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Deadline for neste DiM er 20. november

Kjære lesere!

Som endel har registrert, ble det ikke et sommernummer
av DiM i år. Redaktør Silje skiftet jobb og forsvant ut av
fylket, så jeg hopper inn igjen og fungerer som redaktør
ut året.

Høsten står for døren og med den kommer Farris kurs og Generalforsamling.
Vi håper at mange finner veien til begge deler.

VTF har fått tildelt TSE våren 2020, med perio som tema,
mer info kommer seinere.

Jeg ønsker alle lesere en riktig fin høst :-)

Maren
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LEDERSIDEN

Kjære kolleger

Det skjer fortsatt mye i vår lille tannlegeverden, det
er mange vinder som blåser, og potensielt kan det
komme store endringer på det landskapet vi
kjenner til.

Det skjer fortsatt mye i vår lille tannlegeverden, det er mange vinder som blåser, og
potensielt kan det komme store endringer på det landskapet vi kjenner til.

En gang mot slutten av 2018 stemte 51 mot 46 på Stortinget om at Regjeringen måtte
utrede og gjennomgå refusjonsordningene og sørge for en forbedring av tannhelse-
tilbudet i landet. Ikke helt ordrett, men ganske nært. Dette er riktignok gammelt nytt,
men Regjeringen har siden den gang fått KRF innlemmet, og vil antagelig kunne få
igjennom hva enn det er de kommer med til Stortinget. De bør kunne ha flertallet ved en
votering. Spørsmålet er bare: hva kommer de til å foreslå? Når gjør de det? Hvordan
utjevner du forskjeller, bruker mindre penger og lager en bedre tannhelse? Er det mulig?

Teoretisk sett kan vi få en helt ny tannhelsemodell i hele landet. Hva som helst kan skje,
for en inngripen i refusjonsordningene vil mest sannsynlig bety mer statlig regulering og
mindre privat styring av tannhelsesektoren. La fantasien løpe løpsk: makspris på private
behandlinger, påbudte tannlegevaktordninger, begrensinger på etableringsretten (som
per dags dato er helt fritt), ansettelser av kjeveortopeder i det offentlige, reguleringer av
åpningstider, osv. For vi er riktignok "uten" tannhelse lov per dags dato, og den var
ønsket revidert sammen med en kommunereform som nå ser ut til å ha blitt lagt på is.
Det ville passet utmerket å lage en ny tannhelselov og samtidig revidere refusjons-
ordningene. Da kunne lov og praksis matche hverandre og bli effektivt.

NTF jobber hard med å få levert mange nok høringsvar, både muntlig og skriftlig på
Stortinget og har omsider kommet inn i varmen. Det er selvsagt opposisjonen som
benytter NTF mest for å uttøve press på Regjeringen men siden de har flertall så har
maktposisjonen forflytta seg. NTF har jobbet mye og lenge med egen politisk rådgiver
for å kunne komme tettere inn på beslutningstakere og tiden får vise om NTF får sin
stemme hørt. Dessuten; hva skal NTF's stemme være? Neste representantskap vil
bestemme nettopp dette.

VTF ønsker i fremtiden å ha flere medlemsmøter slik at nettopp slike foreningspolitiske
tema kan tas opp og håper på engasjement fra medlemsmassen. Det er tross alt
lokalforeningene sammen som utgjør NTF.

Mvh
Faruk Surbehan
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Hei.

Jeg ble både overrasket og glad da jeg fikk invitasjon
til å skrive en hilsen til medlemmene i Vestfold tannlegeforening, og det
endatil før jeg har tiltrådt stillingen som Direktør for Tannhelse og
forebygging i det nye Vestfold og Telemark fylke. 

Jeg vokste opp i flere ulike byer både sør og midt i Norge, men regner Tromsø som
min hjemby da det var der jeg bodde i de formende ungdomsårene. Etter artium (det
het så den gang) studerte jeg ved Odontologisk fakultet, UiO. Jeg var aktiv i
Studentutvalget, Fakultetsrådet og på Studenttinget, men også i i diverse bridgespill i
kantina i Myra i årene 1978 – 1982.

Etter studiene leide jeg en privatpraksis i Tromsø, senere jobbet jeg i DOT i Tromsø og
Andøy kommune.

I 1988 flyttet jeg til Tyskland, hvor jeg startet en helt ny «karriere». Der har jeg jobbet
med klinisk forskning, utvikling og strategi i to internasjonale legemiddelkonsern i
nesten 20 år; noen år i Frankfurt, mange år i Køln og et par år  i Berlin. Jeg er skilt,
har to barn og ett barnebarn. Min datter bor og jobber i dag i Düsseldorf, min sønn i
Bærum. 

I 2012 ble jeg ansatt som fylkestannlege i Telemark fylkeskommune, og nyter min
oase på Borgestadholmen i Skien. Det har vært en spennende tid i Telemark, faktisk
helt uten en grå hverdag. Det har vært spennende, utfordrende og ikke minst
inspirerende å jobbe med så mange dyktige og engasjerte medarbeidere. 

Etter mer enn 20 års erfaring fra internasjonalt næringsliv med kollegaer fra Kina og
Japan i øst til USA og Canada i vest var det betryggende å avslutte en master i ledelse
ved BI i Oslo våren 2017. Norsk offentlig sektor er veldig annerledes enn
internasjonalt næringsliv, og det har vært nyttig å lære mer om hva som er viktig i en
politisk styrt organisasjon som den fylkeskommunale tannhelsetjenesten. Jeg har
vært styremedlem i TKS i Arendal i seks år, og de siste to årene har jeg vært medlem i
styringsgruppen for Nasjonal helseledelse i primærhelsesektoren, et felles initiativ
fra HOD og Helsedirektoratet i samarbeid med BI. Dette har gitt meg viktig innsikt i
hvor viktig det er- og vil bli – at vi som tannhelsepersonell har et tett og godt
samarbeid både med primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. 

Fylkestannnlegens 
spalte
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Jeg ser fram til jobben som Direktør for Tannhelse og utvikling i Vestfold og Telemark
fylkeskommune av flere grunner. Den nye organisasjonen er den eneste av de
sammenslåtte fylkene som har gitt Tannhelse en plass i prosjektlederens leder-
gruppe. Det er et tydelig signal om at den offentlige tannhelsetjenestens samfunns-
oppdrag er viktig for befolkningen i det nye fylket. Vi skal fokusere på utvikling og
skape en organisasjon som er tilpasset framtidens behov for gode tannhelsetjenester.
Både den demografiske, kulturelle og sosio-økonomiske utviklingen gjør at dette er
fundamentalt dersom vi skal lykkes med samfunnsoppdraget vårt. 

En annen inspirasjonskilde er det brede tannhelsetilbudet i offentlig sektor.
Organisasjonen vil få rundt 280 ansatte som skal jobbe målrettet med forebygging,
behandling og oppfølging av mer enn 120.000 pasienter rundt om i det nye fylket.
Spesialisttilbudet omfatter fem spesialister; en endodontist, en kjeveortoped, to
oralkirurger og en pedodontist, pluss to psykologspesialister.  Vi har narkosetilbud 4
dager ukentlig i Porsgrunn og 2 dager ukentlig i Larvik. Dessuten er Skien tannklinikk
praksisklinikk for tannpleier – og tannlegestudenter fra Universitetet i Tromsø.
Samlet sett har dette ført til et høyt faglig nivå og godt tilbud til befolkningen i fylkene,
særlig i distriktene. Vår målsetning er ikke å konkurrere med det private tannhelse-
tilbudet; med heller komplettere det. Det er særlig viktig for befolkningen i distriktene
å ha et bredt og solid tannhelsetilbud i eget fylke.

Et særtekk ved Vestfold og Telemark fylkeskommune er at folkehelse er langt til
samme sektor som videregående opplæring. Dette er gjort fordi den videregående
skolen er et av de viktigste folkehelsearenaene i dagens Norge. Dette åpner opp nye
muligheter for folkehelseperspektivet i den offentlige tannhelsetjenesten, særlig fordi
det vil gi oss tilgang til viktige arenaer for vårt helsebringende arbeid.

Vi skal styrke arbeidet for de som trenger det mest. Det innebærer at TOO arbeidet,
arbeid for bedre tannhelse hos barn og unge med dårlig tannhelse - og eldre, kronisk
syke og pasienter i institusjoner skal stå øverst på prioriteringslisten vår. Til tross for
utbredt kunnskap om hva som påvirker tannhelsen vår positivt eller negativt, er det
fremdeles mange som har dårlig tannhelse. Den store utfordringen vår er å iverksette
tiltak som kan hjelpe de som ennå ikke er motivert eller evner å ta ansvar for egen
tannhelse. Munn- og tannhelse må bli like viktig som generell helse for eldre og
kronisk syke, og vår oppgave er å sikre at kommunal helse- og omsorgssektor tar sin
del av dette ansvaret.

Det er gledelig at tannhelsen blant majoriteten av innbyggerne i Vestfold og Telemark
har svært god tannhelse, noe som ikke minst skyldes en solid dekning av tannhelse-
tjenester i privat sektor. Jeg ønsker dere lykke til videre i arbeidet for å sikre et solid
tannhelsetilbud av høy kvalitet til innbyggerne i Vestfold og Telemark og ser fram til et
godt, inspirerende og fruktbart samarbeid med dere alle.

Hilsen
Turid Kristoffersen 
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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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Kan du fortelle DiMs lesere litt om deg selv?

Jeg er 40 år og bor i Åsgårdstrand. Jeg vokste opp i Polen, men har bodd litt i Italia og
Sverige før jeg flyttet til Norge. Jeg er gift med tannlege Marek Caban som jobber på
Odontia Kaldnes, og vi har to gutter - Mathias på 7 år og Max som er 5 år.

Du har jobbet noen år nå. Hvor har du studert og jobbet tidligere?

Jeg er utdannet tannlege ved universitet i Wroclaw, Polen 2004. Etter fullført
utdanning jobbet jeg i Västra Götalands län frem til 2009 da vi bestemte oss for å
flytte til Norge. Frem til 2016 jobbet jeg i den offentlige tannhelsetjenesten på Haugar
Tannklinikk i Tønsberg, og det var det året jeg begynte min spesialistutdanning ved
Universitetet i Oslo, som jeg fullførte våren 2019. I dag er jeg protetikker på Odontia
Kaldnes sammen med Pål-Espen Johansen og Sigurd Schneider. 

Når du ikke er på jobb, hva liker du å bedrive tiden med?

Som mor til to små aktive gutter bruker jeg mye tid ute med dem. Vi er glade i naturen
så på sommeren er vi ute med båten, og i
fjor begynte vi å seile som et familie-
prosjekt. Jeg håper alle fire blir seilere i
fremtiden! På vinteren blir det mye
langrenn og slalom, men i fjor skadet jeg
korsbåndet i høyre kne på langrennstur og
da ble det en rolig på vinter for meg.
Jeg fikk mer tid å forberede meg til
spesialisteksamen :-)

Dette var litt om meg. Jeg håper på et godt
samarbeid fremover med alle tannleger i
Vestfold.
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1.   Styremedlemmer:                Leder                                     Faruk Surbehan, priv
                                                       Nestleder                              Ingvild N. Borgeraas, priv
                                                       Kasserer                               Axel Hopstock, priv
                                                       Fagleder                                Cato Nordahl, priv
                                                       Infosekretær                        Maren Risvær, priv
                                                       Sekretær                              Hanne Aabø Aasen
                                                       UTV leder                              Ali Riza Karagöz, off
                                                       Vara                                       Annette Bøvre, priv

2.   Lokaltillitsvalgte:                 Larvik                                    Lars Oscar Hellum
                                                       Sandefjord                           Annette Bøvre
                                                       Tønsberg                               Espen Sjøblom
                                                       Horten                                   Gunvor Forberg
                                                       Holmestrand                        Reidulf Aasnes

3.   Klagenemnd:                         Leder                                     Steinar Matre
                                                       Medlem                                 Pål Espen Johansen
                                                       Medlem                                 Britt Håvardstun
                                                       Vara                                       Sverre Næsheim

4.   Revisorer:                              Anna Fasting og Kjersti Kvello

5.   Kollegahjelp:                        Svein Teter og Gro Monefeldt Winje

6.   Valgkomite:                            Leder                                     Cesilie Skollerud Hegna
                                                       Medlem                                 Heidrun Grytå Nordengen
                                                       Medlem                                 Espen Sjøblom

7.   VTF’s representant til næringspolitisk forum: Axel Hopstock
      Næringspolitisk forum ble avholdt 19.-20.september. Hovedsaken i år var arbeid med
      strukturendringer. Videre ble lokalforeningene anmodet om å arrangere
      medlemsmøte med hovedfokus på næringspolitiske spørsmål

8.   VTF’s representanter til forum for tillitsvalgte: Faruk Surbehan, Ali Riza Karagöz
      Hvordan påvirkes tilbudet, prisen og behandlingen av ulike finansieringsordninger?
      Og hva betyr det egentlig for tannhelsen? Dette var spørsmål som var oppe til
      diskusjon da tillitsvalgte fra lokalforeninger og spesialistforeninger, sentrale
      tillitsvalgte, NTFs hovedstyre og deler av NTFs sekretariat var samlet på Forum for
      tillitsvalgte 2019. Dette er arena for livlig debatt med blant annet odontontologi-
      politiske saker og det skal være høyt under taket. Ingen saker besluttes eller vedtas
      på dette møtet, men det er mulig for de tillitsvalgte å utveksle ideer og hovedstyre for
      noen nye ansikt å sparre med.

Årsberetning for 2019 i Vestfold 
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9.    Medlemmer valgt til Representantskapsmøte: 

10.  Medlemstall: 
       273 medlemmer totalt:                       Spesialister totalt 18:
       • 47 Offentlig sektor                            • 4 periodontister
       • 171 Privat sektor                               • 1 Pedodontist
       • 48 pensjonister                                  • 2 Protetikere
       • 10 Andre                                             • 1 Oral kirurgi og medisin
                                                                        • 9 Kjeveorthopeder
                                                                        • 1 Endodontist

11.  Kursvirksomhet i løpet av 2019:  Torskekurset, Vårkurs, Rekekurset, Farriskurset

12.  Kursaktivitet og avholdte styremøter: 
Tradisjonen tro ble Torskekurset avholdt første torsdag i februar og Rekekurset siste
tirsdag i mai. Scandic Park Hotell Sandefjord huset Torskekurset hvor protetikerne
Sigurd Scneider og Sadia Kahn presenterte «Sementer og teknikker» med kasus fra
egen hverdag. Tannlege Kjell Størksen holdt kurset «Tanntap etter traumer - Hva kan
vi putte inn i stedet for tennene?» på Grand Hotell i Åsgårdstrand.

I år ble ikke TSE arrangert, men som plaster på såret arrangerte foreningen for
første gang vårkurs. Vi fikk høre «Protetikk eller ikke protetikk på rotfylte tenner» av
protetiker Eva Gustumhaugen og endodontist Thomas Myrhaug. Kursdeltakere fikk
en skikkelig kurspoeng-boost med hele 6 timer på én dag. 

Styret møtes før hvert kurs for planlegging og oppsummering av kursaktivitet. Siden
fjorårets generalforsamling har seks møter blitt avholdt. Faste punkter på agendaen
er utvalg for tillitsvalgte (UTV) med Ali Riza Karagöz og Dens in Mente. Ved fjorårets
generalforsamling ble Silje Back valgt inn i styret som infosekretær og redaktør i
Dens in Mente, men har siden trukket seg fra vervet grunnet ny arbeidsplass i Oslo.
Tidligere infosekretær Maren Risvær har tatt på seg jobben frem til ny infosekretær
er på plass. Som alltid oppfordres det til å komme med innspill til Dens in Mente.
Kanskje kjenner du en kollega som kunne passet til bli-kjent-med spalten?

Hanne Aasen
Sekretær

     Tannlegeforening
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    2018

INNTEKTER 2018 2017
Medlemskontingent 76 840,00 77 220,00

Farriskurs deltageravgifter 405 403,00 479 300,00
Utstillere Farriskurs 123 050,00 81 859,00
Annonseinntekter 43 500,00 34 200,00
Inntekter andre kurs 11 000,00 0,00
Renteinntekter, bank 3 037,20 3 269,87

Sum inntekter 662 830,20 675 848,87

KOSTNADER
Torskekurs utgifter 21 939,00 11 300,00
Utgifter andre kurs 0,00 0,00
Farriskurs utgifter 394 921,02 394 234,52
Kostnader UTV 2 432,78 1 418,25
Godtgjørelse fravær i praksis 71 690,00 31 688,00
Klagenemd/Hederstegnkomite 2 704,00 3 520,00
Generalforsamling 18 420,00 19 738,00
Styremøter 23 500,00 10 550,00
Blomster/Gaver 2 270,00 2 500,00
DiM utgifter 47 711,14 45 606,61
Medlemskap Norsk odont.hist. forening 250,00 250,00
Kontortjenester/regnskapsføring 20 052,00 15 731,25
web-utgifter 0,00 0,00
Kontorrekvisita 0,00 431,00
Porto 0,00 735,00
Kjøregodtgjørelse 16 114,10 4 263,67
Kursutgifter kursutvalg 0,00 0,00
Bank og kortgebyrer 0,00 0,00
Sum utgifter 622 004,04 541 966,30

Årsresultat 40 826,16 133 882,57

Dato:

Kjersti Kvello Anna Fasting
Revisor Revisor

 
Axel Hopstock
Kasserer

RESULTATREGNSKAP FOR VTF 2018



15

Balanse 2018
Vestfold tannlegeforening

 31.12.18 31.12.17

Eiendeler:

Kundefordring 0,00 0,00

Bankinnskudd DnB NOR 2520.10.89886 154 668,87 385 348,14
 DnB NOR 1202.81.34809 og 1202.17.99546  789 950,71 537 113,88
Sum Eiendeler 944 619,58 922 462,02

Egenkapital og Gjeld:

Udisponert årsresultat -40 826,16 -133 882,57
Opptjent Egenkapital -902 288,42 -768 405,85

Kortsiktig gjeld -1 505,00 -20 173,60

Gjeld pr. 31.12 -1 505,00 -20 173,60

Sum Egenkapital og Gjeld  -944 619,58 -922 462,02
 

Årsresultat -40 826,16 -133 882,57

Dato:

Kjersti Kvello Anna Fasting
Revisor Revisor

 

Axel Hopstock
Kasserer
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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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ENDRING
AV PERSONALIA

Har du fått ny adresse,
ny mail-adresse,

endret telefonnummer?

Gå inn på min side hos NTF 

For mer info
om kurs og kursinnhold,

gå inn på
tannlegeforeningen.no

og se på kurs under
lokalforeningene/Vestfold
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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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Rekekurset 2019
Årets rekekurs gikk av stabelen 28. mai på flotte Grand Hotel i
Åsgårdstrand. LIC Scadenta ønsket oss velkommen og var godt fornøyd
med 51 ivrige påmeldte medlemmer. 

Kjell Størksen holdt kurset «Tanntap etter traumer - Hva kan vi putte inn i stedet for
tennene?» Størksen har lang erfaring med protetiske tannerstatninger og har siden
1988 vært ansvarlig for oral og maxillofacial protetikk ved Kjevekirurgisk avdeling,
Haukeland Universitetssykehus. 

Størksen begynte med å minne oss på
hva vi må være oppmerksomme på i
tannsett som tidligere har vært utsatt
for traume. Vi skal være klare på at
tenner vi ikke får infeksjonsfrie,
lengdefrakturer og ankyloserte tenner
som hemmer vekst skal fjernes. Å rette
skade etter ankylosert tann som ikke
har fulgt med veksten til omliggende
vev er både svært
behandlingskrevende og kan unngås. 

Når tannen er tapt kommer spørsmålet
om hvordan den skal erstattes, og her
er det som kjent mange veier til Rom.
Størksen minner oss på å bruke
kjeveortopedi i behandlingsplanen, og
kjennskap til indikasjoner og kontra-
indikasjoner for bro- og implantat-
konstruksjoner gjør oss tryggere på å
kunne tilby god behandling. 

Kvelden avsluttes i kjent stil med reker og god stemning. Tusen takk til Kjell Størksen
for lærerikt kurs med humoristisk skråblikk, og LIC Scadenta for nok et vellykket
rekekurs.

Vi gleder oss til neste år!

Sekretær i Vestfold Tannlegeforening
Hanne Aabø Aasen 
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Valgkomiteens innstilling 2019

VESTFOLD TANNLEGEFORENING

Generalforsamling 7.11.2019

Styrets sammensetning:

Leder: Faruk Surbehan
Nestleder Ingvild Borgeraas
Kasserer: Axel Hopstock
Fagleder: Cato Nordahl
Infosekretær: Silje Bach
Sekretær: Hanne Aasen
Vara: Annette Bøvre

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
På valg:

Leder, Nestleder, Fagleder, Infosekretær, Sekretær og Vara (på valg hvert år)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Til informasjon: Silje Bach har fratrådt pga personlige årsaker og Maren Risvær har
midlertidig gjenopptatt vervet (infosekretær)

Styrets anbefalning:

Av vedtektene går det frem at (utdrag paragraf 4):

"Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede. Det velges for to år på
generalforsamling og slik at leder, kasserer og fagleder velges det ene året, nestleder, sekretær og
informasjonssekretær det neste året. Representanten for UTV oppnevnes av de offentlig ansatte
medlemmene før generalforsamlingen. Styret skal bestå av offentlig og private medlemmer."

Dermed har vi på grunn av manglende kandidater tidligere, endt opp i denne situasjonen
at valget nå ikke er etter vedtektene. Det foreslås dermed at valget i år gjøres på en så
måte at de valgte vervene kommer inn i den intervallen som er nevnt i vedtektene.

Det foreslås dermed at leder og fagleder velges for ett år, mens nestleder og
infosekretær og sekretær velges for to år. Slik vil praksis på nytt stemme med
vedtektene.

Dette er styrets anbefalning, og det bes om en votering for denne løsningen.
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Sted: Blir annonsert per email når det er fastsatt

Tid: 7/11-19 

Generalforsamling starter 18:30, servering fra 17:30 før start
-----------------------------------------------------------------------

Hold av datoen!
Mer informasjon kommer på email senere.

I år er det Representantskapsmøte, som tilsvarer
generalforsamling for NTF, og vi skal velge deltagere til dette.

Vi har bedt NTF komme med representant som
skal gå igjennom sakene for oss og gjøre det

enklere å sette oss inn i det.

Saksliste:

Sak 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Sak 2. Årsberetning v/ Hanne Aasen

Sak 3. Regnskap v/Axel Hopstock

Sak 4. Representantskapsmøte – informasjon/gjenomgang 

Sak 5. Valg v/Cesilie Hegna

INVITASJON
til GENERALFORSAMLING for 
Vestfold Tannlegeforening
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• Utfører alle typer dentalanestesi         
• Inkl. intraossøs anestesi
• Rask og e�ektiv
• Smertefri og forutsigbar!

LIC
SCADENTA

Meld deg på kurs;

Fremskritt innen 
lokalanestesi

se www.licscadenta.no

QuickSleeper 5
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VITS:

En liten hilsen til VTF fra tannlege Espen Helganes; Her serveres en sann historie
basert på en hendelse på en farm nære Area 51, Nevada-ørkenen, USA:

Bonden hadde gått til anskaffelse av en ny hane, og hver morgen når han kom ut til
hønene sine, lå de der alle og gapte. De var helt utslitt etter natten med hanen, og
bonden visste ikke sin arme råd. Dette varte og rakk, dag etter dag.

Bonden begynte å bli redd for hønene sine, og lurte på hva han skulle gjøre. "Det jeg
gjør", tenkte han, "er å slippe hanen inn til grisepurkene!" Som tenkt, så gjort.
Bonden var forferdelig spent da han morgenen etter kom til grisebingen - men
hvilket syn han møtte der! Grisepurkene lå også og gapte, og var helt utslitt etter
natten med hanen. Hanefar satt selv på plassen sin, like stolt og kry. "OK, inn til
hoppene med deg! De vil nok trampe på deg før du så mye som nærmer deg halen
dems", snerret bonden til hanen.

Men akkurat det samme gjentok seg neste morgen. Hoppene lå strødd og utslitt.
"Denne hanen er det ikke håp for", tenkte bonden. "Jeg får kjøre ham ut i ørkenen
og la ham vær der litt, så kanskje han roer seg." Så tok han et grepet tak rundt
hanen, kjørte til ørkenen, slang hanefar ut og kjørte sin vei.

Dagen etter savnet bonden hanen så mye at han
bestemte seg for og reise tilbake og hente sin
virile fjærbekledde venn. Da bonden endelig fant
igjen hanen, lå den helt slapp og nesten død,
med minst tyve, kanskje tretti gribber som
sirklet over den. "Hva i all verden har skjedd
med deg", ropte gubben frustrert. Etter en kort
stund gløtter hanen opp på bonden, og sier:
"Hysj, for faen! Det er mus i lufta!"

Jeg utfordrer tannlege Kjetil Bakke. Han er fra
Tjølling og er dermed vokst opp med grisevitser.

På Sondespissen
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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 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:
Gloppeskogen 24
3260 Larvik


