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Møteinnkalling

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

torsdag 4. april klokken 18:30.

Program for kvelden:

Sak 1:  Godkjenning av innkalling

Sak 2:  Generalforsamling, dagsorden:
 Årsberetning
 Regnskap
 Budsjett
 Fastsettelse av kontingent
 Rapport fra BTFs klagenemnd 

Sak 3:  Valg
 Sittende styre er valgt for to år og er således ikke på valg i år. 
 Valgkomitéens innstilling:
 Referenter:  Sigrid Bohne-Friberg (ny), 2 år
 Line Gabriella Nagy (ny), 2 år
 Valgkomité:  Frank O. Nygård (gjenvalg) - privat tannlege
 Halvard Vik (ny) - privat tannlege
 Torunn W. Finnerud (ny) - offentlig tannlege

Sak 4:  Eventuelt

Sak 5:  Fagprogram: 
 Litt praktisk info om noen problemområder innen 
 odontologisk farmakologi
 - Når mitt valg av smertestillende ikke virker
	 -	Inflammasjonstilstander	i	slimhinnen
 - Hva bør jeg ha i skapet av legemidler?
 - Er de nye antitrombotiske legemidlene et problem i tannlegepraksis?
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Kjære kolleger!
Årets Klækkenkurs er historie. Det er veldig gledelig at så mange fra Buskerud deltar på 
kurs. I bladet finnes et referat og mange bilder. Vi håper at enda flere lar seg friste til å 
melde seg på neste år. Takk til dere alle for to flotte dager. 

Våren nærmer seg, og det betyr generalforsamling. 
Alt av interesse til møtet finnes i bladet. 
Vi håper at flest mulig finner veien til Drammen denne kvelden. Lasse Skoglund gleder vi 
oss til å høre. Det blir helt sikkert et lærerikt kurs. 

Munnhelsedagen er 20. mars. Dårlig munnhelse og manglende tenner er ofte svært synlig 
og kan forsterke skillet mellom “oss” og “dem” - noe som kan føre til utenforskap. 
Dette er et viktig tema som Den norske tannlegeforening og Det odontologiske fakultet 
ved Universitetet i Oslo går sammen om å belyse i årets markering av Munnhelsedagen 
2019. 

Og som før vil jeg minne om betydningen av tilbakemeldinger. 
Vi ønsker å lage et blad som dere finner nyttig. Takk!

Jeg ønsker dere alle en fortsatt 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 4. april 2019 klokka 18:30: 
Medlemsmøte med generalforsamling på Hotvet gård 

APRIL

7
APRIL

97
APRIL

8
APRIL

7
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Kjære kollegaer!

I skrivende stund laver snøen ned og 5-mila fra Holmenkollen går på 
tv-skjermen. 
Etter de siste ukene med mye ski på tv, må det være lov å være litt stolt 
av å være norsk. Som vår tidligere statsminister Gro Harlem Brundt-
land sa: Det er typisk norsk å være god. 

Kvinnedagen kan heller ikke gå stille forbi! Gratulerer med dagen til alle mine 
kvinnelige kollegaer. NTF ble etablert 1884. Da hadde Norge 3 kvinnelige tannleger. 
De fikk ikke delta på stiftelsesmøte, men likevel var de foregangskvinner. 
I dag er majoriteten av medlemmene i NTF kvinner. 55 % i 2018. Buskerud har 
173 damer som er medlemmer, det tilsvarer 58 % av alle våre medlemmer. 

NTF, med hovedstyre i ledelsen, fikk sist representantskapsmøte i 2017 i oppgave å lage 
nye vedtekter og instrukser anno 2019. Resultatet av arbeidet blir lagt ut i løpet av de 
neste ukene på NTF sine hjemmesider. Så jeg oppfordrer dere til å logge dere inn, finne 
dokumentene og lese gjennom dokumentet om hvilke endringer som er gjort. 
All informasjon er samlet i dokumentet Høring. Mange av dere har mye erfaring fra 
forskjellige deler av vårt fag og arbeid, så alle innspill er viktig. Dere kan enten sende 
innspill direkte til NTF eller ta kontakt med oss i styret så skal vi ta det videre. 

Tusen takk til dere alle som var på årets Klækken! Jeg dro hjem med et stort smil om 
munnen. Hyggelig å se gamle kjente igjen og ikke minst se noen nye ansikter. 
Takk til styret, spesielt til kurskontakt Cecilie for godt jobbet. 

Tema for neste års kurs blir kirurgi. Hold av 7. og 8. februar 2020, så møtes vi på 
Klækken igjen! 

Neste gang vi ses er det generalforsamling i BTF. I år er det kun noen få valg, men fortsatt 
viktig å delta. Etterpå kommer Lasse Skoglund. Her er det bare å glede seg. 
Håper jeg ser mange av dere. 

Silje ☺ 
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Presentasjon av foredragsholder 
Lasse Skoglund
Professor i farmakologi og fagleder farmakologi, Seksjon 
for odontologisk farmakologi og farmakoterapi, Institutt for 
klinisk farmakologi, Det odontologiske fakultet, UiO

Spesialist i oral kirurgi og oral medisin (Norge)

Spesialist i oral kirurgi (United Kingdom)

Spesialutdannelse i farmakologi og toksikologi

Spesialutdannelse i sedasjon og smertebehandling 
 (University College London Eastman Dental Institute)
 
 Fellow Dental Surgery Royal College of Surgeons (England)

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

Eksklusivt hos
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Referat fra Buskerud Tannlegeforening sitt 
medlemsmøte. Hotvet Gård 24.01.19

Kveldens møte ble innledet av kurskontakt Cecilie Herbjørnsen, som ønsket 
møtets kursholder, Inger Lise Mathisen, velkommen. Mathisen, som er 
vokst opp på Modum, har drevet allmennpraksis i flere år, hatt mange verv 
i tannlegeforeningen, vært sensor ved tannlegeutdannelsen i Oslo, og er nå 
med å utvikle veiledere for god klinisk praksis for helsedirektoratet.

Temaet for kveldens møte var Helfo, der Mathisen gikk gjennom de forskjellige innslag-
spunktene i Helfo, illustrert av kliniske kasus. Det er få endringer i 2019, men på 
innslagspunkt 4 (infeksjonsforebyggende) er underpunktene for hvilke sykdommer det 
gjelder fjernet. Dette gjør at flere sykdomsgrupper kan få støtte fra punkt 4, men at det 
kreves enda mer av legeerklæringen, slik at denne gjør det helt klart at det utgjør en 
livstruende risiko å ikke gjøre tannbehandling. På tannhjulet.no ligger en mal til brev som 
kan sendes til henvisende lege for å redegjøre for hva som kreves av en legeerklæring.

Takst 101 (opplæring til egenomsorg) kan nå også benyttes ved hyposalivasjon, selv når 
ikke annen behandling er indisert. I tillegg påpekte Mathisen at takst 207 (non-operativ 
behandling av karies) er aktuell å bruke sammen med 101 på hyposalivasjonspasienter. 
Takst 501 (systematisk behandling av perio) kan nå brukes kun over 30 minutter, og den 
kan brukes max 14 ganger pr år.

Manglende dokumentasjon fra behandler er en gjenganger, og spesielt på kroneterapi med 
støtte fra punkt 9/10/14 er det viktig å dokumentere behandlingsvalget. 
Mathisen illustrerte dette med kliniske kasus, før hun gikk igjennom kostnadene Helfo 
har, fordelt både på innslagspunkt og takster. 

Selv om det i år er lite nytt i regelverket fra Helfo, er det alltid nyttig med en oppfrisk-
ing av eksisterende regelverk, og Mathisen redegjorde godt for dette, supplert av foto og 
røntgen fra kliniske kasus.

På sjeldne medisinske tilstander er det viktig med god anamnese, da noen av disse pasien-
tene ikke vet om sine rettigheter, og anser sin tilstand som lite relevant for tannlegen. 

Når punkt 5 brukes for Helfo-refusjon er det slik at takst 1 kun kan benyttes hvis det skal 
gjøres behandling, og denne taksten kan kun nyttes av behandleren som skal gjøre videre 
behandling. Det er ikke et slikt krav for å få refusjon for røntgenbilder. Takst 405 blir 
ofte misbrukt, da den ofte nyttes til fjerning av tenner som ikke er retinerte/dyptliggende. 
På punkt 6a (behandling av periodontitt) er hovedmålet infeksjonskontroll, og en god 
journal med plan for behandlingen er viktig. 6b (rehab etter tanntap pga. periodontitt) kan 
benyttes når hovedgrunnen til at en tann er tapt er periodontitt. Det kan være lurt å vurdere 
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bennivået og periodontiet generelt, for å se om tannen som tapes er en del av generell peri-
odontitt, eller om den er svekket av andre årsaker. Takstene 510-511 (avtakbar protetikk) 
kan benyttes for å erstatte tenner tapt grunnet periodontitt, men taksten gjør at senere 
implantaterstatning for tenner erstattet med takst 510-511, ikke får refusjon fra punkt 6b.

På tannutviklingsforstyrrelser er det ikke nødvendig med spesialistuttalelse, men forstyr-
relsene må dokumenteres godt, og behandlingen må ha som mål å gjenopprette funksjon 
og estetikk. Punkt (patologisk tap av tannsubstans) har noe uklare definisjoner, så her er 
god journalføring og dokumentasjon viktig. I Helfos retningslinjer påpekes det at kom-
positt bør være førstevalg, så valg av eventuell kronebehandling må dokumenteres godt i 
journal. Hyposalivasjon må gi økt kariesaktivitet for å berettige Helfo-støtte. Salivasekres-
jonstest er ikke et must for å dokumentere dette. Mathisen påpekte at en totalvurdering av 
ragader, spyttbasseng, speiltest, sprekker i tunge og endret kariesbilde også er godt nok for 
å gi støtte fra punkt 10, og at god journalføring nok en gang er svært viktig. Punkt 11-13 
ble kort gjennomgått, før Mathisen avsluttet med å belyse punkt 14. Dette punktet har 
vært mye debattert i 2018, og Mathisen understreket at odontofobi og rus ikke faller under 
dette punktet. Dokumentasjon av pasientens nedsatte egenomsorgsevne er viktig, og 
fotodokumentasjon av stive og giktplagede hender ble brukt som et eksempel. 
Mathisen ble takket for et godt og informativt kurs av kurskontakt Herbjørnsen, før møtet 
ble avsluttet med kaffe, smørbrød og munter passiar.

Referent: Hallgeir Ulsaker
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Referat fra Klækkenkurset 8. og 9. februar 2019. 
«Endo med Knoll og Tott»
Buskerud tannlegeforenings tradisjonsrike kurs på Klækken hotell ble 
åpnet av leder Silje Eikre, som introduserte kursholderne Knut Årving og 
Thomas Myrhaug. Begge kursholderne er spesialister i endodonti, og har 
felles praksis i Oslo.

Myrhaug begynte med å gjennomgå viktige punkt i en god anamnese, spesielle medisin-
ske hensyn som må tas før rotfylling, og hvilke medisinske tilstander som kan påvirke 
endodontisk behandling og prognose. Han gikk deretter gjennom klinisk og radiologisk 
undersøkelse, og de forskjellige diagnosenes kliniske og radiologiske bilde. Frakturer kan 
være krevende å diagnostisere, og Myrhaug gikk gjennom de forskjellige typene frakturer, 
og hvordan de diagnostiseres og behandles. Etter en kort pause var det Årvings tur til å 
forelese, og han gikk grundig gjennom hvordan man gjør en god cavumpreparering. 
Deretter ble forskjellige irrigasjonsmidler diskutert, og Årving avsluttet før lunsj med å 
vise en endo-variant av en artig barnefilm George Lucas lagde på 70-tallet.

Etter lunsj overtok Myrhaug med en introduksjon til forskjellige endodontiske filsystemer, 
med ekstra fokus på maskinell instrumentering. Etter dette gikk Årving gjennom endodon-
tisk revisjonsbehandling, både ortograd og retrograd. Myrhaug greiet deretter ut om 
klassifisering, diagnostikk og behandling av resorpsjoner. Intern bleking var siste punkt 
på det faglige programmet for fredagen, og festmiddagen ble nok en gang en stor suksess, 
med sanger, taler, god mat og munter passiar. På middagen ble også tidligere leder 
Halvard Vik hedret med et svært fortjent hederstegn i Buskerud Tannlegeforening.

Lørdagen begynte med traumer, dentale traumer, for å være mer presis. Årving tok for seg 
forskjellige traumer, med fokus på diagnostikk, behandling, komplikasjoner og prognose. 
Som en nyttig kilde til oppdaterte retningslinjer innen dental traumatologi, viste Årving til 
gratis oversiktsartikler på International Assosiation of Dental Traumatology sine nettsider. 
Ved traumer på rotåpne tenner har regenerativ endo vist lovende resultater, og Årving gikk 
gjennom denne nyvinningen innen endodonti. 

Etter en pause var det atter Myrhaug sin tur, og han ledet forsamlingen gjennom de 
forskjellige akuttbehandlingene i endodontien, og hvilke smertestillende medisiner som 
har best effekt. Deretter ble forskjellige rotfyllingsmaterialer, og deres egenskaper og 
anvendelse, gjennomgått. Kurset ble avsluttet med en gjennomgang av komplikasjoner 
og utfordringer innen endodontien, og kursholderne ble takket for et solid, strukturert og 
informativt kurs av leder i BTF, Silje Eikre.

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
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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

To pensjonister møtte hverandre i parken en kald vinterdag.
- Jeg hakker tenner, sa den ene.
- Jeg ha’kke tenner jeg heller, svarte den andre.

Hva kaller du en tannlege som er veldig forsiktig i arbeidet sitt?
Svar: Tannpirker.

Pasient: Hvor mye koster det å trekke visdomstenner? 
Tannlege: 5000kr. 
Pasient: Det er latterlig! Er det ikke mulig å gjøre det billigere? 
Tannlege: Jeg kan halvere kostnaden hvis vi ikke bruker bedøvelse. 
Pasient: Niks. Det er fortsatt for mye. 
Tannlege: OK. Hvis jeg bare røsker dem ut med tenger, vil prisen kun bli  kr 500. 
Pasient: Det høres bedre ut. Kan mannen min få en time neste mandag?
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ÅRSBERETNING FOR BTF
Foreningsåret 2018

Styrets sammensetning:

Leder: Silje Eikre, Kongsberg
Nestleder: Anders Mjølstad, Krødsherad
Sekretær: Hallgeir Ulsaker, Drammen
Kasserer: Kristine Mørland Block, Røyken
Kurskontakt og Cecilie Herbjørnsen, Drammen
UTV-representant: Kristin Grov, Hønefoss
Varamedlem: Elin Paulsrud,, Kongsberg

Andre tillitsvalgte:  

Distrikstillitsvalgte:

Drammen: Hans Jørgen Salvesen
Lier, Røyken og Hurum: Maj Karin Hansen
Nedre Eiker: Steinar Vesterdal
Øvre Eiker, Modum og Sigdal: Ingunn Løkensgard
Kongsberg og Numedal: Else Marie Sundgaard
Ringerike: Kristin Grov
Hallingdal: Margaret Bøhn

Referenter: Hallgeir Ulsaker, Drammen 
 Wit Kolodziej, Drammen

Kollegahjelp: Anna Karin Bendiksby, Røyken
 Lise Opsahl, Drammen

Valgkomite: Ina Jiang, Kongsberg    
 Hans Morten Alm, Drammen
 Frank Nygård, Slemmestad 

Hederstegnkomité: Anna Karin Bendiksby, Røyken
 Lise Opsahl, Drammen
 Silje Eikre (leder), Kongsberg  
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Klagenemnd: Terje Døviken (leder), Drammen 
  Ståle Bratland, Krokstadelva 
  Elin Paulsrud, Kongsberg 
  Ingrid Lundin-Bergan(vara), Kongsberg
                                                   Sigrid Bohne-Friberg(vara), Hokksund
     
UTV Buskerud: Grethe Wergeland, Tranby (leder)
 For øvrig vises til egen årsberetning.   
                          
Revisor: Trond Andersen, Drammen

Representasjon i NTFs råd, utvalg og komitéer:

NTFs hovedstyre: Heming Olsen-Bergem, medlem  
NTFs kollegahjelp:  Lise Opsahl
 Anna Karin Bendiksby 
NTFs valgkomite:    Grethe Wergeland
Norsk forening for periodontitt: Kristin M. Kolltveit  

BTFs  representasjon i andre fora:

Forum for tillitsvalgte 27.-28. april: Elin Paulsrud og Silje Eikre      
Næringspolitisk forum 20.sept: Cecilie Herbjørnsen    
Ledermøte 1.-3. des: Silje Eikre   

Møter og kurs:   
Generalforsamling
6 medlemsmøter
2-dagers kurs på Klækken Hotell, Hønefoss
6 styremøter
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Fordragsholdere:
 
Medlemsmøte januar: 
«Dokumentasjon, journalføring og HELFO» - Kjetil Reppen
Klækken: «Kompositt anno 2018» - Jan F. Thomsen 
Generalforsamling: «Den kompliserte aldrende pasienten» Katrine Gahre Fjeld og Lene 
Hove
Vårmøte: «God stemning» - Dora Thorhallsdottir
Medlemsmøte september: «Nerveskader ved dentoalveolar kirurgi. Diagnose og 
behandling» – Gudmundur Asgeir Bjørnsson 
Medlemsmøte oktober: «GDPR» – Silje Nicolaysen
Julekurs: Strålebruk/strålevern/OPG/CBCT - Margareth Kristensen Ottersen

I tillegg til å planlegge møter og kurs har styret arbeidet med følgende saker:

Det var 121 kursdeltakere på årets Klækken kurs. 
BTF har arbeidet med å etterkomme GDPR, og foreningen følger nå de nye reglene for 
personvern.

BTF-bladet har kommet ut i 6 nummer.
Ansvarlig redaktør: Anders Mjølstad

Vaktordningen i Buskerud: Fire vaktdistrikter: Hallingdal (lørdager og helligdager), 
Kongsberg (søndager og helligdager), Hønefoss (søndager og helligdager) og Drammen 
(lørdager og helligdager). 

Ordinære medlemmer: 297
Æresmedlemmer: 2 

Medlemskontingent ordinære medlemmer: 400,-

Kongsberg, 06.03.19

 Hallgeir Ulsaker Silje Eikre
 Sekretær Leder
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ÅRSRAPPORT  2018
BUSKERUD TANNLEGEFORENINGS 

KLAGENEMND

Vi har behandlet 8 saker i 2018. 6 av sakene har endt med at klagen ikke er tatt til følge. 
I de 2 andre sakene har klageren fått delvis medhold, og tannlegen har blitt bedt om å 
betale tilbake deler av honoraret. 

Forøvrig har det vært like mange henvendelser som ikke har resultert i noen saker enten 
grunnet at pasienten aldri har fulgt opp ved å sende inn skriftlig klage, eller fordi sakene 
har sortert under NPE. Videre har også noen saker løst seg ved at vi har hatt en samtale 
med klager. 

NTF vil til høsten endre vedtektene for lokalforeningenes klagenemnder og vi vil 
informere om endringene så fort de klare.

Terje Døviken
Leder i BTFs klagenemnd
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Beretning fra UTV Buskerud tannlegeforening 2018

Beretningen dekker tiden fra januar 2018 – desember 2018.

Det har ikke vært arrangert tannhelsedager i 2018 og dermed ingen mulighet for å samle 
alle offentlige tannleger i Buskerud. Siste ordinære årsmøte ble avholdt under tannhelsed-
agene 2017. Sittende styre ble da valgt. 

Det kom ingen innvendinger til valgkomiteen da det ble sendt ut epost til alle 13. no-
vember med frist 1. desember til å svare om det var noen innvendinger til at dagens styre 
fortsetter frem til Viken er etablert. 
 
Styrets sammensetning 2018-2019

Leder: Grethe Wergeland (Lier tannklinikk) 

Medlemmer: 
Kristin Grov (Hønefoss tannklinikk) 
Birgit Moen Flatåker (Krokstadelva tannklinikk)
Varamedlem:
Ragnhild Aglen Dahl (Sentrum tannklinikk, Hønefoss)

Møter 

Styret har hatt i alt 3 møter i 2018.

Hovedsakelig har vi arbeidet med forberedelser, gjennomføring og evaluering av lokale 
lønnsforhandlinger. Avtale om innsatsbasert avlønning ble reforhandlet, men skal sees på 
igjen i 2019. Dette gjelder også alle funksjonstillegg. 

Birgit og Grethe var på NTFs tariffkonferanse i mars, og Grethe var på det årlige tillitsval-
gtkurset i august. 

Det har også vært en del møtevirksomhet i forbindelse med etableringen av Viken. Dette 
kan dere lese mer om her: https://www.viken.no

Lønnsforhandlingene omfattet alle som var ansatt pr 31. desember 2017. De ble avholdt i 
september og gav et resultat på henholdsvis 2,97% og 2,94% i kap. 3 og 5.

Ordningen med T-trinn avvikles i løpet av 2019.
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BFK-Tannhelse har hatt 6 styremøter. Sakene som behandles der finner dere under www.
bfk.no. Det står under fanen «Politikk», «Politiske møter og saker»

Det er som tidligere. Årsmelding, budsjett, takster, tertialrapporter. I tillegg ble vår avtale 
med Kompetansesenter Sør sagt opp.

BFK-Tannhelse er fremdeles ISO-sertifisert.

UTV er representert pr 31.12.2018 som følger i:

Styret for BFK- Tannhelse  Grethe Wergeland
  Vara: Birgit Moen Flatåker

TAMU  Birgit Moen Flatåker  
  Vara: Grethe Wergeland

Forhandlingsutvalg   Grethe Wergeland
  Kristin Grov
  Birgit Moen Flatåker

Kontaktutvalget   Grethe Wergeland     
  
UTV-representant i Buskerud tannlegeforening Kristin Grov

Tannhelsetjenestens klagenemnd Gro E. Bratland

Valgkomite for UTV: Ulla Paulson, Elin Paulsrud, Trine Gjone

Forslag til vedtak: 
Medlemmene tar beretningen til etterretning. 
Beretningen sendes alle medlemmer pr e-post. 

 

Grethe.wergeland@bfk.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:


