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Møteinnkalling

Buskerud tannlegeforening inviterer til medlemsmøte 
på Hotvet gård, Hotvetveien 41, Drammen, 

torsdag 24. januar klokken 19:00

Program for kvelden:

Sak 1: Godkjenning av innkalling

Sak 2: Fagprogram:

HELFO - regelverket knyttet til hverdagsodontologi med Inger-Lise Mathiesen

Sak 3: Eventuelt

Rundstykker og kaffe serveres etter møtet.
Møtet er gratis for våre medlemmer.

Hjertelig velkommen!
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Kjære kolleger!
Godt nytt år! Julehøytid og noen late dager sammen med familien er alltid kjærkomment. 
Det gir oss energi til nye utfordringer. Jeg ønsker dere alle det beste for året som nylig 
startet. 

Januar betyr nye HELFO-takster. Også i år er regelverket forandret noe. Så jeg vil oppfor-
dre alle til å komme på årets første medlemsmøte for å få noen tips. Inger-Lise Mathiesen 
er en veldig spennende og engasjert foredragsholder. Så kom til Hotvet denne torsdags-
kvelden i januar.  Etter møtet blir det som alltid hyggelig samvær med gode kolleger. 

«Gjør kloke valg» er en kampanje mot overdiagnostikk og overbehandling. NTF har 
utviklet seks råd til tannleger i klinisk praksis med anbefalinger, undersøkelser og behand-
linger som kan være unødvendige og i verste fall skadelige. Camilla Hansen Steinum, 
president NTF, uttaler at målet er økt samspill mellom behandler og pasient, og enda 
høyere kvalitet i tannhelsetjenesten. 
Mer om dette kan dere lese på www.tannlegeforeningen.no/klokevalg.

God vinter! 

Anders Mjølstad
Nestleder BTF
mjoelstad@hotmail.com

Alle adresseendringer må gjøres via NTF sentralt
Husk å holde din epostadresse oppdatert for å motta BTF-bladet. Gå inn på «min side» 
på www.tannlegeforeningen.no eller ring 22547400 for å oppdatere din kontaktinfo. 
Du kan også sende en epost til post@tannlegeforeningen.no.

FORENINGSMELDINGER

Kryss av i kalenderen
Torsdag 24. januar klokka 19:00: Medlemsmøte på Hotvet gård
8.-9. februar: «Klækkenkurs», Klækken Hotell, Hønefos

APRIL

7
APRIL

97
APRIL

8
APRIL

7
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 Klækken kurset 2019 
 
Endodonti med Knoll og Tott 
 
Kursgivere

Thomas Hilmar Myrhaug 
Utdannet tannlege fra UiO i 2000 og har jobbet 
som privatpraktiserende tannlege i egen 
praksis siden da. Ferdig spesialist i endodonti i 
2010. I tillegg er han instruktørtannlege ved 
UiO, avdeling for endodonti, hvor han veileder 
studenter og spesialistkandidater. 
 
Knut Årving 
Utdannet tannlege ved UiO i 2003 og har 
jobbet som privatpraktiserende tannlege i Oslo. 
Ferdig spesialist i endodonti fra UiO i 2010 
Han jobber nå ved Oslo Endodontisenter og 
som instruktørtannlege ved UiO, avdeling for 
endodonti, hvor han veileder studenter og 
spesialistkandidater. 
 
Dette er et klinisk rettet kurs innen endodonti 
hvor det vil bli gått igjennom ulike 
behandlingsprinsipper, prosedyrer og 
prognoser med forankring i vitenskapen. 
Emner som vil bli belyst disse kursdagene er: 
 

• Diagnoser 
• Akuttbehandling 
• Kavumpreparering 
• Irrigasjonsmidler 
• Filsystemer 
• Rotfyllingsmaterialer 
• Revisjonsbehandling 
• Resorpsjoner 
• CBCT innen endodonti 
• Traume 
• Unge pasienter / barn 

 

 

 

Målgruppe 

Tannleger 
 

Tid  

Fredag 8 februar 2019 fra 10.00 til 17.00 
Lørdag 9 februar 2019 fra 09.00 til 13.00 
Registrering fra kl 09.00 fredag 
 
Sted 

Klækken hotell, Hønefoss 
 
Kursavgift 

Kr 1 900!
Etter påmeldingsfristen kr 2 500 
 
I tillegg til kursavgiften kommer:    
Enten: Overnatting og festmiddag fredag 
kveld. Enkeltrom 1650 kr per person  
Dobbeltrom  1450 kr per person 
Eller: Dagpakke (inkl lunsj fredag) 625 kr per 
pers for de som ikke overnatter. 
Dette registreres sammen med påmelding og 
gjøres direkte opp med hotellet.  
 

Vi følger NTF regler for avbestilling. 
 

Påmelding 

Påmelding via NTFs kurspåmelding på 
www.tannlegeforeningen.no. OBS! Vær nøye 

med å fylle ut detaljene ved påmelding. 
 
Påmeldingsfrist 

Vennligst send mail til kurskontakt 
(btfkurskontakt@gmail.com) innen 20. januar 

 
Nærmere opplysninger 

Kontakt kurskontakt: Cecilie Herbjørnsen!
e-post: btfkurskontakt@gmail.com 
mobil: 922 47 313 
 
 
 
Kurset  gir 10  timer
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Kjære kollegaer!
Godt nytt år til dere alle! 
Jeg håper at dere alle fikk en fin jul og nyttårsfeiring. 

Jeg må få gratulere vår fylkestannlege Berit Binde med jobben som 
direktør for tannhelse i den nye Fylkeskommunen Viken. 

Siden sist har jeg deltatt på ledersamling 9. og 10 november. 
Her samles alle lederne for lokal- og spesialistforeninger, alle utvalgene, valgkomiteen og 
hovedstyret. Det som ble veldig klart for meg er alle utfordringene NTF og vi som tannle-
ger står ovenfor. 
NTF har ansatt en politisk rådgiver, og det er ikke uten grunn. Det leveres ofte flere skrift-
lige høringssvar per måned og de må også delta på flere muntlige høringer. 
Selv om ikke alltid NTF sine ord blir hørt fullt ut kom det et gjennomslag 15. november 
og 13. desember. 
15. november ble det vedtatt på Stortinget at Regjeringen må, på innstilling fra Arbeider-
partiet, at det må komme tiltak om et bedre tannhelsetilbud til de som trenger det mest. 
Her i blant refusjonsordningen fra HELFO. 
13. desember kom innstillingen fra Blankholmutvalget. De konkluderer med at det er 
behov for en helhetlig gjennomgang av finansiering og regelverket for stønadsordningen 
til dekning av tannhelsetjenester. Utvalget mener også det er behov for en gjennomgang 
av de gruppene som i dag har rettigheter etter tannhelsetjenesteloven, og ønsker å se på de 
to områdene samlet. 
Selv om det vil ta tid, er jeg sikker på at vi alle, både i DOT og i privat sektor, må være 
innstilt og forberedt på endringer de kommende årene. 

Utdanningen ved de odontologiske fakultetene var også blant temaene. Kjønnskvotering 
og opptaksprøver er ting man nå vurderer. Lederen fra NTF-student imponerte meg stort 
med sitt innlegg. Jeg er helt sikker på at de vil bidra i veien videre på utdanningen. 

Regnskapsføreren i NTF hadde i 2018 bistått en av lokalforeningene gjennom året. 
Ut i fra dette kom de med flere anbefalinger til oss. Jeg er litt stolt når jeg som represen-
tant fra BTF kan huke av på så å si alle punktene. Med alle lover og regler i disse dager 
takker jeg våre kasserere som har gjort en utmerket jobb med å lete i jungelen av må og 
ikke må gjøres. 

Buskerud slås sammen med Østfold og Akershus. På nåværende tidspunkt er det ingen 
intensjon om at disse foreningene skal slås sammen. BTF kommer til å jobbe hardt for at 
vi skal få beholde vår forening som den består i dag med rak rygg og mange tradisjoner. 

Som alltid har HELFO regulert litt på skrift, innslagspunkt og takster. Det man spesielt 
skal legge merke til er at punkt 4 har nå overskriften «Infeksjonsforebyggende tannbe-
handling ved særlige medisinske tilstander». Oppramsingen av tilstander er fjernet.
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Det er bare uker igjen til Klækken! Håper dere er klare for noen fine og lærerike dager. 
Vi i styret gleder oss alltid like mye! 

Silje ☺ 

Presentasjon av foredragsholder 
Inger-Lise Mathiesen
Inger-Lise Mathiesen har vært både offentlig og privat tannlege i 
over 40 år, i tillegg til flere tillitsverv i foreningen.  
Hun har i mange år interessert seg for trygderefusjoner og regelverk. 
Ut fra egne kasus vil hun ta oss gjennom regelverket slik hun har 
erfart det. Det blir mange kliniske bilder som knytter regelverket til 
hverdagsodontologi. 

QuickSleeper 5
Utfører alle typer dental-
anestesi, inkludert 
ostesosentral anestesi, 
e�ektivt og komfotabelt.

Eksklusivt hos
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                                                                             ved Globus Tannhelse

Wit Kolodziej - spesialist i oralkirurgi og oral medisin

Medlem i den norske tannlegeforeningen (MNTF) 
Medlem i den oralkirurgisk forening (NFOKOM)
HELFO autorisert 

Kjære Kollega

  Jeg driver min virksomhet i lokalene til Globus Tannhelse på Strømsø, i samarbeid med tannlege der. Jeg tar imot 

henvisninger av pasienter for implantatkirurgi og oralkirurgisk behandling.! Hvis ønskes kan protetikken knytter til 

implantatarbeiden!utføres av tannleger i Globus Tannhelse også med HELFO-refusjon.! I samarbeid med 

anestesilege tilbyr vi behandling i intravenøs sedasjon. Ønsker du å henvise pasienter eller kun ønsker en vurdering, 

gjerne ta kontakt. Henvisninger kan sendes via email, pr post eller pr telefon.

Med vennlig hilsen 

Wit Kolodziej 

Kontakt-timebestilling

Vit Tannklinikk AS ved Globus Tannhelse

Torgeir Vraas plass 2, 3044 Drammen 

Hjemmeside: vittannklinikkas.no / globustannhelse.no

E-post: wit.kolodziej@gmail.com

Telefonnummer 

sentralbord: 32200040 

mobil: 94152105 

fax : 32200047 Vi har kort ventetid. 
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Referat fra Buskerud Tannlegeforening sitt julekurs. 
Hotvet Gård 10. 11. 2018
Julekurset i Buskerud Tannlegeforening ble åpnet av leder Silje Eikre. Kurset ble arrangert 
for første gang denne formiddagen, og erstattet BTF sin juleavslutning, som vanligvis har 
vært på kveldstid, og med mer sosialt enn faglig innhold. Eikre ønsket dagens kursholder, 
Margareth Kristensen Ottersen, velkommen, og lot Ottersen begynne sitt foredrag.

Ottersen er spesialist i kjeve- og ansiktsradiologi, og doktorgradsstipendiat ved det 
odontologiske fakultet i Oslo. I tillegg arbeider hun ved Kirurgiklinikken i Oslo, samt for 
Kongsberg Tannlegesenter. Tema for kurset var radiologi, med fokus på strålebruk, stråle-
vern og bruk av OPG og CBCT i klinikken.

Ottersen innledet med et kort historisk tilbakeblikk på strålevern, og manglende strålehy-
giene i radiologiens barndom, før hun gikk inn på den todelte klassifiseringen av stråle-
skader. Den første delen er sikre og direkte skader ved stor stråling, slik som ved f.eks. 
strålebehandling av kreft. Dette er ikke særlig aktuelt ved røntgen i tannlegepraksis, som 
har langt lavere stråledoser. Den andre del er tilfeldige skader, som kommer indirekte og 
senere, i form av kreft. Forskningen, blant annet på ofrene etter bombingen av Hiroshima 
og Nagasaki, viser at terskelen for langtidsskader, ligger på 100 millisievert. Dette svarer 
til stråledosen fra ca. 50000 tannrøntgenbilder.

Den lave stråledosen i de fleste orale røntgenundersøkelser kan illustreres ved å sammen-
ligne med bakgrunnsstråling. Bakgrunnsstråling består av blant annet radonstråling, 
kosmisk stråling og UV-stråling. Et vanlig bitewingbilde har en stråledose tilsvarende 
noen få timer med bakgrunnsstråling. 

Gode strålevernsrutiner er spesielt viktig i pedodontien, da stråling akkumuleres i kroppen, 
og øker risikoen for kreft senere hos stråleeksponerte barn. Prinsippet ”As Low As Diag-
nostically Achievable (ALADA)” er spesielt viktig ved røntgenundersøkelser av barn.

Neste tema i foredraget var juss, og Ottersen orienterte om lovverket, forskriften til loven, 
og om veilederen til forskriften. Denne veilederen i strålevern er lettlest og belyser kun de 
delene av forskriften som er relevant for tannbehandling.

Ottersen gikk deretter igjennom hvilke krav forskriften stiller til en tannlegepraksis, slik 
som krav om strålevernkoordinator, stråleskjerming, opplæring av personell, informasjon 
til pasienten samt merking og kontroll av røntgenapparatur. Godt strålevern er aller vik-
tigst for de som jobber ved en klinikk, og ikke pasientene, da det er de som arbeider som 
eksponeres over lengst tid, og risikerer mest hvis sikkerheten er dårlig.
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Godt beskyttelsesutstyr er viktig, og Ottersen gikk gjennom hvilke organer som er mest 
strålefølsomme ved tannrøntgen, og hvordan disse bør beskyttes. I tillegg understreket hun 
viktigheten av god beskyttelse av øynene ved bruk av herdelampe, for å forhindre øyeska-
der, slik som grå stær.

Fortsettelse neste side.
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Oralkirurg BJARTE GRUNG

Implantater
Dentoalveolær kirurgi

Transplantasjoner
Oralmedisinske utredninger

3D CT scann (conebeam CT) utføres for kollegaer 
på henviste pasienter i samarbeid med radiolog Per Nelvig

Drammen oralkirurgi
Torgeir Vraasplass 6, 3044 DRAMMEN

Timebestilling:
Mandag-fredag

Tlf. 32 27 67 50, Fax. 32 27 67 59
Hjemmeside: www.drammenok.no

Hva skjer ved tilsyn fra Statens strålevern? Ottersen forklarte om dette, og gikk gjennom 
kravene til rutiner og rapportering, samt de vanligst feilene som ble gjort. Det ble deretter 
en pause, med kaffe og wienerbrød.

Etter pausen ble strålevern i klinisk hverdag diskutert. Viktige begreper her er berettigelse, 
begrensning og optimalisering, og Ottersen forklarte hva dette innebar i klinikken, og 
illustrerte det med kliniske kasus.

Cone Beam Computer Tomography (CBCT) er i vinden, og Ottersen forklarte om hvordan 
CBCT fungerer, krav som stilles til klinikker som skaffer seg CBCT, om stråledosen fra 
CBCT, og om forskjellige CBCT-maskiner. CBCT gir gode, tredimensjonale bilder, og 
dette ble illustrert med spennende kliniske kasus der informasjon fra CBCT var av stor 
nytte innen diagnostikk og behandlingsplanlegging.

Ottersens gode, informative og velstrukturerte foredrag var med dette avsluttet, og hun 
ble takket av BTF-leder Silje Eikre for innsatsen. Møtet ble avsluttet med juletapas og 
muntert passiar.

Referent: Hallgeir Ulsaker
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Kjære kollegaer!

Spesialistklinikken Union Brygge AS er en moderne tannklinikk  
i Drammen sentrum. Vi er en ren spesialistpraksis og utfører  
periodontal behandling, protetisk behandling og implantat- 
behandling.

Vi er nå fire spesialister ved klinikken:

Spesialist i periodonti, Dr. odont. Thorarinn Sigurdsson
Spesialist i periodonti Kerstin Schander
Spesialist i periodonti Jon Flinth Vatne
Spesialist i oral protetikk Christine Dæhli Oppedal

Vi tar imot henvisninger for:

• Periodontal behandling inklusive mukogingival kirurgi
• Implantatbehandling (kirurgi og protetikk)
• Alle former for protetisk behandling

Vi tilbyr behandling med intravenøs sedasjon i  samarbeid med  
anestesilege Lars Lauritzen.

Med ønske om et fortsatt godt samarbeid!

HENVISNINGER SENDES TIL:

Spesialistklinikken Union Brygge AS
Grønland 40

3045 Drammen

Tlf: 974 74 300
Nettside: www.spesialistklinikken-unionbrygge.no

E-post: post@spesialistklinikken-ub.nhn.no



14Dental Sør AS | Postboks 901, 4509 Mandal | +47 38 27 88 88 | post@dentalnet.no

ISO 9001:2015

SYSTEMSERTIFISERT  

Hjelp oss å bli
grønnere
Dental Sør ble nettopp resetifi sert 
Miljøfyrtårn-bedrift, det forplikter!

Vi ønsker å spare miljøet ved å sende 
mindre papir. Vi vil også gi deg 
skreddersydd informasjon og gode 
tilbud i våre nyhetsbrev.

Melder du deg på innen 20. desember er 
du med i trekningen av en iPhone X, 
Samsung Galaxy note 8 eller Samsung S9+.

Gå inn på dentalnet.no/aktuelt og meld 
deg på i dag.

Alt til klinikken på ett sted! - Sjekk ut våre nettsider dentalnet.no
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Silje Eikre K:  Kongsberg Tannlegesenter, 
Leder  Nymoens Torg 6-8, 3611 Kongsberg            Tlf: 32 73 14 34
  P:  Daniel Barths vei 50B, 3612 Kongsberg               Mob: 467 97 703
 btfleder@gmail.com                     

Anders Mjølstad K:  Vikersundgata 28, 3370 Vikersund  Tlf: 32 78 74 69
Nestleder P:  Hallen gård, 3535 Krøderen  Mob: 414 47 270 
 mjoelstad@hotmail.com

Hallgeir Ulsaker K:  Drammen Tannlegesenter, 
Sekretær  Øvre Torggate 10, 3017 Drammen Tlf: 32 83 60 00
 P: Hamborggata 22a, 3018 Drammen Mob: 977 55 270
 btf.sekretaer@gmail.com

 
Kristine Mørland Block K:  Sætre tannklinikk, Pb 104, 3476 Sætre Tlf: 32 79 10 33
Kasserer P: Øvre Berget 12, 3440 Røyken Mob: 478 32 332 
 btf.kasserer@gmail.com

Cecilie Herbjørnsen K: Brage tannklinikk, 
Kurskontakt  Torgeir Vraas plass 6, 3044 Drammen  Tlf: 32 83 26 40
 P:  Styrmoesvei 18b, 3043 Drammen. Mob: 922 47 313
 btfkurskontakt@gmail.com

Kristin Grov K:  Hønefoss Tannklinikk,   
UTV-representant  Klinikkveien 2, 3515 Hønefoss  
 P: Jørgen Thonsvei 5, 3513 Hønefoss  Mob: 934 25 397
 kontor: kristin.grov@bfk.no
 privat: kristin_grov@hotmail.com

Elin Paulsrud K:  Kongsberg tannklinikk, 
Varamedlem  Chr. IV’s gate 6, 3616 Kongsberg Tlf: 32 86 83 00
 P:  Lafteråsveien 76, 3610 Kongsberg
 elinpau@hotmail.com

Btf´s STYRE:


