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Møteinnkalling

Buskerud tannlegeforening inviterer til medlemsmøte på Hotvet gård, 
Hotvetveien 41, Drammen, tirsdag 16. januar klokken 19:00.

Program for kvelden:

Sak 1: Godkjenning av innkalling

Sak 2: Fagprogram:

Dokumentasjon, journalføring og HELFO med Kjetil Reppen

Kurset byr på litt fra Klagenemnden, NPE, erstatningssaker og Helsetilsynet. 
Alt er rettet mot god journalføring og konsekvensene av dårlig journalføring. 

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! Noen late dager med massevis av mat er tilbakelagt. Og snøen de siste 
dagene har skapt et enestående vinterlandskap. Det er godt å bo og være tannlege i Buske-
rud. Jeg ønsker dere alle det beste for året som nylig startet. 

Januar betyr nye HELFO-takster. Også i år er regelverket krydret med noen nyheter. 
Så jeg vil oppfordre alle til å komme på årets første medlemsmøte for å unngå eventuelle 
fallgruver. Kjetil Reppen er meget spennende å høre på. Så kom til Hotvet denne tirsdags-
kvelden i januar.  Etter møtet blir det som alltid hyggelig samvær med gode kolleger. 

Buskerud er kjent for «Kronaprosjektet». I år er det 20 år siden det startet. Berit Binde 
redegjør for hvordan det organiseres. Les mer om dette i fylkestannlegens hjørne. 

Siden sist utgave av BTF-bladet har vi byttet faktureringsprogram til Tripletex. 
Fakturaer vil heretter komme på mail derfra. Så vennligst oppdater epostadressen. 

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
Tirsdag 16. januar 2018 klokka 19:00: Medlemsmøte på Hotvet gård
9.-10. februar 2018: «Klækkenkurs», Klækken Hotell, Hønefoss

APRIL

7
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Vi gratulerer med dagen som kommer
30 år Amanda Hembre Ulsund, Oslo  13. januar
30 år Amina Zirak Ahmed, Drammen  11. februar
40 år Zoran Jakovljevic, Åmot  21. januar
50 år Anne Mari Espevalen, Drammen    5. januar
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Presisjon er alt.

Ring oss på 32 89 60 55 for et godt �lbud!
NEDRE STORGATE 65, 3015 DRAMMEN
FAKS: 32 89 60 62
DENTRADE@ONLINE.NO | WWW.DENTRADE.ORG
Agent for DWWW, Modern Dental Lab

5 ÅRS
GARANTI

Uanse�!

RE
GI
ST

ERED COMPANYISO
9001
13485

We put a smile on your face

Vi liker når prote�kk si�er perfekt på første forsøk. I 23 år har vi samarbeidet
med noen av de dyk�gste tannteknikerne i verden. Det har gi� oss et solid
rykte som leverandør av presisjon og kvalitet. Det betyr mindre �d på �lpasning
og oppfølging, og vil se�es pris på av både deg – og pasientene dine.
Som bonuskunde får du opp�l hver 9. MK kostnadsfri� (ekskl.au).
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Leder
Godt nyttår! Julefeiringen er vel overstått og Buskerud tannlegefore-
ning sparker i gang 2018 med medlemsmøte på Hotvet gård. 
Tema er nyheter fra Helfo, samt nødvendig dokumentasjon og jour-
nalføring. Like sikkert som julenissen er jo også den årlige oppda-
tering av Helfos gule hefte og dermed regelverket vi har å forholde 
oss til. Årets store forandring er under punkt 14.  Det er her kommet 
presiseringer og endringer som har snevret inn antall pasienter med 
krav på stønad under dette punktet. Odontofobipasienter har ikke 

lenger rettigheter og det er presisert at manglende evne til egenomsorg betyr at du må ha 
hjelp fra andre til daglig tannpuss. De fleste av disse pasientene har allerede et tilbud fra 
den offentlige tannhelsetjenesten, så av pasienter i privat praksis er det svært få som nå 
kommer inn under punkt 14. Dette er svært beklagelig og rammer de svakeste pasientene, 
de pasientene som punkt 14 opprinnelig ble innført for å hjelpe. Årsaken til endringene er 
at departementet har sett en stor økning i bruk av punkt 14 og at kontroller har avdekket 
misbruk og feil bruk av dette punktet. Jeg tror ikke dette gjelder mange av oss, men det 
det er viktig at vi alle sammen tar ansvar for riktig takstbruk når vi bruker Helforegel-
verket. Pasientene skal få den stønaden de har krav på, verken mer eller mindre. Uansett 
er barberingen av punkt 14 svært uheldig for mange pasienter, og tannlegeforeningen vil 
derfor jobbe med å reversere dette vedtaket.

Det nærmer seg Klækkenkurs. Påmeldingen har igjen vært svært god, og det viser at 
Buskeruds tannleger er opptatt av god etterutdanning. Jeg ser frem til å se mange av dere 
på Klækken i februar!

I mars er det generalforsamling og valg i Buskerud tannlegeforening. Det blir noen ut-
skiftninger i styret, og dermed åpent for de av dere som kunne tenke dere et styreverv. 
Et verv i Btf er ingen stor oppgave, men en svært hyggelig oppgave og en gyllen mulighet 
til å bli godt kjent med kolleger og andre tillitsvalgte. 

Til slutt; Husk facebooksiden vår «Buskerud tannlegeforening»

Halvard Vik
Leder Btf

Presentasjon av foredragsholder 

Kjetil Reppen
Universitetslektor på kariologi UiO, jobber i praksis 
med 6 tannleger. Han underviser også om behandlingsplanlegging, 
kariesdiagnostikk og lignende.
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HMS gjort enkelt
Tudu gjør HMS-arbeidet enkelt og oversiktlig

 400 02 533
info@tudu.no      www.tudu.no

Spesielt tilpasset for 
tannlegebransjen
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Julemøte 2017
Rundt 20 glade kolleger møtte opp på BTFs julemøte, som ble avholdt på Eiker Ølfabrikk. 
Samvær med trivelige kolleger, lapskaus og dessert stod på programmet. Det ble et fi nt 
punktum for foreningsåret 2017.
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  kunnskap
  erfaring

    god service...

...du er trygg 
hos oss!

    god service...

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

3D CT scann (conebeam CT) utføres for kollegaer 
på henviste pasienter i samarbeid med radiolog Per Nelvig
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Oralmedisinske utredninger
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Fylkestannlegens hjørne
Kjære kollegaer!
20-års jubileum for kartlegging av belegg- og slimhinneindeks (BSI) hos 
beboere på institusjon i Buskerud 

I 2018 er det 20 år siden starten på det såkalte «Kronaprosjektet» i tannhelsetjenesten i 
Buskerud.

Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF har gjennom 20 år jobbet systematisk med samhand-
ling med helse- og omsorgstjenesten i kommunene for å legge til rette for god tann- og 
munnhelse hos beboere på institusjoner. Dårlig tannhelse og sykdommer i munnhulen er 
et undervurdert helseproblem, og har stor betydning for eldre, langtidssyke og uføre, både 
i forhold til ernæringssituasjon og generell helse. 

Daglig munnhygiene skal ivaretas av helse- og omsorgstjenesten hos dem som ikke er i 
stand til å gjøre dette selv. Tannhelsetjenesten skal bidra med å legge til rette slik at helse- 
og omsorgstjenesten klarer dette på en tilfredsstillende måte, i tillegg skal de gi et oppsø-
kende tilbud om nødvendig tannhelsehjelp (jf. Lov om tannhelsetjenesten § 2-1).

For å følge opp at dette blir ivaretatt, utfører tannpleierne i tannhelsetjenesten i Buske-
rud FKF ca. hvert 3. år en kartlegging av tann- og munnhygiene på alle sykehjem/bo- og 
behandlingssentre i Buskerud. 

Kartleggingene blir gjort som en del av tannhelsetjenestens tilbud, for å sikre at beboere 
i institusjoner får det tann- og munnstell de har behov for, og for å utvikle kvaliteten på 
samarbeidet mellom pleie- og omsorgstjenesten i kommunene og den fylkeskommunale 
tannhelsetjenesten. Indeksen som blir brukt i kartleggingen, er en belegg- og slimhinne-
indeks (BSI).

Resultatene fra kartleggingene som er gjennomført siden 1998, er enestående fordi det  
finnes lite systematisk innhentede tannhelsedata ellers for denne pasientgruppen. 
Resultatene er en indikasjon på om samarbeidet mellom den fylkeskommunale tannhelse-
tjenesten og helse- og omsorgstjenesten i kommunene fungerer, så beboere på institusjo-
ner får ivaretatt tann- og munnhelse som er en viktig del av helse og velvære. 

Vinteren 2018 går startskuddet for BSI-kartleggingen i 2018 som 
skal være gjennomført innen mai.

Med hilsen

Berit Binde
fylkestannlege
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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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                                                                             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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HENG DETTE OPP PÅ TAVLA I DAG!!Tast 1 for bestilling av  
 utstyr, varer eller  
 reservedelerTast 2 for bestilling av  

 teknisk serviceTast 3 for andre   henvendelser
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Halvard Vik K:  Bruveien 12, 3055 Krokstadelva                            Tlf: 32 87 61 27
Leder  P:  Kalosjegata 18, 3055 Krokstadelva                        Tlf: 32 83 21 33
 e-mail: halvard.vik@gmail.com                      Mob: 920 88 791

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

Silje Eikre K:  Kongsberg Tannlegesenter, 
Sekretær  Nymoens Torg 6-8, 3611 Kongsberg  Tlf: 32 73 14 34
 P:  Daniel Barths vei 50B, 3612 Kongsberg  Mob: 467 97 703
 e-mail: btf.sekretaer@gmail.com
 

Hanne Tuvrønningen K:  Røyken tannklinikk 
  Bassengveien 1, 3440 Røyken Tlf: 31 29 10 80
Kasserer P:  Gustav Vigelands vei 1, 0274 Oslo  Mob: 975 99 462
 e-mail: btf.kasserer@gmail.com 

Cecilie Herbjørnsen K: Brage tannklinikk, 
Kurskontakt  Torgeir Vraas plass 6, 3044 Drammen  Tlf: 32 83 26 40
 P:  Solsvingen 22, 3034 Drammen  Mob: 922 47 313
 e-mail: btfkurskontakt@gmail.com

Grethe Wergeland K:  Lier tannklinikk, 
  Postboks 163, Bruveien 2, 3401 Lier Tlf: 32 21 90 80
UTV-representant  P:  Bryggeveien 14A, 3470 Slemmestad Tlf: 31 28 52 17
 e-mail: grethe.wergeland@bfk.no Mob: 922 57 075 

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

Btf´s STYRE:


