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Når våren smyger seg på, og påsken står for døren
valfarter folk til Stavern for kunstnerisk påfyll. I år er det
30. gang man arrangerer stor påskeutstilling i Stavern, en
utstilling som har hovedsete i «Leiren». Den trekker opp
mot 30 000 besøkende gjennom fem hektiske helligdager,
og er dermed en av Norges største og mest populære
kunstutstillinger. 60 kunstnere er representert, med en stor
bredde i kunstuttrykk: Tekstilkunst, grafikk og graffiti,
maleri og bildekunst, porselen og keramikk, glassblåsing,
foto og designjern. Kunstnerne er selv tilstede og kan møte
sitt publikum. Små kunstnere fra barnehagene i kommunen
bidrar med å påskepynte alle trærne. I fjor bidro hele 1800
barn fra barnehager og SFO til påskeutstillingen.

Redaksjonskomite:
Silje Bach  -  siljeb@vfk.no  -  tlf. 93 68 52 15
Opplag: 290  -  Redaksjon: Styret i VTF
Produksjon: Cicero Digital og Grafisk

Deadline for neste DiM er 25. mai

Kjære lesere!

Jeg ønsker å åpne med en stor takk til Maren Risvær for innsatsen
som redaktør i Dens in Mente gjennom åtte år. 

I skrivende stund er det nye året godt i gang, og vårstemningen i full anmarsj. Nytt av året er
blant annet min inntreden som informasjonssekretær, og det er vel på sin plass med en kort
introduksjon. Jeg heter Silje Bach, er 27 år, kommer fra Kristiansund på Nordmøre, ble
uteksaminert ved UiO i 2016, og har nå jobbet på Borgejordet tannklinikk i Larvik i to år.

Jeg håper på flere og bedre bekjentskaper med medlemsmassen i Vestfold, og vil samtidig
oppfordre alle som er interesserte til å engasjere seg i lokalforeningen. Kanskje spesielt fra
offentlig sektor, som er noe underrepresentert på medlemsmøter og generalforsamling.

Allerede før påske har det vært mulig å dunke inn hele ni NTF-godkjente kurstimer lokalt,
med god kompetanseheving innenfor protetikk og endodonti. Først ute var Torskekurset i
februar med 80 påmeldte, deretter det splitter nye Vårkurset i mars, også med 80 påmeldte.
VTF har valgt å sponse en god del av kursavgiften på årets kurs for å kunne gi noe tilbake til
medlemmene. Referat fra kursene er med i dette nummeret.

Tiden fram mot påske kommer antakeligvis til å gå fort for de fleste, og allerede i mai er det
duket for årets Rekekurs og tre nye kurstimer i Åsgårdstrand. Husk påmeldingsfrist 17. april!

Med det ønsker jeg dere alle riktig god påske!

Silje
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LEDERSIDEN

Kjære kolleger

Tida går fort, det blir mer og mer travelt nå som
våren allerede er her, dagene er lysere og folket
for mer energi for aktivitet. Kalendrene fylles opp
med gjøremål før ferietid og forhåpentligvis får vi
enda en flott sommer. Og midt i det hele prøver
VTF å gjøre det enda mer travelt for dere alle!

Før sommeren kommer, har vi allerede hatt Torskekurset, og vi har holdt et særdeles
godt sponset ekstrakurs på Farris Bad. Når det er sagt så var også Torskekurset
ytterligere sponset i år, i henhold til GF's ønske om mer utbytte til aktive medlemmer.
Denne sponsingen burde også være en gylden mulighet for DoT å sende ansatte
tannleger på kurs hos VTF, for de vil få mer for pengene fra kurspottene sine.
Neste kurs blir Rekekurset, som har vært en brakende suksess hittil, som også
sponses, og så kommer sommeren, og deretter fortsetter vi sterkt på med
Farriskurset, som vanlig. I år blir det ingen TSE for vi kunne ikke få tema vi ville ha
og siden man kommer høyere på prioriteringslista(over tema for TSE-valg) hvis vi
venter litt, så har vi i styret besluttet å vente for å kunne ha alternativene åpne og
mer fleksible.

I tillegg til dette er det store vedtektsendringer som gjøres i NTF og som skal på
votering under representantskapsmøte. Samtidig er DoT under store endringer i
Vestfold pga sammenslåingen av fylkene. Jeg vil allerede benytte anledningen til å
minne dere på at det er fullt mulig å lese seg opp på tema, når sakspapirene kommer,
og dele sine formeninger styret. Normalt sett har vi gjort en gjennomgang av saker på
GF, og satser på å gjøre det i år også. Rep. skal også votere over arbeidsplanen til
hovedstyret, eventuelt endre på den, og legge den generelle retningslinjen for NTF's
politikk utad. Dette er den viktigste plattformen for NTF og muligheten for påvirkning
av retningsvalgene. Jeg må også si det er en stemme i meg som sier at det kan dukke
opp motkandidat(er?) til presidenten i år... Dette kan bli spennende!

Ønsker alle sammen en fortsatt flott vår!

Mvh
Faruk Surbehan
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Kjære kolleger!

For ett år siden, omtrent på denne tiden, handlet innlegget mitt i
Dens in Mente blant annet om kartleggingen av tannhelsetjenesten
i Vestfold og i Telemark. Dette var startskuddet for
sammenslåingsprosjektet. Gjennom hele 2018 har forberedelsene
fortsatt å prege hverdagen i DOT, kanskje aller mest på ledernivå.
I desember ble det klart at tannhelse blir en egen sektor på
Vestfold og Telemark fylkes organisasjonskart. Det er vi selvsagt
svært fornøyd med!

Året 2019 startet, som mange av dere kanskje har registrert, med at lederkabalen
for det nye fylket ble offentliggjort. Det blir nåværende fylkestannlege i Telemark,
Turid Kristoffersen, som overtar roret for tannhelsesektoren i det nye fylket.
Gjennom 2019 beholder jeg fortsatt det formelle ansvaret som tannhelsedirektør i
Vestfold fylkeskommune, samtidig som jeg skal bygge opp en ny enhet som skal
jobbe med kunnskapsoversikt og utviklingstrekk, statistikk, analyse og forskning i
det nye fylket; en  spennende oppgave som jeg gleder meg til å ta fatt på!

Våre 130 flotte ansatte i tannhelsesektoren i Vestfold jobber ufortrødent videre og
målet vårt er at pasientenes tilbud ikke skal berøres av reformen. I 2018
undersøkte og behandlet vi 36 800 pasienter i de prioriterte gruppene i Vestfold, et
resultat vi er godt fornøyd med. Tannhelsen hos barn og unge viser fortsatt god
utvikling. I 2018 har vi prioritert å drive forebyggende arbeid i blant annet klasser i
barne- og ungdomsskolen, i pleie- og omsorgstjenesten, på sykehjem og i
bemannede bofellesskap, på voksenopplæring og flyktningmottak, på mor-barn-
grupper på helsestasjoner og på lavterskeltilbud for rusmisbrukere, for å nevne
noe. Vi har også vært inne på sykepleierutdanningen og snakket om munnstell,
undervist om munnhelse på aktuelle videregående linjer og samarbeidet med
barneavdelingen på SiV. DOTs  utstrakte samarbeid med både kommunale og
statlige aktører er noe vi ønsker å opprettholde og videreutvikle. Vi er også svært
fornøyd med et godt samarbeid med privat sektor, både når det gjelder
spesialister og allmennpraktiserende tannleger.

Fylkestannnlegens 
spalte
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I skrivende stund har finansminister Siv Jensen vært på befaring på den nye
fylkeskommunale tannklinikken i Horten, Lystlunden tannklinikk. Den befinner seg
i 4. etasje på den nye Horten videregående skole, som skal stå klar til skolestart
høsten 2019. Bygget vant nylig BREEAM awards for beste offentlige byggeprosjekt
i konkurranse med 50 andre europeiske byggeprosjekt, markert ved høytidelig
overrekkelse i London. For de av dere som er interessert, finner dere mer info om
prosjektet på fylkeskommunens Facebookside eller på www.vfk.no.  Montering av
dentalutstyr starter ultimo juni slik at klinikkens 7000 pasienter kan motta
behandling i de flotte, nye lokalene når sommerferien er over. Det ser vi frem til!

Ønsker dere alle en riktig fin påske og en fortsatt fin vår!

Trine Orten Groven 
Direktør
Tannhelsetjenesten i Vestfold
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UTV-nytt
Ja, nå var det en stund siden sist jeg fikk skrevet
noe her. I mellomtiden har tiden ikke stått stille
og det har skjedd en del, og mer hektisk og
interessant blir det også i tiden fremover med
særlig tanke på sammenslåingen. 

Først en liten statusrapport om UTV-sammensetningen; UTV-nestleder Nilofar
Khorram har i januar tiltrådt som klinikkleder på Larvik Tannklinikk. Jeg takker
Nilofar for all den flotte og verdifulle innsatsen hun har lagt inn i UTV-arbeidet, og
tviler ikke på at hun vil gjøre en minst like bra jobb også i sin nye stilling. 

Fungerende UTV-nestleder er nå Silje Bach, og vi har også fått Kathinka Stene
Beisland i UTV-teamet. Begge to er engasjerte tannleger og har sine stillinger på
tannklinikkene i Larvik pr dags dato, men Silje slutter dessverre ı fylkeskommunen
allerede i mai. Jeg vil derfor benytte muligheten til å takke Silje for engasjementet
hun vise som tillitsvalgt, og håper at vi får flere nye, engasjerte tillitsvalgte med oss
også i den spennende tiden fremover. 

Angående sammenslåingen har kanskje de fleste fått med seg at tannhelse forblir en
egen sektor, og at Turid Kristoffersen fra Telemark Fylkeskommune blir direktør for
sektor for «tannhelse og forebygging» i den nye fylkeskommunen fra 1.1.2020, mens
Trine Orten Groven fortsetter som utviklingsleder for Vestfold og Telemark+ etter
sammenslåingen. Vi har også fått vite at det ikke blir noen distriktsinndeling eller
overtannlegestillinger i den nye tannhelsetjenesten; dette er for så vidt den
eksisterende modellen i Vestfold per dags dato også, men det blir nå en større
ledergruppe og lengre avstand mellom klinikkene med de utfordringer dette kan
medføre. 

Vi er ellers mange som er spente på hvilke tanker og visjon vår framtidige leder har
for den offentlige tannhelsetjenesten. Tiden går fort og det er fortsatt mange
spørsmål som venter på å bli besvart, og vi håper på en god dialog og et godt
samarbeid for å finne de beste løsningene for først og fremst våre pasienter, men
også for de ansatte og klinikkene.

Samtidig med sammenslåingsprosessen fortsetter hverdagen og driften av
tannhelsetjenesten i VFK. Det har vært en del stillingsutlysninger, både vikariater og
faste stillinger, siden forrige gang. Bl.a. har tannlege Anne Oppedal tiltrådt som
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klinikkleder på Borgheim Tannklinikk, mens Sentrum Tannklinikk i Horten har fått
tannlege Ji Yuan Wi som sin nye leder. I nordlige Vestfold blir Svelvik slått sammen
med Drammen og vil derfor tilhøre Viken FK fra 1.1.2020, og hvordan ansatte og
pasienter blir berørt av dette er i skrivende ikke endelig avklart. 

Sånn. Underholdningsverdien av denne teksten kan nok diskuteres, men da tror og
håper jeg at hvert fall det mest vesentlige ble tatt med når det gjelder DOT i Vestfold
og sammenslåingsprosessen. 

Ønsker alle fine og solfylte vårdager.

Hilsen
Ali R. Karagöz
HTV/UTV-leder

ENDRING
AV PERSONALIA

Har du fått ny adresse,
ny mail-adresse,

endret telefonnummer?

Gå inn på min side hos NTF 
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Årsrapport fra VTFs
klagenemnd for 2018

Medlemmer av klagenemnda: 

Steinar Matre, Britt Haavardstun og Pål-Espen Johansen.
Varamedlemmer: Sverre Næsheim og Helga Alnes.

I 2018 behandlet klagenemnda 2 skriftlige klager.

Sak 1 omhandlet postoperative smerter etter endodontisk behandling av en fortann
hos tannlege 1. Pasienten valgte å få revidert rotfyllingen hos en annen tannlege.
Dette ble gjort uten at tannlegen som opprinnelig utførte behandlingen, fikk
mulighet til selv å revidere rotfyllingen. Pasienten sendte regningen for revisjonen
til tannlege 1, sammen med et følgeskriv (ikke journal) fra tannlegen som utførte
revisjonen. Her opptrer denne tannlegen som «pasientens advokat». Klagenemnda
vil påpeke at et slikt følgeskriv mot en kollega er i strid med tannlegeforeningens
etiske regler paragraf 10 (kollegialitet) og 11 (faglig uenighet). Et slikt skriv vil ikke
bli tatt hensyn til i klagenemndas vurdering. Tannlegen som utførte revisjonen
overtok behandlingsansvaret, og saken ble avvist. 

Sak 2 omhandler klage på revisjon av endodontisk behandling av 27. Tannlege 1
utfører behandlingen på 27, men etter ca 1-2 måneder ble tannen symptomatisk.
Tannlegen henviser pasienten til spesialist for blant annet å lete etter MB2.
Endospesialisten finner MB2 som han rotfyller, samtidig som han også reviderer de
andre kanalene. Dette er vanlig prosedyre og handler om hvem som skal ta
ansvaret for behandlingen. Pasienten klaget på behandlingen. Hun lurte på om det
var nødvendig å revidere alle kanalene, og dessuten hadde hun ikke fått
informasjon om at dette var nødvendig. Hun hadde heller ikke fått informasjon om
kostnadene ved en slik behandling. Det var heller ikke diskutert alternativ
behandling, som var ex. Journalen bekreftet påstandene til pasienten. Det som ikke
står i journalen er «ikke nevnt». Endospesialisten har gjort en god behandling, men
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klagenemnda mener at kommunikasjonen mellom pasient og behandler var
mangelfull. Det økonomiske ligger utenfor klagenemndas mandat.
En annen problemstilling er hvilket ansvar henvisende tannlege har i forhold til
informasjon til pasienten om pris og alternativ behandling. Henvises en pasient til
en endospesialist, er det i utgangspunktet gitt at tannen skal reddes.
Skal man få en fornøyd pasient er god informasjon svært viktig. 

I tillegg til sakene klagenemnda har behandlet, har vi også mottatt en rekke
telefonhenvendelser der pasienter har spørsmål i forbindelse med tannbehandling
og klagerett. I mange saker er NPE den rette adressaten.

Blant annet fikk undertegnede en telefon fra en fortvilet kvinne som ville klage på
tannbehandling hun hadde fått i Budapest. Denne pasienten kan ikke bruke lokale
klagenemnder i Norge eller NPE, men må forholde seg til lovverket i det landet der
behandlingen er utført. 

For klagenemnda
Steinar Matre

For mer info
om kurs og kursinnhold,

gå inn på
tannlegeforeningen.no

og se på kurs under
lokalforeningene/Vestfold
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VI  HAR OVE R 16 ÅRS E RFARI NG
ME D BE HANDL I NG  AV PASI E NT E R I  NARKOSE ,

OG  HOS OSS E R DE T  KOR T  VE NT E T I D.

 

  

 

  

   
    

 

Vi kan utføre omfattende og kompliserte behandlinger.

Vårt dyktige team og vår nye avdeling takler de fleste utfordringer.

Marit er vår narkose-koordinator.
Ta kontakt pr telefon eller epost.

Kjærnåsveien 13 A  •  3142 Vestskogen  •  Tlf: 33 35 26 30
www.notteroytannhelse.no • post@notteroytannhelse.no

NÅR DU OG DIN PASIENT TRENGER

EKSTRA HJELP…

…STÅR VÅRT TEAM

                KLART TIL Å HJELPE DERE

Tannbehandling i
narkose
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Torskekurset 2019
Torsdag 4. februar gikk årets torskekurs av stabelen på Scandic Park
Hotel Sandefjord. I alt var det 80 påmeldte som trosset ruskevær og
snøføyk for å høre protetikerne Sigurd Schneider og Sadia Kahn dele sin
kunnskap om sementer og teknikker.

Vår leder Faruk Surbehan ønsket velkommen til deltakere og takket Plandent for
arrangementet. I første del ble vi bedre kjent med kursets ansikt utad – Gadus
morhua, bedre kjent som atlanterhavstorsken. Undertegnede var ikke klar over at
torsken kunne bli 2 meter lang og 60 kg!

Deretter gikk temaet over på økende behov for helkeramiske restaureringer fremfor
konvensjonelle konstruksjoner med metallkeram. Valget av type helkeram
bestemmes ut fra de fysiske egenskapene til materialet og krav til estetikk.

Andel krystallstruktur gir oss en pekepinn på keramets styrke og dermed
bruksområde. Høyere krystallinsk struktur gir høyere styrke til materialet, men
dårligere estetiske egenskaper. Disse kan benyttes som kjernematerialer i stede for
metaller og kalles gjerne kjernekeramer. Keramer med hovedsakelig amorf struktur
har lav styrke og krever stor forsiktighet ved håndtering, men har høye estetiske
egenskaper som fullt ut kan imitere naturlig tannsubstans i translucense, refleksjon
og farge. De brukes i yttersjikt over kjernekeram og metallkjerner, men kan også
bondes direkte på tannsubstans som fasademateriale.  
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I andre halvdel ble det presentert
flere pasientkasus fra Khan,
Scheider og spesialist kandidat i
protetikk Monika Caban. Vi fikk
også høre om sementer –
midlertidige og permanente,
provisorisk protetikk,
hemostatiske væsker,
bondingprosedyrer og
silanisering for å nevne noe.

Kvelden ble avsluttet i kjent stil
med tradisjonell torskemiddag i
godt selskap. Vi gleder oss til
neste år!

Sekretær i Vestfold
Tannlegeforening

Hanne Aabø Aasen
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Monika Caban, Marek Caban, Petter Gjessing Johnsen og Lage Sæterbakken
Kvikstadhagen koser seg med torsk!
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Dental Sør AS | Postboks 901, 4509 Mandal | +47 38 27 88 88 | post@dentalnet.no
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Alt til klinikken på ett sted! - Besøk vårt Oslokontor i Østensjøveien 18
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Enklere og bedre

Plandent AS | Østensjøveien 27
Pb. 6082 | Etterstad 0601 OSLO
Tel. 22 07 27 27
www.plandent.no | www.plannet.no
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NARKOSE
Vi tilbyr alle typer behandlinger i sedasjon eller 
full narkose – også behandlinger som kirurgi, 
periodontal-, implantat- eller endobehandlinger 
etc. 

HENVISNINGSKLINIKK I VESTFOLD

ALLE TANNHELSETJENESTER  /  KORT VENTETID  /  KONKURRANSEDYKTIGE PRISER

INNSIDEREGULERING
Kjeveortoped Kristin Aanderud-Larsen 
er blant landets mest erfarne i 
behandling med lingual apparatur.

ORALKIRURGI
Tannlege Fredrik Lindeberg (spesialist 
i oralkirurgi og oralmedisin) med team 
øker tilstedeværelsen i Vestfold og tar 
nå imot henvisninger.

Aagaards plass 1, Sandefjord   /   tlf.: 33 46 61 71   /   E-post: resepsjon@tannklinikken.no   /   tannklinikken.no

MAN – TORS: 8 – 20  /  FRE: 8 – 16
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Vårkurs 23. mars
Protetikk eller ikke protetikk på rotfylte tenner? Ex eller ikke ex? Og litt endo.
Endodontist Thomas Myrhaug og protetiker Eva Gustumhaugen Flo

Denne solfylte lørdagen i mars skulle bli dagen for Vårkursets jomfrutur, som må
sies å ha endt med suksess. Hele 80 påmeldte var tilstede, et deltakertall som viste
seg å være ganske perfekt for sosial mingling. Det merkes nemlig raskt hvis det ikke
er nok snacks eller for lang kaffekø i pausen. Det var med andre ord god stemning
gjennom hele dagen.

Kursinnholdet var
identisk med et av
årets januarkurs, og
kursholderne jobbet
godt sammen for å
formidle innholdet til
lytterne. Dette til tross
for litt forbigående
mikrofontrøbbel som
ble håndtert med en
god dose humor.

Dagens agenda ble
delt inn i følgende tema:
1) Behandlingsplanlegging, diagnostikk og prognoser
2) Oral protetikk, biomekanikk
3) Stift, revisjon, fjerne stift, endo/perio, hemiseksjon
4) Resorpsjoner, bleking, litt om keramer og
5) Kombinasjonsprotetikk.

Tekst og tale ble her ledsaget av rikelig med kliniske foto og røntgenbilder, og
kasusene var livslinjen gjennom hele foredraget. Midt inne i programmet ble det også
tid for en lang og hyggelig lunsjpause.

Håper på like godt, om ikke enda bedre, oppmøte neste år. Pauseforfriskninger vil
oppreguleres i henhold til antall påmeldte.

Silje Bach
Informasjonssekretær
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En kampanje mot overdiagnostikk 
og overbehandling

Den norske tannlegeforenings anbefalinger om  
undersøkelser og behandlinger som kan være  

unødvendige og som i verste fall skadelige.

For mer informasjon se
www.tannlegeforeningen.no/klokevalg

Ver. november 2018
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Gjør kloke valg – liste med råd til tannleger i klinisk praksis 
01 Antibiotika skal ikke brukes rutinemessig ved behandling av marginal  
 periodontitt og periimplantitt 

Feilbruk og overforbruk  av antibiotika bidrar til utvikling av antibiotikaresistente bakterier og er 
et av verdens mest alvorlige helseproblemer. Ved bruk av antibiotika i behandlingen av margin-
al periodontitt eller periimplantitt, skal det foreligge et prøvesvar fra mikrobiologisk laboratorium 
som utfører følsomhetsbestemmelse (resistensprofil) og soppdyrkning. Dersom antibiotika er 
nødvendig i forbindelse med tannbehandling, skal man følge de nasjonale retningslinjene for 
antibiotikabruk i primærhelsetjenesten. 

Referanser: 
• Nasjonale retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten - Marginal Periodontitt
• Walters J, Lai PC. Should Antibiotics Be Prescribed to Treat Chronic Periodontitis?  
 Dent Clin North Am. 2015;59(4):919-33.  

02  Antibiotika skal ikke forskrives ved akutte smerter

Antibiotika skal kun forskrives i forbindelse med infeksjoner som ikke kan behandles på 
annen måte. Akutte smerter fra munnhulen som oppstår i forbindelse med infeksjon,  
kan ha sin årsak i betennelse og skade av vev. Smertebehandling skal derfor i hovedsak 
rettes mot årsak til smerten. Dersom medikamentell behandling er nødvendig, vil beten-
nelsesdempende og smertedempende medisiner være førstevalget, ikke antibiotika. 
Dette prinsippet gjelder generelt, men eksemplifiseres godt ved smerter ved irreversibel 
pulpitt, hvor smerten forårsakes av betennelse i tannpulpa og i vevet rundt tannen, og 
ikke av selve infeksjonen. Antibiotika skal derfor ikke brukes.
 
Referanser:
• Agnihotry A. Antibiotic use for irreversible pulpitis. Cochrane Database Syst Rev. 2016 Feb 

17;2:CD004969. PMID: 26886473.
• Cope A, et al. Systemic antibiotics for symptomatic apical periodontitis and acute apical  

abscess in adults. Cochrane Database Syst Rev. 2014 Jun 26;(6):CD010136. PMID: 24967571.
• Sutherland S et al. Emergency management of acute apical periodontitis in the permanent 

dentition: a systematic review of the literature. J Can Dent Assoc. 2003 Mar;69(3):160. PMID: 
12622880.

03  Panoramarøntgen skal ikke benyttes som del av rutinekontroll av  
 asymptomatiske pasienter 
 
Det er ikke grunnlag for å ta rutinemessig panoramarøntgen for å lete etter tilfeldige 
patologiske funn. Under 10 % av panoramarøntgenundersøkelser viser slike funn, og kun 
et fåtall er behandlingskrevende.

Referanser: 
• Bondemark L , Jeppsson M, Lindh-Ingildsen L, Rangne K. Incidental findings of pathology 

and abnormality in pretreatment orthodontic panoramic radiographs. Angle Orthod. 2006 
Jan;76(1):98-102. 

• Statens strålevern. Veileder 14 om strålebruk innen odontologi
• European Commission. European guidelines on radiation protection in dental radiology. 

 The safe use of radiographs in dental practice. Chapter 3 Justification: referral criteria.  
Issue N136, 2004.  
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04  Fyllinger skal ikke skiftes bare fordi de har vært i funksjon i mange år 

Det kan være mange årsaker til at fyllinger må skiftes. De vanligste er at det blir karies 
i kanten på en fylling, at deler av fyllingen frakturerer, eller at tannen frakturerer. Disse 
faktorene er ikke nødvendigvis relatert til alder på restaureringen. Pasientens munnhy-
giene har stor betydning, og størrelsen og belastningen på fyllingen vil også spille en 
vesentlig rolle. Alle inngrep i en tann svekker tannen, og man må derfor ha klare indikas-
joner hvis en fylling skal skiftes. Hvis det er mulig å reparere deler av fyllingen, vil dette 
også kunne være vevsbesparende.

Referanser:
• Blum IR et al. Factors influencing repair of dental restorations with resin composite. Clin Cos-

met Investig Dent. 2014 Oct 17;6:81-7. PMID: 25378952.
• Gordan VV, et al. Alternative treatments to replacement of defective amalgam restorations: 

results of a seven-year clinical study. J Am Dent Assoc. 2011 Jul;142(7):842-9. PMID: 21719808.
• Lynch CD et al. Student perspectives and opinions on their experience at an undergraduate 

outreach dental teaching centre at Cardiff: a 5-year study. Eur J Dent Educ. 2010 Feb;14(1):12-
6. PMID: 20070794.

• Mjör IA et al. Failure, repair, refurbishing and longevity of restorations. Oper Dent. 2002 Sep-
Oct;27(5):528-34. PMID: 12216574.

 

05  Visdomstenner skal ikke fjernes forebyggende/uten indikasjon

All medisinsk og odontologisk behandling bør utføres med bakgrunn i en eller flere diag-
noser og med en klar indikasjon for behandlingen. Dette kan for eksempel være karies, 
rotbetennelser, bensykdommer og bløtvevssykdommer lokalt. Forebyggende fjerning av 
visdomstenner må vurderes på individnivå, og det bør være en sannsynlig risiko for at 
sykdom/plager vil oppstå dersom ikke behandlingen utføres. Denne risikoen må vur-
deres opp mot risiko ved selve behandlingen, herunder blant annet infeksjoner og skad-
er mot nerver og annet nærliggende vev.
 
Referanser:
• Nilsen E et al. Profylaktisk fjerning av visdomstenner. NTFs Tidende 2005;115:582-4.
• SMM-rapport nr. 10/2003. Profylaktisk fjerning av visdomstenner. Medisinsk metodevurder-

ing basert på internasjonal og egen litteraturgransking. Oslo: Senter for medisinsk metode-
vurdering; 2003. 

06   Kroneterapi bør ikke benyttes dersom det kan oppnås god kontur, funksjon og  
 estetikk med en fylling

Ved restorativ behandling må man basere seg på den aktuelle kliniske situasjonen.  
Det er et mål å bruke minimal invasiv behandling for å spare så mye tannsubstans  
som mulig. Dette reduserer risiko for pulpaskader og annen biologisk påvirkning. En  
krone skal derfor kun lages hvis det ikke kan oppnås god kontur, funksjon og estetikk 
med en ordinær fylling. 

Referanser:
• T. Lægreid og H. Gjengedal. Restorativ behandling av posteriore tenner: direkte eller indirekte 

teknikk? Aktuel nordisk odontologi 2015, 129-140.
• Pallesen U, van Dijken JW, Halken J, Hallonsten AL, Höigaard R. Longevity of posterior resin 

composite restorations in permanent teeth in Public Dental Health Service: a prospective 8 
years follow up, Journal of dentistry, 2013. 
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Gjør kloke valg
- en kampanje mot overdiagnostikk og overbehandling

 
www.klokevalg.org  

www.tannlegeforeningen.no/klokevalg

Kampanjen har to hovedmålgrupper - behandlere og pasienter, og 
skal oppfordre til samtale for å sammen finne helsetjenester som

• det er god evidens for
• ikke påfører skade
• virkelig er nødvendig

For mange undersøkelser og behandlinger er ikke bare unødvendige.  
De kan i verste fall være skadelige. Mer er ikke alltid bedre. 

Pasienter oppfordres til å stille fire spørsmål om utredning og  
behandling:

• Trenger jeg denne undersøkelsen / behandlingen?
• Hva er risiko og bivirkninger?
• Finnes det alternativer?
• Hva skjer hvis jeg ikke gjør noe?
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^ NTF skal på Representantskapsmøtet i høst behandle forslag til nye vedtekter.
Det foreslås blant annet å redusere antall delegater på Representantskapsmøtet.

^ Det har vært kritikk mot tannlegestanden i media vedrørende manglende
oppdaterte priser i prisportalen Hvakostertannkegen.no.
Tannhelsepersonell har lovpålagt plikt til å holde sine priser oppdatert på
hvakostertannlegen.no [1].

Links:
------
[1] http://hvakostertannlegen.no

g               g               g

VITS:

Innsendt av Gisle Prøsch

Tapas har definitivt gjort sitt inntog også i norske hjem.
Jeg vil fortelle dere om mannen som en dag fikk en skikkelig reprimande av sin
kone. (Ikke så uvanlig tenker du kanskje)
-  "Nå har du lagt skikkelig på deg", brølte kona.
- "Å , du vet skikkelig redskap skal stå under tak," svarte mannen fortsatt litt
selvsikker.
Hvorpå kona satte skikkelig høyt hoftefeste og sa : «Jo, men du behøver jo ikke
bygge en dobbelt garasje til en Morris Mini."

Jeg utfordrer tannlege Espen Helganes.

På Sondespissen
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28. MAI 2019
Kl. 17.00 - 20.30

Grand Hotel  
i Åsgårdstrand 

Rekebu�et fra kl. 20.30 

Påmeldingsfrist: 17. april

Ordinær pris: 850,-
Pris VTF medlemmer: 500,-

Påmelding gjøres via vår hjemmeside 
www.licscadenta.no. Har du spørsmål? 
Kontakt vår kundekonsulent Ruth Dalbo 

på mail: rd@licscadenta.no 

VTF, 3M & LIC Scadenta 
inviterer til

Kjell Størksen tok sin tannlegeutdannelse 
ved Universitetet i Bergen i 1979. Han har 
omfattende erfaring med protetiske 
tannerstatninger og har arbeidet med 
implantatprotetikk siden 1990. I tillegg til 
vanlige protetiske erstatninger har han 
arbeidet mye med pasientgrupper med 
medfødte og ervervete defekter som 
krever helt spesielle protetiske løsninger. 
Siden 1988 har Størksen vært ansvarlig 
for oral og maxillofacial protetikk ved 
Kjevekirurgisk avdeling, Haukeland 
Universitetssykehus. Han er også ansatt ved 
tannhelsetjenestens kompetansesenter 
vest. Velkjent og velrenommert foreleser 
nasjonalt og internasjonalt i emner som 
protetikk og eldretannpleie.

Traumer mot tenner og kjever kan gi utfordringer  
når en skal velge måter å rekonstruere tapt vev.  
Ved kjevekirurgisk poliklinikk har vi jevnlig inne  
pasienter som har fått skader med tap av tenner.  
Det kan være enkle tanntap eller mer omfattende  
og kompliserte rekonstruksjoner. Rekonstruksjonene  
vil kreve ulike løsninger og teknikker. 

I dette kveldskurset skal problematikken  
omkring tannerstatninger etter traumer  
belyses ved hjelp av mange kliniske kasus  
fra vårt behandlingspanorama. 

Behandlingene vil ofte kreve 
samarbeid med oralkirurger, 
kjeveortopeder og  
andre spesialister.

ÅRETS TEMA
Tanntap etter traumer 
– Hva kan vi putte inn i stedet for tennene?

Rekekurs

KURSINVITASJON

Kjell Størksen
FORELESER
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         Navn                           Verv            Tlf. privat    Tlf. kontor                E-post
Faruk Surbehan                    Leder        92661433     33183911    faruk.surbehan@gmail.com
Ingvild Nyquist Borgeraas      Nestleder      97111559     33182018   ingvild.borgeraas@gmail.com
Hanne Aabø Aasen             Sekretær     90677794    33380888   hanne-aa@hotmail.com
Axel Hopstock                    Kasserer      91728099    33352630    aho@notteroytannhelse.no
Cato Nordahl                      Fagleder      41699886     33183911     catonordahl@msn.com
Silje Bach                       Infosekretær  93685215     33116120           siljeb@vfk.no 
Ali R Karagöz                         UTV         97468638    33020150    BE01038704@vfk.no
Annette Bøvre                       Vara                              33504757   annettebovre@hotmail.com

         Navn                     Verv            Tlf. privat   Tlf. kontor                  E-post

Steinar Matre              Leder i         92266227   33380888    steinarmatre@online.no
                               klagenemnden

Svein Tveter            Kollegahjelp     90825789   33183343        tstveter@online.no
                                  i Vestfold               

Gro Monefeldt Winje    Kollegahjelp     97765495   33309380      gromwinje@gmail.com
                                  i Vestfold

       Sted                               Navn                         Tlf. privat               Tlf. Kontor
      Larvik                    Lars Oscar Hellum            92 45 64 44            33 12 69 52   
  Sandefjord                  Annette Bøvre                90 03 09 38            33 46 38 25
    Tønsberg                    Esben Sjøblom               99 58 95 54            33 31 34 27
     Horten                     Gunvor Forberg               92 04 78 02            33 04 38 44
 Holmestrand                 Reidulf Aasnes               33 77 88 44            33 77 62 92

Styret i VTF 2019

Lokaltillitsvalgte



Kam� ord spesialistklinikk

KAMFJORD
TANNLEGER  SPESIALISTKLINIKK

Eivind Andersen 
Spesialist oral kirurgi 

og oral medisin

Bernt Johan Evensen
Spesialist periodonti

Anders Kamfjord
Spesialist i oral protetikk 

Sophie Nguyen
Tannpleier

Maria Størby Eiken
Tannpleier

Vi har gleden av å informere om at 
spesialist cand. endodonti Håvard 
Stueland nå mottar henvisninger 
fra kollegaer. Det kan påregnes 
kort ventetid.

Klinikken ligger tilgjengelig plassert ved 
brygga i Sandefjord med gode 
parkeringsmuligheter.

KAMFJORD spesialistklinikk
Tlf: 33465218 
Adresse: Thor Dahlsgt 1, 3210 Sandefjord

Vi tilbyr spesialistbehandling innen protetikk, endodonti, 
periodonti og implantatbehandling. Gode rutiner for samarbeid 
og hospitering med henvisende kollegaer.

      



Pål-Espen Johansen
Protetikk

Sigurd Schneider
Protetikk

Berit Aanerød
Endodonti

Rafael da Silva
Oral kirurgi 

og oral medisin

Waleed Al-Gayalani
Tannpleier

Spesialister i Tønsberg og Larvik

Vi tilbyr spesialistbehandling 
innen endodonti, oral kirurgi og protetikk. 

Vektlegger godt samarbeid med henviser, og tilbyr hospitering 
for interesserte tannleger og tannpleiere.  

LARVIK
Spesialist i protetikk.
Om ønskelig kan protetisk konsultasjon
 utføres ved henvisers klinikk etter avtale.

Adresse: 
Torggården Tannklinikk
Torget 1, 3256 Larvik

TØNSBERG
Tilbys alle spesialiteter samt 
samarbeid med tannpleier og 
radiolog for CBCT utredning.

Adresse: 
Tønsberg Spesialistsenter
Rambergv 3, 3115 Tønsberg

T          

Returadresse:
Hølen Verft 13
3260 Larvik


