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Buskerud tannlegeforening inviterer til julekurs på 
Hotvet gård, Hotvetveien 41, Drammen, 
lørdag 10. november klokken 11:00. 

Kurset varer i 3 timer. Lunsj serveres etterpå. 

med påfølgende lunsj

Tema som vil bli belyst i foredraget: 

l Strålebruk og strålevern 
 Hvilke krav stilles til odontologisk virksomhet? 
 Hva etterspør strålevernet ved et eventuelt tilsyn?

l Muligheter og begrensninger med OPG og CBCT i klinikken
 Kjeve- og ansiktsradiologiens erfaringer fra privat praksis.

l Interaktiv quiz hvor publikum får testet egen kunnskap og 
 læringsutbytte av dagens kurs. 

Etter kurset serveres en deilig lunsj. 

Påmelding til julekurset gjøres til btfkurskontakt@gmail.com.
Den skal inneholde navn på medlem og den mailadressen dere vil ha fakturaen sendt til.

Pris for 3 timers kurs med påfølgende lunsj er 200 kroner. 
Drikke til maten betales av hver enkelt. 

Påmeldingsfrist: Mandag 5. november. 

Hjertelig velkommen!

Julekurs
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Kjære kolleger!
Årets siste BTF-blad gis i år ut tidligere enn før. Det skyldes at vi gjør en vri på julemøtet. 
Mer info om dette finnes i bladet. Vi håper at mange finner det interessant og møter opp på 
Hotvet lørdag 10. november. 

Øyvind Huseby (sekretariatet NTF, avdeling for fag og utdanning, rådgiver e-læring) var 
på besøk ved sist medlemsmøte. Han reklamerte for NTF sine TANK-kurs. Flere av disse 
er obligatoriske. Så ta en titt på NTF sine hjemmesider. For de som synes det er vanskelig 
å finne fram, ikke fortvil. NTF jobber med å forenkle sine hjemmesider. 

For omtrent 1 år siden arrangerte BTF et møte om antibiotika og resistensproblematikk, 
forelest av Heming Olsen-Bergem. Antibiotikadagen arrangeres den 18. november for å 
belyse at ALLE har en rolle å spille for å sikre at disse viktige medisinene forblir effek-
tive. Som helsepersonell oppfordrer NTF medlemmene om å støtte opp om dagen. Vær 
gjerne aktiv på sosiale medier og husk å bruke emneknaggen #KeepAntibioticsWorking.

Med det oppfordrer jeg alle til å nyte tida fram mot jul og skape gode minner med de som 
betyr mest. Jeg ønsker alle ei trivelig førjulstid og ei riktig god jul! 

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.

Presentasjon av kursholder:  
Margareth Kristensen Ottersen (1975). Bosatt i Asker. 
Uteksaminert tannlege i 2002 ved Universitetet i Bergen. Spesialist i 
kjeve- og ansiktsradiologi i 2015 ved Universitetet i Oslo (UiO).
Klinisk erfaring fra offentlig og privat sektor. Nå stipendiat ved avd. 
for kjeve- og ansiktsradiologi ved UiO, samt privatpraktiserende 
spesialist ved Kirurgiklinikken AS. Holder jevnlig foredrag innen 
fagdisiplinen kjeve- og ansiktsradiologi.
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NTF og Sykehjelpsordningen for tannleger har i noen år hatt ett samarbeid med 
Ressurssenteret Villa Sana og Modum Bad. Her har tannleger hatt et tilbud om rådgivning 
for å forebygge utbrenthet og fremme helse og livskvalitet. Nå er avtalen utvidet og det gis 
også tilbud om parkurs. Reiseutgifter, kurs og opphold dekkes av Sykehjelpsordningen for 
tannleger. 
 
Formålet med avtalen er å sikre tannleger et rom for refleksjon og rådgivning på områdene 
arbeid, helse, samliv, familie og fritid. På denne måten kan livskvalitet styrkes og utbrenthet og 
sykefravær forebygges. Tilbudet er ikke diagnostisk eller terapeutisk. 
 
Den nye avtalen innebærer et tredagers kurs for inntil ni tannleger, et firedagers kurs for inntil 
seks par, der minst den ene er tannlege og 20 rådgivningsdager i året, på inntil seks timers 
varighet 
 
Tredagerskurs i uke 44 
Kurset inneholder undervisning, fysisk aktivitet og tilbud om enkeltsamtaler. Undervisningen 
handler blant annet om livskvalitet, identitet, «følelsenes fornuft», oppmerksomt nærvær, ledelse 
og balansen mellom arbeid, samliv og familie. Det blir gitt konkrete råd for å forebygge utbrenthet. 
Kurset gir gode rammer for læring, refleksjon, erfaringsutveksling og meningsfulle opplevelser 
samt tid til å nyte natur, kultur og måltider i fellesskap. Møte med kollegaer i samme situasjon 
bidrar ofte til større aksept av egne følelser og reaksjoner.  
 
Parkurs i uke 49 
Parkurset bygger på den forskningsbaserte og anerkjente PREP-metodikken som Modum Bad 
har rettighetene til i Norge. Kurset vil handle om kjærlighet, forventninger, glede og vennskap, 
men aller mest om god kommunikasjon. Målet er at parene skal kjenne igjen hva slags konflikter 
som kan skade forholdet, og lære grep som kan tas for å forebygge, forbedre kommunikasjonen 
og løse problemer. 
 
Rådgivning  
Mestringsstøttende samtaler som gir den enkelte hjelp til å arbeide med seg selv og sin 
livssituasjon. Det kan også tilbys parrådgivning der tannlegens ektefelle eller samboer deltar i 
samtalen. 

'

Tannleger som ønsker å delta på individuelt kurs eller parkurs kan finne søknadskjema på Villa 
Sanas hjemmeside:  http://www.modum-bad.no/dagtilbud/ressurssenteret-villa-sana/  

'

Tannleger som ønsker en rådgivningsdag tar selv kontakt med Villa Sana. Henvendelse kan skje 
per telefon: 32 74 98 83 eller e-post: villasana@modum-bad.no 
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Kjære kollegaer!
Selv om det ikke er mange ukene siden dere mottok siste BTF-blad i 
«postkassen», har det skjedd litt av hvert. 

18. oktober kom kurskatalogen, riktig nok kun i digitalt format, for 
vinter/vår 2019. Det vil si at påmeldingen til Klækken har åpnet. 
Vi oppfordrer dere til å melde dere på så fort som mulig. De siste årene 
har det vært rekordhøyt antall påmeldte. Vi satser nok en gang på ny 

rekord, ingen tomme stoler på festmiddagen og mye ny kunnskap. 

E-resepten kommer! Helsedirektoratet skal teste systemet nå i november. Oppdateringen 
av Opus som kommer til 1.1.2019, har e-resept integrert. Det har vært mange problemer 
på veien, men nå ser vi lyset i tunnelen. Hurra! 

Mandag 8. oktober kom statsbudsjettet. På ny reduseres trygdestønaden. Takstene svekkes 
fordi de ikke følger pris og kostnadsvekst. 

Presidenten sier det bra i sin siste leder i Tidende. Hvakostertannlegen.no MÅ oppdateres 
med faktiske priser. Dette er det eneste stedet myndighetene har for å få innsikt i prisene 
vi har i privat sektor. De antar at vi ikke justerer prisene siden dette ikke opplyses i for-
brukerombudets portal. Det at folk legger ut veldig lave priser for å tiltrekke seg pasienter 
straffer oss faktisk kollektivt.  

TOO-teamene får samlet 10 millioner kroner mer, men dette er virkelig ikke på langt nær 
nok. Jeg opplever selv flere pasienter i vår praksis som får behandling gjennom dette tilbu-
det. Disse pasientene har ofte et svært stort behandlingsbehov. Her er det behov for enda 
mer penger som kan redusere ventetiden og styrke tilbudet.  

Næringspolitisk Forum ble avholdt i september. Vår kurskontakt Cecilie deltok fra BTF. 
Det ble snakket om GDPR, og det var en gjennomgang av alle veilederne som ligger ute 
på NTF sin nettside. Husk at SNU (Sentralt næringsutvalg) i samarbeid med NTF lager 
gode veiledere og hjelpemidler til dere som eier og driver privatpraksis.  
Nettsidene oppleves for noen som en side hvor det er vanskelig å orientere seg på. 
Det arbeides med en ny nettside.

Nytt av året er julekurs. Tiden før jul er en travel tid og vi prøver å flytte kurset litt før jul 
og på en lørdag slik at dere får flere timer tilbake. Selv om det vil være litt kort varsel, 
håper jeg at så mange som mulig av dere har mulighet til å komme. 

Silje ☺
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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 behand-
lingsprinsipper, 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
20. desember 2018

Nærmere opplysninger
Kurskontakt: Cecilie Herbjørnsen
Epost: btfkurskontakt@gmail.no
Mobil: 922 47 313

Buskerud Tannlegeforening                                                                                       

Klækkenkurset 2019
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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 møte i Buskerud Tannlegeforening 
Hotvet Gård 25.10.18
Høstens andre møte i Buskerud Tannlegeforening ble åpnet av leder Silje Eikre. 
Hun informerte om julekurset i radiologi, som BTF arrangerer 10.11.18. 
Eikre introduserte deretter Øyvind Huseby og Silje Marie Stokholm Nicolaysen fra tannle-
geforeningen sentralt.

Huseby, som kommer fra avdeling for fag og utdanning i NTF, innledet det faglige 
programmet på møtet med å informere om kursene tannlegeforeningen tilbyr. 
Han ga informasjon om ”Tank”-nettkursene, og hvordan man registrerer kurstimer på 
tannlegeforeningens nettsider. 

Etter at Huseby hadde 
informert møtedeltagerne, 
var det Silje Nicolaysen 
sin tur. Nicolaysen er ju-
ridisk rådgiver og person-
vernombud i NTF sentralt, 
og er jurist av utdannelse. 
Kveldens tema var GDPR, 
og Nicolaysen redegjorde 
godt for dette.

General Data Protection 
Regulation (GDPR), er 
utarbeidet av EU for å 
gi en generell europeisk 
samkjøring og opprusting 

av personvern. For Norges del er det mindre nytt enn for mange andre europeiske land, da 
norsk personvernlovgivning allerede ligger nærme GDPR. 

Prinsippene for GDPR er lovlighet, formålsbegrensning, dataminimering, riktighet, 
lagringsbegrensning, integritet og ansvarlighet.

Nicolaysen gikk så gjennom hvordan man går frem for å drive sitt tannlegeri i tråd med 
GDPR. Tannlegen må kartlegge bruken av personopplysninger, og NTF har utarbeidet 
et skjema for dette formålet, som ligger på NTF sine nettsider. Man må dokumentere 
nødvendighet av de opplysningene man har, og også slette informasjon når informasjonen 
ikke lenger er nødvendig. Dette gjelder ikke pasientjournaler, men f.eks. gamle arbeids-
kontrakter, varsler og sykmeldinger. Rutiner må dokumenteres, og det er en norm for dette 
under utarbeidelse. Denne normen gjelder helsevesen og små virksomheter, og er planlagt 
ferdig tidlig i 2019.
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Som behandler må man ha en databehandleravtale med de man selv velger å deler person-
opplysninger om pasienter og ansatte med. Dette er for eksempel leverandører av journal-
systemer og regnskapskontorer. Det trengs ikke avtale med de som man ikke har noe valg 
om å dele opplysninger med, slik som NAV.

Pasientene har rett til en personvernerklæring, og denne må enten være tilgjengelig på 
venterom eller nettside. Mindre tannlegekontorer er ikke pliktige til å ha personvernom-
bud, kun kjeder som opererer i nasjonalt, og i stor skala. Dette kan likevel endre seg, da 
bransjenormen ennå ikke er ferdig.

Brudd på GDPR bør meldes til datatilsynet innen 72 timer, men da datatilsynet har fått 
svært mange og til dels trivielle avviksmeldinger siden GDPR ble innført, er det kun større 
avvik som må meldes.

Pasientens rettigheter har ikke endret seg mye med GDPR. Pasienten har rett på innsyn i 
journal, men dette må ikke være elektronisk, og tannlegen har plikt til å føre journal, uav-
hengig av pasientens samtykke. Man trenger derimot samtykke hvis bilder av pasienten 
publiseres, og samtykket må gjentas hvis bildet brukes i nye sammenhenger. Det samme 
gjelder kliniske fotografier der pasienten kan gjenkjennes, mens røntgenbilder er uten 
samtykkekrav, da pasienten sjelden gjenkjennes her. En journal kan heller ikke slettes, 
selv om pasienten krever dette, og en tannlege kan ikke ta betalt for utskrift av journal. 
Med dette avsluttet Nicolaysen en informativ innføring i GDPR, før hun besvarte spørs-
mål fra de fremmøtte.

Kveldens møte i Buskerud Tannlegeforening ble avsluttet med kaffe, rundstykker, wiener-
brød og muntert passiar.

Referent: Hallgeir Ulsaker

FORENINGSMELDINGER

Kryss av i kalenderen
Lørdag 10. november klokka 11:00: Julekurs på Hotvet gård
8.-9. februar 2019: «Klækkenkurs», Klækken Hotell, Hønefoss

APRIL

7
APRIL

97
APRIL

8
APRIL

7
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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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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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  kunnskap
  erfaring

    god service...

...du er trygg 
hos oss!

LIC
SCADENTA

  Kontakt oss i dag, vi hjelper deg gjerne:   Tlf: 67 80 58 80                                                                                                          www.licscadenta.no

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
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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:


