
Praktisk informasjon:
Deltakeravgift ThsF medlemmer 200,- kroner
Deltakeravgift ikke-medlemmer 1000,- kroner
Elevmedlemmer i ThsF gratis

Påmelding:
Medlemmer:
MÅ melde seg på elektronisk.
Medlemmer som ikke har mottatt e-post, bør sjekke om den har havnet i søppelposten.

Ikke-medlemmer:
MÅ melde seg på ved å sende en e-post til thsf@parat.com.  Oppgi navn og e-postadresse.  
Skriv i emnefeltet: Påmelding ThsF-kongressen 2021

Det er IKKE mulig å få tilsendt faktura.

Påmelding er ikke fullstendig før ThsF har registrert at deltageravgiften er betalt.

Alle som har innbetalt deltakeravgift innen fristen 7. juni, vil i løpet av 14. juni få tilsendt lenke for pålogging til 
kongressen.

Innbetaling skjer til ThsF, kontonr 1644.28.49270.  
Merk innbetalingen med ThsF-kongressen 2021 og ditt navn. Kun en deltager pr innbetaling.

Har du spørsmål vedr påmeldingen kan du ringe 913 34 230.

ThsF-kongressen 2021

Økt kunnskap  
– faglig oppdatering

Anne Rønneberg
Tannlege Dr.philos
Universitetslektor på 
odontologisk institutt, UiO

Emma Kristvik Pettersen
Tannhelsesekretær
Tannhelsetjenestens 
kompetansesenter NN

Lene Helweg-Larsen
Seniorrådgiver
Helsedirektoratet

Helene Haver
Seniorrådgiver
Helsedirektoratet

Meld deg på nå!

Påmeldingsfrist  7. juni 2021

Medlemsrabatt 800 kroner
Meld deg inn i dag og få kongressen til medlemspris.

ThsF organiserer autoriserte tannhelsesekretærer og assistenter i tannhelsesekretærstillinger.

Som medlem vil du ha noen å spørre, du får gratis advokathjelp når du trenger det, samt flere 
gode medlemsfordeler.

Har du et trygt og godt arbeidsforhold allerede, er ThsF likevel yrkesorganisasjonen for deg.

Vi arbeider for vårt fag og at du skal ha en enda bedre arbeidshverdag.

Tannhelsesekretærenes Forbund inviterer alle tannhelsesekretærer og 
assistenter til ThsF-kongressen 2021

Digital på Zoom 
Tirsdag 15. juni 2021
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Påmelding og 

betalingsfrist  

7. juni

Horst Bentele
Seniorrådgiver 
Folkehelseinstituttet

Laila Aas
Tannhelsesekretær
DTK-Vatne

Wenche Husby
Tannhelsesekretær
Heimdal tannklinikk

Anne-Gro Årmo
Tekst i maskinskrift
www.thsf.no

Anne-Gro Årmo
Gjennomstreking
Sett inn, klikk på -istedet for ordet skrive

Anne-Gro Årmo
Gjennomstreking



 •  Hva betyr det når Helsedirektoratet bruker 
ordene «skal», «bør» og «kan» i sine 
normerende produkter? 

 •  Hvem har ansvaret for smittevern på 
tannklinikken? 

 •  Hva bør du gjøre om du opplever at 
smittevernet på tannklinikken du jobber 
ikke er i tråd med råd og anbefalingene til 
tannhelsetjenesten?

13:05 Pause

13:15 Kort gjennomgang av innholdet 
i faglig anbefaling for smittevern 
i klinisk odontologisk praksis og det 
påbegynte arbeidet med revidering 
og tydeliggjøring av innholdet.

 Seniorrådgiver Horst Bentele er utdannet 
hygienesykepleier, samt utdanning i internasjonal 
helse og i epidemiologi. Han har arbeidet som 
hygienesykepleier på Rikshospitalet og har nå vær 
ansatt i FHI, Folkehelseinstituttet, i 10 år.

14:05 Pause

14:15 Faglige anbefalinger for smittevern 
– Hvordan følge de praktisk i 
hverdagen?

 Tannhelsesekretær Laila Aas var ferdig 
utdannet i 1985 og har erfaring fra både privat 
og off. praksis. Hun har siden 1993 jobbet 
i Tannhelsetjenesten i Møre og Romsdal 
Fylkeskommune. Hun har vært tillitsvalgt siden 
2005 og er i dag 40% HTV for ThsF/Parat 
i Møre og Romsdal FK og jobber 60% som 
tannhelsesekretær. Laila har også hatt flere verv 
i sentralstyret i ThsF siden stiftelsen i 2007 og 
er nå sekretær i vårt sentralstyre. Hun sitter også 
som medlem og sekretær i ThsFs fagutvalg for 
utdanning og kompetanse.

 Tannhelsesekretær Wenche Husby, var ferdig 
utdannet i 1988 og har mange års erfaring fra 
privat praksis; allmenn, periodonti, kirurgi og 
kjeveortopedi. Hun har siden 2008 jobbet offentlig 
og jobber i dag som tannhelsesekretær i en 60% 
stilling i Trøndelag Fylkeskommune. Wenche 
har vært tillitsvalgt siden 2009 og har siden 
2019 vært 40 % frikjøpt som nestleder i ThsF. 
Hun er leder i ThsFs fagutvalg for utdanning og 
kompetanse.

15:00 Pause

15:10 Laila Aas og Wenche Husby fortsetter

16:00 Slutt

ThsF-kongressen 

15. juni 2021 
Webinar/Digital konferanse

Det er med stor glede ThsF inviterer 
deg til den 7. ThsF-kongressen. Denne 
kongressen blir som det meste annet 
i våre dager, heldigital. Vi hadde lenge 
ett håp om at innen juni 2021, så kunne 
vi arrangere en kongress hvor vi kunne 
møtes fysisk. Men i den situasjonen som 
ennå er og at vaksinasjonen ikke har 
kommet så langt som ønsket, er digitale 
løsninger eneste mulighet for ThsF til å gi 
dere faglig påfyll.

Gjennom et drøyt år med pandemi, som 
har gitt dere og tannhelsetjenesten 
store utfordringer, ønsker vi at årets 
kongress kan gi dere en dag med 
avbrekk fra utfordrende og slitsomme 
dager. Inspirasjon til å gi pasientene den 
beste behandlingen og faglig trygghet 
i arbeidshverdagen er tanken bak årets 
temaer. 

Tirsdag 15. juni

Digitalt på Zoom – lenke til arrangementet blir sendt ut til 
deltagerne mandag 14. juni

07:45 Pålogging åpner

08:00 Holdninger, handlinger og barrierer 
i klinisk praksis som er til hinder for 
å ivareta hensynet til barnets beste

 Anne Rønneberg er klinikksjef på odontologisk 
institutt ved UiO, klinikk for allmenn odontologi – barn. 
Anne ble uteksaminert som tannlege i 1988 og er 
Dr.philos, spesialist i pedodonti. Hun har i hele sitt 
yrkesaktive liv vært engasjert i barn og overgrep 
mot barn. Hun har arbeidet med hvordan vi som 
tannhelsepersonell kan oppdage disse og iverksette 
tiltak og samhandle med andre faggrupper, til beste for 
barna. 

08:45 Pause

08:55 Anne Rønneberg fortsetter

09:40 Pause

09:55 Den redde pasienten
 Tannhelsesekretær Emma Kristvik Pettersen, 

Har jobbet i 15 år som tannhelsesekretær. Arbeider 
nå i TOO-teamet på TkNN, hvor hun har vært ansatt 
siden 2010. Teamet holder kurs for andre TOO-team, 
hvor Emma har egne deler i kursprogrammet, og på 
kongressen i 2017 holdt hun et engasjerende foredrag. 
Hun har tidligere jobbet i både privat og offentlig 
tannhelsetjeneste og er nå også TV for ThsF/Parat på 
Tannbygget i Tromsø.

Ny kunnskap – faglig oppdatering

Årets kongress er todelt. Formiddagen er 
satt av til behandling av barn på en god 
måte slik at de ikke utvikler odontofobi og 
hvordan vi kan møte den redde pasienten 
i alle aldre. Etter lunsj vil det bli rykende 
fersk informasjon fra myndighetene om 
smittevernregler, -anbefalinger og -pålegg. 
Samt en god innføring i hvordan utøve 
dette i praksis.  

Vi gleder oss til å se dere og jeg ønsker 
dere alle velkommen til ThsF-kongressen 
2021.

ThsF – Synlige og likeverdige 
aktører i nasjonal tannhelse.

Program

E-post: thsf@parat.com

Vår hjemmeside: www.thsf.no
Besøk oss på Facebook

Medlemskap i en 
fagorganisasjon 
er din forsikring i 
arbeidslivet

Medlemsfordeler:

•  Fagbladet 
Tannhelsesekretæren, 
4 utgivelser pr år

•  Meget gunstige forsikringer 
i Gjensidige

•  En av markedets lavest priser 
på boliglån i Nordea Direct

•  Juridisk hjelp og bistand 
i arbeidsforhold

•  Privatrettslig bistand inntil 
1 time pr år

•  Utdannings og 
kompetansestipend

•  YS Pensjon

Med vennlig hilsen
Anne-Gro Årmo
Forbundsleder
Tannhelsesekretærenes Forbund

 Foredraget vil handle om den redde pasienten. Hun 
vil si noe om traumeforståelse, som kan hjelpe oss til 
å forstå den redde pasienten bedre, og om hvordan vi 
som team kan hjelpe de redde pasientene til å klare å 
gjennomføre tannbehandling. 

10:40 Pause

10:50 Emma Kristvik Pettersen fortsetter

11:35 Lunsj

12:05 Helsedirektoratets råd og anbefalinger 
til tannhelsetjenesten

 Seniorrådgiver Lene Helweg-Larsen, er utdannet 
tannlege, samt leder- og økonomidanning. Hun kom fra 
jobben som fylkestannlege i Oslo til Helsedirektoratet i 
2020.

 Seniorrådgiver Helene Haver, er utdannet tannlege, 
samt utdanning innen ledelse og kvalitetsutvikling 
i tannhelsetjenesten. Hun kom fra jobben som 
fylkestannlege i Rogaland til Helsedirektoratet i 2019.

 De vil sammen belyse følgende temaer:
 •  Koronaveilederen med anbefalinger til 

tannhelsetjenesten, er en nasjonal veileder – 
hvilken status har den? Kan man velge å ikke følge 
den? 

 •  Hva er forskjellen på en nasjonal veileder og en 
nasjonal faglig retningslinje? 

Påmelding og betalingsfrist  
7. juni




