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Tiden er nå inne for mitt siste 
BTF-blad i Buskerud tannlege-
forening. Undertegnede setter 
kursen mot Plankebyen, nå om 
dagen også kalt Hællæwood 
(Lange flate ballær 3), og vervet 
går videre til Kiran Jhooti. 

Det har vært en veldig fin tid i 
Buskerud tannlegeforening, med gode kurs og 
koselige kolleger. Nå håper vi på tider fremover 
da vi kan fortsette å leve tilnærmet normalt, med 
fysiske kurs og sosiale sammenkomster. 

Hvis noen har bidrag eller forslag til hvordan BTF-
bladet kan utvikles videre så ta gjerne kontakt med 
Kiran. I dette bladet presenterer vi også samtlige 
nye styremedlemmer. 

Ha en riktig fin vår og sommer, vi sees på Klækken.

Med vennlig hilsen
Kristine Seierslund Block, 
avtroppende redaktør og nestleder

Kjære kolleger

-  Hva vil det koste å få trukket denne tannen?
-  To tusen kroner.
-  To tusen kroner for bare noen minutters arbeid?
-  Hvis du vil kan jeg godt trekke den veldig sakte.
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Resultat etter valg på generalforsamlingen

Fra venstre: Håvard Mandt, Hanne Bjerke Forbord, Marianna Sætre Halland, Birgit Flatåker, Kiran Jhooti.

Leder: Håvard Mandt, Hønefoss (privat)

Nestleder: Kiran Jhooti, Drammen (privat)

Sekretær: Hanne Bjerke Forbord,
Hønefoss (privat)

Kurskontakt: Christine Dæhli Oppedal,
Drammen (privat)

Kasserer: Sura Nur Koca,
Kongsberg (offentlig)

Varamedlem: Marianna Sætre Halland,
Hønefoss (offentlig)

Referenter: Ronja Kristine Sandum, Hønefoss

Hallgeir Ullsaker, Drammen
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Våren er i full blomst, og folk 
har kommet ut av dvalen etter to 
år med sosiale restriksjoner. 

Vi kunne ha vår generalforsam-
ling med fysisk oppmøte, og det 
ble valgt nytt styre i BTF. Styret 
blir presentert i denne utgaven 
av BTF-bladet. 

Det er fint å vite litt om styremedlemmene og å se 
ansiktet deres, så er det mer ufarlig å ta kontakt om 
det er noe dere mener vi bør ta opp i foreningen. 

Jeg har nylig deltatt på kurs for nye tillitsvalgt i NTFs 
regi, og har lært om lokalstyrenes oppgaver, plikter 
og muligheter. Husk at vi er valgt for å representere 
dere medlemmer! NTF er etter min mening en raus 
forening som ønsker å jobbe for medlemmenes 
beste. NTF nedlegger mye jobb som kanskje ikke sy-
nes ut til medlemmene, og det har lokalforeningene 
gitt tilbakemeldinger om. 

Et eksempel på dette er kanskje at 21- og 22-åringer 
nå skal få tilbud om tannbehandling i det offentlige, 
og kun betaler 50% av honoraret. Dette ble bestemt 
av regjeringen i slutten av 2021, men uten forkla-
ring på hvordan det skal gjennomføres. Vi vet heller 
ikke hvor lenge dette tilbudet skal vare, ei heller om 
det er første skritt i en lengre plan om å innlemme 
også andre aldergrupper i ordningen, eller om det 
er en langsiktig plan fra regjeringen om å tilby gratis 
tannbehandling generelt. Det vil i sin tur endre inn-
tektsgrunnlaget for private tannleger, og Tannlege-
foreningen har brukt mye ressurser på denne saken, 
men har ikke hatt et klart svar å gi sine medlemmer. 
Derfor har det også vært svært stille. 

Jeg er selvfølgelig tilhenger av å gi befolkningen best 
mulig tannhelse, men jeg er usikker på om det er hos 
21- 22-åringene skoen trykker. Og som privatprakti-
serende tannlege blir jeg litt usikker på om regjerin-
gen kan fjerne større deler av næringsgrunnlaget mitt 
slik over dagen. Er det egentlig «lovlig»? Det skaper 
en konkurransefordel og innskrenker muligheten for 
fritt valg av tannlege. Og har den offentlige tannhel-
setjenesten kapasitet og midler for å behandle nye 
aldergrupper? Det er en utfordring å få besatt of-
fentlige tannlegestillinger ute i distriktene, og Buske-
rud har flere distrikter med ubesatte stillinger. 
NTF jobber med informasjon med politikere og poli-
tiske partier for å lære dem opp i hvordan tannhelse-
tjenesten virker, det er faktisk ikke så mange politike-
re som har kunnskap om det. Gjennom pandemien 
ble dette synliggjort da tannlegene ikke ble sett på 
som fullverdig helseutøver, og da vaksineringen kom 
på plass visste man ikke hvor mange tannleger det 
er, eller hvor de jobber. En helhetlig gjennomgang av 
tannhelsetjenesten er på sin plass, for gjennom økt 
kunnskap kan bedre avgjørelser bli tatt i fremtiden.

På sensommeren håper vi å få til en sosial event, 
som dessverre ble lagt på is under pandemien. 
Informasjon kommer i sosiale kanaler som face-
book, men også på mail. 

Da gjenstår det å ønske alle sammen en riktig fin 
sommer!

Kjære medlemmer.

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.
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Usynlig
tannregulering

Orthodontisk skinne behandling

Fordeler med AirNivol
•  All planlegging gjennomført av kjeveortoped.

•  Pålitelige resultater.

•  Enkel rådgivning direkte med kjeveortoped.

•  Ingen begrensninger.

•  Bruk med fordel intraoral skanner.

•  Vi tilbyr gratis online sertifiseringskurs.

Allerede align sertifisert?
Da er du klar for AirNivol, ta kontakt.

 Formidling og norskproduksjon av tannteknikk

Leie fra kr 3.150,-/mnd. inkl. mva.........................................................................................................

Kontant pris kr 199.900,- inkl. mva.........................................................................................................

Redusert pris 169.000,-* inkl. mva.........................................................................................................

Leddavtale, 9 stk. arbeid/mnd. i 36 mnd.........................................................................................................
*Ta kontakt for mer informasjon.

Leie fra kr 2.395,-/mnd. inkl. mva......................................................................................................................

Kontant pris kr 169.000,- inkl. mva......................................................................................................................

Redusert pris 129.000,-* inkl. mva......................................................................................................................

Leddavtale, 7 stk. arbeid/mnd. i 36 mnd......................................................................................................................
*Ta kontakt for mer informasjon.

For mer informasjon kontakt:

Ola Vikingsson
Telefon: 94 13 58 92

ArtiScan P2 inkl laptop

Intraoral skanner med  
alle de funksjoner du  
trenger på klinikken.

•  Artificial intelligence teknologi
•  Krystallklare preparasjonsgrenser
•  Liten og nett skanner
•  Ingen lisenser
•  3 års garanti
•  STL og PLY filer

ArtiScan P2
Mobility+

Ny pris, samme
skanner
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SPESIALISTKLINIKKEN UNION BRYGGE 
Henvisningspraksis for periodonti, protetikk og oral kirurgi 

ORAL KIRURG MIRNA FARRAN 
-tar i mot henvisninger fra september 2020- 

Spesialistklinikken Union Brygge 
Grønland 40, 3045 Drammen 

Tlf: 974 74 300 

post@spesialistklinikken.ub-nhn.no 

spesialistklinikken-unionbrygge.no

Vi utvider vårt tilbud og får nå økt kapasitet  
innenfor fagfeltet oral kirurgi! 

Mirna Farran er utdannet oral kirurg fra Universitet i Bergen. Hun har de 
siste årene jobbet ved Rikshospitalet  

og i privat praksis i Oslo.        
Fra september 2020 skal hun jobbe ved kjevekirurgisk seksjon ved 

Drammen sykehus kombinert med jobb i privat praksis. 
Vi ser frem til samarbeidet!

HENVISNINGER SENDES TIL:
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SPESIALISTKLINIKKEN UNION BRYGGE 
Henvisningspraksis for periodonti, protetikk og oral kirurgi 

SPESIALIST I ORAL PROTETIKK EVA GUSTUMHAUGEN 
-tar i mot henvisninger fra august 2021- 

Spesialistklinikken Union Brygge 
Grønland 40, 3045 Drammen 

Tlf: 974 74 300 

post@spesialistklinikken.ub-nhn.no 

spesialistklinikken-unionbrygge.no

Vi utvider vårt tilbud og får nå økt kapasitet  
innenfor fagfeltet oral protetikk! 

Eva Gustumhaugen er utdannet spesialist i oral protetikk fra Universitet i 
Oslo i 2012. Hun har de senere årene jobbet som spesialist ved 
Kirurgiklinikken og ved Spesialavdelingen ved Den Offentlige 

Tannhelsetjenesten i Oslo. Eva har også vært ansvarshavende tannlege ved 
avdeling for protetikk og bittfunksjon ved Universitet i Oslo i tillegg til å 

være en aktiv kursholder. 
 Vi ser frem til samarbeidet! 

HENVISNINGER SENDES TIL:
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Referat fagdel medlemsmøte 
17.mars 2022
v/ Ronja Sandum

Avslutningsvis på generalforsamlingen holdt oral-
kirurg Else K. Breivik Hals et flott foredrag om 
«Oral medisin - en praktisk tilnærming». 
Else jobber i dag ved Brage Spesialistklinikk i 
Drammen og som overtannlege ved Lovisenberg 
Diakonale Sykehus, TAKO-senteret i Oslo. 

Foredraget ble innledet ved å snakke om WHOs 
definisjon på god munnhelse og hvorfor god 
munnhelse er viktig. God munnhelse har mye å si 
for den generelle helsen, i tillegg til at den spiller en 
stor rolle for følelsen av velvære.

Else snakket om hyposalivasjon, trygderefusjonsret-
tigheter, diverse produkter som finnes på markedet 
og når pasienter med denne problemstillingen bør 
henvises. 

Videre tok hun oss gjennom ulike typer munnslim-
hinnesykdommer som plateepitel hyperplasi, 
teleangiektasier, afte minor og - major, orofacial 
granulomatose, akutt herpetisk gingivostoma-
titt, sekundær herpes simplex, oral lichen planus, 
deskvamativ gingivitt og oral candidose. Det ble 
vist og beskrevet karakteristika, samt snakket om 
forskjellige alternativer til behandling og lindring. 
Kliniske fotos, behandling og aktuelle medikamen-
ter for protesestomatitt og glositt ble også gjen-
nomgått. 

Foredragsholder ga oss tips for å raskt sjekke inter-
aksjoner mellom medikamenter, og viste oss hvor-
dan hun selv ofte brukte nettsiden til Relis for å 
spørre fagpersoner om konkrete kasus i forbindelse 
med dette.

Vi var heldige som fikk et innblikk i Elses arbeids-
hverdag, da hun viste oss bilder av ulike kasus 
fra klinikken. Noen av de premaligne og maligne 
tumores ble beskrevet. I forbindelse med dette fikk 
vi en gjennomgang av medikamenter og bivirknin-
ger, både som følge av polyfarmasi, cystostatika og 
stråling. 

Det ble raskt vist kliniske eksempler på medikament-
relatert osteonekrose (ONJ), før foredraget rundet 
av med temaet «blødninger», hvor vi fikk høre om 
anemi og andre blodsykdommer, seponering av 
medisiner før kirurgi, bruk av cyklokapron/tranek-
samsyre og lokal stans av blødning med f.eks. 
spongostan. 
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Spesialistklinikken 
Union Brygge

Tannlege Jon Flinth Vatne, spesialist i periodonti  

Tannlege Thomas Norum, spesialist i periodonti  

Tannlege Christine Dæhli Oppedal,  
spesialist i oral protetikk  

Tannlege Eva Gustumhaugen, 
spesialist i oral protetikk 

Tannlege Mirna Farran,  
spesialist i oral kirurgi og oral medisin  

Tlf: 974 74 300  
Grønland 40, 3045 Drammen  

post@spesialistklinikken-ub.nhn.no  

SPESIALISTER I PERIODONTI,  
ORAL PROTETIKK OG ORAL KIRURGI/ 

ORAL MEDISIN  

PERIODONTI - ORAL KIRURGI/ ORAL MEDISIN -ORAL PROTETIKK 
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Presentasjon av styret i Buskerud 
tannlegeforening 2022-2024

Leder:  Håvard Mandt
Jobber:  Privat ved Tannlegekompaniet på Hønefoss
Liker:  Etter kompositt-kurs med «minimal invasive dentistry» har jeg   
 blitt glad i å jobbe med kompositt. Rehabilitering/bitthevning   
 av nedslitte tannsett synes jeg er veldig spennende.

Liker ikke:  Å ikke få complience hos pasienter.

Nestleder:  Kiran Jhooti
Jobber:  Privat ved Tenners Venner i Drammen
Liker:  Mestringsfølelsen etter å ha trukket en komplisert 
 8’er i underkjeven.

Liker ikke:  Rotfylle molarer.

Sekretær:  Hanne Bjerke Forbord
Jobber:  Privat ved tannlege Nohre i Hønefoss
Liker:  Det jeg liker best med jobben som tannlege er pasient-
 kontakten, det å møte så mange forskjellige mennesker og 
 personligheter!

Liker ikke:  Noe av det jeg liker minst må være de pasientene som hele   
 tiden må opp og «spytte» (uten at de har noe å spytte ut). 

Kurskontakt: Christine Dæhli Oppedal
Jobber:  Spesialistklinikken Union Brygge i Drammen
Liker:  Trives godt i jobben som spesialist i oral protetikk og liker å   
 møte mange ulike mennesker hver dag.

Liker ikke:  Når ting tar mye lenger tid enn hva som er beregnet.
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UTV:  Birgit Moen Flatåker
Jobber:  Offentlig ved Krokstadelva tannklinikk
Liker:  Å ha varierte ting å jobbe med.

Vara:  Marianna Sætre Halland
Jobber:  Offentlig ved Ringerike tannklinikk
Liker:  Det jeg liker best på jobb er når jeg kan hjelpe barn 
 (og voksne) å mestre ting de ikke trodde de skulle klare. 
 Å se de stolte smilene gir så mye mening i hverdagen!

Liker ikke:  Det jeg ikke liker er når foreldre påstår at barna ikke LIKER   
 vann. Med mindre man har vannallergi («akvagen urticaria»
 som jeg akkurat har lært at det heter, og som er svææært 
 sjeldent), så tenker jeg det handler mest om hvilke valg man får.

Kasserer:  Sura Nur Koca
Jobber:  Offentlig ved Kongsberg tannklinikk
Liker:  Det jeg liker med å jobbe som tannlege er å kunne hjelpe ulike   
 pasienter med tilhørighet til ulike grupper innenfor tannhelse-
 tjenesten. Et godt samarbeid i arbeidshverdagen bygger og   
 styrker den indre motivasjonen.  

Liker ikke:  Når pårørende ikke er behjelpelig med å oppfordre (barnet)  
 pasienten til bedre munnhygiene og gunstig kosthold.
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Henvend deg på mail til: VillaSana@modum-bad.no,  
eller tlf 32 74 98 83 (kl 08-15)! 
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Håvard Mandt K: Tannlegekompaniet AS
Leder  Kong Ringsgate 1, 3510 Hønefoss Tlf: 32 12 14 05 
 P: Froksmoen 2, 3512Hønefoss Mob: 915 46 607
                    btfleder@gmail.com

Kiran Jhooti K:  Tenners Venner AS
Nestleder  Vårveien 24, 3024 Drammen Tlf: 32 82 38 30
 P: Hestengbakken 7, 3047 Drammen Mob: 922 30 042
 nestleder.btf@gmail.com

Hanne Bjerke Forbord K:  Drammen Tannlegesenter, 
Sekretær  Sundgata 2, 3510 Hønefoss Tlf: 32 12 28 26
 P: Hovseterveien 56 B, 0768 Oslo  Mob: 980 97 635
 btf.sekretaer@gmail.com

 
Sura Nur Koca K:  Kongsberg tannklinikk, 
Kasserer  Gunnar Hvashovdsvei 12, 3611 Kongsberg Tlf: 32 86 83 00
 P: Farmen Øvre 7,3024 Drammen Mob: 966 82 059 
 btf.kasserer@gmail.com

Christine Dæhli Oppedal K: Spesialistklinikken Union Brygge AS,  
Kurskontakt  Grønland 40, 3045 Drammen  Tlf: 974 74 300
 P: Niels Leuchs vei 6, 1361 Østerås Tlf: 477 52 564
 btfkurskontakt@gmail.com

Birgit Moen Flatåker K:  Krokstadelva tannklinikk 
UTV-representant  Bruveien 12, 3055 Krokstadelva Tlf: 32 23 12 69
 P: Dovregubben 2, 3055 Krokstadelva  Mob: 971 58 511
 birgitf@viken.no

Marianna Sætre Halland K:  Ringerike tannklinikk
Varamedlem  Stangs gate 9, 3510 Hønefoss  Tlf: 32 12 65 02
 P:  Fekjærveien 120, 3530 Røyse Mob: 975 30 483
 mariannah@viken.no

BTF-STYRET 2022


