få til en praktisk demonstrasjon av NHNs hjemmekontorløs-
ning og hvordan man registrerer seg for elektronisk henvis-
ning og epikrise .
Til slutt skal vi se litt på hva fremtiden ser ut til å bringe,  
spesielt med hensyn på pasientenes og myndighetenes for-
ventninger .
Foredraget kan bli justert helt frem mot gjennomføringen 
avhengig av hva som er dagsaktuelt .

Jørn André Jørgensen
Privatpraktiserende tannlege,  
NTFs hovedstyre

Torsdag kl. 1500–1600

«Mer enn ord – om kommunikasjon og kommunikasjonsutfordringer 
i behandler – pasientkontakten»

God kommunikasjon er avgjørende for et vellykket behand-
lingsresultat og for pasienttilfredshet .
Ofte er kontakten mellom behandler og pasient god og natur-
lig, og krever ingen spesielle forberedelser eller intervensjoner . 
Andre ganger går det ikke fullt så bra . Hva er det som skjer når 
det skjærer seg – og hvorfor går det galt? Foredraget vil ta for 
seg en del grunnleggende kommunikasjonsteknikk, og gi økt 
forståelse for mellommenneskelig kommunikasjon . En del 
praktiske og konkrete råd om hvordan håndtere vanskelige 
situasjoner vil også bli gitt .

Anne Kristine Bergem
Psykiater, fagsjef, viseadministrerende direk-
tør i Incita, fagrådgiver i Rådet for psykisk 
helse, Oslo

Torsdag kl . 1330–1500

När behövs kontakt mellan tandläkare och läkare?
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Tjue prosent av befolkningen i Norge er over seksti år . Fore-
draget vil forsøke å belyse noen av de utfordringene ved lege-
middelbruk og sykdom som tannhelsepersonell kan bli stilt 
overfor i sammenheng med at befolkningen eldes .

Henning Lygre
Professor, dr odont, UiB

Torsdag kl . 1530–1630

Heledirektoratet orienterer om følgende:
• Statsbudsjettet 2014
• Eventuelle endringer i folketrygden
• Løpende saker som det arbeides med i forvaltningen

Per Lüdemann
Overtannlege, Helsedirektoratet

Torsdag kl . 1600–1630

Smart hjernemat

Foredragsholderen presenterer sin rykende ferske bok om 
smart hjernemat . Medisinsk forskning omsettes til morsomme 
historier og enkle råd om hva du kan spise for å oppleve mer 
glede, ro, konsentrasjon og hukommelse .

Berit Nordstrand
Lege og livsnyter, Fraiva AS, Trondheim

Torsdag kl . 1500–1600

Odontologisk farmakologi og den aldrende befolkning

Helsedirektoratet v/avdeling refusjon legemidler og tannbehandling
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Kort presentasjon av foredraget:
• Kvalitet, pasientsikkerhet og prioritering; Status og  

utfordringsbilde
• Om de regionale odontologiske kompetansesentrene
• Spesialistutdanning
• Om våre tilskuddsordninger
• Om veileder for barn og unges tannhelse

Jon-Torgeir Lunke
Avdelingsdirektør, Helsedirektoratet

Torsdag kl . 1630–1700

Helsedirektoratet v/ avdeling allmennhelse –  
Aktuelle problemstillinger og oppdrag på tannhelseområdet

Påmelding og registrering

Påmelding og bestilling av hotell:
On-line registrering gjøres på  
www .ntfslandsmote .no eller  
www .tannlegeforeningen .no eller
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Fredag 1. november

0900

1030

1130

Sit Smart – Sit 
Happy
Marie Jalkanen

Mindfulness i 
hverdagen
Lisbeth 
Pettersen 

0900

1100

1200

Omsorgssvikt
Anne Rønneberg

Kronisk overlast 
og periodontale 
sykdommer
Anna Louise 
Kirkengen

Legemiddelspørs
mål?
Jenny Bergman

0930

1200

NTFs info møte

0900

1030

1200

Når tænder 
med revner 
gør ondt, 
hvordan takles 
det så af 
tandlægen? 
Ulla Pallesen 
Niek Opdam

Kunnskaps
basert 
behand lings
planlegging 
og klinisk 
praksis 
Asbjørn 
Jokstad

0900

1030

1200

Workshop I
Smittevern
May-Helen 
Forsberg
Else Harder

Workshop II
Smittevern
Reprise

0900

1000

1100

1200

Workshop I
Rationell 
undersökning av 
käkleden
Anders Wänman
Christina Mejersjö

Workshop II
Rationell 
undersökning av 
käkleden  
Reprise

Workshop III
Rationell 
undersökning av 
käkleden 
Reprise

1100

1130

Produkt 
presentasjoner

Digital Dental 
arbeidsflyt og 
bilder på 
tannlegekontoret
Peter Bertelsen
Torgeir Amundsen

Dental Sør
Røngten

1200 Lunsj/
dentalutstilling

Lunsjforedrag
Jo Røislien

1330

1530

1630

Nytt fra NIOM
Ellen M. 
Bruzell, Nils 
Roar Gjerdet, 
Hilde Molvig 
Kopperud, Jon 
E. Dahl, Morten 
Syverud

IDgruppen 
ved Kripos. 
Identifisering 
etter små og 
store ulykker
Per Angel 
Sigrid Ingeborg 
Kvaal

1330

1430

1530

1630

Bulk fill 
kompositt: 
fremtidens 
materiale?
Torgils Lægreid

Kunsten å 
kommunisere 
det kompliserte
Jo Røislien

Fremtidens 
pasientrolle 
– hvordan møte 
pasientenes 
behov
Guro Birkeland

1400

1700

Alternativ 
medisin
Stig Bruset, 
Vinjar Fønnebø, 
Kristian 
Gundersen, 
Anne Kalvig, 
Pernille Nylehn

1330

1430

1600

1700

Dagens 
moderne 
kostmönster
Peter 
Lingström

Siste nytt om 
livsstil och 
hälsa
Mai-Lis 
Hellénius 

Ressursbruk i 
privat 
tannlege
virksomhet 
– en oppsum
mering av 
konstnads
undersøkelsen
Pål Berthling-
Hansen

1330

1500

1630

Workshop I
Røntgen
Anna-Karin 
Abrahamsson, 
Margareth 
Kristensen, 
Anita 
Margareth 
Myhre, 
Katarina Sjølie

Workshop II 
Røntgen
Reprise

1330

1630

Behandlingsplan
legging
Anne Merete 
Aass, Kjetil 
Reppen, Hans 
Jacob Rønold, Tor 
Egil Westberg, 
Dag Ørstavik 

1330

1430

Parodontologi i 
går, i dag och i 
morgon
Henrik Jansson

Oral B

Fredag kl. 1630–1700
Generalforsamling i Norsk  
rettsodontologisk forening
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Utfordringer til samhandling . Melder tannhelsepersonell sin 
bekymring?
Barneombudet og tannhelsetjenesten har forsøkt over flere år 
å sette et fokus på temaet, har det skjedd noe fra myndig-
hetenes side? Hvor står vi i dag?
Når bør vi bli bekymret? Er spesielle grupper barn utsatt, og 
hvem bør vi samhandle med? Tannhelsetjenesten er organisert 
i fylkeskommunen, men annet samarbeidende helsepersonell 
er organisert i kommune og stat . Hvilke utfordringer har vi i 
forhold til dette og taushetsplikten? Samarbeid bør settes i 
system og tverrfaglighet er viktig .

Anne Rønneberg
Klinikksjef, universitetslektor, spesialist i 
pedodonti, UiO

Fredag kl . 0900–0945

Det presenteres et kondensat av kunnskapen som tilsier at det 
å erfare kronisk overlast, særlig tidlig i livet, affiserer alle 
aspekter av den menneskelige helsen inkludert tannhelsen . Slik 
inngår dårlig tannhelse i mønstre av multimorbiditet som er 
knyttet til sosial nød og eksistensiell overlast .

Anna Luise Kirkengen
Professor i allmennmedisin,  
Institutt for samfunnsmedisin, UiT og NTNU

Fredag kl . 0945–1100

Foredrag fredag 1. november

Foredraget vil gi eksempler på følgende problemstillinger:
•  Hvorfor gir en «tradisjonell» sittestilling fysiske plager?
•  Hvilke plager kan vi få?
•  Anatomi og fysiologi – nakke-, rygg- og bekkenområde
•  Hvordan kan vi forbedre vår kroppsholdning?
•  Hvordan kan vi arbeide på en bedre ergonomisk måte?
•  Hvordan arbeide med lupebriller?
•  Praktiske tips
•  Øvelser for rygg, nakke og skuldre

Marie Jalkanen
Fysioterapeut, Finland

Fredag kl . 0900–1030

Overlast og omsorgssvikt

Tannhelsetjenestens oppgaver ved mistanke om barnemishandling 
og omsorgssvikt

Sit Smart – Sit Happy

kronisk overlast og periodontale sykdommer
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•  Hva gjør dere når stikkskaden er et faktum?
•  Kjenner dere innholdet i de basale smittevernrutinene?
•  Pasienten har hepatitt-C, hva da?
•  Er dine rutiner sikre og i henhold til nasjonal standard?

Disse spørsmålene vil bli besvart av foredragsholderne .
Foredragsholderne vil i løpet av 45 minutter presentere sen-
trale smitteverntiltak i henhold til nasjonale retningslinjer, og 
som er aktuelle på en tannklinikk .

Det vil i etterkant av foredraget være mulig å stille spørsmål .

Workshopen går i reprise 2 ganger. Det vil være plass til 50 per-
soner på hver workshop. Du kan reservere din plass når du mel-
der deg på landsmøtet. Unngå å krysse for begge workshop. 
Plassreservasjonen gjelder frem til 10 minutter før workshopen 
starter. Etter dette vil det være mulig for andre som ikke har 
reservert plass til å delta.

May-Helen Forsberg
Operasjonssykepleier, klinikk for spesialbe-
handling, UiO

Else Harder
Spesialsykepleier, kirurgisk avdeling, UiO

 kl . 0900 workshop I
Fredag kl . 1030 workshop II – reprise

Symptomgivende dentininfraktioner – symptomer,  
lokalisation, prævalens, ætiologi og forebyggelse

Symptomgivende brudlinier i dentinen i tilsyneladende ikke-
behandlingskrævende tænder anses af mange som et voksende 
diagnostisk og behandlingsmæssigt problem . Efter caries og 
marginal parodontitis er fraktur af tandsubstans den hyppigste 
årsag til, at tænder mistes . Patienten klager over smerter ved 
tygning, men ofte uden at vide, hvilken tand det er, eller om 
det er i over- eller underkæbe . Tænderne ser tilsyneladende 
sunde ud, og røntgenundersøgelse og vitalitetstest giver ingen 
hjælp . Ofte er det alene patientens symptomer, som henleder 
opmærksomheden på, at noget er galt . Hvad er årsagen til, at 
der kommer revner i tænder og hvad kan der gøres for at fore-
bygge?

Ulla Pallesen
Overtannlege, Tandlægeskolen, København

The cracked tooth syndrome – diagnosis and treatment

The cracked tooth syndrom is a common but often missed 
diagnosis which is valid for vital teeth and often results in pul-
pitis like symptoms . Therefore, the American endodontic asso-
ciation was advising an endodontic treatment followed by a 
crown as the preferable treatment option . The advantages in 
adhesive dentistry and the importance of preserving the tooth 
vitality has lead to other options for treatment of cracked 
teeth that are more tooth saving and are likely to improve 
tooth prognosis . The lecture will be based on own clinical rese-
arch from general practice and will present an overview of the 
available treatment options as described in the literature . Spe-
cific cases will be shown and difficulties and problems associa-
ted with cracked teeth will be addressed .

Niek Opdam
Dr, Radboud University Medical Centre  
Nijmegen, Nederland

Fredag kl . 0900–1030

Når tænder med revner gør ondt, hvordan takles det så  
af tandlægen?

Workshop – Smittevern – er det så viktig da?
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Gjennom dette foredraget vil du selv få erfare hvordan du kan 
roe ned tanker og følelser, og bli mer tilstede i øyeblikket . Tek-
nikkene du lærer kan du implementere i hverdagen hjemme og 
på jobben, og dermed hjelpe deg selv til å stresse ned . Resultatet 
er mer ro og glede i livet .

Lisbeth Pettersen
Mindfulness-instruktør, spaltist i Tara, Oslo

Fredag kl . 1030–1130

Workshop – rationell undersökning av käkleden

En klinisk demonstration av tekniker för att värdera tillstånd i 
käkleden och dess funktion . Du har möjlighet att ställa frågor 
och att diskutera . Käkleder undersöks och diagnostiseras bra 
genom en klinisk undersökning . Det kan ibland vara svårt att 
skilja på om smärta och dysfunktion i käksystemet har led- 
eller muskulärt ursprung . Föredraget ger dig handledning och 
tips om hur du kliniskt undersöker käkleder och diagnostiserar 
symptom med käkledsursprung och käkledssjukdom .

Mål: Förbättrad kunskap om och färdighet i undersökning och 
diagnostik av käkleder .

Anders Wänman
Professor og bittfysiolog,  
Umeå Universitet, Umeå

Christina Mejersjö
Overtannlege, dr . odont,  
Västra Götalandsregionen, Gøteborg
Fredag kl . 0900 workshop I
 kl . 1000 workshop II – reprise
 kl . 1100 workshop III – reprise

NTFs informasjonsmøte

Mindfulness i hverdagen

Nærmere annonsering kommer i Tidende nr . 8 og messekatalogen .

Fredag kl. 0930–1200
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Det er ikke åpenbart for alle aktører om blekelamper eller høy-
ere hydrogenperoksidkonsentrasjoner enn 6 % kan brukes . Vi 
vil ta for oss de siste års endringer i reguleringene av hvem og 
hvordan tannbleking kan utføres, og ved hjelp av noen eksem-
pler håper vi å kunne belyse spørsmålene .

Ellen M. Bruzell
Seniorforsker/Dr .scient, NIOM

Fredag kl . 1330–1400

kunnskapsbasert behandlingsplanlegging og klinisk praksis

Diagnostisk presisjon, pasient-medbestemmelse og faglig 
skjønn er viktige komponenter ved valg av behandlingsplan og 
utøvelse av klinisk virksomhet . Vi ønsker alle som klinikere å 
utføre best mulig terapi, men yrkesspekteret vårt blir bredere, 
og bredere, og bredere, og bredere… . Hva som i dag anses som 
evidensbasert er kanskje i morgen utdatert, ineffektivt eller til 
og med utilrådelig . I sesjonen vil ulike pasientkasus presente-
res . Deltakerne vil få anledning til å stemme ved hjelp av  
mentometer-knapper på alternative valg av behandling og bio-
materialer . Foredragsholder vil deretter vise hvordan kasus ble 
løst og hvilken grad av evidens som lå til grunn for terapivalg 
og seleksjon av biomaterialer, samt evidens for de alternative 
løsningene av pasientens primærproblem .

Asbjørn Jokstad
Professor, dr .odont, UiT

Fredag kl . 1030–1200

Legemiddelspørsmål? rELiS gir deg svar!

RELIS er en offentlig, produsentuavhengig og gratis informa-
sjonstjeneste for helsepersonell . RELIS gir svar på legemiddel-
relaterte spørsmål samt mottar og gir tilbakemeldinger på 
bivirkningsmeldinger som gjelder legemidler . Presentasjonen 
vil gi tips om hvordan RELIS kan hjelpe deg med legemiddel-
spørsmål i en travel hverdag . Blant annet kan allergier, interak-
sjoner og graviditet medføre utfordringer ved bruk av legemid-
ler . Det vil også bli fokusert på kjente og ukjente bivirkninger 
og meldeordningen for legemiddelbivirkninger .

Jenny Bergman
Rådgiver, Cand .pharm, RELIS VEST, Regionalt 
legemiddelinformasjonssenter, Bergen

Fredag kl . 1100–1200

Nytt fra NiOM

Tannbleking – kan vi bruke lys og 30 % hydrogenperoksid?
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Vi har sammenliknet materialegenskaper, herdegrad og poly-
merisasjonskrymping for bulk-fill materialer med tradisjonell 
kompositt . Er det egentlig en forskjell på materialene og har 
bulk-fill materialene de nødvendige egenskapene for å gi en 
god fylling?

Hilde Molvig Kopperud
Laboratorieleder/dr . scient, NIOM

Fredag kl . 1430–1500

Ved bestilling av tanntekniske arbeider skal tannlegen spesifi-
sere den legering som skal benyttes . Tannlegen må ha tillit til 
at det tanntekniske laboratoriet følger de legeringsspesifika-
sjoner som er gitt da det er vanskelig å etterprøve dette i det 
ferdige arbeidet . NIOM har i samarbeid med norske tannleger 
gjennomført en undersøkelse av tanntekniske arbeider utført i 
Norge og i land utenfor EU importert via norske tanntekniske 
laboratorier . Tanntekniske arbeider er analysert og analysesvaret 
er sammenlignet med sammensetningen til den bestilte lege-
ringen, Arbeidene er også undersøkt for om de samsvarer med 
kravene i Direktivet for medisinsk utstyr 93/42/EØF og om de 
inneholder elementer som ikke er tillatt i Norge .

Jon E. Dahl
Direktør, NIOM

Morten Syverud
Senior ingeniør/sivilingeniør, NIOM

Fredag kl . 1500–1530

Nano: Nåtid og fremtid

Nanoteknologi: Moteord eller realitet? «Nano» brukes ofte for å 
markedsføre produkter . Hvilke materialer har nano-komponen-
ter og hvilke funksjoner har det? Kan nanoteknologi brukes til 
å bygge opp skadet tannvev?

Nils Roar Gjerdet
Professor, UiB

Fredag kl . 1400–1430

Bulkfill – ferdig fylling med ett lag og 10 sekunders herding?

Legeringer til tannteknikk – får vi det vi bestiller?
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Det kostmönster som idag ses i de flesta västerländska länder 
innebär en ökad risk både för allmän och oral ohälsa . Vad gäl-
ler den orala hälsan ses ett tydligt samband mellan intaget av 
söta och sura produkter och förekomsten av karies- och ero-
sionsskador . Både utbudet av produkter och det sätt på vilket 
konsumtion sker, har förändrats i takt med utvecklingen av det 
moderna samhället . Allt fler sjuka individer får kostrekommen-
dationer som ett komplement till en mer traditionell medicinsk 
behandling och ofta innebär dessa förändringar en ökad risk 
för utvecklingen av karies . Det räcker därför inte att i samband 
med en kostutredning numera bara fråga patienterna om VAD 
de äter utan,även fundera över NÄR, HUR, VAR och VARFÖR 
konsumtion sker!

Peter Lingström
Professor, Sahlgrenska Akademin, Gøteborg

Fredag kl . 1330–1430

De fleste dentale produsenter har i dag en bulk fill-kompositt i 
sitt produkt-repertoar . Tanken er at dette konseptet skal være 
forenklende og tidsbesparende for tannlegen . Men hva vet vi 
egentlig om disse materialene? Foredragsholderen vil gi en 
oversikt over de tilgjengelige produkter som er på markedet i 
dag, og diskutere indikasjoner, muligheter og ikke minst 
begrensinger, støttet av kliniske kasus . Publisert vitenskapelig 
litteratur vil også bli diskutert .

Torgils Lægreid
Seksjonsovertannlege UiB, PhD, privat praksis, 
Bergen

Fredag kl . 1330–1430

Bulk fill-kompositt: fremtidens materiale?

Dagens moderna kostmönster – en risk för karies-  
och erosionsskador?
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Identifiseringsgruppen ved Kripos ble dannet i 1975 og består 
av representanter fra politi, rettsmedisin og rettsodontologi . 
Største delen av identifiseringsoppgavene er funn av enkelte 
lik etter drukning, husbranner, transportulykker etc . Gruppen 
skal mobiliseres ved ulykker eller naturkatastrofer med mange 
omkomne og var vel forberedt på oppgavene etter terror-
angrepene i Norge 22 . juli 2011 og i Algerie i januar 2013 .

Per Angel
Politioverbetjent, Kripos

Sigrid Ingeborg Kvaal
Førsteamanuensis, UiO 

Fredag kl . 1530–1630

På denne workshop – som går i reprise to ganger – får du en 
mulighet til å teste digitale røntgensensorer, fosforplater og 
ulike holdere under veiledning .

Har du vært vant til å ta intraorale røntgenbilder, men som 
kanskje synes at det har blitt vanskeligere å få bra bilder med 
den nye digitale teknikken .
Dette gir deg en mulighet til å ta del i andres erfaringer, eller 
kanskje dele på din egen erfaring .

Workshopen går i reprise 2 ganger. Det vil være plass til 32 per-
soner på hver workshop, og det vil da bli 8 i hver gruppe. Du kan 
reservere din plass når du melder deg på landsmøtet. Unngå å 
krysse for begge workshop. Plassreservasjonen gjelder frem til 
10 minutter før workshopen starter. Etter dette vil det være 
mulig for andre som ikke har reservert plass til å delta.

Anna-Karin Abrahamsson
Tannlege, stipendiat, UiO

Margareth Kristensen
Tannlege, spesialistkandidat  
i kjeve- og ansiktsradiologi, UiO

Anita Margareth Myhre
Klinikksekretær,  
klinikk for spesialbehandling, UiO

Katarina Sjølie
Klinikk avd . leder,  
klinikk for spesialbehandling, UiO

 kl . 1330 workshop I
Fredag kl . 1500 workshop II – reprise

Workshop – radiologisk undersøkelse med digitale detektorer

iD-gruppen ved kripos. identifisering etter små og store ulykker
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Alternativ Medisin har vært heftig debattert i flere tiår . Likevel 
er argumentene fra begge sider de samme som for tyve år 
siden og den forskning som er gjort for å dokumentere even-
tuelle effekter er lite fremme i diskusjonen . Man omtaler ofte 
hele alternativ medisinen under ett og skiller ikke mellom seri-
øse og useriøse utøvere og metoder . I mellomtiden har forbru-
ket av alternativ medisin økt i befolkningen og halvparten av 
alle nordmenn sier de har forsøkt alternative metoder . En fjer-
dedel av norske sykehus tilbyr alternative metoder i følge  
spørreundersøkelser . De mulige positive effektene av alternativ 

medisin som akupunktur og «Mind-Body» medisin nevnes ikke 
med et ord i Samhandlingsreformen .

Stig Bruset
Spesialist i allmennmedisin, 
Regnbuen Helsesenter, Oslo

Det vil bli presentert en rekke varierte kasus hvor deltakerne i 
et tverrfaglig panel vil diskutere ulike diagnoser og behand-
lingsopplegg ut ifra sitt faglige ståsted . Spesiell fokus er rettet 
mot:
•  Hva er faglig forsvarlig?
•  Muligheter og umuligheter

I denne sekvensen blir kursdeltakerne invitert inn i diskusjonen 
ved å stille spørsmål ved hjelp av SMS og også til å delta aktivt 
ved valg av alternativer med mentometeravstemming .

Moderator
Kjetil Reppen
Universitetslektor, UiO

Anne Merete Aass
Professor, UiO

Hans Jacob Rønold
Førsteamanuensis, UiO

Tor Egil Westberg
Universitetslektor, UiO

Dag Ørstavik
Professor, UiO

Fredag kl . 1330-1630

Behandlingsplanlegging

Alternativ medisin i 2013

Omtalen av alternativ medisin i media de siste tyve år

Foredragsholderne vil få 20 minutter til å presentere sine synspunkter fra sine ulike ståsteder . I sekvensen vil deretter innlederne 
under ledelse av moderator Pernille Nylehn bli utfordret i en spennende paneldebatt . Temaet er fortsatt aktuelt og de profilerte 
debattantene er velkjente fra media . Deres ulike syn vil sikkert skape temperatur i salen!

Fredag kl . 1400–1700

 etterutdanningsprogram høst 2013    | 27 |



Fr
ed

ag
 1

. 
no

ve
m

be
r

Alternativ behandling benyttes årlig av om lag halvparten av 
den norske befolkning, og de bruker totalt knapt 5 milliarder 
kroner . Situasjonen er, med mindre variasjoner, om lag den 
samme i alle vestlige land . Forskningen på alternativ behand-
ling har hittil i stor grad dreidd seg om å avklare hvilken effekt 
den enkelte behandlingsteknikk har sammenlignet med pla-
cebo eller ingen behandling . Resultatene av denne forskningen 
er i all hovedsak at teknikkene ikke har effekt utover placebo . 
Lite forskning av typen «comparative effectiveness» har vært 
gjort på den klinisk mest relevante problemstillingen om hvil-
ken effekt pasientene har av alternativ behandling som et 
sammensatt behandlingstilbud . Innen odontologien har det 

vært gjort lite forskning på alternativ behandling . Tannleger 
må likevel være oppmerksomme på at deres pasienter med stor 
sannsynlighet benytter seg av alternativ behandling samtidig 
som de får hjelp av tannlegen .

Vinjar Fønnebø
Professor, direktør, NAFKAM, UiT

Snåsakoden: Alternativ medisin, kunnskapsfri sone?

I tillegg til å presentere den kunnskapsmessige status for noen 
vanlige alternative behandlingsformer vil foredragsholderen 
sette fenomenet i et kunnskapsteoretisk, samfunnsmessig, 
helsemessig og juridisk perspektiv .

Kristian Gundersen
Professor, UiO

Alternativ behandling: Mangfoldige betydninger som praksis og 
kulturelt uttrykk

Foredragsholderen kommer til å snakke om tall og fakta om 
alternativ medisin – hvor mange aktører, hvilke behandlingsfor-
mer som finnes, hvor mange bruker alternativ medisin . Kort om 
lovverket for alternativ medisin og markedsføring av tilbudet, og 
hvilke instanser som har ansvaret for tilsynet . Videre om helse-
personells holdninger til, og kunnskap om, fenomenet .

Pernille Nylehn
Lege, Rehabilitering Vest, Haugesund

Hvilken effekt har pasienter av alternativ behandling som et 
sammensatt behandlingstilbud

Korfor er alternativ behandling og terapi så populært? Kva 
menneske- og livssyn kjem til uttrykk hos alternative tera-
peutar? Kva fortel dette om kulturen dei og me er del av? 
Korleis samvirkar holisme og individualisme når det gjeld 
førestillingar og praksisar på feltet?

Anne Kalvig
Førsteamanuensis i religionsvitenskap, UiS, 
Stavanger

Tall og fakta om alternativ medisin
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kunsten å kommunisere det kompliserte

Hvordan kommuniserer man noe komplisert til mottagere som 
har liten eller ingen kunnskap innen fagfeltet som kommuni-
seres, slik at mottageren faktisk sitter igjen med noe?
Foredraget er for unge og voksne som kan noe om noe, og 
ønsker å formidle denne kunnskapen videre til andre enn 
menigheten .

Jo Røislien
Seniorforsker, Dr . ing, Norsk luftambulanse,  
Avd . for Biostatistikk, UiO, Science Addiction

Fredag kl . 1430–1530

Siste nytt om livsstil och hälsa. Vad kan jag själv göra för att hålla 
mej frisk!

Kunnskapen om betydningen av fysisk aktivitet och kosthåll 
har ökat de senaste 10 åren . Minskat stillasittande och mer 
motion samt en balanserad kost kan minska våra moderna 
folkhälsoproblem . Det sista decenniet har det kommit mycket 
ny forskning om livsstil och hälsa, och förebyggning har fått 
en större plats i dagens hälso – og sjukvård .
Vad säger den nyaste forskningen om mat och fysisk aktivitet . 
Vetenskapliga studier och praktiska tips blir presenterade .

Mai-Lis Hellénius
Professor, hjerteklinikken,  
Karolinska universitetssjukehus, Stockholm

Fredag 1430–1600

Fremtidens pasientrolle – hvordan møte pasientenes behov

Pasientrollen er i endring og dette vil påvirke pasientenes 
behov . Hvilke endringer står vi overfor og hva gjør det med 
tannlegenes hverdag? Hvordan skal helsepersonell agere og 
hvordan skal behandlingssteder organiseres for å møte fremti-
dens pasienter .

Guro Birkeland
Generalsekretær, Norsk Pasientforening, Oslo

Fredag kl . 1530–1630
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Digital Dental, arbeidsflyt og bilder på tannlegekontoret

Fremtidens tannlegekontor er her allerede . Alt skal bli digitalt 
er vår påstand . Vi vil vise frem hvordan samhandling og pro-
gramvare kan hjelpe den enkelte tannlege til en bedre hverdag .

Peter Bertelsen

Torgeir Amundsen

Fredag 1100–1130

Henrik Jansson
Parodontolog, universitetslektor,  
Malmø høyskole

Fredag kl . 1330–1430

Parodontologi i går, i dag och imorgon

ressursbruk i privat tannlegevirksomhet – en oppsummering av 
kostnadsundersøkelsen

Økonomene Pål Berthling-Hansen og Espen Skalderhaug ved 
Handelshøyskolen BI gjennomførte i 2011 en kostnadsunder-
søkelse hos et utvalg privatpraktiserende tannleger, på opp-
drag fra Den norske tannlegeforening . Berthling-Hansen vil 
holde et foredrag om praktisk kostnadsanalyse og ressursbruk i 
privat tannlegevirksomhet . Foredraget vil gi tannleger bedre 
innsikt i egne kostnader knyttet til en behandling, og et hjelpe-
middel til å få en mest mulig kostnadseffektiv næringsvirk-
somhet .  

Pål Berthling-Hansen
Førsteamanuensis, fagansvarlig for kurs  
ved Handelshøyskolen BI

Fredag kl . 1600-1700

Produktpresentasjoner

Fortsatt god tannpleie etter besøket hos deg
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Lunsjforedrag for studenter 
og årskandidater

Kunsten å kommunisere det kompliserte

Kort presentasjon av foredraget
Hvordan kommuniserer man noe komplisert til 
mottagere som har liten eller ingen kunnskap innen 

fagfeltet som kommuniseres, slik at mottageren faktisk 
sitter igjen med noe?

Målgruppe 
Alle unge og voksne som kan noe om noe, og ønsker å 
formidle denne kunnskapen videre til andre enn 
menigheten.

Jo Røislien
Seniorforsker, MSc, PhD, Norsk Luftambulanse, Avd. for 
Biostatistikk UiO, Science Addiction

Påmelding
On-line registrering gjøres på www.tannlegeforeningen.no
Det vil bli delt ut lunsjpakker fra Colgate og vannflasker 
fra Norsk Tannvern, derfor er det viktig med påmelding.

Tid
Fredag 1. november kl. 1200-1300

Studenter og årskandidater som er medlem av Den 
norske tannlegeforening går gratis. Ikke studentmedlem 
må betale kr 500.

Ikkemedlemmer kan melde seg inn på  
www.tannlegeforeningen.no
Medlemskapet er gratis for studenter.
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Lørdag 2. november

0930

1230

Optimal estetikk 
med direkte 
kompositt
Javier Tapia 
Guadix

0930

1230

1400

Let’s do it 
together!
Kristin 
Heimisdóttir
Bjarni E. 
Pjetursson

Status omkring 
blegning
Ulla Pallesen

0930

1000

1030

1100

1130

1200

Spesialistfor en
ing ene 
presenterer sine 
spesialiteter

Visdomstenner 
skal, skal ikke?
Marianne 
Tingberg

Pulpa i et 
nøtteskall
Ellen Berggreen
Inge Fristad

Er det noe 
kjeveortopedene 
vet som også jeg 
bør vite?
Annlaug 
Stensland, Tone 
Klepsland, Kari 
Line Roald

Karies i primære 
tenner – 
fremdeles en 
utfordring?
Tove I. Wigen
Lars Ulvestad

Periodontisten 
– en ressurs i 
medisinen
Anne M. Gussgard

0930

1130

1230

Infektioner rundt 
dentala 
implantat – 
diagnostik, 
behandling och 
prevention
Ann-Marie Roos-
Jansåker

Til Afganistan 
som tannlege for 
ISAFstyrkene
Sigurd Svalestad
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In the modern dentistry, interdisciplinary treatment is beco-
ming more and more important . Combining different fields of 
dentistry in order to provide the best dental service for the 
patient is essential . Unfortunately not all dentists tend to seek 
advice among their colleagues – sometimes because of old 
habits, but in rare cases narrow minds still exist .

As a consequence of kitchen-table discussions of how to solve 
difficult cases together, we would like to share these thoughts 
and hopefully practical advice with you . Specialized in ortho-
dontics on one hand and periodontics and prosthodontics on 
the other hand, we have helped each other and by that way, 
also our patients, in simplifying things by combining these 
disciplines in dentistry . Uprighting of inclined teeth helps a lot 
when making a bridge and implants do facilitate orthodontic 
treatment, often dramatically .

This lecture will focus on interdisciplinary treatment, mostly by 
adult, partially edentulous patients . Hopefully we will be able 
convince you, that sharing knowledge and dental co-operation 
is the golden standard in treating demanding cases . A good 
collegial talk while planning difficult cases will make your den-
tal life easier .

Kristín Heimisdóttir
Tannlege, kjeveortoped, Island

Bjarni E. Pjetursson
Professor, Dr . med . dent,  
University of Iceland, Island

Lørdag kl . 0930–1230

Foredrag lørdag 2. november

The BioEmulation approach to direct composites

Understanding light interaction with tooth structures as well 
as proper histo-anatomic principles is essential for a better 
material and shade selection during direct restorative proce-
dures .
Tooth structures form a complex optical medium for light as it 
passes through enamel, dentino-enamel complex and dentin . 
Furthermore, this behavior changes over the years, as tissues 
change in morphology and composition . Comprehension of 
dynamic aging of tooth structures is a key for success when 
selecting the proper value and chromaticity for restorative 
materials .
By using the selective enamel dissolution technique it’s possi-
ble to reveal the true shape of dentin, which leads to an even 

better understanding of light interaction and simplification of 
layering techniques .
The Bio-Emulation approach assess all this histo-anatomic 
parameters to achieve the ultimate simplification of current 
techniques as well as development of future technologies for 
restorative dentistry .

Javier Tapia Guadix
DDS, CG Artist, Madrid

Lørdag kl . 0930–1230

Let’s do it together!

Optimal estetikk med direkte kompositt
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Pulpaproblemer er den viktigste årsaken til at pasienter søker 
akutthjelp . Imidlertid kan smerteproblematikk og smertediag-
nostikk i forbindelse med pulpainflammasjon være en klinisk 
utfordring . Presentasjonen tar for seg pulpas forsvarsmekanis-
mer og problemer som kan oppstå i tilknytning til inflammato-
riske forandringer i tenner . I tillegg ønsker vi å presentere nye 
muligheter for å erstatte tapt pulpavev, enten gjennom revas-
kularisering eller bruk av nye metoder innen stamcelleforsk-
ning .

Inge Fristad
Professor, UiB

Ellen Berggreen
Professor, UiB

Lørdag kl . 1000–1030

Indikasjoner og kontraindikasjoner for fjerning av 8-ere Marianne Tingberg
Spesialist i oralkirurgi og oralmedisin,  
universitetslektor, UiO

Lørdag kl . 0930–1000

Spesialistforeningene presenterer sine spesialiteter

Visdomstenner – skal, skal ikke?

«Pulpa i et nøtteskall»
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Presentasjonen tar for seg problemstillinger knyttet til karies i 
primære tenner .

•  Hvor gode er helsesøstre til å identifisere barn med risiko for 
å utvikle karies?

•  Hvilke barn har karies i primære tenner?
•  Hvordan behandler tannlegene dyp karies i primære tenner?

Resultater fra nyere undersøkelser angående identifikasjon av 
karies hos barn før 3-års alder, forekomst av karies hos førsko-
lebarn, samt tannlegers valg av behandling ved dype kariesle-
sjoner i primære tenner vil bli presentert .

Tove I. Wigen
Postdoktor, UiO

Lars Ulvestad
Spesialistkandidat, UiO

Lørdag kl . 1100–1130

Er det noe kjeveortopedene vet som også jeg bør vite? Nye metoder 
gir nye muligheter for samarbeid

Foredragsholderne vil, ved å vise kasustikker, gi nyttige tips til 
samarbeid som kan optimalisere pasientbehandling og 
pasient tilfredshet . Nye behandlingsmetoder og materialer gir 
nemlig kjeveortopeden stadig nye muligheter .
Eksempelvis kan nevnes TAD’s (miniskruer), lingual kjeveorto-
pedi, såkalt «usynlig» tannregulering, samt preprotetisk kjeve-
ortopedi både for å skape ben og til å plassere pillarer på  
gunstigst mulig sted i tannbuene .

Det vil også bli gjort rede for hva slags innslagspunkt hos 
voksne som kan gi HELFO støtte .
Vi kan noe som du også bør kjenne til --- kom og hør!

Annlaug Stensland
Pivatpraktiserende spesialist i kjeveortopedi, 
Hafrsfjord

Tone Klepsland
Pivatpraktiserende spesialist i kjeveortopedi, 
Bryne

Kari Line Roald
Pivatpraktiserende spesialist i kjeveortopedi, 
Larvik

Lørdag kl . 1030–1100

karies i primære tenner – fremdeles en utfordring?
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Möjligheten att ersätta förlorade tänder med implantat har 
revolutionerat tandvården, och det opereras in stora mängder 
implantat i tandvården idag . Emellertid har det visat sig att 
infektioner runt implantat är en vanlig komplikation, vilket kan 
leda till att benet runt implantatet bryts ner och att implanta-
tet till slut förloras . Osäkerhet om hur dessa infektioner ska 
behandlas finns, och det är av största vikt med tidig diagnostik 
och behandling för att undvika benförlust . Vissa patienter har 
en större risk att utveckla infektioner runt sina implantat och 
en väl organiserad stödbehandling är en förutsättning för att 
kunna om möjligt förhindra problem .

Allt fler patienter har implantat och patienterna blir äldre och 
får motoriskt svårare att sköta sin munhygien . Studier visar på 
samband mellan infektioner runt tänder och allmänhälsa . 
Finns detta samband också vid infektioner runt implantat? Det 
är av största vikt att tandvården är förberedd på att infektio-
ner runt implantat troligen kommer att öka i framtiden . Hur 
förberedd är du?

Föredragsholdaren kommer att klargöra definitioner på infek-
tioner runt implantat, etiologi, prevalens och riskfaktorer . 
Vidare kommer hun att ge rekommendationer på hur man 
undersöker en implantatpatient, när röntgen är indicerat samt 
vilken behandling som ska sättas in vid olika grad av infektion 
samt hur stödbehandling ska planeras .

Ann-Marie Roos-Jansåker
DDS, Dr odont . Specialist in Periodontology,  
Kristianstad, Sverige

Lørdag kl . 0930–1130

Hvordan kan periodontisten bidra til at pasienten får en bedre 
totalhelse og hva kan du som tannlege forvente av periodon-
tisten?

Periodontisten kan mer enn å fjerne tannstein og ersatte tapte 
tenner med implantater . Mange vet at avansert bløtvevskirurgi 
og preprotetisk kirurgi også er en del av periodontistens hver-
dag, men har vi glemt at diagnostisering og behandling av 
orale slimhinneforandringer (lokale og systemiske) og 

totalhelse problematikk som diabetes og hjerte-karsykdommer 
også hører til periodontistens ansvarsområde?

Anne M. Gussgard
Privatpraktiserende spesialist i periodonti, 
Hønefoss

Lørdag kl . 1130–1200

Periodontisten – en ressurs i medisinen

infektioner runt dentala implantat – diagnostik, behandling och 
prevention?
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Blegning er kommet for at blive . Drømmen om de hvide tæn-
der øger klart efterspørgslen efter blegning på de danske tand-
klinikker . Ofte kan blegning være en skånsom og god behand-
ling, som kan træde i stedet for mer invasivbehandling med 
plast og keramik . Af og til har blegning dog ikke den tilsigtede 
effekt, og der er også bivirkninger . Det er vigtigt at kende de 
indikationer, der i dag er for at blege tænder, og kontraindika-
tionerne skal også være på plads .

•  Hvilke metoder er de bedste?
•  Hvilke informationer skal patienten have?
•  Hvad er tilladt og hvad er forbudt?

Dette og meget mer vil blive gennemgået, når status omkring 
blegning gøres op .

Ulla Pallesen
Overtannlege, Tandlægeskolen, København

Lørdag 1230–1400

Deltakelse i internasjonale militære operasjoner kan oppleves 
både utfordrende og meningsfylt . Samtidig kommer man tett 
innpå konfliktsituasjonen og blir eksponert for sterke og 
varige inntrykk . Svalestad tjenestegjorde 12 måneder i 2010 
og 2011 som tannlege for ISAF-styrkene i den norskledede 
leiren i Meymaneh som da var base for inntil 700 soldater fra 
flere land . I foredraget vil han dele sine erfaringer fra tiden i 
Afghanistan, både med tanke på tjenesten som tannlege og 
ressurs i traumeteamet på feltsykehuset, men også i forhold 
til hvordan det daglige livet i en militærleir artet seg i en tid 
da aktivitetsnivået var høyt og mediefokuset stort .

Sigurd Svalestad
Lege i spesialisering, tannlege, Haukeland  
Universitetssykehus, Radiologisk avd .

Lørdag kl . 1130–1230

Status omkring blegning

Til Afghanistan som tannlege for iSAF-styrkene
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Eller send skjemaet til NPG, Tromsøgata 5b, 0565 Oslo. Faks + 47 23 23 41 01 

PÅMELDING TIL NTFs LANDSMØTE 2013 på  
www.NTFslandsmote.no eller www.tannlegeforeningen.no 

Påmeldingsfrist 1. oktober for laveste avgift 
 
ETT skjema per person – skriv tydelig 
 
Etternavn: __________________________________Fornavn: ____________________________________ 
 
Eksamenssted/år:__________________________________ 
 
Firma:  _____________________________________________________________________________________________ 
 
Fakturaadr.: _________________________________________________________________________________________ 
 
Postnr.:  _____________   Poststed: ______________________________________________________________________ 
 
E-post: ____________________________________________   Tlf. ____________________________________________ 
 
Navn på ledsager til kamerataften:  ______________________________________________ 
 
 
Vennligst kryss av for kategori, sosiale arrangementer og sekvenser du ønsker å være tilstede på.  
Unngå å krysse av på flere foredrag som går parallelt. 
 
Sett 
X 

Kategori - avgift Pris før 
1/10 

Pris etter  
1/10 

Sekvenser fredag 

 Tannlege, ordinær medlem 3750 4250  Sit Smart – Sit Happy kl 0900 

   Tannlege, ikke medlem 7250 7750  Kronisk overlast / omsorgssvikt kl 0900 
 Tannlege, betaler halv kontingent 2000 2500  Når tænder med revner gør ondt kl 0900 
 Tannhelsesekretær 2750 3250  Work Shop I - Smittevern kl 0900 
 Tannpleier 3250 3750  Work Shop I – Undersökning av käkleden kl 0900 
 Tanntekniker 3750 4250  NTFs informasjonsmøte kl 0930 
 Andre yrkesgrupper 7250 7750  Work Shop II – Undersökning av käkleden kl 1000 
 Pensjonistmedlem  1250 2000  Mindfulness i hverdagen kl 1030 
 Videreutdanning  1750 2250  Kunnskapsbasert behandlingsplanlegging kl 1030 
 Inviterte gjester Gratis   Work Shop II - Smittevern kl 1030 
 Foredragsholder Gratis   Work Shop III - Undersökning av käkleden kl 1100 
 Utstiller Gratis   Legemiddelspørsmål kl 1100 
 Årskandidat som er medlem Gratis   Lunsjforedrag  kl 1200 
 Studentmedlem Gratis   Nytt fra NIOM kl 1330 
 Student som ikke er medlem 500 1000  Bulk fillkompositt: fremtidens materiale kl 1330 
 Hovedstyret, fagnemnd, sekretariat Gratis   Dagens moderna kostmönster kl 1330 

  Work Shop I - Røntgen kl 1330 

Forkurs onsdag  Behandlingsplanlegging kl 1330 
  Alternativ medisin kl 1400 

 Evidensbaseret dental traumatologi 2950 3450  Kunsten å kommunisere det kompliserte kl 1430 
 Tannleger som ikke er medlem 5900 6400  Siste nytt om livsstil och hälsa kl 1430 
 Kosthold og aktivitetsnivå 2950 3450  Work Shop II – Røntgen kl 1500 
 Tannleger som ikke er medlem 5900 6400  ID-gruppen ved Kripos og identifisering  kl 1530 
     Fremtidens pasientrolle kl 1530 
Sosiale arrangement  Ressursbruk i privat tannlegevirksomhet  kl 1600 

 Lunsj torsdag  31. oktober 330    
 Lunsj fredag 1. november 330 Sekvenser lørdag 
 Kamerataften 31. oktober 700  Optimal estetikk med direkte kompositt kl 0930 
    Let´s do it together! kl 0930 

Sekvenser torsdag  Visdomstenner- skal, skal ikke? kl 0930 

 Åpning kl 1000  Infektioner rundt dentala implantat kl 0930 
 Aktualitetsforedrag kl 1330  Pupla i et nøtteskall kl 1000 
 Adhesive Dentistry – direct or indirect? kl 1330  Er det noe kjeveortopedene vet som ….. kl 1030 

 Maintaining teeth or placing implants in patient kl 1330  Karies i primære tenner kl 1100 
 Laser innom odontologin kl 1330  Periodontisten -  en ressurs i medisinen kl 1130 
 Mer enn ord – om kommunikasjon kl 1330  Til Afganistan som tannlege kl 1130 
 eHelse – rammer og praksis kl 1500  Status omkring blegning kl 1230 
 När behövs kontakt mellan tandläkare och läkare? kl 1500  
 Smart Hjernemat kl 1500  
 Odontologisk farmakologi  kl 1530 

| 38 |    etterutdanningsprogram høst 2013
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HOTELLBESTILLING TIL NTF s LANDSMØTE  2013 
 

                                                                                                                                                                                    
Navn:_______________________________    E-post:_____________________________________    

 
Faktura adresse: _________________________________  Firma/org. nr: ___________________________________ 
 
Tlf. nr: ___________________________________    Faks nr:  ____________________________________________ 
 
Ankomst dato: ________   Avreise dato:_________  Enkeltrom :__________     Dobbelt rom:___________  
 
Evt. dobbeltrom deles med : _____________________________________________________________ 
 
Spesielle ønsker:_______________________________________________________________________ 
 
 

 
Hotellinformasjon  
 
Hotellets navn Pris pr natt 

enkelt rom 
Pris pr natt 
dobbelt rom 

Clarion Hotel Royal Christiania, Biskop Gunnerusgate 3, Oslo 1180 1380 

Comfort Hotel Grand Central, Jernbanetorget 1, Oslo 980 1080 

Radisson SAS Plaza Hotel, Sonja Henie Plass 3, Oslo 
 
 
 
 
 

1695 1995 

Rica Oslo Hotel, Europaråds plass 1, Oslo 945 1145 

The Thief, Tjuvholmen, Landgangen 1, Oslo  2390 
Superior rom 

2590 
Superior rom 

Thon Hotel Arena, Nesgata 1, Lillestrøm 1695 1895 

 
 
Prisene er inklusiv frokost på alle hotell 
 
Generelle betingelser: 
 
1. Priser. Prisen er per rom  per natt. Prisene er inkl. mva. og oppgitt i NOK (Norske kroner) 
2. Romdisposisjon: Innsjekkingstid er fra kl.1500. Utsjekk varierer fra 1000 – 1200 på forskjellige hotell. Andre tidspunkter utover 
    dette må avtales skriftlig med hotellet på forhånd. Bagasjerom er tilgjengelig døgnet rundt. 
3. Avbestilling: Avbestilling av hotellrom må være arrangør i hende skriftlig senest 15. september 2013. Ved for sen avbestilling vil 
     man bli belastet 100 % for sin reservasjon. 
4. Betaling: Du vil motta en faktura i god tid før oppholdet til den e-mailadressen som ble oppgitt ved bestilling. Fakturaen må  
    være innbetalt i sin helhet før ankomstdato. Bestiller er fullt ansvarlig for ekstra måltider, minibar og andre bestillinger til hotellet  
    under oppholdet. Dette skal betales av deltaker selv direkte til hotellet ved utsjekk.  
6. MVA: Prisen er gitt på bakgrunn av eksisterende norsk lov. Hotellet og NPG AS forbeholder seg retten til prisjustering dersom 
    Norsk lov endres.  
7. Bekreftelse: Du vil motta bekreftelse pr. e-post, så snart din reservasjon er mottatt. Bestillingsskjema kan sendes  
    Pr. fax: +47 23 23 41 01, post: Norwegian Promotion Group AS, Tromsøgata 5B,0565 Oslo 
 
 
             
Dato ___________________ Sted __________________     Signatur ________________________________    
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Fredag 1 november

0900-1030

0900-1100

0900-1030

1030-1200

1030-1130

1400-1700

1330-1430

1330–1530

1430–1600

Sit Smart – Sit Happy 
Marie Jalkanen

Omsorgssvikt  
Anne Rønneberg
Kronisk overlast og periodontale 
sykdommer 
Anna Louise Kirkengen 

Work Shop – Smittevern 
May-Helen Forsberg, Else Harder

Work Shop – Smittevern  Reprise

Mindfulness i hverdagen  
Lisbeth Pettersen

Alternativ medisin
Stig Bruset, Vinjar Fønnebø, Kristian 
Gundersen, Anne Kalvig, Pernille Nylehn

Dagens moderne kostmönster  
Peter Lingström
 
Nytt fra NIOM 
Ellen Bruzell, Nils Roar Gjerdet, Hilde 
Molvig Kopperud, Jon E. Dahl, Morten 
Syverud

Siste nytt om livsstil och hälsa 
Mai-Lis Hellénius 

1330-1500

1430-1530

1500-1630

1530-1630

1530-1630

Work Shop – Røntgen
Anna-Karin Abrahamsen, Margareth 
Kristensen, Anita Margareth Myhre, 
Katarina Sjølie

Kunsten å kommunisere det 
kompliserte 
Jo Røislien

Work Shop – Røntgen – Reprise

Fremtidens pasientrolle – hvordan 
møte pasientenes behov  
Guro Birkeland

IDgruppen ved Kripos. Identifisering 
etter små og store ulykker 
Per Angel, Sigrid Kvaal

Torsdag 31. oktober

1330-1500 Mer enn ord – om kommunikasjon og kommunikasjonsutfordringer i behandler  pasientkontakten  
Anne Kristine Bergem 

1500-1600 Smart Hjernemat

Berit Nordstrand

Lørdag 2. november

1130–1230 Til Afganistan som tannlege for ISAFstyrkene 
Sigurd Svalestad

1230-1400 Status omkring blegning 
Ulla Pallesen 

Nedenfor finnes foredrag som er velegnet for tannhelsesekretærer
Alle foredrag er åpne for alle yrkesgrupper

   OBS! Lavere påmeldings
avgift før 1. oktober
Ved påmelding etter fristen vil  
kursavgiften øke med kr 500

!
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Ballroom

Møt dine kullkamerater og andre 
venner på denne minglekvelden 

med en løsere stil som vil appellere 
til tannhelsepersonell  

i alle aldre!!

Musikk med bandet Superband som 
skaper et vanvittig trøkk og sørger 

for at dansegulvet er fullt hele 
tiden

Kamerataften  
i ny «stil»

Superband no.

Nedre Vollgate 11, Oslo
Torsdag 31 oktober kl. 1930, Kr 700,-

Dette inkluderer aperitiff, rikholdig 
fingermatbuffé og drikkebong  
Baren er åpen utover kvelden

Påmelding ved deltakerpåmelding til 
landsmøtet

.

.

.



 

Vi feirer vårt 30-års jubileum med å invitere hele Landsmøtet 
til bursdagsfeiring i glassgaten utenfor messehallen.

Start kl. 18.00 - og vi holder på til ca. kl. 21.00. 

Arrangementet er gratis og på vår stand kan du 
gjøre deg fortjent til en gratis mat og drikkebonge!  

1983

2013
år

Freddy Bukkøys bilder fra Landsmøte pubben i Bergen

Under Landsmøtet 2013 har vi gleden av  
å invitere alle til stor bursdagsfeiring med: 

- bandet som skapte liv og røre på Landsmøtet i Bergen.

Svein å di!

Servicetelefon: 38 27 88 88

Dette bør du få med deg, her blir det liv!

Meld deg gjerne på  
via vår Facebook-side

Fredag kl 18 på Lillestrøm! 
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NTFs torgstand

NTFs torgstand 
Her kan du få hjelp: 

• Ditt medlemforhold
• Obligatorisk etterutdanning
• Registrering av etterutdanningstimer
• Nettbasert kurs
• Endring av data på din medlemsprofil
• Sykehjelpsordningen for tannleger
• TGS – tannlegenes gjensidige sykeavbruddskasse
• NTFs nettsted
• Portalfunksjoner for lokalforeningene
• Møt juristene
• Møt tillitsvalgte
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ETikk Er ET VALg!

NTFs råd for tannlegeetikk består av 5 faste medlemmer 
og 3 varamedlemmer. Rådet velges av NTFs represen-
tantskap for 2 år. En av NTFs jurister er sekretær for 
rådet.

NTFs råd for tannlegeetikk har flere oppgaver:
• Bidra til at regelverket gjøres kjent for medlemmene
• Gi råd og veiledning i etiske spørsmål
• Utrede etiske problemstillinger
• I samarbeid med NTFs lokalforeninger påse at de 

etiske regler overholdes
• Treffe avgjørelser i saker som gjelder overtredelse av 

regelverket

NTFs råd for tannlegeetikk er foreningens sakkyndige 
organ i spørsmål som gjelder tannlegeetikk.
Rådet er satt sammen av privatpraktiserende og offent-
lig ansatte tannleger, både spesialister, praksiseiere og 
assistenttannleger. Det er viktig at sammensetningen er 
så bred som mulig.

Hoveddelen av arbeidet i rådet dreier seg om å behandle 
saker som er meldt til rådet med spørsmål om overtre-
delser av regelverket.

Sakene kommer fra enkeltmedlemmer, lokalforeninger, 
pasienter eller fra organisasjoner.
Den eller de som saken gjelder blir alltid underrettet 
skriftlig, og får mulighet til å gi en skriftlig tilbakemel-
ding. Deretter får den som har brakt saken inn mulighet 
til å kommentere tilsvaret.

Det er viktig for rådet at alle parter blir hørt. Dette tar 
ofte tid og saksbehandlingstiden kan bli lang for noen 
saker. Etiske dilemmaer har sjelden klare svar og krever 
grundige diskusjoner. Også det gjør arbeidet med sakene 
tidkrevende.

NTFs råd for tannlegeetikk mener det er viktig med en 
arena der vi kan møte medlemmene ansikt til ansikt. 

Rådsmedlemmene har derfor de siste 
årene deltatt på «Etikkhjørnet» på NTFs 
landsmøte. Her kan tannleger og andre 
landsmøtedeltakere diskutere etiske di-
lemmaer, og ta opp vanskelige saker som 
gjelder etikk.

Vi har også en fast spalte i Tidende, 
«Snakk om Etikk», der vi informerer om 
etiske spørsmål og prøver å gjøre det 
etiske regelverket kjent for medlemmene.

MØT OSS PÅ ETIKKHJØRNET PÅ 
LANDSMØTET!
Hilsen NTFs råd for tannlegeetikk

ETikkHJørNET 

Treff medlemmene i Etisk råd.
NTFs etiske regler – det angår også 

DEG!!

Har du konkrete problemstillinger -  
diskuter dem med oss.

Kom innom for en kopp kaffe.
Du finner oss ved siden av  
NTFs stand på Varemessen

Torsdag kl. 1200-1600
Fredag kl. 1200-1600
Lørdag kl.1000-1400

Bruk etikkhjørnet til å søke råd og 
veiledning!

!

Fra venstre: Maria Alvenes, Kirsten Halonen, Hauk Øyri, Sisle Eide, Ellen Holmemo,  
Elisabeth Scarpello, Morten Klepp, Lise Kiil, Olav Kvitnes
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Det vil være posterdemonstrasjon av masteroppgaver 
fra noen av årskandidatene under landsmøtet.

Fra hvert lærested vil det være mulig med 3 bidrag. 
Lærestedene avgjør hvem som får delta i konkurran-
sen.

Et abstract/pdf-versjon sendes på e-post til  
aril.jul.nilsen@tannlegeforeningen.no,  
innen 17. oktober. 

Presentasjon av alle posterne vil være fredag  
1. november kl. 1400-1500, ved kafeen i A1. Del-
takerne får fem minutter til muntlig å presentere sitt 
prosjekt. Juryen får deretter 5 minutter til å stille 
spørsmål til kandidaten.

Vinneren tildeles et diplom og kr. 10.000.
Prisen deles ut samme dag, samme sted kl. 1730.   

Siste frist for innlevering av posterne er torsdag  
31. oktober.

Posterne skal være tilgjengelig for landsmøtedel-
takerne under hele landsmøtet.

Posterdemonstrasjon

Ikkemedlemmer kan melde seg

inn på www.tannlegeforeninen.no

Medlemskapet er gratis for studenter
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Vi HAr gLEDEN av å invitere til en stor og innholds-
rik dentalutstilling.  Bruk tiden smart på årets lands-
møte, og sett av litt ekstra god tid til å besøke Nordental 
denne gangen. 

Her finner du alle sentrale leverandører av utstyr og tje-
nester som du trenger i din hverdag samlet på ett gulv. 
Dette er en utrolig tidseffektiv måte å få snakket med 
mange ulike firma på. Her kan du sammenligne produk-
ter, tjenester, priser og forta innkjøp på rekordtid.   

Alle utstillerne har lagt ned veldig mye arbeide og res-
surser for å lage en mest mulig inspirerende, opplevel-
sesrik, hyggelig og lønnsom møteplass for deg og dine 
kollegaer. De gleder seg til å ta imot deg og resten av 
tannhelsetemaet for å fortelle om alle sine nyheter og 
produktenes fortrinn og spesialegenskaper. Benytt 
denne ekspertisen så mye som mulig, slik at du ikke 
bare får faglig påfyll fra foredragene, men også er fullt 
oppdatert på det faglige innen produktene og tjenestene 
når du kommer tilbake til klinikken igjen. 

Nordental er også en unik møteplass som byr på en fan-
tastisk mulighet til å utvide ditt profesjonelle nettverk, 
med mange sosiale møtepunkter og hyggelig servering 
på flere stands. 

NyHET!
Nytt av året er at lørdagen vil være en spesiell handle-
dag hvor vi har oppfordret utstillerne til å tilby noen 
ekstra gode tilbud/times-tilbud. Denne dagen vil det 
være gratis adgang for alle messebesøkende. Deltakere 
på NTFs landsmøte har gratis adgang til messen alle tre 
dager. Andre som ønsker adgang til messen torsdag og 
fredag kan kjøpe billett i døren for kr. 250 inkl. messe-
katalog. 

åPNiNgSTiDEr
Åpningstidene for utstillingen følger i stor grad åp-
ningstidene for registreringen, slik at man skal få tid til 
besøk utenom fagprogrammet også. Åpningstidene er 
derfor følgende:
Torsdag 31. oktober kl. 0830 – 1700
fredag 1. november kl. 0830 – 1800
lørdag 2. november kl. 0930 – 1500
 

uTDELiNg AV PriSEN FOr BESTE STAND
Det å kåre en «Beste Stand» på Nordental har blitt en 
hyggelig og langvarig tradisjon. Juryen består av repre-
sentanter fra offentlig og privat tannhelsetjeneste, ett 
standbyggerfirma samt Norges Varemesse. Juryen legger 
vekt på hvordan standpersonalet arbeider, hvilket faglig 
utbytte man får ved å besøke standen, samt kreativitet i 
utnyttelse av produkter og areal. Utdeling av prisen vil 
foregå fredag kl 1730 ved kafeen i A1.

Vi ønsker deg hjertelig velkommen til årets 
Nordental.

2013

Velkommen til Nordental 2013! 
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Vi har nå gleden av å kunne tilby våre medlemmer et 
helt nytt kurskonsept som et element i den obligatoriske 
etterutdanningen. Vårt mål er å ivareta både prioriterte 
og egnede fagområder og tilby etterutdanning i en kurs-
form som er lett tilgjengelig og som ikke krever fravær 
fra praksis.
 
Fleksibelt
Kursene i Tank kan gjennomføres når som helst på døg-
net, fra en hvilken som helst PC med nettilkopling. Du 
kan ta pause og senere gjenoppta arbeidet med kurset 
fra der du stanset. Dermed har du mulighet for å tilpasse 
kursgjennomføringen til din egen hverdag.
Kursene betales over nettet med kort, og de vil være til-
gjengelige så snart betalingstransaksjonen er gjennom-
ført og godkjent.

Innhold
Mange myndighetskrav knyttet til lover og regler har 
kommet de senere årene og for å hjelpe medlemmene i å 
oppfylle disse vil denne typen kurs være veldig godt 
egnet slik dere ser av de første kursene vi tilbyr! 
Alle kurs inneholder en eller flere tester, som må være 
«bestått» for at kurset skal bli godkjent med tellende 
timer i NTFs obligatoriske etterutdanning. Når testen(e) 
er gjennomført vil kurset og kurstimene automatisk bli 
registrert på din etterutdanningsprofil. Oversikten finner 
du på Min side under Min kursprofil.

Vi vil presentere 3 kurs i løpet av høsten, alle i katego-
rien myndighetskrav, men vi planlegger også relevante 
kliniske kurs hvor det pedagogiske aspektet knyttet til 
denne kursformen blir vektlagt. Vår primære målgruppe 
er tannleger og kompetanse og kvalitet blir sentrale 
stikkord. 

Introduksjonstilbud
For at flest mulig raskt skal komme i gang med denne 
kursformen har vi valgt å lage et introduksjonstilbud de 
første 4 måneder etter lansering. 
Omtale av de respektive kurs og mer informasjon finner 
dere på NTFs nettsted. 
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Tannlegeforeningens nettbaserte kurs

 
 
Smittevern:
Hva gjør du når du stikker deg under konsultasjonen?
Hva gjør du med smittefarlig avfall?

Svar på disse spørsmålene og mye mer får du med NTFs 
nye kurs «Smittevern for tannleger»

 
 
 
Strålevern:
Hva er en stråledose?
Hva skjer om man får for mye stråling?
Hvorfor bruker man CBCT?

NTF lager kurs i strålevern for å sikre at du som tannlege 
arbeider i henhold til lovverket og sikrer at du har den 
nødvendige dokumentasjonen.

 
 
 
Informasjonssikkerhet:
Hvor godt sikrer du journaler?
Hva skjer dersom pasientinformasjon lekker fra din 
klinikk?
Hvilken betydning har taushetsplikten?

Kurs om personvern og informasjonssikkerhet tilbys 
deg som tannlege for å gjøre ditt daglige virke  
sikrere og i henhold til lovverket.
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Navn Side

Abrahamsson, Anna-Karin 26

Amundsen, Torgeir 30

Andersen, Yngvar 10

Andreasen, Jens Ove 9

Angel, Per 26

Bergem, Anne Kristine 16

Berggreen, Ellen 34

Bergman, Jenny 23

Bertelsen, Peter 30

Berthling-Hansen, Pål 30

Birkeland, Guro 29

Bruset, Stig 27

Bruzell, Ellen M . 23

Dahl, Jon E . 24

Fahlstedt, Peter 15

Fjeld, Katrine Gahre 13

Forsberg, May-Helen 21

Frankenberger, Roland 15

Fristad, Inge 34

Fugelli, Per 12

Fønnebø, Vinjar 28

Gjerdet, Nils Roar 24

Guadix, Javier Tapia 33

Gundersen, Kristian 28

Gussgard, Anne M . 36

Harder, Else 21

Navn Side

Heimisdóttir, Kristin 33

Hellenius, Mai-Lis 29

Jalkanen, Marie 20

Jansson, Henrik 30

Jepsen, Søren 15

Jokstad, Asbjørn 23

Jørgensen, Jørn André 16

Kalvig, Anne 28

Kirkengen, Anna Louise 20

Klepsland, Tone 35

Koldsland, Odd Carsten 14

Kopperud, Hilde Molvig 24

Kristensen, Margareth 26

Kvaal, Sigrid Ingeborg 26

Lingström, Peter 25

Lunke, Jon-Torgeir 18

Lüdemann, Per 17

Lygre, Henning 17

Lægreid, Torgils 25

Mejersjö, Christina 22

Michelsen, Vibeke Barman 14

Myhre, Anita Margareth 26

Nordstrand, Berit 10, 17

Nyland, Inger-Johanne 12

Nylehn, Pernille 28

Opdam, Niek 21

Navn Side

Pallesen, Ulla 21, 37

Pedersen, Torbjørn 13

Pettersen, Lisbeth 22

Pjetursson, Bjarni E . 33

Reppen, Kjetil 27

Roald, Kari Line 35

Roos-Jansåker, Ann-Marie 36

Røislien, Jo 29, 31

Rønneberg, Anne 20

Rønold, Hans Jacob 27

Sivertsen, Tine Birkeland 12

Sjöberg, Klas 16

Sjølie, Katarina 26

Steinum, Camilla Hansen 12

Stenhagen, Kjersti Refsholt 13

Stensland, Annlaug 35

Svalestad, Sigurd 37

Syverud, Morten 24

Tingberg, Marianne 34

Ulvestad, Lars 35

Wänman, Anders 22

Westberg, Tor Egil 27

Wigen, Tove I . 35

Ørstavik, Dag 27

Aass, Anne Merete 27

Oversikt over foredragsholdere
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Norge

NTFs symposium 2014 – Endodonti

Tid: 
Sted: 
Kontaktperson:

10 .-11 . mars  
Rica Holmenkollen Park hotell 
Sissel Dahl, sissel.dahl@tannlegeforeningen.no

NTFs symposium 2015 – Periodonti

Tid: 
Sted: 
Kontaktperson:

16 .-17 . mars  
Rica Holmenkollen Park hotell 
Sissel Dahl, sissel.dahl@tannlegeforeningen.no

NTFs januarkurs 2014 – Protetikk

Tid:  
Sted: 
Kontaktperson:

13 .-16 . januar 
Oslo kongressenter 
Ann Kristin Engh Solem, ann.kristin.solem@tannlegeforeningen.no

NTFs utenlandskurs 2014

Tid:  
Sted: 
Kontaktperson:

28 . mai .-1 . juni
Porto, Portugal
Ann Kristin Engh Solem,  ann.kristin.solem@tannlegeforeningen.no

Kommende landsmøter

Tid:  
 
Sted: 
Kontaktperson: 
 
Tid: 
Sted:
Kontaktperson:

16 .-18 . oktober 2014
29 .-31 . oktober 2015
Lillestrøm 
Sissel Dahl, sissel.dahl@tannlegeforeningen.no 
 
20 .-22 . oktober 2016
Stavanger
Sissel Dahl, sissel.dahl@tannlegeforeningen.no

Bergen Tannlegeforening

Medlemsmøter 2013
Tid:  
Sted: 
Kontaktperson:

 
6 . september og 8 . november
Hotell Norge
Trine Lise Berge, fagkomiteen@bergentannlegeforening.no

Generalforsamling 2013
Tid: 
Sted:
Kontaktperson:

 
4 . oktober
Hotell Norge
formann@bergentannlegeforening.no

Andre kurs og møter
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Norge

Julemøte 2013
Tid: 
Kontaktperson: 
 
Vestlandsmøtet 2014
Tid: 
Sted: 
Kontaktperson:

 
6 . desember
styremedlem@bergentannlegeforening.no 
 

9 .–11 . januar
Hotell Norge
Trine Lise Berge, fagkomiteen@bergentannlegeforening.no

Nordland Tannlegeforening

Tittel: 
Foredragsholder: 
Tid: 
Sted:  
Kontaktperson:

Kompositt vs protetikk 
Ulla Pallesen 
30 . august
Mo i Rana
Linda E . Berg, linber333@hotmail.com

NordTrøndelag, Høstkurs med årsmøte

Tid: 
Sted:

15 .-16 . november 
Namsos?

Rogaland tannlegeforening

Kurs 
Tittel: 
Foredragsholder: 
Tid: 
 
Novemberkurs 
Tittel: 
Foredragsholder: 
Tid: 
 
Tittel: 
Foredragsholder: 
 
Tittel: 
 
Foredragsholder: 
Tid:

 
Friskere for livet 
Jørgen Skavland 
12 . september 
 
 
«Plast» – indikasjoner og håndtering i forbindelse med forskjellige tandssygdomme 
Ulla Pallesen 
22 . november 
 
Kompositt i praksis; posteriore restaureringer 
Arne Lund, Tom Paulseth og Torgils Lægreid 
 
Tandlægen som detektiv – kunsten at udrede og behandle erosioner . Hvordan går det med 
blegningen af tænder? 
Ulla Pallesen 
23 . november
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Norge

Romerike Tannlegeforening, Generalforsamling 2013 og kurs

Tittel: 
Foredragsholder: 
Tid: 
Kontaktperson:

Førstehjelp 
Heming Olsen-Bergem 
23 . oktober
Leon Nguyen, leon.nn.post@gmail.com

Telemark Tannlegeforening

Høstkurs 
Tittel: 
Foredragsholder: 
Tid: 
Målgruppe: 
Sted:
Kontaktperson: 
 
Tittel: 
Foredragsholdere: 
Tid: 
Målgruppe: 
Sted: 
Kontaktperson:

 
Kjeveortopedi på voksne pasienter 
Espen Færøvig 
18 . oktober 
Tannleger
Clarion Collection Hotel Bryggeparken, Skien
Mai Kersten Gunnarsli, mai.gunnarsli@gmail.com 
 
Materialhåndtering 
Hilde Molvik Kopperud og Jan Tore Samuelsen 
18 . oktober 
Hele tannhelseteamet 
Clarion Collection Hotel Bryggeparken, Skien 
Mai Gersten Gunnarsli, mai.gunnarsli@gmail.com

Troms Tannlegeforening

Kurs og årsmøte 
Tittel: 
Foredragsholdere: 
Tid: 
Målgruppe: 
Sted:
Kontaktperson:

 
Rehabilitering av det nedslitte bitt 
Harald Gjengedal og Torgils Lægreid 
11 .–12 . oktober 
Tannleger 
Rica Ishavshotell, Tromsø 
Elsa Sundsvold, ehi-sund@online.no

Vestfold Tannlegeforening

Kurs 
Tittel: 
Foredragsholder 
Tid: 
Målgruppe: 
Sted: 
Kontaktperson 

 
Arbeidsglede er lønnsomt 
Anne Gerd Samuelsen 
25 . oktober 
Hele tannhelseteamet 
Hotell Farris Bad, Larvik 
May Britt Bjørk, resepsjon@tannklinkken.no
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Norge

Tittel:
 
Foredragsholder: 
Tid: 
Målgruppe: 
Sted: 
Kontaktperson:

Periodontitt er ikke hva det engang var – nye tanker og behandlingsstrategier ved alvorlige 
periodontitter 
Hans Ragnar Preus 
26 . oktober 
Tannleger og tannpleiere
Hotell Farris Bad, Larvik
May Britt Bjørk, resepsjon@tannklinikken .no

Jubileumsmøte NFOKOM – 50 år

Tid: 
Sted:
Kontaktperson:

6 .–7 . september
Quality Hotel Expo, Fornebu
NFOKOM@npg.no

Institutt for klinisk odontologi, Avdeling for kjeve og ansiktsradiologi

Tittel: 
Kursansvarlig: 
Tid: 
Sted:
Kontaktperson:

CBCT «førerkort» kurs 
Tore Larheim m/medarbeidere 
2 .-4 . desember
Avd . for kjeve- og ansiktsradiologi
Tore A . Larheim, efterutdannelse@tdl.dk

NTFs representantskapsmøte 2013

Tid: 
Sted:

29 .–30 . november 
Thon hotel Oslo Airport
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Utlandet

FDI – 2013

Tid: 
Sted:
Kontakt:

29 . august – 1 . september
Istanbul i Tyrkia
Tlf . 22547400

FDI – 2014

Tid: 
Sted:
Kontakt:

11 .-14 . september
New Delhi, India
Tlf . 22547400

IADR 2013

Tid: 
Sted:

21 .-23 . august
Thailand

ADA Annual Session 2013

Tid: 
Sted:

31 . oktober–3 . november 
New Orleans, USA

ADA Annual Session 2014

Tid: 
Sted:

9 .-12 . oktober
San Antonio, Texas

ADA Annual Session 2015

Tid: 
Sted:

5 .–8 . november
Washington DC

ADA Annual Session 2016

Tid: 
Sted:

20 .–23 . oktober
Denver, Colorado

DTFs Symposium 2013

Tid: 
Sted: 
Kontakt:

8 .–9 . november
Aalborg 
efterutdannelse@tdl.dk

DTFs Symposium 2014

Tid: 
Sted: 
Kontakt:

31 . oktober – 1 . novebmer
Bella Center 
efterutdannelse@tdl.dk
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Utlandet

DTFs Symposium 2015

Tid: 
Sted:
Kontaktperson:

13 .–14 . november
Aalborg
efterutdannelse@tdl.dk

Årskursus 2014

Tid: 
Sted:
Kontaktperson:

2 .-4 . april
Bella Center, København 
efterutdannelse@tdl.dk

Third Copenhagen Trauma Symposium

Tid: 
Kontakt:

6 .–7 . september
www.dentaltraumaguideorg

1st International Conference on Orthofacial Surgery and Orthodontics, ICOSO

Tid: 
Sted:
Kontaktperson:

11 .-13 . Oktober
Moskva 
www.orthofacial2013.info

Odontologisk Riksstämma och Swedental 2013

Tid: 
Sted:
Kontaktperson:

14 .–16 . november 
Stockholm 
www.tandlakarforbundet.se

Odontologisk Riksstämma och Swedental 2014

Tid: 
Sted:
Kontaktperson:

Uke 46
Stockholm
www.tandlakarforbundet.se

Odontologisk Riksstämma och Swedental 2015

Tid: 
Sted:
Kontaktperson:

Uke 46
Gøteborg
www.tandlakarforbundet.se

Greater New York Dental Meeting (GNYDM) 2013

Tid: 
Sted:
Kontaktperson:

29 . november–4 . desember 
New York
info@gnydm.com
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Inger-Johanne Nyland Berit Øra Elisabet Jonsson Sverre Aukland
leder  nestleder styremedlem styremedlem

Kristin S. Klock Tiril Willumsen Ulf Örtengren
UiB UiO  UiT

NTFs fagnemnd 2012 – 2014

Fagprogrammet er utarbeidet av  
NTFs fagnemnd Reisetips til landsmøtet

Flybussen går hvert 20. minutt mellom Gardermoen og Oslo Bussterminal. 
Flytoget går hvert 10. minutt mellom Gardermoen og Oslo Sentralstasjon.
Flytoget til Asker stopper på Lillestrøm, avgang hvert 20 min.

For å reise til Lillestrøm fra Oslo Sentralbanestasjon kan følgende tog benyttes: 
Tog til Årnes, Dal, Jessheim, Kongsvinger, Eidsvoll, Hamar og Lillehammer. Alle 
disse togene går direkte til Lillestrøm stasjon og togtiden er 11 minutter. Tog 
merket Lillestrøm tar 25 minutter. Vil du vite mer om togtidene kan du gå inn 
på www.trafikanten.no eller ringe 177.

Enkeltbillett bør kjøpes på stasjonen eller fra billettautomat, da enkeltbillett 
som kjøpes på tog vil koste kr 20 mer. Kupongkort kan kjøpes i alle 
Narvesenkiosker og her er det mulig å reise fem ganger (to og en halv dag). 
Ved bruk av kupongkort må betjent vogn benyttes.

Det er overgang på enkeltbillett for reisende innen Akershus. Dette betyr at 
enkeltbillett og kupongkort kan benyttes som overgang i Oslo på buss eller 
sporveier.
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