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Holmenkollsymposiet har vokst, og kommer nå i ny 
drakt, på nytt hotell. Nytt navn er NTFs symposium, og 
nytt sted er det nyåpnede Clarion Hotel The Hub midt i 
Oslo sentrum (tidligere Clarion Hotel Royal Christiania). 
Det er også spennende at vi for første gang har utar-
beidet en egen parallell for tannhelsesekretærer og 
assistenter på symposiet.

Tema for begge paralleller er «Den akutte pasient». 
Hovedfokuset er akutte tilstander innen odontologien, 
men vi vil også belyse generelle akutte situasjoner som 
kan oppstå under tannbehandling. Målet er et tann- 
helseteam som er enda bedre forberedt på akutte situa- 
sjoner som kan oppstå på tannlegesenteret – først og 
fremst innen odontologien, men også generelt. 

De to parallellene har felles innledning og avslut-
ning, og felles pauser og lunsj. Benytt anledningen til 
å besøke våre utstillere og oppdater deg på nye nye 
produkter. 

For tannlegene er symposiet delt inn i sekvenser – 
generell, smerte, traume og jus. Både ved generell- 

medisinske akutte situasjoner, og ved smerte og traume 
er det naturlig og nødvendig å involvere også andre 
grupper helsepersonell som foredragsholdere. Det er 
derfor flere nye spennende bekjentskaper du kan gjøre 
deg ved dette symposiet. 

Det er viktig å fremme akuttmedisinsk kompetanse og 
tverrfaglig samarbeid blant helsepersonell. Samtidig 
er det allmenntannlegen vi har hovedfokuset på, og vi 
kan love et symposium som er klinisk rettet. Det vil som 
vanlig være anledning til å stille spørsmål underveis.

For tannhelsesekretærer og assistenter tilbyr vi en 
skreddersydd parallell med fokus på læring og hvordan 
teamet sammen kan bli bedre rustet til å møte akutte 
situasjoner i klinikken.

Selv om faget er det viktigste, blir det ikke et ordentlig 
symposium uten god mat og underholdning (se mer 
informasjon om dette under). Vi håper dette, sammen 
med faglig påfyll og samvær med gode kolleger gir en 
minnerik opplevelse.

Velkommen til NTFs symposium i ny drakt!

Om hotellet og sosialt program
I mars 2019 åpnes dørene til det splitter nye hotellet   
Clarion Hotel The Hub! Nærmeste nabo er Norges største 
knutepunkt, Oslo Sentralstasjon.

På torsdag kveld inviterer vi til mat og 
underholdning i hotellets restaurant.  Vi 
er stolte av å kunne presentere Steinar 
Raknes under symposiets festmiddag. 
Raknes er en norsk jazzbassist i verdens- 
klasse - vokalist, låtskriver og komponist,  
og har spilt inn over 50 album, samt  
turnert over hele verden. Steinar er akt-
uell med nyutgivelsen “Chasing the real 
thing”.  
 

Tid: kl 1930 Sted: Clarion Hotel The Hub
 

Pris: 1100,- inkl. drikke  (ikke inkludert i kursavgiften)



Foredragsholdere

Hans Christian 
Sylvester-Jensen
Avdelingssjef, overlege og 
spesialist i plastikkirurgi, 
Haukeland Universitetssykehus

Ketil Moen
Spesialist i oral kirurgi og 
oral medisin, kjevekirur-
gisk avdeling, Sørlandet 
Sykehus, Arendal

Ulf Kongsgård
Overlege, professor 
dr.med, OUS/UiO

Henrik Syse
Filosof, forfatter og 
forsker 

Arne Tjølsen
Overlege, professor, 
Haukeland Universitets- 
sykehus, UiB

Borrik Schjødt
Psykologspesialist,  
Seksjon smertebehandling 
og palliasjon, Haukeland 
Universitetssykehus

Annika Rosén
Overtannlege, professor
Haukeland universitets- 
sykehus, UiB

Asgeir Bårdsen
Professor, Institutt for 
klinisk odontologi, UiB

Unni Endal
Spesialist i endodonti. 
Universitetslektor, UiO, og 
privatpraktiserende



Frode Øye
Spesialist i oral kirurgi og oral 
medisin, privatpraktiserende, Oslo

Lise Thorsen
Tannpleier, Kjevekirurgisk 
avdeling, Haukeland Universi-
tetssykehus

May-Helen Losoa Forsberg
Operasjonsykepleier,  
Odontologisk fakultet, UiO 

Tore Grøtholm
Seniorrådgiver/advokat,  
Norsk pasientskadeerstatning

Dag K. Nilsen
Advokat
Den norske tannlegeforening

Pål Galteland
Avdelingsoverlege, 
kjeve-ansiktskirurgisk avd, 
OUS Ullevål

Dagmar Fosså Bunæs
Spesialist i periodonti, 
førsteamanuensis UiB, 
privatpraktiserende

Tove Iren Wigen
Spesialist i pedodonti, 
førsteamanuensis, UiO

Thomas Brox
Spesialist i oral kirurgi og  
oral medisin, TkNN og UNN

Arne Lund
Privatpraktiserende  
tannlege, Bergen

Tom Paulseth
Privatpraktiserende
Instruktørtannlege, UiB



Arrangementskomite 

Sigbjørn Suk Løes
Moderator 
Førsteamanuensis, avdelingssjef 
Kjevekirurgisk avd., Haukeland  
Universitetssykehus, UiB

Tom Paulseth
Moderator  
Privatpraktiserende
Instruktørtannlege, UiB

Torgils Lægreid
Moderator 
Privatpraktiserende  
Førsteamanuensis, UiB

FØLG NTF PÅ 
FACEBOOK!

Ikke gå glipp av nyttig informasjon!

www.facebook.com/dennorsketannlegeforening

Arne Lund
Privatpraktiserende
tannlege, Bergen

Øyvind Asmyhr 
Fagsjef NTF 

Vibeke Lochner
Spesialrådgiver NTF 

Elisabet Jonsson
Leder NTFs fagnemnd 



Program torsdag 14. mars - tannleger

kl 0900

kl 1000

kl 1010

kl 1020

kl 1050

kl 1130

kl 1200

kl 1245

kl 1300

kl 1400

Registrering 

Velkommen v/Øyvind Asmyhr, fagsjef NTF

Innledning v/moderatorer

Om mennesker i nød: Etiske og moralske imperativer
I foredraget reflekteres det rundt forholdet mellom den som skal hjelpe og den som har et 
akutt og dramatisk behov for hjelp. Hvordan virkeliggjør vi det beste i vår yrkesetikk nettopp i 
slike møter - og hva har vi å lære av andre som har gjort en særlig innsats i slike situasjoner?
Henrik Syse

Pasientevaluering. Akuttsituasjoner
Flere akuttsituasjoner kan oppstå på tannlegekontoret. Eksempler er besvimelse, hyperventil-
ering, allergiske reaksjoner, epileptiske anfall, diabetes (hypoglykemi), astma, stroke, angina 
pectoris, hjerteinfarkt og - mest fryktet, hjertestans. Tannlegen må holde seg faglig oppdatert 
også i akuttmedisin, og beherske noen enkle behandlingsprinsipper. Man skal alltid ringe 113 
når liv eller helse er i fare, men man må ha en plan for hva som skal gjøres mens man venter 
på hjelp. Noe akuttmedisinsk utstyr er nødvendig. En god plan, team-arbeid og trening er ofte 
avgjørende. Akuttmanualer kan være nyttig. Risikovurdering av hver enkelt pasient er viktig før 
behandling og gjøres lettest ved avkrysning i en egenerklæring. 
Ulf Kongsgård
 
Kaffepause 

Infeksjoner/Sepsis
Foredraget vil belyse diagnostikk og behandling av orofaciale infeksjoner, alt fra de som  
kan behandles på det lokale lege- eller tannlegekontor til de pasienter som krever sykehus- 
innleggelse. Temaet vil bli belyst både fra kjevekirurgisk- og plastikk kirurgisk side.
Ketil Moen/Hans Christian Sylvester-Jensen

Oppsummering/Spørsmål

Lunsj
 
Smerte – smertediagnostikk
Hva er det nevrobiologiske grunnlaget for smerte? Hva er forskjellene mellom nosiseptiv 
smerte, som skyldes pågående stimulering av vevet, og ikke-nosiseptiv smerte, som kan finnes 
uten at det er vevspatologi der smerten oppleves. En del slike smerter kan være nevropatiske 
og skyldes skade på eller sykdom i nevroner. Utfordringene med langvarige smerter diskuteres 
også, samt hvordan mekanismer i nervesystemet kan bidra til smerte.
Arne Tjølsen



Orofacial smerte
Langvarig orofacial smerte kan være vanskelig å finne årsak til. Pasientene som er svært plaget 
blir oftest kasteballer mellom helsetjenesten og tannhelsetjenesten for å finne rett diagnose og 
behandling. Viktigheten av tidlig utredning for disse pasientene vil bli presentert. Den Nasjon-
ale Behandlingstjenesten for uavklarte smerter i ansikt og kjeve ble startet i fjor på Haukeland 
Universitetssjukehus, der tverrfaglig utredning av pasienter med orofacial smerte utføres.
Annika Rosén

Psykologiske aspekter ved smerte
Hvordan kan smerte forstås i et bio-psyko-sosialt perspektiv? Smerte påvirkes både av  
kroppslige, psykologiske og sosiale prosesser. Ulike tanke-, følelses- og handlingsmessige  
forhold kan påvirke både akutte og langvarige smerter. Det blir skissert hvordan man kan 
påvirke smerte gjennom ulike psykologiske prosesser, og de vanligste tiltakene for å hjelpe 
pasienten til å mestre sine plager.
Borrik Schjødt

Infraksjoner
Med godt operasjonslys og lupebriller ser vi ofte infraksjoner. Det synes som om det har vært 
en økning av dette de senere årene uten at vi kan peke på noen spesifikk årsak. Symptomer 
relatert til tenner med infraksjoner kan være diffuse og vanskelige å lokalisere, og behandlin-
gen av disse er ofte utfordrende. Hvilke tenner er mest utsatt? Er det amalgamfyllingene som 
er synderen? Skal vi behandle eller observere? Må tannen rotfylles? Foredraget vil belyse og 
forsøke å svare på dette.
Arne Lund 

Kaffepause

«Jeg har vondt i en tann, men tannlegen kan ikke hjelpe meg!»
Diagnose av smertefulle tenner har vi lært gjennom vår tannlegeutdannelse, men når vi ikke 
kan finne noen kliniske eller røntgenologiske tegn som passer med våre tanndiagnoser, blir det 
ofte vanskelig å kunne tilby pasienten en behandling som vil kunne avhjelpe smerten.
Vi skal her ta for oss hva som skiller en odontogen- fra en non-odontogen årsak til en smer-
tefull tann. Dette vil kunne hjelpe tannlegen til både å forklare pasienten hvordan smerten 
oppstår, og å hjelpe pasienten videre på sin vei for å få hjelp for sine plager.
Unni Endal

Medikamentell smertebehandling
Smerter må oftest behandles gjennom flere modaliteter, og medikamenter er en av disse. 
Medikamenter som kan lindre smerter har svært forskjellige virkningsmekanismer. Sammen-
hengen mellom årsaken til smerten og effekten av forskjellige medikamenter er ikke svært god 
hos den enkelte pasient, men likevel kan man til en viss grad velge smertelindrende preparat 
ut fra det man tror er årsaken til og mekanismene bak smertene. Disse medikamentgruppene 
blir omtalt: Generelle analgetika: paracetamol, NSAIDs, opioider. Midler mot ikke-nosiseptiv og 
nevropatisk smerte: antidepressiva, antiepileptika.
Arne Tjølsen

Oppsummering/Spørsmål

kl 1420

kl 1440

kl 1500

kl 1520

kl 1550

kl 1610

kl 1630 - 1700



Program fredag 15. mars - tannleger

kl 0900

kl 0920

kl 0940

kl 1020

kl 1050

kl 1120

kl 1140

kl 1200

kl 1300

Innledning v/moderatorer

Hvem gjør hva? 
En ansiktsskade ledsages ofte av tannskader. Denerverte tenner kan være problematiske å be-
handle og diagnostisere. Tenner i bruddspalten lever ofte farlig. Hva er allmenntannlegens rolle 
i disse tilfellene? 
Thomas Brox

Dentale traumer – hvordan diagnostisere, og utføre adekvat førstehjelp? 
Akuttbehandling av dentale traumer er noe alle tannleger må være beredt til å utføre, og noen 
skader har behov for rask behandling. Korrekt diagnose er nøkkelen til å få planlagt og utført 
adekvat førstehjelp, samt for videre oppfølging av tannskaden. Foredraget vil gi en oversikt 
over hvordan man kan gå frem for å sikre en strukturert undersøkelse som leder frem til kor-
rekt diagnose og derved adekvat førstehjelp. Ulike skadetyper vil bli gjennomgått med henblikk 
på hvor raskt det er nødvendig å gi akuttbehandling. 
Tove Wigen

Kaffepause
 
Endodonti ved traumer
Tannskader krever ulik behandling og har ulik prognose. Foredraget vil belyse ved hvilke tann-
skader vi skal forvente behov for endodontisk behandling på kort eller lang sikt, og når det 
haster med endodontisk intervensjon. Indikasjoner for alternativer til konvensjonell rotbehan-
dling vil også bli gjennomgått.
Asgeir Bårdsen

Fra “midlertidig” til “permanent” restaurering
Alternative løsninger for et best mulig resultat. Hvilke elementer påvirker vårt valg av  
restaureringsmetode og -materiale?
Tom Paulseth

Akutt periodontitt 20 
Akutte periodontale lesjoner, som abscesser og nekrotiserende periodontal sykdom, er noen 
av de kliniske situasjonene innen periodonti der det er behov for akutt hjelp. Pasientene tar 
da oftest kontakt med tannlegen på grunn av smerter. I slike situasjoner kan nedbrytning av 
periodontalt vev skje svært raskt, noe som gjør at korrekt diagnose med påfølgende behandling 
blir ekstra viktig. I foredraget vil diagnostikk og behandling av akutte periodontale lesjoner 
eksemplifiseres ved hjelp av kasuistikker.
Dagmar Bunæs

Lunsj
 
Oppsummering/Spørsmål



Bløtdelsskader i ansikt - hvordan håndtere akuttfasen og den videre behandlingen
Ansiktsskader forekommer hyppig i samfunnet vårt. Alt fra et lite sår til svære skader som også 
inkluderer viktige strukturer. Den primære behandlingen på skadestedet er i prinsippet lik ved 
alle skader, og denne undersøkelsen/behandlingen vil avgjøre hvordan det videre forløpet skal 
se ut. Mindre skader behandles gjerne på legevakt eller hos tannlege. Vi skal gå gjennom noen 
grunnleggende behandlingsprinsipper som man kan bruke i møtet med denne pasientgruppen.
Hans Chr Sylvester Jensen

De store skadene
Det gis en innføring i behandling av alvorlige ansiktsskader på sykehus. Hvordan foregår  
akuttbehandling av alvorlige ansiktsskader, med sikring av luftveier, blødningskontroll og  
orbitaskader? Prinsipper for rekonstruksjon av alvorlige ansiktsskader gjennomgås også,  
inkludert skuddskader. Det vil bli vist kasuistikker.
Pål Galteland

Kaffepause

Når har vi plikt til å hjelpe?
Har tannleger plikt til å hjelpe ved akuttsituasjoner som oppstår i fritiden? 
Hvilke plikter og risiko finnes ved akuttsituasjoner på klinikken?
Hva er din plikt til å hjelpe, samt risiko og konsekvenser for forbrukerrettigheter og  
erstatningsansvar ved behandling av pasienter med protetiske arbeider fra utlandet? 
Dag K. Nilsen, Tore Grøtholm

Traumepasientens økonomiske rettigheter – yrkesskade, skoleskade, forsikring 
Tannskader kan gi store økonomiske konsekvenser for pasienten. Hva er tannlegens rolle i å 
sikre traumepasientens økonomiske rettigheter for fremtiden? Hva må vi huske å informere 
pasienten om, og hvilke tidsfrister må vi forholde oss til?
Tove Wigen

Oppsummering

kl 1330

kl 1350

kl 1410

kl 1440

kl 1520

kl 1540 - 1600



Program torsdag 14. mars - tannhelsesekretærer 
De blå sekvensene er felles for tannleger/tannhelsesekretærer

kl 0900

kl 1000

kl 1010

kl 1020

kl 1050

kl 1130

kl 1200

kl 1300

kl 1400

kl 1440

Registrering 

Velkommen v/Øyvind Asmyhr, fagsjef NTF

Innledning v/moderatorer

Om mennesker i nød: Etiske og moralske imperativer
I foredraget reflekteres det rundt forholdet mellom den som skal hjelpe og den som har et akutt 
og dramatisk behov for hjelp. Hvordan virkeliggjør vi det beste i vår yrkesetikk nettopp i slike 
møter - og hva har vi å lære av andre som har gjort en særlig innsats i slike situasjoner?
Henrik Syse

Pasientevaluering. Akuttsituasjoner
Flere akuttsituasjoner kan oppstå på tannlegekontoret. Eksempler er besvimelse, hyperventil-
ering, allergiske reaksjoner, epileptiske anfall, diabetes (hypoglykemi), astma, stroke, angina 
pectoris, hjerteinfarkt og - mest fryktet, hjertestans. Tannlegen må holde seg faglig oppdatert 
også i akuttmedisin, og beherske noen enkle behandlingsprinsipper. Man skal alltid ringe 113 
når liv eller helse er i fare, men man må ha en plan for hva som skal gjøres mens man venter 
på hjelp. Noe akuttmedisinsk utstyr er nødvendig. En god plan, team-arbeid og trening er ofte 
avgjørende. Akuttmanualer kan være nyttig. Risikovurdering av hver enkelt pasient er viktig før 
behandling og gjøres lettest ved avkrysning i en egenerklæring. 
Ulf Kongsgård

Kaffepause    

Hvordan møte pasienter i en akutt situasjon? 
Hvordan kan du best samhandle med redde og opprørte personer? Vi gjennomgår strategier for 
å møte, roe og ivareta engstelige pasienter. Hva gjør angst med oss – kort om angst og fobi.
Hvordan kan psykologiske tiltak dempe smerte?
Borrik Schjødt 
 
Lunsj    

Akutte situasjoner i tannbehandling
Vi går igjennom de mest vanlige tilstandene innen tannhelse der pasienten ikke kan eller bør 
vente med å bli behandlet. Vi peker på foretrukket behandling og fallgruver. 
Thomas Brox 

Akutt periodontitt
Akutte periodontale betennelser som abscesser og nekrotiserende periodontal sykdom er noen 
av tilstandene innen periodonti der det vil være behov for akutt hjelp. Pasientene tar da oftest 
kontakt på grunn av smerter. I slike situasjoner kan nedbrytning av periodontalt vev skje svært 
raskt, noe som gjør at det er ekstra viktig med riktig diagnose og behandling. Det vil bli vist 
eksempler fra klinikken.
Dagmar Bunæs 



kl 1520

kl 1550

kl 1630

kl 1700

kl 1930

Kaffepause
    
Tannskader: diagnostikk og akuttbehandling 
Akuttbehandling av tannskader er noe alle tannklinikker må være beredt til å utføre, og noen 
skader har behov for rask behandling. Korrekt diagnose er nøkkelen til å få planlagt og utført 
riktig førstehjelp, samt for videre oppfølging av tannskaden. 

Foredraget vil gi en oversikt over hvordan man kan gå frem for å gjøre en riktig undersøkelse som 
leder frem til diagnose og nødvendig førstehjelp. Ulike skadetyper vil bli gjennomgått med fokus 
på hvor raskt det er nødvendig å gi akuttbehandling.
Tove Wigen 

Oppsummering/Spørsmål  

Avslutning  

Middag    



Program fredag 15. mars - tannhelsesekretærer
Fra “midlertidig” til “permanent” restaurering
Alternative løsninger for et best mulig resultat.
Hvilke elementer påvirker vårt valg av restaureringsmetode og -materiale?
Tom Paulseth   

Stikkskade! Hva gjør vi nå?
Stikkskader forekommer av og til i tannlegepraksis, og mange opplever dette som dramatisk. 
Hva er korrekt førstehjelp ved stikkskade, og hvordan vurderes smittefare? Hvilke tester skal 
man ta og når, og hvordan skal skaden dokumenteres? Hvilke vaksiner er aktuelle for å fore- 
bygge smitte?
May-Helen Losoa Forsberg
 
Kaffepause    

Innføring i medikamenter, og viktige punkter på helseskjemaet
Hva er de vanligste medisinske problemstillinger i tannlegepraksis? Hvilke medisiner og helse-
messige utfordringer er det viktig å ta hensyn til før og etter behandling? Eventuelt: Hvilke 
medisiner til «akutt-bruk» er det lurt å ha på tannlegekontoret, og i hvilke situasjoner kan det 
bli aktuelt å bruke dem? 
Ketil Moen 

Lindrende behandling av akutte slimhinnelidelser
Akutte slimhinnelidelser oppstår gjerne som følge av kreftbehandling, f. eks. stråling eller cel-
legiftbehandling. Dette kan være til betydelig plage for pasienten og utgjør en generell helse-
risiko og kan kompromittere selve kreftbehandlingen. Det er derfor viktig at denne typen plager 
behandles på en god og effektiv måte. Generell munntørrhet og såre slimhinner kan for øvrig 
oppstå som følge av mange årsaker, og er et stort problem særlig i den eldre delen av befolk-
ningen. Mange av metodene som benyttes for å hjelpe kreftpasienter kan også brukes på disse 
pasientgruppene. Foredraget vil gi tips om munnstell og tilgjengelige midler på markedet med 
effekt på såre slimhinner i munnhulen.
Lise Thorsen 
 
Lunsj 
   
«Akutte» kirurgiske problemstillinger – hva trenger vi? 
Et klinisk fokusert foredrag hvor ulike akutte situasjoner i kirurgisk praksis blir gjennomgått 
med bilder og film. Det vil bli lagt vekt på bla. oppdekking, kirurgisk teknikk og forslag til utstyr 
slik at tannhelsesekretæren i team med allmennpraktiserende tannlege kan få tips til håndter-
ing av akutte situasjoner ved kirurgiske inngrep i munnhulen.
Frode Øye 

Oppsummering/Spørsmål 
 

kl 0900

kl 0940

kl 1020

kl 1050

kl 1130

kl 1200

kl 1300

kl 1400



Kaffepause

Når har vi plikt til å hjelpe?
Har tannleger plikt til å hjelpe ved akuttsituasjoner som oppstår i fritiden? 
Hvilke plikter og risiko finnes ved akuttsituasjoner på klinikken?
Hva er din plikt til å hjelpe, samt risiko og konsekvenser for forbrukerrettigheter og  
erstatningsansvar ved behandling av pasienter med protetiske arbeider fra utlandet? 
Dag K. Nilsen, Tore Grøtholm

Traumepasientens økonomiske rettigheter – yrkesskade, skoleskade, forsikring 
Tannskader kan gi store økonomiske konsekvenser for pasienten. Hva er tannlegens rolle i å sikre 
traumepasientens økonomiske rettigheter for fremtiden? Hva må vi huske å informere pasienten 
om, og hvilke tidsfrister må vi forholde oss til?
Tove Wigen

Oppsummering

kl 1410

kl 1440

kl 1520

kl 1540 - 1600

De blå sekvensene er felles for tannleger/tannhelsesekretærer



Utstillere

COLGATE
Velkommen til Colgate’s stand der vi vil fortelle om vår nye  
banebrytende teknologi som setter en ny standard for tannpasta.  
Vi har også med spennende goodiebags og vareprøver til alle som 
besøker oss. 

www.colgate.no 

DENTALVAREHUSET 

Dentalvarehuset AS har mer enn 85-års erfaring innen dental- 
bransjen i Skandinavia. Våre underavdelinger består av tidligere kjente 
selskaper som Online-Depots, ODI og Praktident. Hvert av de tidligere 
selskapene var spesialister på sitt fagfelt innen Tannlege, Kjeveortopedi, 
Tanntekniker og Service – samt klinikk design med fokus på ergonomi 
og spesialtilpasning. Nå er vi alle samlet i Dentalvarehuset AS.

www.dentalvarehuset.no 

PLANDENT

Plandent har det bredeste utvalget i produkter og tjenester for en  
enklere og bedre hverdag på klinikkene. Du kan snakke med oss om  
forbruksvarer, utstyr, programvare, protetikk, moderne bestillings- 
løsninger og alt du trenger for å drive en moderne klinikk. 

www.plandent.no 

SVEA FINANS
I samarbeid med Opus Dental har vi utviklet en kundevennlig og effektiv 
utsjekksløsning for tannlegepasienter og tannleger.  Med denne løsnin-
gen kan pasienten din gå rett ut fra klinikken etter behandling, og du 
kan ta imot neste pasient med det samme. Løsningen er fullintegrert i 
Opus Dental og krever ingen installasjon eller hardware. Kom og besøk 
oss på stand for ytterligere info og en hyggelig prat.

www.sveafinans.no 



TECHNOMEDICS 

Kom og prøv det nyeste innen lupebriller; Kepler Advanced fra ExamVi-
sion. Eneste lupe på markedet med 4 ulike forstørrelser: 3.6x, 4.5x, 5.5x, 
6.4x. Skift forstørrelse ved hjelp av Turn’N’Click systemet. Vri til du hører 
et klikk og du er over på neste forstørrelse.

www.technomedics.no

ORAL B 
Forskning viser at elektriske tannbørster- som en Oral-B ocillerende- 
roterende elektrisk tannbørste reduserer plakk og gingivitt mer effektivt 
enn en manuell tannbørste, både på kort og lang sikt. Velkommen til oss 
på stand!

www.oralb.no 

RESURS BANK 

Resurs Bank er den ledende partner for betalingsløsninger til hundre-
talls butikkjeder over hele Norden. Tilby dine kunder en kostnadsfri 
faktura og mulighet for rentefri delbetaling, helt uten risiko og kostnad 
for klinikken.

www.resursbankno 

COLTENE 

Coltene er et børsnotert sveitsisk selskap som opererer internasjonalt i 
dentalindustrien, med fokus på innovasjon, bærekraft og langsiktighet.
Coltene ønsker å delta med utstilling på dette symposiet da Coltenes 
kjerneverdier består av estetikk, kvalitet og etikk.

www.coltene.com

TECHNOMEDICS

TECHNOMEDICS

STRAUMANN 

Din totale leverandør av tannimplantater, biomaterialer og digitale  
løsninger. Besøk standen vår for en faglig prat og et godt tilbud.
www.straumann.no



Kursavgift
 
Parallell for tannleger
Kr 7200 inklusiv lunsj begge dager, før fristen 4. februar.
Etter fristen øker kursavgiften med kr 500.
Ikke-medlemmer betaler dobbel kursavgift.

Frem til påmeldingsfristen er symposiet forbeholdt NTFs medlemmer.
Etter fristen åpnes det for andre. 

Parallell for tannhelsesekretærer
Kr 4600 inklusiv lunsj begge dager, før fristen 4. februar.
Etter fristen øker kursavgiften med kr 500.

Sosialt program
Middag med underholdning 
Tid: kl 1930 Sted: Clarion Hotel The Hub 

Pris: 1100,- inkl. drikke  (ikke inkludert i kursavgiften) og må hukes av som en opsjon i påmeldingen.

Generell informasjon

NTFs
SYMPOSIUM

Tid
Torsdag 14. mars kl 1000 – 1700 og
fredag 15. mars kl 0900 – 1600

Sted
Clarion Hotel The Hub,  
Biskop Gunnerusgt. 3, Oslo

Påmelding
www.tannlegeforeningen.no

Det vil være deltakerbegrensning på begge 
parallellene.

Påmeldingsfrist
4. februar 2019

Overnatting
Det er reservert en del rom på hotellet, noen fra onsdag til fredag og noen fra torsdag til fredag.  

Hotellreservasjoner gjøres via www.nordicchoicehotels.no  
- her legges inn ønskede datoer og kode for arrangementet; NOTA.  
(Bookingkoden legges inn der det står “Har du en booking- eller rabattkode?”)

ver. 19.12.2018


