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Møteinnkalling

Program for kvelden:

Sak 1: Godkjenning av innkalling

Sak 2: Fagprogram:

Nerveskader ved dentoalveolar kirurgi
Diagnose og behandling

Sak 3: Eventuelt

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

Hjertelig velkommen!

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

torsdag 20. september klokken 19:00.
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Kjære kolleger!

Den historisk varme sommeren er snart på hell, og det er dags for hverdagen igjen. 
Jeg håper at dere alle har hatt en fin sommer.  

Etter sommerferien følger studiestart. Nå er det 22 år siden jeg startet i Bergen, men jeg 
har masse gode minner fra den dagen og de fem årene som fulgte. Odontologi er igjen et 
av de vanskeligste studiene å komme inn på. Med tanke på studieretning kommer odonto-
logi på 3. plass etter medisin og psykologi.

Vi i BTF-styret ønsker velkommen til høstens første medlemsmøte. Det er gledelig at 
mange komme på disse møtene, både med tanke på det faglige og sosiale. Så vi ser fram 
til medlemsmøtet den 20. 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.

Her er din annonseplass.

Kontakt Anders Mjølstad
Tlf.: 32 78 74 69 (K), Tlf.: 414 47 270 (P)

Email: mjoelstad@hotmail.com
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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 
 



6

Kjære Kollegaer!

Sommerferien er over, men solen og varmen fortsetter å bli hos oss. 
Jeg håper dere alle har hatt en fin og innholdsrik ferie. Noen av dere 
har kanskje jobbet, og jeg sender en klapp på skuldra til dere som har 
holdt hjulene i gang i varmen. Selv har jeg vært både ved sjøen og 
til fjells. Hvem trenger vel å dra langt når vi har det så deilig her til 
lands. 

7. juni var en god gjeng av oss samlet til vårmøte på Pigen Café & Bar i Drammen. 
Dora Thorhallsdottir fortalte oss, med gode eksempler, hvordan vi skal skape bedre 
relasjoner til andre. Med sin egen familie som eksempel, hvor besteforeldrene kun hadde 
hverandre og sine barn, lever hun i dag i en mer moderne familie med mine
, dine og våre barn. Budskapet jeg gikk hjem med er at det viktigste i alle relasjoner er og 
blir kommunikasjon. 

Teamet GDPR, general data protection regulation, har vært i vinden denne våren og som-
meren. Vi antar at flere kommersielle aktører vil komme på banen og tilby sin hjelp til din 
klinikk. Vårt inntrykk er at slik ekstern hjelp sannsynligvis vil være unødvendig. 
Dere vil finne tilstrekkelig informasjon om de nye reglene på NTF sine nettsider. 

I april var Elin (DOT) og jeg (privat) på Forum for tillitsvalgte. Temaene som ble berørt 
og diskutert var NTFs synspunkt på tannlegers rolle ved markedsføring av tannhelsefor-
sikring, NTFs policydokumenter generelt og policydokumentet Organisering og finansier-
ing av fremtidens tannhelsetjeneste spesielt. 

I den forbindelse kom samfunnsøkonom, tidligere SV-politiker og førsteamanuensis ved 
Handelshøyskolen BI, Per Botolf Maurseth for å holde et foredrag basert på sin artikkel 
Tannhelse for alle? Det er i dag bare SV og Rødt som har programfestet at de ønsker å 
endre nåværende praksis. Øvrige partier ønsker å styrke dagens ordning. 
Jostein Grytten, professor i samfunnsodontologi ved UIO har ført statistikk siden 1973. 
Tallene er sammenlignet med SSB og er sammenfallende. Tallene viser at 80-85 % av oss 
går til tannlegen minst hvert andre år. Av disse bruker 80-85% under 2000 kroner per år. 
NTF sin konklusjon på nåværende tidspunkt er at dagens ordning bør videreføres, men 
styrkes økonomisk. 

Grenseoppgangsavtaler er veiledene avtaler med tannleger og de vi samarbeider med. 
Det gjelder tannhelsesekretær, tannpleier, spesialist, tanntekniker og regionale kompe-
tansesentre. Avtalene ble arbeidet med i grupper og diskutert for å få de oppdatert.

Det neste på agendaen som styret må delta på er Næringspolitisk forum. Det avholdes i 
Oslo 21. og 22. september. Dette er en arena hvor privatpraktiserende tannleger utveksler 
erfaringer, diskuterer og blir orientert om saker av spesiell interesse for privat sektor. 
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I løpet av noen uker kommer kurskatalogen for vinter/vår fra NTF. På innsiden finner du 
invitasjonen til neste års Klækken-kurs. Årets tema er endodonti, og vi har invitert Tho-
mas Myrhaug og Knut Orving for å gi oss en god klinisk innføring i deres spesialitet. 

God sensommer! 

Silje ☺

FORENINGSMELDINGER

Kryss av i kalenderen
Torsdag 20. september klokka 19:00: Medlemsmøte på Hotvet gård
Torsdag 25. oktober klokka 19:00: Medlemsmøte på Hotvet gård

APRIL

7
APRIL

97
APRIL

8
APRIL

7

Vi gratulerer med dagen som kommer
50 år Stefan Shaughness Ahlborg, Solbergelva 2.  oktober
60 år Erik Gjemmestad, Drammen 3.  september
60 år Ingunn Løkensgard, Hokksund 11.  oktober
70 år Odd Jarl Nøvik Ottersen, Kongsberg 10.  oktober
75 år Reidunn Holm, Kongsberg 14.  september

Presentasjon av kursholder: 

Gudmundur Asgeir Bjørnsson

Cand.odont. 1988, Universitetet på Island
Spesialist i oral kirurgi og oral medisin 1994, UiO
Dr.odont. 2004, 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 vårmøte i Buskerud Tannlegeforening. 
Pigen Cafe & Bar, Drammen 7. 6. 2018
Vårmøtet ble åpnet av at BTF-leder Silje Eikre ønsket møtets foredrags-
holder, Dora Thorhallsdottir, velkommen.
Thorhallsdottir er utdannet journalist, har vært standup-komiker i flere år, 
og arbeider nå også som relasjonsterapeut ved EQ-instituttet.

Thorhallsdottirs foredrag hadde 
et todelt opplegg, der første del 
handlet om relasjonsbygging og 
konflikthåndtering. Hun tok opp 
hvordan en oppvekst preget av 
plikt og forventninger kan legge 
et usunt, ytre press på mennes-
ker. En oppvekst mer styrt av 
følelser og egne ønsker er, ifølge 
Thorhallsdottir, en bedre måte 
for å bli et harmonisk og lykkelig 
menneske. 
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Videre gikk Thorhallsdottir gjennom forskjel-
lige konfliktfremmende og hemmende kommu-
nikasjonsformer, og hvordan man med enkle, 
språklige grep kan endre sin kommunikasjons-
stil til å bli langt mindre konfronterende og 
konfliktdrivende. 
Den første delen i Thorhallsdottirs foredrag 
ble avsluttet med at kursdeltagerne fikk prøve 
enkle øvelser parvis, slik at man selv fikk 
merke effekten av Thorhallsdottirs kommuni-
kasjonsråd.
Den andre delen av foredraget var en ren 
standup-forestilling, der Thorhallsdottir 
serverte høydepunkter fra sitt show på 
Latter i Oslo. Thorhallsdottir var poengtert, 
varm, selvutleverende, og med svært god for-
midlingsevne.

Møtet ble avsluttet med tapas, iskrem og mun-
tert passiar.

Referent: Hallgeir Ulsaker
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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

 
                                                                             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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Gammelt styre: Fra venstre Kristin Grov, Anders Mjølstad, Silje Eikre, 
Halvard Vik, Grethe Wergeland, Cecilie Herbjørnsen og Hanne Tuvrønningen

Nytt styre: Fra venstre Kristin Grov, Anders Mjølstad, Silje Eikre, 
Cecilie Herbjørnsen, Kristine Mørland Block og Hallgeir Ulsaker. 
Elin Paulsrud var ikke tilstede da bildet ble tatt. 



15Dental Sør AS | Postboks 901, 4509 Mandal | +47 38 27 88 88 | post@dentalnet.no

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



16

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 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:


