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Kjære lesere!

Året er snart slutt og vi oppsummerer et år med
mye kursvirksomhet i VTF.
Vi har hatt to kveldskurs, torskekurset og rekekurset, et todagerskurs,
Farriskurset, og vi har gjennomført en bolk TSE. I 2019 blir det ikke TSE
men vi skal ha et heldagskurs i mars. Vi satser på at man kan klare å dekke
kurstimene sine lokalt.

Jeg takker for meg som redaktør i DiM. Etter 10 år i styret og 8 år som
redaktør er det på tide å overlate stafettpinnen til unge
friske krefter. Silje Bach blir fra 2019 ny redaktør.

Jeg ønsker alle en god jul og et godt nytt år!

Maren God Jul
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LEDERSIDEN

Kjære kolleger

Vi er i spennende politiske tider. Fremtiden for
hele tannhelsesektoren er under planlegging.
Personlig har jeg ikke i minne at det var så mange
artikler i media som nå, om tannhelse generelt,
men også detaljert om tannlegeregninger og hvem
som skal betale for dette. Hos hvem skal ansvaret
for folkets tannhelse ligge?

Det er større krefter enn på lenge som er interessert i å gjøre tannhelse til det tema
som kan skille politikerne fra hverandre. Det er store forandringer som kan potensielt
komme ganske fort i vår sektor, både hva gleder sammenslåingsprosessene i
regionene, og hvordan tannhelsetjensten skal organiseres og muligens reguleres i
fremtiden. NTF jobber mer profft enn noen gang før med å påvirke politikere.

NTF har tatt et standpunkt som Representantskapet mente at presidentskapet skulle
argumentere for, nemlig et fritt privat marked med frie priser og en separat offentlig
tannhelsetjeneste. Dette er et system som vi har hatt lenge og det har vist seg å
kunne fungere veldig bra. Det er rom – selvfølgelig – for forbedringer, som det alltid
vil være i et menneskeskapt system, og NTF har ment at vi må forsterke systemet
som vi har istedet for å finne opp hjulet på nytt. Man kan diskutere opp og ned hvorfor
det har blitt slik at politikerne har hold seg unna denne sektoren i sine forsøk på å
vinne velgere, men en av de få objektive tingene man kan si om det er at de ikke har
hatt noen tall å diskutere ut ifra. Det har til nå ikke vært noen "hard facts" å kunne slå
i bordet med og privat sektor i Norge har vært et ukjent territorium for både SSB og
besluttningstakerne. Nå jobbes det hardt i departementene for å få disse tallene frem.
Tannhelse har vært tema og presidenten har vært invitert på to forskjellige
institusjoners arrangemenger i Arendalsuka. NTF stiller til stadighet opp i Stortinget
og legger frem muntlige og skriftlige høringer. Vi har nå en politisk rådfører ansatt på
fulltid i NTF for å preparere presidenten godt nok til møtene og utfordringene. Dette
er ikke en situasjon vi har vært i før.

De forskjellige politiske fløyene drar i forskjellige retninger. Det er vi vant til, men når
det gjelder tannhelsesektoren så snakker samtlige politikere om behovet for å
delegere mer midler og samtidig regulere sektoren også mer. Hvordan det kan virke
å være politisk interesse for økte bevilgninger til en sektor de har kuttet 400 millioner
fra de siste 4 årene? Kanskje fordi politikerne i opposisjon har et behov for å markere
seg? Hva kan skje med det frie markedet?
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Det er snakk om alt fra universell tannhelsereform à la fastlegeordningen og til å
innføre dekning etter økonomien til pasientene. Det snakkes om å sette pristak på
behandlinger. Historisk sett har slike temaer alltid vært på dagsorden på
landsmøtene til de store partiene men stadig blitt nedstemt pga den store
økonomiske kostnaden noe slikt ville medbringe. Nå derimot, i disse politisk diffuse
tider, hvor linjene mellom blått og rødt, borgerlig og sosialistisk stadig blandes inn i
hverandre, blir kanskje denne saken noe som kan bidra til å separere de store
partiene fra hverandre og gi velgerne en tydeligere grunn til å stemme på den ene
eller den andre. Hvis retorikken i media fortsetter slik den gjør per nå, vil kanskje de
største partiene være nødt til å nettopp differansiere seg fra hverandre med denne
saken. 13. desember kommer Blankholmutvalget med sine – hva skal vi kalle det –
anbefalninger til regjeringa, og samtidig har vi et Stortingsvedtak om at regjeringa
må stille opp med en plan på hvordan de skal utgjevne forskjeller i tannhelsen i
Norge. Vi får se hva kombinasjonen bringer, men det ser ut til at det nesten må skje
noe.

Ellers vil jeg gjøre dere oppmerksomme på en rekke ting. Først og fremst at HELFO
nå har vaslet at de skal ta en runde med kontroll og NTF har fått indirekte opplyst at
det mest sannsynligvis blir gjennomgang i punkt 14 brukt hittil. Hvor lang tilbake i tid
de skal se er usikkert men mest sannsynlig blir det opp til 5 år. For det andre er vi
godt i gang med å arrangere enda et kurs som vil bli godt subsidiert og skal komme
medlemmene godt til nytte. Vi ønsker å ha dette som et heldagskurs med mer dybde
enn det et ettermiddagskurs kan gi. Vi ser på mulighetene til å ha dette i mars 2019.
Torskekurset kommer i februar som dere er vant med og Rekekurset fortsetter vi
med til senvåren. Vi ønsker også å ha medlemsmøter og er i gang med å planlegge
dette også. Så må jeg minne alle på å huske å registrere kurstimer på nettsiden til
NTF. Eksterne kursholdere, det vil si alle andre enn lokalforeningene, pliker seg til å
registrere timene automatisk men husk å sjekke dette når dere er på kurs. Det er
forutsetningen for at kursene til de private aktørene skal få lov til å telle, og dette har
de blitt enige om med NTF. Medlemmer med kurstimer som viser null i skrivende
stund – i hele landet blant ca 4300 tannleger – er 219 privatpraktiserende 3
spesialister og 40 offentlig ansatte. Det er i hovedsak de som har mindre eller lik 5 år
til pensjonsalder som er i denne kategorien. Dette oppfattes av NTF å bety at
systemet med 150timer i løpet av 5 år, fungerer relativt greit. Likevel er det verdt å
nevne at 60% av de med null timer registrert visste ikke at de selv måtte registrere
alle de andre timene sine. Dette betyr at det er færre som har null timer egentlig.

Avslutningsvis ønsker jeg alle sammen en gledelig jul og et godt nyttår

Mvh
Faruk Surbehan
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Kjære kolleger!

Et innholdsrikt år nærmer seg slutten, og for DOT sin del blir det antagelig ikke mindre
innholdsrikt det kommende år!

I skrivende stund hersker det en spent forventning i våre rekker: hvor blir vi å finne i VT
fylkes organisasjonskart? Prosjektrådmann Jøsendal skal offentliggjøre sitt forslag til
organisasjonskart 12. desember. En rask runde innom forslagene til organisasjonskart i
andre fylkeskommuner i sammenslåing, for eksempel Innlandet, Agder, Viken eller
Trøndelag, viser at det finnes mange måter å organisere den fylkeskommunale
forvaltningen! VT fylke vil få 422 000 innbyggere, 27 tannklinikker og DOT vil ha lovpålagt
ansvaret for tannhelsetjenester til i overkant av hver fjerde innbygger i det nye fylket. Jeg
håper at DOT får en organisatorisk plassering som bidrar til et fortsatt fokus på gode
rammebetingelser for vår tjeneste. Prosjektrådmannen skal for øvrig ha sin ledergruppe
på plass i løpet av første uke i januar.
27.september ble del 1 av den nasjonale faglige retningslinjen for tannhelsetjenester til
barn og unge (IS-2540) publisert. Men utgangspunkt i målet om utjevning av ulikhet i
(tann)helse og med basis i et helsefremmende og forebyggende perspektiv, inneholder den
anbefalinger om forebygging, diagnostikk, behandling, organisering og samarbeid. Den
retter seg naturlig nok mest mot ledelse og ansatte i DOT, men er også ment å være
normerende for privat tannhelsetjeneste/spesialister som behandler barn. Ledergruppen i
DOT holder på å gå gjennom anbefalingene nøye i disse dager. Mange av anbefalingene
følger vi allerede. Retningslinjen ligger tilgjengelig på Helsedirektoratets nettsider. Jeg
anbefaler dere å ta en titt!
2018 kan nesten sies å være «retningslinjenes år»: etter at den nasjonale faglige
anbefalingen for smittevern i klinisk odontologisk praksis ble publisert i høst, har DOT hatt
en grundig gjennomgang av våre interne rutiner på dette feltet. I tillegg har vi oppdatert
alle rutiner på strålevern ihht til det oppdaterte lovverket, vi har kontrollert alle inn-
meldinger av røntgenapparater på www.nrpa.no og laget et system for den obligatoriske
årlige opplæringen av ansatte. I kjølvannet av denne gjennomgangen fulgte et middels
populært tiltak: utskifting av resterende runde røntgenkonuser til firkanta konuser.  
I skrivende stund sier for øvrig ryktene at 13. desember er dato for offentliggjøring av
Blankholmutvalgets rapport om prioriteringer i kommunal helse- og omsorgstjeneste og
tannhelsetjeneste. 

Da vil jeg til slutt ønske alle kolleger og samarbeidspartnere en riktig god jul og et godt
nyttår!

Trine Orten Groven 
Direktør
Tannhelsetjenesten i Vestfold

Fylkestannnlegens 
spalte



7

Referat fra Generalforsamlingen i VTF
Sted: Hotell Kong Carl, Torggata 9 3210 Sandefjord

Tid: 18. september 2018 klokken 18.00

Styreleder Faruk Surbehan ønsket velkommen og fungerte som
møteleder. 38 medlemmer møtte til årets generalforsamling. Etter
generalforsamlingen fikk vi foredrag om praktisk gjennomføring av GDPR
på klinikken i hverdagen.

Sak 1: Godkjenning av innkalling og dagsorden
Innkallelsen og dagsorden ble godkjent og møtet erklært lovlig satt.

Sak 2: Årsberetning v/Hanne Aabø Aasen
Feil i punkt 6 vedrørende valgkomite. Korrekt oppføring er Heidrun Grytå Nordengen
og Espen Sjøblom som medlem i valgkomite, med Cecilie Skollerud Hegna som leder.
Godkjent
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Sak 3: Regnskap v/Axel Hopstock
Godkjent
Resultatregnskap for VTF 2017 finnes i siste nummer av Dens in Mente sammen med
årsresultat for 2016. Med farriskurset som største inntektspost ble årsresultatet på
kr 133 882,57. Det ble diskutert hva overskuddet skal gå til uten at det ble tatt en
avgjørelse på dette. Honnør til Axel Hopstock for sin innsats som regnskapsfører.

Sak 4: Valg v/Cecilie Skollerud Hegna
Følgende forandringer i verv ble fremlagt: 
Maren H. Risvær fratrer stillingen som infosekretær. Silje Bach ble valgt inn til nevnte
stillingsverv.
Klagenemda har til nå hatt to varamedlemmer. Helga Alnes fratrer sitt verv som vara.
Etter dagens GF består nå klagenemda av en leder, to medlemmer og en vara.

1. Styremedlemmer:        Leder                    Faruk Surbehan, priv, ikke på valg
                                            Nestleder             Ingvild N. Borgeraas, priv, ikke på valg
                                            Kasserer              Axel Hopstock, priv, gjenvalgt 2 år
                                            Fagleder               Cato Nordahl, priv, ikke på valg
                                            Infosekretær       Silje Bach, off, valgt 2 år
                                            Sekretær              Hanne Aabø Aasen, ikke på valg
                                            UTV leder             Ali Riza Karagöz, off, gjenvalgt 2 år
                                            Vara                      Anette Bøvre, priv, valgt 1 år

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
                                                                           Kjersti Kvello

5. Kollegahjelp:                                               Svein Teter
                                                                           Gro Monefelt Vinje

6. Valgkomite                    Leder                    Cesilie Skollerud Hegna
                                            Medlem                Heidrun Grytå Nordengen
                                            Medlem                Espen Sjøblom
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Minnestund for medlemmer, samt kjente og kjære som er avgått ved døden.

Sak 5: Eventuelt- salen har ordet
• Ingvild Borgeraas er valgt inn i hovedstyret og blir dermed fast medlem etter at

nestleder trakk seg. Spørsmålene rundt etableringen av den nye fylkeskommunen
Vestfold og Telemark er mange, og foreløpig vanskelig å besvare. Ingvild og
hovedstyret vil holde oss oppdaterte på dette i tiden fremover. Med tanke på
nåværende lokalforeninger i Vestfold og Telemark ble det diskutert forslag om å
beholde to styrer, men opprette større samarbeid og kontakt. Kanskje vil en
representant fra de to styrene være tilstede på alle styremøter for å lette
samarbeid og kommunikasjon.

• www.hvakostertannlegen.no Det gjøres oppmerksom på at alle tannleger
individuelt, også tannleger innad klinikker med flere behandlere, har
opplysningsplikt på de utvalgte prispakkene som vises på nettstedet. Dette skal
føres med fullt navn og klinikkinformasjon.

• Alle privatpraktiserende tannleger i Norge er pålagt å være tilknyttet NPE.

• Leder av klagenemda Steinar Matre kunne fortelle at pasienter som får utført
revidering av tannlegearbeid etter tilsynelatende inadekvat behandling av tidligere
tannlege ikke vil ha mulighet til å klage på behandling utført av første tannlege.

• VTF medlemskontingent forblir kr 400 for ordinære medlemmer. 

Sandefjord, 18. september 2018

Faruk Surbehan                              Hanne Aabø Aasen                                  Axel Hopstock
Leder                                                 Sekretær, referent                                  Kasserer
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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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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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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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Referat Farriskurset 2018

I tradisjonen tro har vi holdt Farriskurset i år også. Utstillere har stilt opp og det ble
et velidg godt oppmøte. Vi prøvde oss på navnelapper i år, og ser på mulighetene til å
gjøre det mer lik Nordental's løsning til neste år. Alle rigget seg godt til og vi startet
når 2 minutter hadde gått over tiden for start og Skavlan nikket mot meg.

Vi hadde denne gangen med oss Jørgen Skavlan til å åpne opp og få fart på
Farriskuset 2018. Som han selv introduserte seg, så er han ikke faren eller
bestefaren til Fredrik, men broren. Lege som han er kunne han vært ganske tørr, men
han er alt annet. De som hadde hørt han før hadde en anelse om hva som kunne vente
dem mens de andre hadde enda mer å glede seg til. Mannen er god på å få oss til å
innse at gledene i livet er rett foran oss og at det er i stor grad våres tanker rundt
disse som har betydning for vår trivsel og helse. Forelesningen gikk veldig fort, og
sånn er det når man koser seg!

Lunsjen på farrisbad gav oss et naturlig avbrekk, og deretter var det på med
antibiotikabruk, profylakse og det meste av den andre som berører disse temaene,
med Bodil Kristina Lund, oral kir. og professor fra UiB.
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Antibiotikabruk og
utfordringer ved

tannturisme.
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Så var det et avbrekk med velfortjent spa og velvære, for så å møte opp til en
storslått middag ved runde bord. I år hadde vi innslag av underholdning fra Uno fra
Sandefjord, som så ut til å falle godt i smak, med sine spreke sketcher og
underholdende parodier. Etter desserten var det muligheter for å forbrenne de ekstra
kaloriene på dansegulvet.

På lørdagen tok vi et skikkelig tak i periodontittens uendelige vals og gikk gjennom
det nylig oppdaterte kliniske kartet for diagnoser og definisjoner samt skturen i
behandlingen. Vi gikk i detalj i terapiens utfordringer og kliniske praktiske tips samt
vitenskaplig dokumenterte metoder og resultater ble undervist.

Alt i alt er vi meget fornøyde med årets Farriskurs, selv om det ble tett innpå NTF's
landsmøte og høstferie, fikk vi godt oppmøte og gode tilbakemeldinger.

Mvh
Faruk Surbehan
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Underholdningen fenget. 
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Øistein og Sissel Haram takket for maten.

Periokurs med demo.
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For mer info
om kurs og kursinnhold,

gå inn på tannlegeforeningen.no
og se på kurs under

lokalforeningene/Vestfold

Utstillerne var på plass
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Torsdag 7. februar kl. 17.30 på Scandic Park Hotel Sandefjord
Middag kl. 20.30
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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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På Sondespissen
Obligatorisk etterutdanning
– hvordan ligger du an?
Nå er 3 år gått av den første 5-årsbolken med Tannlegeforeningens obligatoriske
etterutdanning.

Innen 31.12.2020 skal alle medlemmer ha gjennomført 150 timer, og om en
«er i rute» bør en nå ha registrert 90 kurstimer.

Sjekk ut kursprofilen din på www.tannlegeforeningen.no [1], og se om alle kursene
du har vært på er registrert! Det er evt mulig å etterregistrere kurstimer.

Visste du at:
TANK-kursene ligger gratis på www.tannlegeforeningen.no [1],
og fem av dem er obligatoriske. Temaene her er smittevern,
strålevern, etikk, personvern og trygdestønad og de utgjør
4 kurstimer hver. De obligatoriske kursene utgjør da
20 kurstimer.

Det er også to nye TANK-kurs, om HMS og kjøp og salg av
tannlegepraksis, så til sammen kan en få 28 gratis kurstimer om
en tar seg litt tid foran en skjerm.

Links:
------
[1] http://www.tannlegeforeningen.no
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VITS:

Innsendt av Solveig Løvgren i Hof.

Mannen var bekymret for konas hørsel og spurte legen sin hvordan han skulle
teste om det dreier seg om reell tap av hørsel. Legen ga ham det rådet at når han
kommer hjem, skal han passe på å si noe til kona fra døren, og hvis han ikke fikk
svar, gjenta det fra litt kortere avstand, og så helt nært kona, men hun må stå med
ryggen til. Han gikk hjem, og da han åpnet døren så han at kona sto ved
kjøkkenbenken, med ryggen til. Han gjorde som legen sa, og spurte kona:»

– Hva skal vi ha til middag?

Ingen svar. Han gikk til kjøkkendøra og gjentok spørsmålet. Ingen svar.
Til slutt sto han rett bak kona og sa:

– Hva skal vi ha til middag?

Da er kona tydelig irritert, snur seg og sier:

– For tredje gang: Kylling.

Jeg utfordrer Gisle Prøsch, Tønsberg Tannhelse til neste vits
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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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         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

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.

      



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


