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Kjære lesere!

Årets Torskekurs er holdt med rekordoppmøte.
Røntgen og strålevern er viktig tema. Bra foredrag og hyggelig
middag med gode kollegaer. I skrivende stund er møte i TSE
gjennomført. Dyktig foredragsholder og lærevillige tannleger.
Referat fra begge kursene senere i bladet.

Rekekurset kommer til våren, se invitasjon bak i bladet.
Eva Nielsen har sluttet som kollegahjelper
og overlatt vervet til Gro Monefeldt Winje.
Vi takker Eva for innsatsen over mange år.

Jeg ønsker alle en riktig god påske.

Maren  :-)
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LEDERSIDEN

Kjære kolleger

I skrivende stund har uroen rundt punkt 14 nesten
trappet seg ned, og det kommer positive signaler fra
helseministerens kontorer om at det kan bli
modereringer på ordlyden og formuleringen av
nåværende tekst. Samtidig strømmer det inn
henvisninger til den offentlige tannhelsetjenesten med
pasienter som trenger relativt raskt igangsettelse av
behandling, men kapasiteten er allerede sprengt. 

Vi er i en merkelig situasjon hva gjelder punkt 14. De som den dag i dag skal kunne
havne under punktet er allerede i den offentlige tanhelsetjenesten. Akkurat dette
kommer det kanskje en endring på innen kort tid. 

Likevel, så er det meget mye som kan kritiseres og diskuteres om når det gjelder dette
punktet, men det er noen refleksjoner jeg vil trekke frem. Det er for det første spesielt
når en blåblå regjering igangsetter tiltaket og tar vekk oppgavene fra privat sektor,
som er godt utstyrt og bemannet, til en underbemannet offentlig sektor som ante fred
og ingen fare. Dette høres i grunn ikke ut som blå politikk, men så er forsvarsreplikken
klar med en gang: dette har Stortinget bestemt for lenge siden og ikke regjerings-
partiene nå. Men det er tross alt denne helseministeren som bestemte seg for å
gjennomføre beslutningen uten å forberede offentlig sektor i det hele tatt. Det tyder på
absolutt null research før endringen. Det er ikke gjort noen utredning av situasjonen og
kapasiteten til DOT. Det tyder på amatørmessighet, uvitenhet eller at man blir villedet.
Kanskje noen prøver å sabotere Bent Høie med å gi han elendige ideer? Hvis man først
og fremst ville gjøre en god jobb, ville man bygget opp tjenesten og gjort den i stand til
å ta imot pasientene, og så sluppet dem til. Dette ville fagmiljøet informert
helseministeren hvis fagmiljøet hadde fått lov til å være involvert. Siden det har blitt
motsatt så er antageligvis situasjonen så enkelt som at man så på endringen som en
mulighet for å kunne spare penger, og dermed gjennomførte det. Helseministeren ante
antageligvis at han ville møte noe motstand men ikke i denne størrelsesorden. 

Det er visstnok enkelte hint om at kjeveortopedi er neste punkt som skal under lupen
om ikke lenge. Ikke rart da dette nå er den største utgiftsposten. Vi får vente og se om
fagmiljøet blir involvert i en eventuell endring.

Ønsker alle en riktig god påske og minner om Rekekurset som snart kommer!

Mvh
Faruk Surbehan
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Kjære kolleger!

1. januar overtok jeg jobben som
direktør for tannhelsesektoren etter
Jostein Eikeland, og med den fulgte
også fast spalteplass i Dens in Mente! 

For de av dere som ikke kjenner meg, kommer jeg opprinnelig fra Måløy i
Nordfjord. Jeg ble uteksaminert fra Det odontologiske fakultetet i Oslo i 2000, og
etter noen år i DOT Vest-Agder tok jeg Master i ledelse ved det som nå er
Universitetet i Agder. Jeg jobbet i 5 år i Helsedirektoratet før jeg fikk jobb som
overtannlege i Midtre distrikt i 2010. Da bosatte jeg meg med mann og 3 (etter
hvert 4) barn på Nøtterøy, og der holder vi fortsatt til. Vestfold byr på gode
rammer for et aktivt familieliv, og vi stortrives her!

Årets første måneder i offentlig sektor preges av rapporteringer og søknader til
Helsedirektoratet, men dette året krydres hverdagen i tillegg med at
regionreformen er i gang; vi forbereder sammenslåing med Telemark
fylkeskommune! 15. februar møttes alle ansatte i DOT Vestfold og Telemark til
felles etatsmøte i Sandefjord. Hovedmålsettingen med denne samlingen var å bli
bedre kjent med hverandre, både på individ- og organisasjonsnivå, og det kan
rapporteres om god stemning og optimisme rundt bordene denne dagen. Jeg
opplever at mine medarbeidere i DOT Vestfold er positive til endringen og ser
muligheter til både faglig felleskap og utvikling fremover. 

I første omgang jobber alle sektorene med å kartlegge organisering og
arbeidsmåter i de to fylkene. Kartleggingsrapportene skal være ferdig 1. mars, og
for tannhelsesektoren viser det at mye er likt i Vestfold og Telemark. Dette er
kanskje ikke så rart ettersom at all offentlig tannhelsetjeneste har sitt
utgangspunkt i Lov om tannhelsetjeneste, men loven gir oss likevel et visst
handlingsrom når det gjelder hvordan vi løser samfunnsoppdraget. Av
forskjellene som fremkommer i kartleggingen, er bonusordningen de har i
Telemark kanskje det som peker seg tydeligst ut.

Fylkestannnlegens 
spalte
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På nåværende tidspunkt har vi ikke fokus på å foreslå løsninger, kun å forberede et
kunnskapsgrunnlag for prosjektleder/ny fylkesrådmann, som vi håper skal være
på plass før sommeren 2018. 

Et annet pågående arbeid, som muligens kan påvirke DOT vel så mye som
regionreformen, er Blankholmutvalget, som skal levere utredning om
prioriteringer i blant annet tannhelsetjenesten dette året. Jeg ser frem til en
grundig drøfting av prioriteringsutfordringene i det offentlige helsevesen, også i
tannhelsesektoren. For de av dere som ikke har satt dere inn i utvalgets mandat og
arbeid: sjekk ut www.blankholmutvalget.no. I god, moderne medvirkningsånd
inviteres alle, både organisasjoner, virksomheter og enkeltpersoner, til å komme
med innspill til utvalget via nettsiden.

Tilbake til de nære ting: denne uken lanseres Vestfold Fylkeskommunes nye
nettsider. Selv om kolleger i privat sektor muligens har begrenset nytte av vår
informasjon der, er vi alltid åpne for innspill og tilbakemeldinger fra dere. Jeg
håper på et fortsatt godt samarbeid mellom tannleger i offentlig og privat sektor
fremover.

Ønsker dere alle en riktig god påske!

Trine Orten Groven 
Tannhelsedirektør 

ENDRING AV PERSONALIA

Har du fått ny adresse,
ny mail-adresse,

endret telefonnummer?

Gå inn på min side hos NTF 
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33 35 01 80
info@dentinor.no
www.dentinor.no

Med Dentialign kan du tilby dine pasienter et vakkert smil ved 
hjelp av usynlig og effektiv tannregulering. Dentinor Tannteknikk 
har utviklet Dentialign. Send oss et avtrykk, så ordner vi resten.

Kundeportalen på dentinor.no har utfyllende informasjon om
det du trenger for å gjennomføre en Dentialign behandling.

Kontakt oss, så hjelper vi deg igang.

Sikkert og effektivt
for tannlege og pasient
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ÅRSRAPPORT FRA
VTFs KLAGENEMND FOR 2017

Medlemmer av klagenemnda:
Steinar Matre
Pål-Espen Johansen
Britt Haavardstun

Varamedlemmer:
Sverre Næsheim
Helga Alnes

Den økonomiske grensen for å behandle klagesaker i den lokale klagenemnda er nå
kroner 10.000.

I 2017 fikk klagenemnda inn 2 skriftlige klager. Én sak gikk i favør av tannlegen, den
andre ble løst med et kompromiss.

I tillegg til skriftlige henvendelser, har klagenemnda mottatt 4 telefonhenvendelser
der pasienter har spørsmål i forbindelse med tannbehandling og klagerett.

Klagenemnden har ikke oversikt over hvor mange saker som går direkte til NPE, men
antallet er økende. 

Arbeidspresset på klagenemnda er lite, men vi har helt klart en funksjon som en
uhildet part i forbindelse spørsmål om klage på tannbehandling.

Klagenemnda behandler ikke saker der det er snakk om økonomi. Adressaten er da
Prisrådet. 

NPE har en annen tilnærming til klager enn klagenemnda, og en tannlege som blir
innklaget til NPE trenger ikke nødvendigvis å ha gjort noe klanderverdig.

Steinar Matre
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Pål-Espen Johansen
Protetikk

Sigurd Schneider
Protetikk

Berit Aanerød
Endodonti

Rafael da Silva
Oral kirurgi 

og oral medisin

Rita Cruz
Periodonti

Waleed Al-Gayalani
Tannpleier

Spesialister i Tønsberg og Larvik

Vi tilbyr spesialistbehandling innen endodonti, oral kirurgi, periodonti
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
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UTV-nytt
Nå er det en stund siden jeg skrev her. Det er ikke fordi det
ikke skjer noe i den offentlige tannhelsetjenesten, men
kanskje heller fordi HTV ikke har greid å være flink nok til å
prioritere skrivinga i Dens in Mente. Kommer uansett en
kort oppdatering her.

Vi har fått flere nyansettelser i fylkeskommunen siden sist, og jeg vil benytte anledningen
til å ønske alle våre nye kolleger velkommen. Dessuten har vi fått to engasjerte og dyktige
kollegaer til i UTV-teamet. Ønsker velkommen til tannlege Silje Bach som UTV-medlem
og tannlege Sayed Dabestani som UTV-vara. Silje jobber på Borgejordet TK mens Sayed
jobber på Sentrum TK i Horten. Nilofar Khorram har fått fornyet tillit som UTV-nestleder
for to år til. 

Ellers har sammenslåingsprosessen mellom Telemark og Vestfold kommet sakte men
sikkert i gang, men det er fortsatt mye som er uvisst.  Det har blitt utlyst en stilling som
prosjektleder for sammenslåingen og senere fylkesrådmann i den framtidige fylkes-
kommunen ''Vestfold og Telemark''. Samtidig har arbeidstakerorganisasjonene fra begge
fylkeskommunene deltatt på felles drøftingsmøter og diskutert innholdet i omstillings-
dokumentet, som skal være et overordnet styringsdokument for sammenslåingspro-
sessen. Vi fikk også opplyst at det kommer en ny nettside for den nye fylkeskommunen,
og at det vil legges ut informasjon om sammenslåingen her. Litt usikker på hvor mye som
vil være direkte relatert til tannhelsesektoren, men kan være greit å følge med.

For tannhelsetjenestens del er vi foreløpig i kartleggingsstadiet. Det har blitt sammensatt
en felles arbeidsguppe for de to fylkene bestående av representanter fra arbeidsgiver-
siden, verneombud og en tillitsvalgt fra hver av organisasjonene NTF, Parat og Delta.
Arbeidsgruppa har hatt noen møter for å kartlegge likheter og ulikheter mellom de to
fylkeskommunene. Resultatet av arbeidet så langt ble lagt frem da tannhelsetjenestene i
Vestfold og Telemark holdt en felles etatssamling i februar, og da fikk vi innblikk i hva
som var annerledes og hva som var likt.  

Det er naturlig nok mye som er den samme, men til tross for at vi er naboer og jobber
etter den samme lovgivningen er det også noen viktige ulikheter mellom de to fylkes-
kommunene, og som kan være utfordrende under sammenslåingen. Forskjeller i
geografiske forhold/avstanden mellom klinikkene, lønnspolitiske forhold og pasient-
grunnlag var eksempelvis noe av det som ble bemerket av flere ansatte. Sammen-
slåingen vil derfor være den trolig viktigste saken fram til hvert fall 2020. Her vil jeg
derfor benytte muligheten til å oppfordre alle våre kolleger i offentlig sektor om å komme
med innspill og tilbakemeldinger, slik at vi får formidlet dette videre til arbeidsgiver. 

Ali R. Karagøz
UTV-leder
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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.

 

  

 

  

   
    

 

Tannbehandling i
narkose

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
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Referat fra årets Torskekurs
01.02.2018

Første februar gikk nok et vellykket torskekurs av stabelen på
Scandic Park Hotell i Sandefjord. Gro Wilhelmsen Hustvedt ga oss
en viktig oppfriskning i røntgendiagnostikk.

En fullsatt sal fikk høre praktisk informasjon om hvordan røntgenapparater skal
håndteres og merkes. I en travel hverdag kan det være lett å ta røntgenapparatene
våre for gitt, men riktig utstyr og kunnskapsbasert utførelse vil gi trygg og god
røntgendiagnostikk. For eksempel kan vi redusere stråledosen med 50-80% ved å
bruke rektangulær kollimering, som gir firkantet fasong på strålefeltet, i stedet for
rund.

CBCT-undersøkelser gjør det mulig for oss å fremstille snittbilder slik at de kan
granskes i tre dimensjoner. Dette er selvsagt til stor hjelp i endodontiske problem-
stillinger, patologiske forandringer i kjeveledd og implantatplanlegging – for å nevne
noen. God kommunikasjon mellom undersøkende radiolog og henvisende tannlege er
avgjørende for godt resultat.
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I andre halvdel av kurset fikk vi teste kunnskapen i kasuspresentasjoner og
diagnostikk. Vi lærte raskt å løfte blikket fra tannsettet og tyde OPG systematisk for å
oppdage potensielle patologier vi ellers kanskje hadde oversett. 

Kvelden ble avsluttet med nydelig middag og ypperlig mulighet til å slå av en prat
med nye og gamle kolleger i Vestfold. På menyen sto deilig torskemiddag, vin og
dessert, i stolt tradisjon. 

Vi gleder oss til neste års torskekurs!

Hilsen Hanne
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I dette nr vil vi bli litt bedre kjent en ny periodontist i Vestfold og
begynner med å spørre: 

Kan du fortelle litt om deg selv?

- Jeg heter Hong H. Thorlakson, er gift med Lino Thorlakson som er kjeveortoped
ved Tønsberg Tannregulering. Jeg er født  i Vietnam, men er vokst opp i
Kongsvinger, Hedmark. I voksen alder har jeg bodd i Oslo og på Lørenskog før jeg
flyttet til Tønsberg hvor vi trives veldig godt.

Hva liker du å gjøre på fritiden?

- Vi har to små barn, ei jente på 8 år og en gutt som blir 5 til sommeren. Mye av tiden
går dermed til å være småbarnsforeldre. Jeg er veldig glad i å være ute i naturen,
stelle i hagen, ta lange turer i skogen og vandre langs stranden med familien.

Så tilbake til tannlegeyrket. Hvor har du studert og jobbet?

- Jeg er utdannet tannlege ved universitetet i Oslo 2008. Doktorgradsutdanningen
tok jeg ved samme universitet i perioden 2009-2017. Jeg har jobbet som tannlege
både i DOT og i privat praksis. Nå jobber jeg som periodontist ved Tønsberg
Tannhelse og trives godt med hyggelige kollegaer.

Bli bedre kjent med…
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Dental Sør AS - Østensjøveien 18 - 0661 OSLO - Tlf. 38 27 88 88 - post@dentalnet.no - www.dentalnet.no

Skien dekker Telemark og deler av 
Vestfold og overlapper derfor litt 
med vår store Oslo avdeling.

Kontakt servicesenter, og de finner 
den nærmeste, ledige teknikeren! 

Ett servicesenter  
- ett telefonnummer! Ring:

38 27 88 88  
og de vil straks aktivere oppdraget 
ditt eller svare på spørsmål!

Vi er mange, vi er ivrige og vi er 
totalleverandør av teknisk utstyr, 
service og praksisplanlegging.

Kvalitet hele veien...
... det merkes!

Dental Sør  
- avdeling Oslo og Skien

Besøk vår nettbutikk:

www.dentalnet.no
Aldri har det vært enklere å handle  
tannlegeutstyr og tilbehør på nett!

Vårt ønske er at enhver kontakt 
med Dental Sør skal oppleves  
som en reise på 1. klasse!

ISO-serifisert: ISO 9001/2015
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Fyrstikker og tannpirkarar
– og ein svenske

Dette er ein sjølvopplevd historie med ein odontologisk vri.

Det skjedde på en aude landeveg på vestlandet, nærare bestemt i Matre. Det var
haust, det var mørkt, det bles og det regna berre slik det kan gjera i den vesle bygda
Indra Matre (som har norgesrekorden i nedbør pr. døgn – 230 mm – og då rann det
over målebegeret).

Gatelys finnest ikkje på denne staden, og vi kunne så vidt skimta dei mørke fjellsidene
gjennom regnet som utan stans piska mot bilrutene. I passasjersetet sat ein kollega.
I mørket og regnet nærma vi oss hytta, og vi såg fram til å tenna opp i ovnen og opna
ei rødvinflaske. Brått skimta eg ein skikkelse i lyskjegla frå bilen, gjennom regnet og
vindusviskarane som gjekk for fullt. Det var faktisk ein person som stod mitt i vegen
og veifta med armane. Eg stoppa og rulla ned vindauget og såg inn i eit regnvått
ansikt. «Har ni tennstikkor?» spurde mannen som tydeligvis var svensk. Ein svenske
på ein aude landeveg i mørket, på vestlandet verka absurd. Kollegaen i
passasjersetet, som er austlending og som kan meir svensk enn mange (?), åpna
veske si og tok opp ein pakke med tannstikkarar som ho rekte til den forbausa
svensken. Eg forstod kva framandkaren ville ha, og fann fram ei eske med fyrstikker.
Det viste seg at svensken og familien budde på ei hytte i nærleiken og hadde gløymt å
ta med fyrstikker. Om dei hadde med tannstikkerar veit eg ingen ting om.

Av Steinar Matre
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På Sondespissen
^ På tannlegeforeningen.no under lokalforeningene/Vestfold ligger DiM fra mange

år tilbake. Der ligger også referat fra generalforsamling og kommende kurs.
Nyttig side å gå inn på.

g               g               g

VITS:

To damer sitter og prater en fredag ettermiddag. En av dem titter opp og ser
ektemannen komme gående med blomster i hånden. Hun himler med øynene og
sier, "Der kommer den dusten med blomster. Nå forventer han at
jeg skal tilbringe hele helgen på rygg med beina i været."

Forundret spør venninnen: "Har dere ikke blomstervase hjemme?"

Jeg sender utfordringen videre til Kai Uwe Gitter
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TSE
Samling TSE ble holdt på Wasilliof 12. og 13. januar. Første dag med teori og dag to
med hands on. Dyktig foreleser som bruker hele seg til illustrasjon, menneskelig
pulpahorn m.m. Deilig lunsj med nydelig mat. Kursdeltakerne ble delt inn i grupper
etter geografi og mye av kurset gjøres mellom samlingene.
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Her testes mikroskop.

Menneskelige pulpahorn.
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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
Maren Risvær                 Infosekretær  97145257     33125095        maren@risvar.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 2018

Lokaltillitsvalgte



Kam� ord spesialistklinikk
Vi tilbyr spesialistbehandling innen protetikk, periodonti og 
implantatbehandling. Gode rutiner for samarbeid og hospitering 
med henvisende kollegaer.

KAMFJORD AS
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

TMD

Søvnapné

Estetisk tannpleie

Bløtvevsplastikk

Protetisk rehabilitering

Systematisk periodontalbehandling

Implantatbehandling kirurgi - protetikk

Simplant

Vi mottar henvisninger for utredning - behandling innen feltene:

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

KAMFJORD spesialistklinikk
Tlf: 33465218 
Adresse: Thor Dahlsgt 1, 3210 Sandefjord
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Returadresse:
Håkestadveien 3
3280 Tjodalyng


