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Wit Kolodziej, spesialist i oralkirurgi og oral medisin.
Medlem i den norske tannlegeforening MNTF.
Medlem i den oral-kirurgiske forening NFOKOM. HELFO autorisert. 
Min spesialistpraksis er nå i Torget Tannlegesenter i Drammen. Her samarbeider jeg med 
etablerte, erfarne og hyggelige allmenntannleger samt spesialistkandidat i endodonti 
Anders Ganer. Vi har bred erfaring innen generell tannbehandling, men spesielt i oral 
kirurgi, implantatkirurgi og rotfyllinger. Her bruker vi de nyeste diagnostiske terapeutiske 
metodene, blant annet:

● CBCT   ● ultralyd   ● mikroskop   ● piezokirurgi
● intraoral scanner   ● quick sleeper   ● sedasjon

Som første autoriserte bruker av 
Quicksleeper 5 intraosseous bedøvelse i Norge, 
kan jeg i samarbeid med anestesilege tilby 
behandling i intravenøs sedasjon.

Vil du å henvise pasienter eller kun 
ønsker en vurdering, ta gjerne kontakt. 
Henvisinger kan sendes via email, 
post@torget-tannlegesenter.nhn.no,
pr post eller pr telefon. Tlf: 32 83 58 30 
Mobil: 941 52 105

Vit Tannklinikk AS
Torget Tannlegesenter
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Møteinnkalling

Endokurs i reciprocerende system. 

Holdes i samarbeid med Roger Moen og LIC Scadenta. 
Tid og sted: Start 10:30, ca. 4 timer varighet, Scandic Ambassadeur Drammen. 
Pris 350 kroner. 

Maks antall deltakere: 40 stk. 
LIC Scadenta vil ha stand med endorelaterte produkter. 

Påmeldingsfrist er: 15 november. 
Påmelding via deltager.no. 
https://www.deltager.no/julekursbtf

Lunsj er inkludert. Det blir rikholdig lunsjbuffet i restauranten med varm mat, 
kalde retter, desserter og kaffe.

Hjertelig velkommen!

Julekurs med lunsj

Buskerud tannlegeforening inviterer til julekurs 
i maskinell endo lørdag 23. november.
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Kjære kolleger!
Fjorårets julemøte/ -kurs ble en suksess. Så vi spinner videre på dette. 
Lørdag 23. november møtes vi på Scandic Ambassadeur Drammen for å lære om 
maskinell endo. Dette blir et arbeidskurs. Endo er et utfordrende fag, så alltid lurt med 
noen kliniske tips her. Vi håper at mange melder seg på. Mer info i bladet. 

På Klækkenkurset 2017 holdt Odd Carsten Koldsland blant annet foredrag om motive-
rende intervju.  Helsedirektoratet har nå lansert en ny podcast med tema «motiverende 
intervju» som skal hjelpe helsepersonell med å motivere pasienter til å slutte å snuse, spise 
sunnere eller på andre måter endre livsstil. Her kan vi som helsepersonell lære å kommu-
nisere med pasientene på en bra måte som fremmer samarbeid. Dere kan lese mer om det 
på NTF sine sider. Samtidig ønsker vi at dere skal melde dere på neste års Klækkenkurs. 

Med det oppfordrer jeg alle til å nyte tida fram mot jul og skape gode minner med de som 
betyr mest. Jeg ønsker alle ei trivelig førjulstid og ei riktig god jul! 

Anders Mjølstad
Nestleder BTF
mjoelstad@hotmail.com

Alle adresseendringer må gjøres via NTF sentralt
Husk å holde din epostadresse oppdatert for å motta BTF-bladet. Gå inn på «min side» 
på www.tannlegeforeningen.no eller ring 22547400 for å oppdatere din kontaktinfo. 
Du kan også sende en epost til post@tannlegeforeningen.no.

FORENINGSMELDINGER

Kryss av i kalenderen
Lørdag 23. november klokka 10:30: 
Julekurs, maskinell endo, Scandic Ambassadeur Drammen 

7.-8. februar 2020: «Klækkenkurs», Klækken Hotell, Hønefoss

APRIL

7
APRIL

97
APRIL

8
APRIL

7

Dental Sør AS | Postboks 901, 4509 Mandal | +47 38 27 88 88 | post@dentalnet.no

ISO 9001:2015

SYSTEMSERTIFISERT  

Alt til klinikken på ett sted! - Besøk vår dentalutstilling i Oslo
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Kjære kollegaer!
Vel overstått Landsmøte. 

Jeg håper at alle dere som var på Lillestrøm hadde like hyggelige dager 
som meg. Fått hilst på gamle kjente, og kanskje skaffet dere et par nye 
bekjentskaper. Presidenten fortalte i sin tale at det nok en gang var 
deltakerrekord, så det er tydelig at landsmøtene med kurs og messe 
fortsatt faller i smak på måten det arrangeres på. 

NTF har inngått et samarbeid med Trinnvis. De har sammen laget Trinnvis for Tannle-
ger, et styrings- og kvalitetssystem for alle typer klinikker, både store og små. Dere vil få 
hjelp med oppgaver som GDPR, HMS, strålevern, dokumentasjon og avvikshåndtering. 
Oppgaver som oppleves for omfattende, og at administrasjonsoppgaver tar tiden vekk fra 
pasientbehandling. Rett og slett en enklere hverdag som klinikkeier eller leder. 
Som NTF-medlem får du 30 % på abonnementet, og ut november er det gratis etablering 
og dere sparer 2000 kroner. 

Fra det ene til det andre. Representantskapsmøte. Heming kom på sist medlemsmøte og 
informerte om sakene som skal legges frem og vedtas. 
Vedtektene skal få en moderne og enklere form og som stemmer med hvordan foreningen 
drives i dag. Nye og flere policydokumenter skal vedtas for at foreningen enklere skal 
kunne vite hva vi som medlemmer ønsker at de skal gjøre. Dette og valg av alle sentrale 
verv. 

Heming vil bli innstilt som nestleder. Selv om han ikke er en BTF-representant lengre 
heier vi så klart på han og føler fortsatt at han er «vår mann»! 

I neste nummer av Tidene vil Buskerud blir presentert. 

For andre gang blir det julekurs! Fag og hygge på lørdag 23 november. Vi gleder oss. 

Fortsatt god høst og god jul! 

Silje ☺ 
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 Klækkenkurset 2020 

 

Kirurgi og radiologi - tips og råd i en hektisk hverdag 
 
 

 

Kursgivere

Dag Tvedt, tannlege og spesialist i oral kirurgi 

og oral medisin ved UiO. 

Jobber som instruktør for 

spesialistutdanningen ved avd for oral kirurgi 

og oral medisin ved UiO. Privatpraktiserende 

oralkirurg hos Tannlegene i Jarhuset. Flerårig 

erfaring fra sykehusskipet Africa Mercey i 

Vest-Afrika.  

 

Caroline Hol, tannlege og spesialist i kjeve- og 

ansiktsradiologi. Er for tiden stipendiat og 

instruktør for spesialistutdanningen ved UiO, 

samt kjeve- og ansiktsradiolog ved TkNN og 

Bogstadveien Oralkirurgiske Senter i Oslo.  

Leder Norsk forening for kjeve- og 

ansiktsradiologi.  

 

Et klinisk og teoretisk rettet kurs innen 

radiologi og kirurgi. Ulike emner som vil bli 

belyst i løpet av kursdagene er:  

 

• Røntgendiagnostikk 

• Strålevern 

• Kirurgisk oppdekking 

• Ulike kirurgiske prosedyrer 

• Postoperative komplikasjoner 

• OPG 

• Indikasjoner for OPG og CBCT  

• Medisinske risikopasienter 

 

 

 

Målgruppe 

Tannleger 

Tid  

Fredag 7. februar 2020 fra 10.00 til 17.00 

Lørdag 8. februar 2020 fra 09.00 til 13.00 

Registrering fra klokka 09.00 fredag 

 

Sted 

Klækken hotell, Hønefoss 

 

Kursavgift 

Kr 2100!

Etter påmeldingsfristen kr 2 600 

 

I tillegg til kursavgiften kommer:    

Enten: Overnatting og festmiddag fredag 

kveld      Enkeltrom 1675 kr per person  

Dobbeltrom 1475 kr per person 

Eller: Dagpakke (inkludert lunsj fredag) 635 

kr per person for de som ikke overnatter. 

Dette registreres sammen med påmelding og 

gjøres opp direkte med hotellet.  

Vi følger NTF sine regler for avbestilling. 
 

Påmelding 

Påmelding på www.deltager.no 

OBS! Vær nøye med å fylle ut detaljene ved 

påmelding. 

 

Påmeldingsfrist 

20. desember 2019 

 

Nærmere opplysninger 

Kontakt kurskontakt: Cecilie Herbjørnsen!

e-post: btfkurskontakt@gmail.com 

mobil: 922 47 313
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Referat fra møte i Buskerud tannlegeforening, Hotvet gård 17.10. 2019

Møtet ble åpnet av leder Silje Eikre, og innkallingen ble godkjent. Deretter ønsket hun 
kveldens foredragsholder Heming Olsen-Bergem velkommen.

Kveldens fagprogram omhandlet ansiktssmerter og låste kjever.
Olsen-Bergem åpnet foredraget sitt med å informere om nye trender blant unge gutter 
og menn. Tidligere var det ikke så vanlig at denne gruppen var plaget med smerter 
i ansiktet og nakken. Det er gjerne fastlegen som henviser til oral kirurg med denne 
problemstillingen.

JawlineMe har skapt en trend der unge gutter og menn trener ved å tygge kontinuerlig på 
en ball for å få en forstørret og mer markert m.masseter og kjevevinkel. Ved å tygge på 
denne gummiballen, så sier reklamen at også fettet blir borte i kinnet! 

Mewing er trening med gaping og tungepress opp i ganen og ned for å stramme opp 
kjevevinkelen. 

Unge gutter har også fokus på sixpack. Man går og holder en stram sixpack hele tiden, 
noe som resulterer i at de ikke puster med magen.

Disse treningsformene hvor musklene overstimuleres kan skape nakkesmerter, smerter i 
ansikts- og tyggemuskulatur og spenningshodepine.

Vi må endre denne mentaliteten, det er mye press blant unge i dag; skole, sport, utseende, 
klær osv. Det er viktig å presisere for de unge at: Du er god nok som du er, og du blir ditt 
beste jeg!

Videre gikk Heming igjennom hvor vanlig ansiktssmerter er hos barn og ungdom. 
TMD hos barn i Norge ligger på 9% for barn med melketannsett. Ser vi på barn med 
blandingstannsett og ungdom ligger Norge likt med USA på toppen med 33%. 
Altså er det økende TMD jo eldre barna blir. 
Blant disse er det ofte stort forbruk av reseptfrie legemidler.

Hodepine kan forårsakes av spenningshodepine, traumer f. eks i forbindelse med sport, 
PTSD, neuropati, autoimmune- og bindevevssykdommer. Hvorav spenningshodepine 
utgjør den største gruppen. Det er en generell økning av hodepine i alle land, og dette tas 
også opp internasjonalt blant tannleger slik at vi kan være forberedt. 

Det viser seg at 20-25 % bruker reseptfrie smertestillende medisiner 1 gang per uke, og 
10-15% bruker det hver dag. Paradokset er at bruker man disse medikamentene i mer 
enn 15 dager er bivirkningen hodepine. Vi som tannleger må i større grad prøve å finne 
årsaken til smerter, ikke bare starte behandling med skinne. Vi bør starte med øvelser og 
informasjon først. 
Innen psykiatrien er det mange som har smerter, og hos disse pasientene må vi være 
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forsiktig med å fjerne kjevesmerten. Noen ganger kan det være greit å ha litt vondt slik at 
ikke annet blusser opp!

Bruxister har ofte ikke muskelsmerter.

Tennene skal ikke være i kontakt mer enn 15 minutter i døgnet, og det er når vi spiser.

Myalgi hos barn, 4-15 % hos ellers friske barn. Ofte også redusert funksjon.

Klikking i kjeveleddet er vanlig når kjeven er i vekst.
Artritt: Hevelse i kjeveledd eller nedsatt bevegelighet med symptomer som ikke skyldes 
mekanisk skade eller andre kjente årsaker.

Artrose: Smerter hevelse og nedsatt bevegelighet som skyldes mekanisk skade på 
kjeveledd. Det er ikke uvanlig med klikking, skraping, tvangsføring og nakkesmerter.
20% av 20-30 åringene har artrose og 70% av 70 åringene har artrose
 
Røntgenundersøkelse:

OPG viser ingen detaljpatologi på kjeveleddet, kan også lett feiltolke forandring i 
kjeveleddet.

Radiologiske undersøkelser av kjeveleddet: 

OPG og Ceph - man kan se progresjon, men 
er lite egnet til TMJ diagnostikk

CBCT/CT - ser benlesjoner og morfologi, 
men er ikke egnet til artritt/diskusdiagnostikk. 

CT-stråling

UL - kan se aktiv inflammasjon, større 
benforandringer og sykdomsprogresjon, 
men er ikke god til tidlig diagnostikk, 
brukeravhengig

MR - ser aktiv inflammasjon, benforandringer 
og progresjon, samt diskus. 

Sedasjon? Kostbar og tidkrevende
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LIC
SCADENTA

QuickSleeper 5
Utfører alle typer dental- 
anestesi inkl. intraossiøs 
anestesi! 

• Presist, e�ektivt og 
          smertefritt! 

• Raskt tilslag!

Behandling av artrose er i første omgang informasjon og øvelser, deretter vurdere skinner. 
Hard akrylskinne, og som oftest i overkjeven.
Bittskinne virker ikke ved artritt.
Ved tungepress vil ikke skinne fungere. Her må man ha en Shore-plate og gjerne med 
tungeskjold for å hindre tungepress. 

Etter fagprogrammet presenterte Olsen-Bergem aktuelle representantskapssaker og hva 
som jobbes med der. 

Til slutt ble følgende representanter fra BTF valgt til representantskapsmøtet:

Silje Eikre og Linda Dukefos - privat 
Grethe Wergeland og Kristine Seierslund Block - offentlig
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Kjære kollegaer!

Spesialistklinikken Union Brygge AS er en moderne tannklinikk  
i Drammen sentrum. Vi er en ren spesialistpraksis og utfører  
periodontal behandling, protetisk behandling og implantat- 
behandling.

Vi er nå fire spesialister ved klinikken:

Spesialist i periodonti, Dr. odont. Thorarinn Sigurdsson
Spesialist i periodonti Kerstin Schander
Spesialist i periodonti Jon Flinth Vatne
Spesialist i oral protetikk Christine Dæhli Oppedal

Vi tar imot henvisninger for:

• Periodontal behandling inklusive mukogingival kirurgi
• Implantatbehandling (kirurgi og protetikk)
• Alle former for protetisk behandling

Vi tilbyr behandling med intravenøs sedasjon i  samarbeid med  
anestesilege Lars Lauritzen.

Med ønske om et fortsatt godt samarbeid!

HENVISNINGER SENDES TIL:

Spesialistklinikken Union Brygge AS
Grønland 40

3045 Drammen

Tlf: 974 74 300
Nettside: www.spesialistklinikken-unionbrygge.no

E-post: post@spesialistklinikken-ub.nhn.no
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Kurs ved Villa Sana, Modum Bad
NTF/Sykehjelpsordningen for tannleger har avtale med Villa Sana, Modum bad, 
bestående av kurs og rådgivning for medlemmer som trenger å snakke om 
utfordringer i arbeidsliv eller samliv. Reise, opphold og kurs dekkes av Syke-
hjelpsordningen. 

Målsettingen er å bidra til å styrke tannlegers 
bevissthet i forhold til yrkesrollen, forebygge 
utbrenthet og fremme tannlegers helse og 
livskvalitet.

Villa Sana har to typer tilbud: Rådgivning og 
kurs (individual- og parkurs). 
Kursene inneholder undervisning, fysisk 
aktivitet og tilbud om samtale. 

Parkurs
Kurs for opptil seks par, hvorav minst en er 
tannlege (parkurs) fra mandag til torsdag. 
Kursene vil handle om samliv, forventninger, 
vennskap og god kommunikasjon. Målet er at 
parene skal kjenne igjen hva slags konflikter 
som kan skade forholdet, og lære grep som kan 
forebygge, forbedre kommunikasjonen og løse 
problemer.

Kurs høsten 2020: Uke 37, parkurs (7.-10. september)

Individualkurs
Et kurstilbud for ni tannleger fra mandag til onsdag. Kursukene inneholder under-
visning, gruppesamtale og tilbud om enkeltsamtale, dette kombinert med et godt 
opplevelsesorientert og rekreativt tilbud. 

Undervisningen handler blant annet om livskvalitet, følelsenes fornuft, balansen 
mellom arbeid, samliv og familie, tannlegerollen, samt konkrete utbrenningsfore-
byggende tiltak.

Kurs 2020: Uke 12, individualkurs (16.-18. mars)
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Rådgivning
Et tilbud hvor tannleger kan søke råd og veiledning. Samtalen foregår over en dag og 
ved behov finnes mulighet for overnatting. Vi har også tilbud om parrådgivning der 
tannlegens ektefelle eller samboer deltar i samtalen.

Rådgivningsdager kan bestilles fortløpende (ledig fra medio august).

Ta kontakt
Tannlegen tar selv kontakt med Villa Sana for en rådgivningsdag. 
Henvendelse kan skje per telefon: 32 74 98 83/32 74 98 80 eller e-post: 
villasana@modum-bad.no

Utgifter
Alle utgifter i forbindelse med rådgivning inklusive reiseutgifter dekkes av Den norske 
tannlegeforening. Tap av eventuell arbeidsfortjeneste dekkes ikke.

Villa Sana inngikk avtale med Den norske tannlegeforening i 2008. 
Denne ble utvidet i 2017. 
Les mer om avtalen med Villa Sana på www.modum-bad.no

Tlf. 32 83 60 00 | Øvre Torggate 10, 3017 Drammen | drammen-tannlegesenter.no

Oralkirurg
Periospesialist
Endospesialist
Akupunktur
Sedasjon/Anestesilege 
Muskelterapeut
CBCT
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Silje Eikre K:  Kongsberg Tannlegesenter, 
Leder  Nymoens Torg 6-8, 3611 Kongsberg            Tlf: 32 73 14 34
  P:  Daniel Barths vei 50B, 3612 Kongsberg Mob: 467 97 703
 btfleder@gmail.com                     

Anders Mjølstad K:  Vikersundgata 28, 3370 Vikersund  Tlf: 32 78 74 69
Nestleder P:  Hallen gård, 3535 Krøderen  Mob: 414 47 270 
 mjoelstad@hotmail.com

Hallgeir Ulsaker K:  Drammen Tannlegesenter, 
Sekretær  Øvre Torggate 10, 3017 Drammen Tlf: 32 83 60 00
 P: Hamborggata 22a, 3018 Drammen Mob: 977 55 270
 btf.sekretaer@gmail.com

 
Kristine Seierslund Block K:  Sætre tannklinikk, Pb 104, 3476 Sætre Tlf: 32 79 10 33
Kasserer P: Øvre Berget 12, 3440 Røyken Mob: 478 32 332 
 btf.kasserer@gmail.com

Cecilie Herbjørnsen K: Brage tannklinikk, 
Kurskontakt  Torgeir Vraas plass 6, 3044 Drammen  Tlf: 32 83 26 40
 P:  Styrmoesvei 18b, 3043 Drammen. Mob: 922 47 313
 btfkurskontakt@gmail.com

Kristin Grov K:  Hønefoss Tannklinikk,   
UTV-representant  Klinikkveien 2, 3515 Hønefoss  
 P: Jørgen Thonsvei 5, 3513 Hønefoss  Mob: 934 25 397
 kontor: kristin.grov@bfk.no
 privat: kristin_grov@hotmail.com

Elin Paulsrud K:  Kongsberg tannklinikk, 
Varamedlem  Chr. IV’s gate 6, 3616 Kongsberg Tlf: 32 86 83 00
 P:  Lafteråsveien 76, 3610 Kongsberg
 elinpau@hotmail.com

Btf´s STYRE:


