
 

Den kroniske smertepasienten i 
odontologisk praksis 

 

I odontologisk hverdag er pasienter med langvarige eller varige orofaciale smerter et stort problem 

hvor en enten gir opp pasienten eller henviser ukritisk til tannlegespesialist. Som et eksempel er 

forekomsten av kjeveleddsdysfunksjon (TMD) oppgitt til omtrent 10-15 % av befolkningen, mens kun 

et fåtall får behandling for dette. En viktig hindring for behandling er mangel på en pålitelig 

undersøkelsesprotokoll. Klinisk undersøkelse, vurdering og beslutningsstrategier for behandling av 

orofacial smerte basert på en psykososial modell vil bli presentert. Kurset vil gi en orientering om 

evidensbaserte behandlingsforslag for pasienter med orofacial smerte. 

Kurset retter seg mot allmenntannlegen som får eller har pasienter med langvarige smerter fra 

kjever, kjeveledd eller munnområdet. Hensikten med kurset er å gi en oversikt over hvordan en 

diagnostiserer disse pasientene, hvilke egenskaper legemidler som kan lindre har, og hvordan en evt. 

skal henvise korrekt videre til medisinsk spesialisthelsetjeneste. 

Program  

8:30 - 9:00  Registrering og kaffe 

 

9:00 - 9:45  Hva er akutt smerte? (LAS) 

 

9:45 - 10:30  Hva er kronisk smerte? Diagnostikk og behandling av kroniske smerter (TL) 

 

10:30 - 11:15  Diagnostikk og behandling av kroniske smerter (TL) 

 

11:15 - 12:00  Hvilke egenskaper har legemidlene som brukes på kroniske smerter? (LAS) 

 

12:00 - 12:45  Lunsj 

 

12:45 – 13:30  Evidensbasert behandling og placebo (TL) 

 

13:30 – 14:15   Odontologiske begrensinger - Korrekte henvisningsrutiner – Oppsummering - (LAS 

og TL) 

 

Tidspunktene kan endres noe avhengig av forelesningene. 

  



 

Kursholdere 

Professor Thomas List (TL) 

Thomas List leder Avdeling for orofacial smerte og bittfysiologi, Universitetet i Malmö, Sverige. Hans 

forskning omfatter epidemiologiske studier av TMD hos voksne og unge, klinisk forskning omkring 

diagnoser og mekanismer for TMD og orofacial smerte, samt intervensjonsstudier for å undersøke 

smertelindrende effekter av farmakologiske, fysiske, adferdsmessige terapier mot orofacial smerte. 

Han har publisert mer enn 110 artikler og bok-kapitler innen disse emnene. Han sitter som ekspert I 

flere internasjonale og nasjonale forskningskomiteer og komiteer for vurdering av helseteknolgi. 

 

Professor Lasse A. Skoglund (LAS) 

Lasse A. Skoglund fagleder i farmakologi ved Seksjon for odontologisk farmakologi og farmakoterapi, 

Det odontologiske fakultet i Oslo. Han er spesialist i oral kirurgi og oral medisin og driver klinisk 

forskning på legemidler som påvirker behandlingsangst og pasientens tilstand etter kirurgiske 

inngrep.  

Kursinformasjon  

Målgruppe: Tannleger og tannpleiere i allmennpraksis. 

 

Kursavgift: 2700,- 

 

Arrangør: Seksjon for odontologisk farmakologi og farmakoterapi, IKO, Det odontologiske fakultet, 

Universitetet i Oslo. 

 

Sted:  Store auditorium, Det odontologiske fakultet, Geitemyrsveien 69/71. 

 

Dato: Lørdag, 24. mai 2014 

 

Kursstart:  Registrering fra 8:30 med kurstart 9:00.  

  

Kursbevis: Kursbevis med meriterende timer for den odontologiske 

etterutdannelse gis umiddelbart etter kursets avslutning. Kurset 

teller 5 timer i NTFs etterutdannelse. 

Påmelding  

KUN ELEKTRONISK PÅMELDING OG BETALING! 
 

Påmelding sendes som e-post til lasses@odont.uio.no t.o.m. 20. mai 2014. 

 

Etter påmelding sendes en elektronisk link for internettbetaling. Når internettbetaling er verifisert er 

du registrert som kursdeltager og får bekreftelse som gjelder som adgangstegn ved fremmøte.  

mailto:lasses@odont.uio.no

