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Møteinnkalling
 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: 

 Valgkomitéens innstilling til nytt styre i Btf:

 Leder:  Silje Eikre, Kongsberg (P), 2 år (ny)
 Nestleder:  Anders Mjølstad, Vikersund (P), 2 år (gjenvalg)
 Kasserer:  Kristine Mørland Block, Røyken (O), 2 år (ny)
 Sekretær:  Hallgeir Ulsaker, Drammen (P), 2 år (ny)
 Kurskontakt:  Cecilie Herbjørnsen, Drammen (P), 2 år (gjenvalg)
 UTV-rep.: Kristin Grov, Hønefoss (ny)
 Varamedlem: Elin Paulsrud, Konsberg (O), 2 år (ny)
 
 Valgkomité:  Frank Oddvar Nygård (gjenvalg)
  Halvard Vik (ny)
  Ina Jiang (ny) 

Sak 4:  Eventuelt

Sak 5:  Fagprogram: Den kompliserte aldrende pasienten. 

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

Hjertelig velkommen!

Buskerud tannlegeforening inviterer til 
medlemsmøte med generalforsamling på 
Hotvet Gård, Hotvetveien 41, Drammen, 
torsdag 22. mars klokken 18:30.
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Kjære kolleger!
Årets Klækkenkurs er forbi. Kursholder holdt høyt nivå, og det var mange kliniske tips. 
I tillegg kom middagen, og det hele ble en festaften, i år også med levende musikk. 
Så dette ble to svært vellykkete dager på Ringerike. Takk til dere alle!

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. Den faglige delen har jeg 
stor tro på. Det blir stadig flere eldre pasienter i vår jobbhverdag. Så dette temaet er svært 
aktuelt. 

I denne utgaven finnes også informasjon om Villa Sana – Modum Bad. Villa Sana inngikk 
avtale med Den norske tannlegeforening i 2008. Denne ble utvidet i 2017. Tilbudet på 
Villa Sana er for tannleger som trenger å snakke om utfordringer i arbeidsliv, samliv eller 
fritid – eller som av andre grunner ønsker å arbeide med seg selv og sin livssituasjon. 
Målsettingen er å bidra til å styrke tannlegers bevissthet i forhold til yrkesrollen, forebyg-
ge utbrenthet og fremme tannlegers helse og livskvalitet.

Om 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.
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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�!

We put a smile on your face

RE
GI
ST

ERED COMPANYISO
9001
13485

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
Klækkenkurset  2018 er nylig avsluttet med svært god oppslutning 
blant både tannleger og utstillere. Buskeruds tannleger er gode på 
etterutdanning! Det ble et vellykket kurs både faglig og sosialt, med 
en god blanding av gode forelesninger og hyggelig fest. Tilbakemel-
dingene vi har fått på kurset har så langt vært gode, men nøl ikke med 
å gi oss i styret beskjed hvis det var noe du ikke var fornøyd med. 
Bare på den måten kan vi lage et enda bedre kurs neste år. Som alltid; 
Er du fornøyd, si det til en kollega, er du misfornøyd, si det til oss.

Våren kommer ubønnhørlig i år også. Og med den, generalforsamling i Buskerud tannle-
geforening. Generalforsamling er alltid spennende, og det er medlemmenes mulighet til 
å påvirke Btf. I vår lille forening er det heldigvis få kontroverser og bunnsolid økonomi, 
men jeg håper likevel folk vil bruke muligheten hvis de har noe på hjertet. I tillegg til de 
vanlige postene på programmet, er det i år også valg av Btfs styre for de neste to år. 
Valgkomiteen har gjort en solid innsats og funnet gode kandidater til alle verv. 
Flere i styret stiller til gjenvalg, noe som er svært bra for kontinuiteten i foreningen. 
Selv takker jeg av som leder etter to veldig fine år, der jeg har fått muligheten til å bli 
kjent med mange hyggelige kolleger. Jeg har nå sittet i styret i tre perioder, og tenker tiden 
er moden for å la nye krefter slippe til. Jeg er helt sikker på at personen som blir valgt til 
leder, sammen med resten av styret vil gjøre en utmerket jobb for Buskeruds tannleger. 
Godt valg!

Så da gjenstår det bare å si takk for meg og en riktig god vår til alle!

Vi sees på Hotvet!

Halvard Vik
Leder
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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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FORENINGSMELDINGER

Kryss av i kalenderen
Torsdag 22. mars 2018 klokka 18:30: 
Medlemsmøte med generalforsamling på Hotvet gård 

APRIL

7
APRIL

97
APRIL

8
APRIL
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Vi gratulerer med dagen som kommer
30 år Andrea Angel With, Røyse 27.  april
40 år Stine Solhaug, Drammen 3.  mars
40 år Christina Jacobsen, Kongsberg 5.  mai
60 år Gerd Haualand, Hokksund 3.  april
60 år Erik Vik Ødegård, Gol 8.  april
70 år Thorarinn Jonas Sigurdsson, Drammen 12.  mars
70 år Olav Holdhus, Ål 27.  april
80 år Kjell Rangnes, Drammen 18.  mars

Presentasjon av foredragsholdere 

Tannlege Katrine Gahre Fjeld
Tannlege, PhD, arbeider ved seksjon for gerodontologi ved Det 
odontologisk fakultet, UiO. Har både klinisk- og forskningserfaring 
med oral helse hos syke eldre i et tverrfaglig perspektiv. Underviser 
tannleger og annet helsepersonell i gerodontologi.

I tillegg kommer også 
Tannlege Lene Hove 
1. amanuensis og fagleder ved avdeling for gerodontologi, UiO.
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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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Referat fra møte i Buskerud Tannlegeforening. 
Hotvet Gård 16.01.18
Leder i BTF, Halvard Vik, åpnet møtet med å ønske kveldens foreleser, Kjetil Reppen, vel-
kommen. Reppen er lektor ved det odontologiske fakultet i Oslo, og arbeider også i privat 
praksis på Storo. Han har også arbeidet som sakkyndig i rettssaker, sittet i klagenemnd, 
og arbeidet for NPE. Temaet for kveldens forelesning var dokumentasjon, journalføring 
og HELFO.

Reppen begynte med å fortelle om kravene til behandleren, at tannlegen skal kjenne inten-
sjonen i reglene og forskriftene som omhandler tannbehandling, skal utvise godt skjønn 
og ha god etisk sans. Lovene tannleger bør kjenne, er å finne i lov om helsepersonell og 
lov om pasientrettigheter. På det odontologiske fakultet er de tannlege-aktuelle paragra-
fene fra disse lovene samlet i kompendiet “Helsejuss for tannleger”. Reppen gikk så over 
til kasuspresentasjon fra kasus der han hadde hatt “second opinion”, på forespørsel fra 
helsetilsynet. Det ble flere illustrerende kasuistikker utover i forelesningen, og disse var 
med på understreke Reppens poenger om viktigheten av god journalføring. 

I flere av kasuistikkene var det mangelfull jour-
nal som var hovedproblemet. Det skortet ofte på 
informasjon om profylakse, vedlikeholdsplan, 
vurdering av evne til egenomsorg og en begrun-
nelse for konsultasjonen. 

Når en behandling skal velges, er det nødvendig 
med informert samtykke. Det må avveies hvor 
mye informasjon pasienten trenger for å treffe 
en beslutning, og hvilke valg han/hun har. 
Reppen understreket at man må få pasienten til å 
forstå behandlingen, og at bifunn som ikke fører 
til behandling også må dokumenteres.

Helfo har økt sine utbetalinger til tannleger fra 
970 millioner i 2007 til 2,5 milliarder i 2016, 
og Reppen gikk gjennom statistikk som viste 
under hvilke punkt utbetalingene var høyest, og 
hvor de hadde økt mest. I de sakene der det ble 
krav om tilbakebetaling, var det ofte mangelfull 

journalføring av diagnose, dokumentasjon av diagnose, alvorlighetsgrad og begrunnelse 
av behandlingens nødvendighet. Reppen gikk deretter gjennom de mest aktuelle Helfo-
punktene for allmennpraktikeren, med tips og presiseringer underveis. 
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Han kom med eksempler på misbruk av refusjonsordningen, og hvordan Helfo arbeidet 
med å spore opp dette. Punkt 14 på listen over tilstander har fått innsnevret sine kriterier 
for refusjon i 2018, og Reppen forklarte tankegangen bak dette. Punkt 14 var, ifølge ham, 
aldri intendert til å dekke alle som etterhvert fikk støtte fra dette, og kostnadene Helfo 
hadde fra dette punktet var sterkt økende. Det hadde vært flere tilsyn, der tannleger hadde 
blitt pålagt store tilbakebetalinger. Tilbakebetalingskravene hadde kommet som følge av 
dårlige legeattester, overbehandling, og uklarhet rundt odontofobi.

Avslutningsvis gjentok Reppen viktigheten av god journalføring, med diagnoser, begrun-
net behandling og god dokumentasjon. Dette er også det Helfo, NPE, klagenemnder og 
rettsvesen etterspør.

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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-+/.'+;-.!;<-++%3!/-+!/0;&';-!/.'2(-+!%;!7,0!

)%3!3#!$.%)<-*(%.;0+')-.-)!)03(!0,*&0.'+;!0,!

2%.7%&/-(!('&!$%&'(')*-!$.%)<-*(-.!3-/!

0,/-**'+;!0,!0,7-+;';7-(-.9!

!

5,*&0.'+;-.!%3!)(4.'+;)2%.3=!-'-.)*0$!%;!

%.;0+')-.'+;=!,'&!1&'!1-)(-3(!$#!$%&'(')*!+',#9!!

!

H0++7-&)-(<-+-)(-('&18/-(!'!>'*-+!,'&!1&909!

%320((-I!

• J09!K@A!AAA!1.8*-.-L$0)'-+(-.!

• MAA!0+)0((-!

• NO!%./'+P.-!(0++*&'+'**-.!

• H0++1-70+/&'+;!'!+0.*%)-!,-/!(.-!

)4*-78)!

!

:%.!/-!(.-!(0++7-&)-(<-+-)(-+-!)%3!)*0&!;#!

)033-+=!-.!/-(!0&&-.-/-!30+;-!2-&&-)(.-**!%;!

&'*7-(-.!'!3#(-+!#!<%11-!$#9!F&909!;<-&/-.!/-(!

('&18/!('&!&%,$#&0;(-!;.8$$-.=!1-70+/&'+;!0,!

,%*)+-!1-(0&-+/-!$0)'-+(-.=!?+)*-!%3!)(%.-!

)-+(.0&-!20;3'&<?-.=!7?4!20;&';!*%3$-(0+)-=!

;%/!.-*.8((-.'+;=!;%/-!(0++7-&)-.-)8&(0(-.Q!

%,-.!&0+/);<-++%3)+'((-(=!3%/-.+-!*&'+'**-.!

)03(!/.'2(!'!?*%+%3')*!10&0+)-9!

!

5,!8&'*7-(-.!*0+!+-,+-)!1&909!%.;0+')-.'+;!%;!

-'-.)*0$!RF8)*-.8/!-.!%.;0+')-.(!)%3!-(!

24&*-)*%338+0&(!2%.-(0*S=!%.;0+')0)<%+)T

)(.8*(8.!R%,-.(0++&-;-+',#-(!-.!2<-.+-(!'!

U)(2%&/!%;!F8)*-.8/S=!-&-*(.%+')*-!$0)'-+(T

<%8.+0&)4)(-3-.!RD"VS=!.?+(;-+)4)(-3-.=!)%2(T

W0.-=!('&18/!('&!$0)'-+(;.8$$-.!)%3!

24&*-)*%338+-+!)-&,!*0+!/-2'+-.-=!('&*+4(+'+;!

('&!%/%+(%&%;')*!*%3$-(0+)-)-+(-.=!2%*8)!$#!

2%&*-7-&)-0.1-'/!%;!X6YT)-.('2')-.'+;9!

!

6(4.'+;);.8$$-+!2%.!(0++7-&)-!70.!-(!2-&&-)!

3#&!%3!#!&4**-)!3-/!-+!,-&28+;-.-+/-!

(0++7-&)-(<-+-)(-!)%3!&-,-.-.!*,0&'(0(',(!;%/-!

(<-+-)(-.!$#!3'+)(!)033-!+',#!)%3!'!/0;!%;!

)%3!;'.!2%.8()';10.7-(!2%.!1.8*-.-!%;!0+)0((-9!

H'/)$&0+-+!-.!)(.03!%;!/-(!-.!)(%.!0,7-+;';7-(!

3-&&%3!30+;-!)4)(-3-.!2%.!#!*%33-!'!/.'2(!

)%3!Z+!%.;0+')0)<%+!%3!@@!3#+-/-.9!!

!

X+2%.30)<%+!%3!-(01&-.'+;-+!0,!>'*-+!

24&*-)*%338+-=!2'++-.!/8!$#!WWW9,'*-+9+%!

!

[-/!7'&)-+!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!

F-.'(!F'+/-!

:4&*-)(0++&-;-!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!
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!"#$%&"'(#"()&'*&%'+$))(',(-('./'0.%1*'2(%'3'-4'./54'6(78175'

'

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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Referat fra Klækkenkurset 9.-10. februar 2018
Buskerud tannlegeforenings tradisjonsrike kurs på Klækken hotell ble åpnet av leder 
Halvard Vik, som introduserte kursholder Jan F Thomsen.

Thomsen har bakgrunn fra privatpraksis i København, samt 
universitetet i Malmö. I Malmö arbeider han ved Futu-
rumklinikken, som samarbeider med industrien i å prøve ut 
nye produkter innen tannrestaureringsmaterialer.

Kurset åpnet med det mest teoritunge først, en gjennomgang 
av bondingsystemer, deres komponenter, og hvordan man 
best bonder til dentin og emalje. Denne delen av forelesnin-
gen var godt illustrert med elektronmikroskopiske bilder, 
men Thomsen brukte også artige videosnutter for å bryte 
opp forelesningen, og holde kursdeltagerne våkne. Thomsen 
konkluderte med å anbefale selektiv etsing av emalje, mens 
dentin kun trenger å forbehandles med selvetsende bonding.  

 Videre gikk Thomsen gjennom forskjellige typer herde- 
 lamper, hva slags lys de sender ut, og hvordan dette svarer   
 til lysfølsomheten i de forskjellige fotoinitiatorene.
Deretter gikk Thomsen videre til den mer klinisk rettede delen av kurset, og gikk gjennom 
prepareringsteknikk for fortannsfyllinger, og hvilke bor han anbefalte for preparering og 
polering. Thomsen gikk også gjennom hvordan man valgte riktig farge på fyllingen, og 
illustrerte dette med kliniske fotografier av preparering, fargevalg, matrisebruk og etterbe-
handling av fyllinger.

Neste punkt på programmet var posteriore kompositter, og Thomsen gikk gjennom for-
skjellige materialer, inklusiv bulk-fill-materialene, samt kliniske tips for bruk av seksjons-
matriser. Fredagens forelesninger ble avsluttet med kliniske tips for optimal fyllings- og 
matriseteknikk

På kursets andre dag, var temaet keramiske restaureringsmaterialer. Thomsen gikk gjen-
nom de forskjellige materialene, feltspatporselen, glasskeram og oxidkeramikk. Han 
drøftet indikasjoner, og mekaniske og estetiske egenskaper hos de forskjellige materia-
lene, før han gikk gjennom riktig prepareringsteknikk. Deretter ble sementering gjennom-
gått, med redegjørelse for hvordan man forbehandlet tann og porselen før sementering, 
og hvilke sementer som passet til hvilken type porselen. Thomsen avsluttet forelesningen 
med en gjennomgang av behandlingsplanleggingen og tankegangen bak bittheving, hvilke 
forundersøkelser som er nødvendig, og hvor mye man kan heve et bitt. Til slutt takket 
BTF-lederen kursholder for et flott kurs, og informerte om neste møte i BTF.

Referent: Hallgeir Ulsaker  Bilder fra Klækkenkurset følger på de neste sidene.

Kursholder 
Jan Frydensberg Thomsen
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En fullsatt kurssal.

Kursholder og kurskontakt
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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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                                                                             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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Toastmaster Petter Hestnes Vår kjære leder Halvard

No Problem spilte opp til dans
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ÅRSBERETNING FOR BTF
Foreningsåret 2017

Styrets sammensetning:
Leder: Halvard Vik, Krokstadelva
Nestleder: Anders Mjølstad, Krødsherad
Sekretær: Silje Eikre, Kongsberg
Kasserer: Hanne Tuvrønningen, Oslo
Kurskontakt og Cecilie Herbjørnsen, Drammen
UTV-representant og webansvarlig: Grethe Wergeland, Tranby
Varamedlem: Kristin Grov, Hønefoss

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: Elin Paulsrud, Kongsberg    
 Hans Morten Alm, Drammen
 Frank Nygård, Slemmestad 

Hederstegnkomité: Anna Karin Bendiksby, Røyken
 Lise Opsahl, Drammen
 Halvard Vik (leder), Krokstadelva  

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.   
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Revisor: Trond Andersen, Drammen

Representasjon i NTFs råd, utvalg og komitéer:
NTFs hovedstyre: Heming Olsen-Bergem, medlem
NTFs klagenemnd for kjeveort:          Øystein Skogan, varamedlem   
NTFs kollegahjelp:                              Lise Opsahl
                                                             Anna Karin Bendiksby
NTFs kontrollkomite:    Grethe Wergeland, (varamedlem)
Norsk forening for periodonti:     Kristin M. Kolltveit  

BTFs  representasjon i andre fora:
Forum for etterutdanning 8.-9. mai:   Cecilie Herbjørnsen
Forum for tillitsvalgte 11.-12. mai Halvard Vik og Grethe Wergeland
Næringspolitisk forum 21.-22. sept: Anders Mjølstad

Representantskapsmøte 1.-3. des: Halvard Vik, Grethe Wergeland, Silje
   Eikre og Birgit Flatåker

Møter og kurs:   
Generalforsamling
6 medlemsmøter
2-dagers kurs på Klækken Hotell, Hønefoss
6 styremøter
TSE Modul 10 Perio

Fordragsholdere:
Medlemsmøte januar: «Nytt og nyttig fra HELFO» - Sissel Heggdalsvik
Klækken: Perio og protetiske løsninger - Odd Karsten Koldsland og Arild Mo
Generalforsamling: Første hjelp - Kjetil Lillaas og Geir Støcker 
Vårmøte: Vi er bedre enn vi tror?? - Jørgen Skavlan
Medlemsmøte september: Apnéskinner – Ståle Knutsen
Medlemsmøte oktober: Antibiotikaresistens – Heming Olsen-Bergem
Julemøte: Ølsmaking på Eiker ølfabrikk

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

Det ble ny rekord med 129 kursdeltakere på årets Klækken kurs. 
TSE-modul 10 med Perio ble arrangert i Drammen, høsten 2017. 

Styret har vært fornøyd med å arrangere de ordinære medlemsmøtene på Hotvet Gård og 
vil fortsette med det.

Turid Album Alstad ble tildelt æresmedlemskap.
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Vi har i løpet av høsten byttet til et bedre og mer forutsigbart faktureringssystem. 
Systemet gir oss mulighet til å sende ut fakturaer på e-post og i fremtiden føre regnskapet 
elektronisk. Dette gjør vi for å sikre kontinuiteten og for å enkle arbeidet for kassereren. 

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

Vaktordningen i Buskerud: Fire vaktdistrikter: Hallingdal, Kongsberg, Hønefoss og Dram-
men. Vaktordningen i Kongsberg ble avviklet 1 september, men ble reåpnet igjen allerede 
10 september. 

Ordinære medlemmer: 296
Æresmedlemmer: 2 

Medlemskontingent ordinære medlemmer: 400,-

Kongsberg, 15.01.18

Silje Eikre Halvard Vik 
Sekretær Leder
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Beretning fra UTV Buskerud tannlegeforening 2017
Beretningen dekker tiden fra januar 2017 – desember 2017.

Siste ordinære årsmøte ble avholdt under tannhelsedagene 2017. Da ble beretningen for 
2016 lagt frem. Den var også sendt ut på e-post i jan 2017. 
Det kom ingen innvendinger til denne.  
 
Kommentarer og innspill til beretningen sendes leder på e-post.

Styrets sammensetning
I 2017 har styrets sammensetning vært som følger:

Leder: Grethe Wergeland (Lier tannklinikk) valgt for periode jan. 2017-des. 2018

Medlemmer: 
Kristin Grov (Hønefoss tannklinikk) valgt for periode jan 2015-des 2017
Marita Ø. Gerner (Røyken tannklinikk) valgt for periode jan.2015 – des. 2017

Varamedlem:
Birgit Moen Flatåker (Krokstadelva tannklinikk) valgt for periode juni 2016 – des. 2018.

Møter 
Styret har hatt i alt 5 møter i 2017.

Hovedsaken vi har arbeidet med er forberedelser, gjennomføring og evaluering av lokale 
lønnsforhandlinger. Akuttutrykning og oppføring på BFKs internettsider samt ammefri har 
vi også diskutert.

Birgit og Grethe var på NTFs tariffkonferanse i mars, Akademikernes lønnskonferanse i 
mai og NTFs representantskapsmøte i desember. På representanskapsmøtet dro vi sammen 
med BTFs leder Halvard Vik og sekretær Silje Eikre.

Grethe var på NTFs forum for tillitsvalgte sammen med leder i BTF, Halvard Vik og 
NTFs lønnspolitiske forum i oktober, samt det årlig tillitvalgtkurset i september. 

Lønnsforhandlingene omfattet alle som var ansatt pr 31.des.2016. De ble avholdt i sep-
tember og gav et resultat på henholdsvis 2,44% og 2,43% i kap. 3 og 5.

Unntatt fra dette var de som fremdeles får T-trinn. De har en fast lønnsregulering i de 
første 3 år av ansettelsen. Ordningen er under avvikling og ingen nyansatte får nå denne 
ordningen. 
Blant sakene som har vært til behandling i BFK- Tannhelse: årsmeldinger, budsjett 2018, 
takster 2018, tertialrapporter, tannlegevakt Kongsberg og Økonomiplan 2018 -2021.



34

BFK-Tannhelse ble ISO-sertifisert i 2017. 

UTV er representert pr 31.12.2017 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 … Grethe Wergeland
Tannhelsetjenestens klagenemd ………………… 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. 
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ÅRSRAPPORT  2017
BUSKERUD TANNLEGEFORENINGS KLAGENEMND

Klagenemnda har i 2017 behandlet 5 klager.

Klagenemnda har mottatt skriftlige klager, og mottatt henvendelser pr. telefon og epost, 
5 stk for hele året.

Henvendelsene har dreid seg om:

-  Endodontiske behandlinger med påfølgende fraktur av tann/residiverende apikal 
 periodontitt - 2stk

-  Protetikk/Implantater hvor pasient opplevde løs dekkprotese, en annen at fasader på   
 broer falt av jevnlig.

Noen av de som har tatt kontakt pga. ovennevnte behandlinger, har også vært mis-
fornøyde med tannlegers oppførsel, mangel på informasjon, kommunikasjonssvikt mellom 
tannleger på samme arbeidssted.

De som henvendte seg til klagenemnda ble henvist videre til:
-  behandlende tannlege
-  NPE
-  de 3 andre sakene er ikke kommet videre da pasientene etter å vært i kontakt, ikke har  
 fylt ut og innsendt de tilsendte klageskjemaene. 

Terje Døviken
Leder i BTFs klagenemnd
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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:


