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Møteinnkalling

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

torsdag 12. september klokken 19:00.

Program for kvelden:

Sak 1:  Godkjenning av innkalling

Sak 2:  Fagprogram: 

 Thunes & Hansen Tannteknikk AS skal i hovedsak belyse følgende temaer:
 
	 •	 Fargeprøver	og	treffe	den	riktige	fargen
	 •	 Preparering	til	kroner
	 •	 Kommunikasjon	tannlege-pasient-tekniker
	 •	 Avtrykk	fast	protetikk
	 •	 Bittregistrering	fast	protetikk
	 •	 Materialvalg	som	følge	av	skanning	og	fresing	av	fast	protetikk	på	laboratoriet
	 •	 Avtrykk	avtagbar	protetikk
	 •	 Bittregistrering	avtagbar	protetikk
	 •	 Hvordan	lykkes	med	et	importarbeid?

	 Foredragsholdere:	
	 Katja	Schlosshauer	(laboratoriesjef)	og	Anders	Narum	Hansen	(Daglig	leder).	

Sak 3:  Eventuelt
 

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

Hjertelig	velkommen!
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Kjære kolleger!
Sommeren er på hell. Hverdagen er tilbake. Forhåpentligvis er vi motiverte for å gjøre en 
solid innsats. 

Bjarte Grung er et kjent navn for oss alle. For de som leser BTF-bladet nøye vil dere legge 
merke til at annonsen hans er borte. For som han selv skriver: «Jeg blir nesten pensjonist 
fra 1. september, etter den datoen blir det bare kontroller av tidligere operasjoner frem til 
juni neste år da jeg legger ned all odontologisk virksomhet». Vi ønsker å takke deg for all 
støtte gjennom mange år. 

Snart er høsten her med alle dens farger. Men medlemmer av Tannlegeforeningen blir 
stadig «grønnere». En meningsmåling gjennomført av Respons for Akademikerne viser 
at Miljøpartiet de grønne nå er det tredje største partiet blant Akademikernes medlemmer. 
Blant medlemmene fra NTF som deltok i undersøkelsen svarte hele 89% at de hadde fore-
tatt klimavennlige livsstilsendringer de siste to årene. 80% av tannlegene sier de resirkule-
rer mer, godt over halvparten reiser mindre med bil og 63% har redusert kjøttforbruket. 

Vi i BTF-styret ønsker velkommen til høstens første medlemsmøte. Vi håper at mange 
stiller opp, både med tanke på det faglige og sosiale. Så vi ser fram til medlemsmøtet den 
12. september. Møteinnkalling finner dere i bladet. 

Jeg ønsker dere alle en god start etter sommerferien og en fin høst. 

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.
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Kjære kollegaer!
Jeg håper at dere alle har hatt en fantastisk bra sommer, fått litt 
solstråler på kroppen og kanskje litt sand mellom tærne. 

Hverdagen kaller igjen. Tilbake til speil, sonder, pinsetter og 
pasientene. Takk til de av dere som har jobbet gjennom sommeren og 
holdt tannhjulene i gang. 

Jeg avsluttet sommeren på forum for tillitsvalgte sammen med Grethe.
En av NTF sine advokater oppdaterte oss på innspillene som har kommet fra høringen på 
de nye vedtektene. Arbeidet begynner å ta form og går mot slutten. Leder for Etisk råd 
kunne fortelle om at det kommer inn færre saker og at flere saker løses i lokalforeningene. 
Leder av valgkomiteen meddelte at veldig mange av de tillitsvalgte tar gjenvalg. 
Økonomisjefen oppdaterte oss på hvilke forpliktelser og ansvar vi som forening har. 
Mye tid ble viet til debatt. God oral helse for alle: er det behov for en ny tannhelse-
politikk? Teamet er hett! Landet er langstrakt og det er ulike utfordringer vi alle ser og 
håper å finne en løsning på. 

Jeg observerer at Praksiseierforeningen har endret navn til Tannleger i Privat sektor, og 
har endret mål for sin forening. Kjedene er i ferd med å kjøpe seg opp stort. 
Vi vet at det, sammen med fylkessammenslåingene, vil komme endringer for oss alle både 
i privat sektor og den offentlige tannhelsetjenesten. Bransjen vår endrer seg i en utrolig 
fart, for oss alle. Det er mange der ute med mye kunnskap og erfaring som jeg oppfordrer 
til å engasjere seg for å legge føringer på tannlegeveien videre.   

Medlemsmøtene fortsetter på Hotvet ut året. Vi i BTF-styret ser frem til en innholdsrik 
høst og et nytt julekurs sammen med dere. 

For min del nå er neste på agendaen næringspolitisk forum, 19. og 20. september. 
Nytt styre i Sentralt Næringsutvalg skal velges. Fremover vil vi også få en person i styret 
som har ansvaret for tannlegene i privat sektor. Hvilken rolle og hvilke oppgaver denne 
personen skal ha i lokalforeningen, utarbeides på dette møtet. 

Ha en god sensommer! 

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

Eksklusivt hos

Presentasjon av foredragsholdere 
Katja Schlosshauer:
Utdanning og arbeid som tanntekniker i 
Nürnberg/Tyskland fra 1993. 
Norsk autorisasjon og arbeid hos Thunes Tanntekniske fra 2000.
Allround tanntekniker med hovedfokus på porselen.

Anders Narum Hansen:
Utdannet i København med praksis hos Teknodont AS i 
Malmö fra 2004.
Norsk autorisasjon og arbeid hos Thunes Tanntekniske fra 2008.
Deleier av Thunes Tanntekniske AS fra 2012.
Eier av Thunes og Hansen Tannteknikk AS fra 2015.
Allround tanntekniker.
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Kurs ved Villa Sana, Modum Bad - høsten 2019
NTF/Sykehjelpsordningen for tannleger har avtale med Villa Sana, Modum bad, 
bestående av kurs og rådgivning for medlemmer som trenger å snakke om 
utfordringer i arbeidsliv eller samliv. Reise, opphold og kurs dekkes av 
Sykehjelpsordningen. Første kurs er parkurs i uke 37.

Målsettingen er å bidra til å styrke tannlegers 
bevissthet i forhold til yrkesrollen, forebygge 
utbrenthet og fremme tannlegers helse og 
livskvalitet.

Villa Sana har to typer tilbud: 
Rådgivning og kurs (individual- og parkurs). 
Kursene inneholder undervisning, fysisk 
aktivitet og tilbud om samtale. 

Parkurs
Kurs for opptil seks par, hvorav minst en er 
tannlege (parkurs) fra mandag til torsdag. 
Kursene vil handle om samliv, forventninger, 
vennskap og god kommunikasjon. Målet er at 
parene skal kjenne igjen hva slags konflikter 
som kan skade forholdet, og lære grep som kan 
forebygge, forbedre kommunikasjonen og løse 
problemer.

Kurs høsten 2019: Uke 37, parkurs (9.-12. september)
Kurs høsten 2020: Uke 37, parkurs (7.-10. september)

Individualkurs
Et kurstilbud for ni tannleger fra mandag til onsdag. Kursukene inneholder under-
visning, gruppesamtale og tilbud om enkeltsamtale, dette kombinert med et godt 
opplevelsesorientert og rekreativt tilbud. 

Undervisningen handler blant annet om livskvalitet, følelsenes fornuft, balansen 
mellom arbeid, samliv og familie, tannlegerollen, samt konkrete utbrenningsforebyg-
gende tiltak.

Kurs 2020: Uke 12, individualkurs (16.-18. mars)
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Rådgivning
Et tilbud hvor tannleger kan søke råd og veiledning. Samtalen foregår over en dag og 
ved behov finnes mulighet for overnatting. Vi har også tilbud om parrådgivning der 
tannlegens ektefelle eller samboer deltar i samtalen.

Rådgivningsdager kan bestilles fortløpende (ledig fra medio august).

Ta kontakt
Tannlegen tar selv kontakt med Villa Sana for en rådgivningsdag. 
Henvendelse kan skje per telefon: 32 74 98 83 / 32 74 98 80 eller e-post: 
villasana@modum-bad.no

Utgifter
Alle utgifter i forbindelse med rådgivning inklusive reiseutgifter dekkes av Den norske 
tannlegeforening. Tap av eventuell arbeidsfortjeneste dekkes ikke.

Villa Sana inngikk avtale med Den norske tannlegeforening i 2008. 
Denne ble utvidet i 2017. 
Les mer om avtalen med Villa Sana på www.modum-bad.no

FORENINGSMELDINGER

Kryss av i kalenderen
Torsdag 12. september klokka 19:00: Medlemsmøte på Hotvet gård
Torsdag 17. oktober klokka 19:00: Medlemsmøte

APRIL

7
APRIL

97
APRIL

8
APRIL

7
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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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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 Seierslund 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:


