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Møteinnkalling

Dora Thorhallsdottir innleder kvelden. Hun vil holde foredraget «God stemning». 
Det er et foredrag som gir konkrete redskaper til hvordan du kan skape bedre relasjoner til 

andre.  Foredraget sammen med stand-up er en super kombinasjon som treffer alle, 
og som både engasjerer og får lattermusklene ordentlig i gang. 

Vi avslutter med servering og sosialt samvær.

Ta gjerne med ledsager.

Foredrag og mat koster 250 kroner for våre medlemmer. Drikke kjøpes av den enkelte. 
Pris for ledsager er 400 kroner. 

Bindende påmelding innen fredag 18. mai til Cecilie Herbjørnsen.
E-post: btfkurskontakt@gmail.com

Den skal inneholde navn på medlem, eventuelt ledsager og den mailadressen dere 
vil ha fakturaen sendt til.

Vel møtt til en hyggelig kveld!

Buskerud tannlegeforening inviterer til vårmøte på Pigen Café og Bar i 
Drammen, torsdag 7. juni klokka 18.00.
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Kjære kolleger!
BTFs generalforsamling er vel avholdt. Jeg ønsker å takke for fornyet tillitt. 
Takk til Halvard, Hanne og Grethe for solid innsats. Og gratulerer til de nye styremed-
lemmene.  Silje avslutter sitt verv som sekretær og ble valgt til leder. Hun har vist stort 
engasjement, så hun er en meget god representant for BTF. 

Tidligst 1. juli 2018 implementeres den nye personvernforordningen The General Data 
Protection Regulation (GDPR). Det betyr at vi får nye regler for personvern i Norge. 
Det nye regelverket gir virksomheter nye plikter og enkeltpersoner nye rettigheter. NTF 
har på sitt nettsted samlet informasjon og veiledning i en informasjonspakke utarbeidet 
for sine medlemmer. Vi oppfordrer dere til å sette av god tid til å lese dere gjennom hele 
informasjonspakken.

Styret ønsker at mange kommer på medlemsmøtene, så vi satser på interessante temaer. 
Årets vårmøte er intet unntak. Dora Thorhallsdottir innleder kvelden. Hun vil holde fore-
draget «God stemning». Dette gleder vi oss veldig til. Så velkommen alle sammen. 
Se møteinnkalling i bladet og husk påmeldingsfristen. 

Alle skal nå ha fått faktura angående medlemskontingent. De som ikke har fått bes ta 
kontakt med kasserer. Det er ønskelig at alle betaler innen fristen. Takk for hjelpen!

BTF-bladet skal være nyttig informasjon for alle medlemmer av Buskerud tannlegefore-
ning. Så dere må ikke nøle med å gi tilbakemelding. 

Jeg ønsker alle sammen en god vår og en strålende sommer. 

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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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 alle kollegaer.
Som nyvalgt leder i Buskerud Tannlegeforening må jeg virkelig takke 
for tilliten og takke avtroppende leder Halvard Vik og kasserer Hanne 
Tuvrønningen for god innsats i styrevervet gjennom flere år. 
Vår gode Grethe Wergeland går også av etter over utrolige 20 år i 
lokalforeningen. Jeg er veldig takknemlig for de to årene jeg alle-
rede har fått sitte i styret. Jeg har fått mange nye bekjentskaper og er 
mange erfaringer rikere. Jeg gleder meg til fortsettelsen og til å ta fatt 
på nye arbeidsoppgaver. 

På generalforsamlingen den 22. mars ble et nytt styre valgt, noen erfarende blir sittende og 
noen nye ansikter kommer til. Jeg er veldig fornøyd med sammensetningen og har stor tro 
på at vi skal gjøre vårt ytterste for å videreføre den gode driften i foreningen.

Det har de siste årene vært rekord høyt antall deltakere på Klækkenkurset. 
Det er stor interesse både fra kollegaer og utstillere. For BTF er jo Klækken årets høyde-
punkt, og vi er veldig glade for at vi kan ha slike dager med både godt faglig innhold og 
at vi kan samles og bli enda bedre kjent. I år tok vi tilbake gamle tradisjoner og stilte med 
livemusikk slik at det var mulighet(er) for å svinge dansefoten. Topp stemning! 

Jeg håper at vi kan sette oss en felles målsetning om at enda flere skal komme på med-
lemsmøtene. Kanskje spesielt de som bor litt utenfor Drammens- og Kongsbergregionen 
og våre nyeste medlemmer. På møtene kan vi i tradisjons tro by på rundstykker, noe søtt 
attåt og ikke minst håper vi å tilby gode foredragsholdere og temaer som gir oss mer 
kunnskap.  Forening har god økonomi og derfor ønsker vi å tilby «det lille ekstra» frem-
over. Vi vil gjerne ha innspill fra medlemmene dersom det er temaer dere ønsker vi skal 
dekke. 

I de siste to årene har vi i styret prøvd å fornye oss på flere fronter. Alle fakturaer som blir 
sendt ut kommer nå på e-post. Registrering av timene for deltakelse på medlemsmøtene 
blir meldt inn til NTF og fungerer bra. Vi har opprettet en facebookgruppe hvor vi deler 
arrangementer, nyheter og bilder. Dersom du ikke er medlem av denne gruppen allerede, 
anbefaler jeg dere å søke på ”Buskerud Tannlegeforening”. 

Allerede den 26. og 27. april stiller jeg på forum for tillitsvalgte, i regi av NTF, sammen 
med varamedlem Elin Paulsrud. Vi er da en representant fra privat og en fra offentlig 
sektor. 
 
Vårmøtet blir holdt den 7. juni klokka 18.00. Jeg håper å se så mange som mulig av dere, 
så meld dere på. 

Jeg ønsker dere alle en riktig god vår og sommer!

Silje Eikre
Leder Buskerud Tannlegeforening

Personvern og  
HMS gjort enkelt!
Størst på internkontroll for tannleger i Norge
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Personvern og  
HMS gjort enkelt!
Størst på internkontroll for tannleger i Norge
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FORENINGSMELDINGER

Kryss av i kalenderen
Torsdag 7. juni 2018 klokka 18:00: 
Vårmøte i Btf. Pigen Café og Bar i Drammen. Se egen invitasjon 

APRIL

7
APRIL

97
APRIL

8
APRIL
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Vi gratulerer med dagen som kommer
40 år Marianne Noddeland, Nesbru 18.  juni
40 år Lobna Ed-Dahbi, Oslo 12.  august
50 år Jens Petter Welde, Spikkestad 17.  juli
50 år Malin Shaughnessy Ahlborg, Solbergelva 18.  juli
50 år Kristin M. Kolltveit, Bekkestua 30.  august
60 år Anne-Britt Hvammen, Drammen 1.  juni
60 år Else Marie Sundgaard, Kongsberg 3.  juni
60 år Jan Marius Martinsen, Svelvik 10.  august
70 år Anna Karin Bendiksby, Røyken 4.  juli
85 år Gerd Mørk, Tofte 18.  august

Presentasjon av foredragsholder 

Dora Thorhallsdottir
Dora Thorhallsdottir grunnla Relasjonssenteret AS i 2006, og 
arbeider som foredragsholder, relasjonsterapeut og lærer på den 
skolen hun driver. Hun har utdanning som familieterapeut fra 
Kempler instituttet i Danmark (med Jesper Juul som hoved-
lærer), og er fra før utdannet allmennlærer og journalist med 
mastergrad i kommunikasjon fra England.
Dora Thorhallsdottir har også jobbet fire år som standup-
komiker, noe hun har returnert til ved å sette opp det kritiker-
roste showet «Det var ikke sånn det skulle bli» på Latter, Aker 

Brygge. Dora ble også nominert som årets stand-up komiker for Komiprisen på NRK i 
2014. Dora Thorhallsdottir foredrag tar derfor ofte utgangspunkt i humor.

Hun er fast gjest i radioprogrammet Nitimen, P1 og i TV2s God Morgen Norge når det er 
spørsmål om relasjoner.

I 2017 og 2018 er hun aktuell med suksessen «Familiegreier» på Latter.
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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



10

Referat fra Buskerud Tannlegeforenings møte med 
generalforsamling 22.03.18 på Hotvet Gård
Første punkt på møtet var generalforsamling, og BTF-leder Halvard Vik ønsket velkommen. 

Sak 1 var godkjenning av innkallingen som stod i forrige BTF-blad. Denne ble godkjent 
uten innsigelser. Det ble en endring i valgkomitéen, da Elin Paulsrud går ut av komitéen 
for å kunne stille til vervet som varamedlem i BTF sitt styre. Ina Jiang tar over Paulsruds 
plass i komitéen frem til ny komité velges neste år.

Sak 2 var årsberetning, og her ble det kort referert til beretningen, som er å finne i forrige 
BTF-blad. Deretter gikk BTF-kasserer Hanne Tuvrønningen gjennom regnskap for 2017, 
og budsjett for 2018. Regnskapet hadde et overskudd på 52629, og budsjettet for 2018 er 
stort sett uendret fra budsjett 2017. Det har tatt noe tid å innarbeide medlemsskapsfaktura 
på epost, men ved siste fakturarunde har betalingsevnen bedret seg blant BTF sine med-
lemmer. Kontingenten i BTF holdes på 400 kroner.

BTFs klagenemnd berettet deretter om 2017. Det har vært et stille år, med få saker å be-
handle. 4 pasienter er henvist tilbake til behandlende tannlege for å finne en løsning, 1 er 
sendt videre til NPE, og 3 pasienter har ikke returnert utsendt klageskjema.

Sak 3 var valg av styre. Valgkomitéens forslag ble valgt ved akklamasjon. UTV-represen-
tant Grov er allerede valgt av tannlegene fra DOT. Silje Eikre ble valgt til ny leder med 
19 stemmer av 20. 1 blank stemme ble avgitt. Påtroppende leder takket styremedlemmene 
som gav seg i styret for innsatsen. Med dette var generalforsamlingen over, og fagpro-
grammet var neste punkt på programmet.

Avtroppende BTF-leder Vik ønsket kveldens forelesere, Katrine Gahre Fjeld og Lene 
Hove, velkommen. Fjeld er tannlege og PhD, og arbeider ved seksjon for gerodontologi 
ved Det odontologiske fakultet, UiO.  Hove er 1. amanuensis og fagleder ved avdeling for 
gerodontologi, UiO. Sammen holdt de forelesningen ”Den kompliserte aldrende pasien-
ten”.

Fjeld åpnet forelesningen, og understreket at målet for forelesningen ikke bare var å lære 
noe nytt, men også å bruke det vi allerede kan på en ny måte. De fleste eldre anser egen 
helse som god, og er friske. Likevel fører aldring med seg endringer, i form av gradvis tap 
av funksjon, mindre kapasitet, og dårligere tilheling. Endringer i fettprosent og vannpro-
sent i eldre gjør at også farmakologien endrer seg, og dette må man være klar over ved 
anestesi og sedasjon.

Aldring medfører også endringer i motorikk, og Fjeld påpekte hvordan dette nedsetter 
evnen til egenomsorg, samt evnen til å ta opp informasjonen. Løsningen på det siste er 
mer tydelig informasjon, ikke mer høylytt. Fjeld gikk deretter gjennom orale endringer, 



11

slik som svekkelse av oral motorikk, tørrere 
og skjørere mucosa, og dysfagi. Dysfagi er 
en kilde til lungebetennelse, som kan være 
en livstruende sykdom for eldre.

Hove tok deretter over ordet, og forklarte 
hvordan det er når sykdom inntreffer hos 
eldre. Funksjonstapet kan komme fort, 
pasienten har gjerne en eller flere kroniske 
sykdommer, og akutt sykdom kan oppstå 
uten vanlige symptomer. Eldre er også ofte 
utelatt fra studier pga inklusjonskriterer, noe 
som svekker kunnskapen om sykdom hos 
eldre. 
Hove gikk gjennom kilder til odontologiske 
problemer hos syke eldre, slik som kognitiv 
svik, funksjonsbegrensninger og multifar-
masi. Hun gikk også gjennom odontologiske 

utfordringer hos eldre pasienter med hjerneslag, demens og Parkinson. Nyttige tips ved 
behandling av pasienter med kognitiv svikt var bl.a. å fjerne støy og stressfaktorer, guide 
pasienten til skylling/spytting, planlegg behandlingstidspunkt med pasientens forventede 
dagsform, og gi pasienten god sittekomfort. 

Fjeld gikk deretter gjennom kliniske kasus, der rask kariesprogresjon var tydelig illustrert. 
Etter dette forklarte Hove om munntørrhet, og dets årsaker og effekter. Hove forklarte om 
hvordan man vurderer en eldre pasients funkjsonsnivå, forskjellige klassifiseringssyste-
mer, og hvordan dette påvirker behandlingsplanlegging. Etter dette gikk Fjeld gjennom et 
nytt kasus, før hun forklarte om odontologiske hensyn ved Parkinson. Mange Parkinson-
pasienter har på grunn av fallskader med brudd, blitt utredet og behandlet for osteoporose, 
og på grunn av dette må man være obs på osteonekrose på Parkinson-pasienter. 

Soppinfeksjoner er vanlig blant eldre, og Fjeld gikk gjennom forskjellige behandlingsre-
gimer av dette. I institusjon kan også munnstellkort være til hjelp for personalet, slik at 
god oral helse kan opprettholdes. Fjeld gikk gjennom etiske utfordringer med samtykke 
på kognitivt svekkede pasienter, og at det kun ved sykdom med stor helsefare kan nyttes 
tvang.

Avslutningsvis ble det understreket at man må legge behandlingsplan ut fra medisinsk 
anamnese og oral helse, at man må vurdere ambisjonsnivået til pasienten, prioritere riktig, 
og fokusere på forebygging.

Kveldens foredragsholdere.
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Av- og påtroppende leder i BTF.

Bilder fra
general-
forsamlingen.

Avtroppende kasserer går gjennom regnskapet.

Vår nye leder hedrer avtroppende styremedlemmer. Stemmetelling.

Silje Eikre ble valgt til ny leder.
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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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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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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
 silje.eikre@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:


