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Kjære lesere!

Årets rekekurs var en suksess og vi håper nå at dette
blir en tradisjon. I nydelig sommervær og nydelige omgivelser fikk vi med
oss viktig input om kirurgi, se referat senere i bladet.

Høstens Farriskurs er også klart, bra innhold også i år, innbydelse vedlagt.

Generalforsamling 2018 blir 25. september kl 17.00 på Kong Carl.
Innbydelse kommer på mail.

Jeg ønsker alle en
fortsatt god sommer.

Maren  :-)
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LEDERSIDEN

Kjære kolleger

Siden sist har NTF kalt inn til Forum for
tillittsvalgte og en hel rekke problemstillinger ble
adressert. Alt fra samarbeid mellom ROK og
DOT, til Blankholmutvalget og fremtiden til
tannlegestanden ble problematisert og diskutert.
Vi fikk besøk av sammsunnsodontologer og
professorer fra BI og tannhelsepolitikk var
agenda.

Vi er i en tid hvor det antageligvis legges politiske
planer på hvordan tannhelsevesenet skal se ut
om ikke mange år. De senere tids endringer i HELFO er antageligvis bare blåbær i
forhold til det som kommer, og neste store pott med kutt er sannsynligvis
kjeveortopedi. Dette står høyt oppe på NTF prioriteringsliste, og man prøver å få
innflytelse der man kan for å få muligheten til å kune påvirke prosessene.
Personlig har jeg en følelse av at all arbeidet rundt dette fra offentlig hold, inklusivt
Blankholmsutvalget og kommunereformen, sikter til å finne ut hvordan det kan
spares og hvordan bunnlinjene kan se best mulige ut.

Det er verdt å merke seg at likevel, så er det i alle regjeringspartienes
arbeidsprogram stadfestet på den ene eller den andre måten at de skal styrke
tannhelsetilbudet. Vi har riktignok ikke sett noe til det hittil, og ikke engang HELFO-
takstene blir indeksregulerte, år etter år. På den andre siden har vi partier i
opposisjonen som krever en likestilling mellom tannhelse og generell helse forøvrig,
noe som er langt mer radikalt enn selv hva NTF vil. Med andre ord virker kampen
mellom de politiske partiene, polene, alt for mye større enn tannhelsepolitikken,
riktig nok, og dermed blir ikke det enkelt for noen av partene å forene synet sitt med
NTF, for de hadde ikke kommet i stor nok strid med hverandre hvis de gjorde det.
Dette resulterer muligens i at vi får lite gjennomslagskraft for meningene våre.
Kanskje vi må revurdere hva NTF skal mene, for å kunne få mer innvirkning og få
være med på prosessene? Eller er det akkurat det vi ikke skal?

Da ønsker jeg alle sammen en riktig god sommer!

Mvh
Faruk Surbehan
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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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Kjære kolleger!

I skrivende stund står verandadøren på vid gap, badetøyet
henger til tørk og jeg kan tilfreds konstatere at nok en dag
med middelhavstemperaturer er forbi. For en sjølerklært
klimaflyktning fra Vestlandet er det bare å fastslå:
Vestfold leverer! La det gjerne vare til september!

Siden sist utgave av DIM har prosjektleder for regionreformen/fylkesrådmann for
Vestfold og Telemark fylke blitt ansatt. Han heter Jan Sivert Jøsendal og kommer fra
stilling som utdanningsdirektør i Drammen kommune. Han har tidligere jobbet som
avdelingsdirektør i KS, rådgiver i PwC, universitetslektor ved Universitetet i Oslo og
som lærer og skoleleder i grunnskolen. Jøsendal vil være på plass i den nye rollen
fra 1. august, og innen 1.1.2019 skal han ha på plass sin nye ledergruppe. Vi kan
dermed forvente at det er avklart hvem som skal lede den offentlige
tannhelsetjenesten i det nye fylket før vi går inn i et nytt år.

For øvrig ruller arbeidet med sammenslåing til nytt fylke videre. Akkurat nå arbeides
det blant annet mye med felles digitale systemer. Tannhelsetjenestene i de to fylkene
er ferdig kartlagt, og kartleggingsgruppen har anbefalt at bonusordningen og frem-
tidig lederstruktur er to saker som bør gis prioritet i utredningene fremover. 
Dersom dere ønsker å følge sammenslåingsprosessen, anbefaler jeg nettsiden
www.vtfylke.no. Der publiseres blant annet aktuelle nyheter, alle sakspapirer og
referater fra politiske møter.

Årsrapporten for fylkeskommunen er ferdigstilt siden mitt forrige innlegg i DIM. Den
viser at vi har grunn til å glede oss over jevnt gode resultater sett opp mot de politisk
vedtatte målene for vår sektor. Det er fortsatt grunn til å holde fokus på
forebyggende tiltak hos de små barna, for både lokalt og nasjonalt ser vi også dette
året en svak utvikling i negativ retning for 5-åringene. I Vestfold vurderer vi nå om
statistikken på klinikknivå gir grunn til å iverksette mer målretta tiltak mot de minste,
og vi styrker samtidig samarbeidet med helsestasjonene for å komme tidlig i kontakt
med de som trenger litt ekstra veiledning for å ivareta tannhelsen sin.

Jeg ønsker dere alle en flott sommer og en riktig god ferie når den tid kommer!

Trine Orten Groven 
Direktør
Tannhelsetjenesten i Vestfold

Fylkestannnlegens 
spalte

ENDRING AV PERSONALIA

Har du fått ny adresse,
ny mail-adresse,

endret telefonnummer?

Gå inn på min side hos NTF 
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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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Rekekurset 2018
Grand Hotell Åsgårdstrand

Historiens andre Rekekurs gikk av stabelen 29. mai på Grand Hotell i
Åsgårdstrand. I nærmere 30 grader og strålende sol ble 62 påmeldte
ønsket velkommen av arrangøren LIC Scadenta.
Professor og spesialist oral kirurg
og oral medisin Tore Bjørnland
holdt kurset «Kirurgi i praksis –
kirurgiske teknikker i hard- og
bløtvev».

I kurset streifet vi innom mange store
temaer i oral kirurgiens verden. Med
stor entusiasme fikk vi se bilder og
videoer fra inngrep utført av Bjørnland
selv.

I første del fikk vi frisket opp
kunnskapen om kirurgisk fjerning av
visdomstenner. Hva bør vi se etter før vi
begir oss ut på en ekstraksjon av en
potensielt vrangvillig 8’er? Bjørnland ba
oss være spesielt oppmerksomme på
tannstillingen, en tydelig tuber i
overkjeven, samt samlede og
rotåpne røtter på
ekstraksjonstannen er til god
hjelp! Vi vil også oppnå mye
bedre blødningskontroll og
antiinflammatorisk effekt ved
bruk av xylocain dental
adrenalin fremfor for eksempel
septocain. Ved kirurgisk
ekstraksjon av visdomstenner i
underkjeven setter Bjørnland
minst tre karpyler xylocain
adrenalin.

Det ble oppfordret til dialog, og vi fikk avbryte underveis med spørsmål. Bør vi for
eksempel legge t-veke? Ja, det kan være lurt! I en studie på 400 deltagere fikk 200
lagt t-veke i alveole etter ekstraksjon, og 200 fikk ikke. Av de 200 hvor t-veke ble
plassert i alveolen kunne Bjørnland fortelle at 5% utviklet alveolitt, mot 23% av de
200 som ikke fikk t-veke. Utvikler pasienten din likevel alveolitt i dagene etter
ekstraksjonen så skyll alveolen med sterilt fysiologisk saltvann og skift t-veke hver
andre til tredje dag. 

Bjørnland gjorde en strålende jobb med å kondensere mest mulig av 5 års
videreutdanning ned til to timer kurs. I andre del fikk vi høre om hva som er viktig
med pasientens generelle anamnese, medikamentinteraksjoner,
antibiotikaprofylakse, håndtering av luftemfysem, frenulektomi, osteonekrose og
osteoradionekrose. Om sistnevnte kan det nevnes at er det viktig å vite stråledosen
som ble brukt og hvilket området som ble bestrålt. Har pasienten gjennomgått
strålebehandling med 60 Gy eller mer mot for eksempel underkjeven, vil dette
området har økt fare for osteoradionekrose resten av pasientens liv. Vi skal aldri
være redde for å kontakte behandlende lege for å forhøre oss om slike ting.

Fra venstre: Amina Zirak Ahmed, Mariam Rahmani og Hanne Aabø Aasen klare til rekekurs!
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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

Kvelden ble avsluttet med nydelig rekemiddag og vakker utsikt over fjorden. Tusen
takk til Tore Bjørnland, og takk til LIC Scadental for godt samarbeid og organisering.
Vi gleder oss allerede til neste år!

God sommer!
Referent
Hanne Aabø Aasen
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Vestfold Tannlegeforening
inviterer til kurs på

Hotell Farris Bad i Larvik
12.-13. oktober 2018

Vi har også i år  fått  tak i tre dyktige foredragsholdere som vil gi oss
inspirasjon og påfyll i hverdagen. Det blir heldagskurs på både fredag og
lørdag og det vil telle 10 timer i NTFs etterutdanningssystem.
Det er nå blitt obligatorisk med 150 timer i etterutdanning over en periode
på 5 år og dette er en god anledning til å fylle på med timer.

Vi satser på en flott festmiddag på fredag kveld!
Ta med hele tannhelseteamet og la det bli en hyggelig kveld.

Registrering på fredag fra Kl. 08.00

Målgruppe:  Kurs fredag 12/10    Hele Tannhelseteamet
                      Kurs lørdag 13/10    Tannleger

Priser:          Full pakke. Kurs 2  dager med lunsj og festmiddag  kr 4900,-
                      Kurs kun fredag med lunsj                                             kr 2200,-
                      Kurs  kun lørdag med lunsj                                            kr 2200,-
                      Kurs fredag med lunsj og lørdag med lunsj                kr 4200,-
                      Festmiddag m/aperitif                                                    kr 1250,-
                      Kurs fredag med lunsj og festmiddag                          kr 3400,-
                      Kurs Lørdag med lunsj  og festmiddag på fredag      kr 3400,-

                      Giro vil bli sendt til klinikk ved påmelding

NB!   Hotellopphold bestilles direkte til Farris Bad.
         Merk kurskode: Vestfold Tannlegeforening.

Påmeldingsfrist 10. september 2018

Kontaktinformasjon: For mer informasjon kontakt Cato Nordahl på e-post:
catonordahl@msn.com

JØRGEN SKAVLAND - Lege, foredragsholder, forfatter og debattant

Frisk nok for livet
Foredraget Frisk nok for livet har som undertittel …om det å våkne
sengeliggende. Foredraget dreier seg vel så mye om nordmenns folkesjel
som våre holdninger til det å være syk. Skavlan ser på oss alle fra et
internasjonalt perspektiv og sammenligner vår samfunnsutvikling med det vi
finner ute i den store verden:
Hvor tilfredse er vi egentlig selv om FN sier at vi bor i det beste landet på kloden?
•   Hva kan vi selv gjøre for å få det bedre, både på jobb og hjemme?
•   Kjenner vi særlig godt etter hvordan det er med helsa her til lands?
•   Er vår velferd bare til det gode?
Foredraget er ment som en vaksine mot helsens mistrøstigheter, og temaene Jørgen Skavlan tar
opp bidrar ofte til videre diskusjon og sporer til holdningsendringer både på arbeidsplassen og
hos individer.

KURS FREDAG 12.OKTOBER: Kurs for heletannhelseteamet

ODD CARSTEN KOLDSLAND - Spesialist i periodonti. Jobber i privat praksis og på  UiO.

Systematisk periodontal behandling
Pasienter med behov for behandling av periodontitt har i dag krav på refusjon
fra Helfo. «Det gule heftet» inneholder en del krav om hva som bør inngå i en
periodontal behandling: systematikk, målrettethet og faglig struktur. Hva
menes med systematisk, målrettet og faglig strukturert periodontal
behandling? Foredraget inneholder også forslag til hvordan vi kan
strukturere journalskriving.

Pasienten har fått sitt implantat - hva nå? Tannleger og tannpleiere bør være forberedt på at en
stadig større andel av pasientene våre har ett eller flere implantater i munnen. Pasienter som er
inne til jevnlig recall forventer at vi er i stand til å undersøke og vurdere alle deres tenner - både
de som har en naturlig rot og de som er festet til et implantat. Det er hele tannhelseteamets
oppgave å overvåke hele pasientens munn, vi kan ikke utelate tannimplantatene ved undersøkelse
og dekke oss bak at «implantater er spesialistarbeid» - men hva i all verden skal vi gjøre?

Opplæring i egenomsorg og hjelp til røykeslutt:
Hvordan kan vi påvirke pasientens vilje til å ta vare på seg selv?

KURS LØRDAG 13. OKTOBER: Kurs for tannleger

BODIL KRISTINA LUND
Spesialist i oral kirurgi og oral medisin, professor, UiB 

Antibiotika, smittevern og tannturisme
Dette er temaer som vi i fremtiden kommer til å bli mer og mer berørt av,
og som vi på klinikken må ta høyde for og være forberedt til å kunne takle.
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På Sondespissen
^ På generalforsamlingen fikk vi beskjed om å melde inn til tannlegeforeningen
dersom vi så tannbleking annonsert hos andre aktører enn tannleger.
Det oppfordres til medlemmene å sende inn melding til tannlegeforeningen
dersom man ser tannbleking annonsert. Dette blir tatt videre til mattilsynet.

g               g               g

VITS:

Innsendt av Kai-Uwe Gitter

...mannlige tannleger er de eneste mannfolkene som kan beordre en kvinne til å
åpne og lukke munnen
...og slippe unna med det?!

Jeg sender utfordringen videre til Arnt Helge Dybvik

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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         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

      



Enklere og bedre

Plandent AS | Østensjøveien 27
Pb. 6082 | Etterstad 0601 OSLO
Tel. 22 07 27 27
www.plandent.no | www.plannet.no

Klinikkdrift

Protetikk

Forbruk
og utstyr

Digitale
bestillings-
løsninger

PlanIT

Prosjektering

Service og 
reparasjoner

Kurs og
arrangementer

Programvare

Returadresse:
Håkestadveien 3
3280 Tjodalyng


