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Deadline for neste DiM er 1. juni

Kjære lesere!

Mange takk til Maren Risvær som har fortsatt å gjøre en stor
innsats, denne gang i form av å ha veiledet meg. Som nyinntrådt
informasjonssekretær har jeg store sko å fylle.  

Året er som kjent godt i gang, riktignok ulikt noe annet i vår levetid så langt. Historien
gjentar seg stadig og det er alltid nyttig å bla tilbake i tid når nye utfordringer står for dør.
Merkelig nok fant jeg at første utgave av Dens in Mente (DiM) i 2018 hadde et korona-
lignende virus som forsidebilde. Lite visste vi at DiM, allerede for to år siden, forutså
denne pandemiske påsken. For ikke å gjenta den bedriften i en allerede virusmettet tid, er
forsidebildet av Færder fyr, valgt med omhu for å symbolisere trygghet, samhold og lys
selv i mørke og uforutsigbare tider. 

Apropos uforutsigbarhet, en liten introduksjon av meg selv er nok på sin plass.
Hans Erling Skallevold, er mitt navn, fåtallet kaller meg Hans, mange kaller meg Erling,
enkelte kaller meg også Hans Erling. Etternavnet mitt ringer kanskje en bjelle i havbrisen.
Skallevoldstranda i Tønsberg. Riktignok er jeg teiegutt og er nylig blitt innviet i tannlege-
stammen, da jeg ble uteksaminert ved Universitetet i Oslo 2019. På den «korte» tiden har
jeg jobbet både i Oslo, Viken, og flere steder i Vestfold, både offentlig og privat. 

Før koronarestriksjonene ble iverksatt ble Torskekurset avholdt som planlagt i februar, i
Sandefjord. 89 medlemmer møtte opp og ble veiledet gjennom HELFO-systemet.
Klagenemnden har også gjennomgått forandring og har en flott oppfordring å komme
med. Noen sider innover i bladet er dette, og mer, flott oppsummert. 

Ønsker alle en god og fornuftig påske!
(Hans) Erling
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LEDERSIDEN

Kjære kolleger

Jeg håper at innen dere får lest dette så har
vi kommet til bortimot normal hverdag, med
timebøkene som vi er vant med og syting
over å måtte være for lenge på jobb. Blir
bare luksusproblemer det i disse tider, men hvem skulle trodd
dette var mulig?

Covid-19 pandemien har slått knockout på økonomien, fått oss til å tenke tanker
som bare var å anse som "skremselspropaganda" for kort tid tilbake, og minnet
oss om hvor sårbar den private tannhelsetjensten egentlig er. Mange står i fare
for å lide stort i lange tider under store nylån for å overleve dette, oppleve stopp i
utviklingen og oppdateringen av utstyr og teknikker, for å kunne hente seg inn i
gjen etter at dette er over. Hvem vet hvor langvarig ettervirkningen av dette blir,
men det som er sikkert, er at mange ting i samfunnet aldri kommer til å bli det
samme igjen. Vi blir nødt til å tenke annerledes på investeringer og kanskje
mengden lånefinansiert utvikling.

Det er ikke så lenge siden jeg skrev noen ord om at en bakteriell pandemi kunne
være den største trusselen av alt i vår tid. Det ble riktignok en viral pandemi, men
uansett burde dette være noe man i etterkant kan argumentere med for å
begrense utenlandsbehandlinger. Hvem vet hva man drar med seg hjem.
Helsemyndighetene har mer enn nok å drive på med nå, så det kan hende de
glemmer det, men NTF kommer til å minne dem på det.

Det er nå, som dere vet, blitt etablert støtteordninger for privatpraktiserende.
Ordningene er litt annerledes avhengig av om man er ENK som jobber for et AS
eller om man er ansatt osv. Jeg har et behov for å understreke at hvis man i den
sammenheng finner ut at man helst burde stenge klinikken/driften for å lide
minst mulig av denne situasjonene, sånn rent økonomisk, så plikter vi til å finne en
samarbeidende tannlege som kan passe på våres akutte pasienter. Når det
gjelder eventuelt bekrefta smittede pasienter skal disse alltid henvises til Skien
tannklinikk.
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Så vil jeg informere om at jeg, som lokalforeningsleder, sitter med intrykket av at
samarbeidet mellom det offentlige og private fungere bra i "Vestfold". Det er viktig
at privat sektor passer på sine pasienter, utfører nødvendig akuttbehandling,
husker på at vi har tilgjengelige spesialister i lokalområdet, og benytter seg av å
ordne litt vakt seg imellom, hvis det er behov for det. Jeg har fortløpende møter
med DOT og NTF, og det jeg med trygghet kan si, er at denne krisen har ført oss
alle nærmere. Vi har et mye tettere samarbeid og informasjonsflyt oss i mellom
enn vi noen annen gang har hatt før. Selv ikke under utformingen av hørings-
svaret til Stortinget under kommunereformen hadde vi et slikt samarbeid.

Med ønsker om en god påske og håp om å kunne returnere til det vanlige innen
kortest mulig tid,

Mvh Faruk Surbehan
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For den offentlige tannhelsetjenesten var det forventet at 2020
ville bli et annerledes år. Sammenslåingen av Vestfold og
Telemark fylkeskommune har medført at vi nå er blitt en
betydelig større organisasjon med nye sektorer og utviklingsenheter. Samtidig har vi
fått rundt 100 nye kollegaer fra Statens vegvesen, slik at den nye Vestfold og
Telemark fylkeskommune nå har mer enn 4000 medarbeidere. Det har medført
komplekse prosesser, innføring av nye rutiner og digitale systemer for
dokumentering, oppfølging og planlegging av aktiviteter innenfor store sektorer som
opplæring og folkehelse, samferdsel, næringsutvikling, kultur og ikke minst
tannhelse og forebygging. 

Den nye fylkeskommunen planlegger alle sine aktiviteter basert på FNs 17
bærekraftmål, og for sektor tannhelse og forebygging er de viktigste God helse
(nummer 3), Mindre ulikhet (nummer 10), Stoppe klimaendringene (nummer13) og
Samarbeid for å nå målene (nummer 17). 

Vårt samfunnsoppdrag er å hjelpe de som trenger det mest. Det gjelder i særlig grad
barn og unge, men i økende grad eldre og kronisk syke, og pasienter som sliter med
rus- og psykiske helseplager. Enda tettere samarbeid med kommunal helse- og
omsorgssektor, men også spesialisthelsetjenesten er derfor viktige virkemidler for å
kunne tilby prioriterte grupper i hele fylket, uansett bosted, gode og trygge
tannhelsetjenester. 

En langt mer krevende situasjon er likevel utbruddet av Koronaviruset, eller SARS –
CoV-2. Det kom til Norge første gang i januar, men forekomsten steg betydelig rundt
vinterferieukene i februar etter at mange nordmenn hadde vært på ferie i Italia. Dette
er blitt en alvorlig påminnelse om hvordan et virusutbrudd kan lamme hele samfunn
i enkelte land (Kina og Italia), men også få globale ringvirkninger. I skrivende stund er
det kun to kjente smittetilfeller i vårt fylke, men hendelsene på Ullevål sykehus og
smitte ved ulike skoler viser at vi må vi ta dette på alvor uten å få panikk.
Vestfold og Telemark fylkeskommune har opprettet en beredskapsgruppe med
representanter fra alle sektorer, og denne gruppen følger utviklingen i
smittespredning og sykdomstilfeller sammen med rådene fra Folkehelseinstituttet
og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) fra dag til dag slik at alle
ansatte kan være informert om rutiner og forholdsregler. Vi har også kontinuerlig
dialog med Odontologisk Fakultet ved Universitetet i Oslo i denne saken. På
fylkeskommunens hjemmesider blir situasjonen og tiltakene gjort kjent for alle som
har behov for det. Se www.vtfk.no

Fylkestannnlegens 
spalte
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For mer info
om kurs og kursinnhold,

gå inn på
tannlegeforeningen.no

og se på kurs under
lokalforeningene/Vestfold

For å avslutte med en gladsak ønsker jeg å informere dere om at Vestfold og
Telemark fylkeskommune skal organisere Samfunnsodontologisk forum den 9 - 10
juni 2020 på Park hotell i Sandefjord. Dette er et arrangement som tradisjonelt har
mange offentlig ansatte deltakere, men i år er de ulike temaene i høy grad relevant
for tannhelsepersonell i privat praksis.  Her er tema som politiske signaler om
tannhelsetjenestens framtid, kostnader i det norske tannhelsemarkedet og
tannbehandling i utlandet. Det vil være mulig å delta som dagsgjest eller gjennom
hele arrangementet, men dere finner mer om dette samt påmeldingsskjema på
www.vtfk.no/sof2020

Avslutningsvis tenker jeg at norsk helsevesen, som er et av de mest velfungerende i
verden, vil håndtere Koronasituasjonen på en profesjonell måte uten for alvorlige
følger.  Jeg tenker vi alle ser fram til en fredelig og avslappende påskeferie, enten
den skal tilbringes på fjellet, ved sjøen eller hjemme, og ønsker dere alle og familiene
deres god påske.

Hilsen
Turid Kristoffersen 
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Torskekurset 2020
89 ivrige tannleger og tannpleiere fra Vestfold Tannlegeforening møtte til årets
torskekurs. Tannlegene Kjetil Reppen og Ole Morten Kulbraaten tok oss
gjennom journalføring, reglene forbundet med HELFO-refusjon, etikk og kasus.

Vi tror vi er kjente med hva tannbehandling angår i HELFOs refusjonsordning. Det viser
seg i midlertid at nyutdannede tannleger så vel som erfarne travere har behov for
repetisjon om viktigheten av god journalføring, innslagspunktene og refusjonsordningen.

Vi hører skrekkhistoriene om kontroll av norske tannleger og enorme tilbakebetalings-
krav, men som Reppen og Kulbraaten understreker kan den jevne behandler sove godt
om natten. Det handler om å utføre grunnleggende gode, etiske og faglige vurderinger,
for så å gjøre rede for dem i journal.

Det viser seg at HELFOs pålegg om å endre praksis ofte grunner i mangelfull journal-
føring, og ikke nødvendigvis feilbehandling eller feiltolkning av regelverket. Når det er
sagt så viste det seg at langt fra alle holder etikken like høyt. Det er et økende problem
at behandler får pålegg og omsetningskrav fra arbeidsgiver som fører til opplagte
feilbruk av regelverket. Det er likevel vår eget ansvar å kun utføre nødvendig og
forsvarlig tannbehandling.

Noen som lurer på hva en journal av Kulbraaten og Reppens gullstandard skal
inneholde?

Kvelden ble avsluttet med torsk og sjokolademousse i kjent stil. Vi gleder oss til neste år!

Hilsen
Sekretær i VTF
Hanne Aabø Aasen 
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Dental Sør AS | Postboks 901, 4509 Mandal | +47 38 27 88 88 | post@dentalnet.no

ISO 9001:2015

SYSTEMSERTIFISERT  

Urbant, rent, 
og klassisk!

Med Heka UnicLine S 
får du en stilren unit 

bygget på bærekraftige 
materialer.

De avbalanserte 
instumentene er 

individuelt fjæret, som 
igjen betyr mininal 
belastning for dine 

håndledd! 

Instrument-
pakke på kjøpet
Kjøp KaVo E50 innen 
31. mai og få:

Pakke 1
EXPERTmatic E680L
EXPERTmatic E20L

eller

Pakke 2
EXPERTmatic E20L
EXPERTmatic E25L

Vi har egen servicetekniker i Vestfold og 
Telemark, og utstilling i Mandal og Oslo.
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Klagenemnden 2020
Klagenemnden består i dag av 3 medlemmer med en relativt flat struktur.  

Et tilbakeblikk på 2019, viste en dalende aktivitet, og i praksis kanskje 4-5 saker som var
i grenseland for å se på. Hvorav fattet vedtak i et par.

Nemndens mandat er nedfelt i NTFs reglement for NTFs klagenemnder. Sist revidert i
2019 og iverksatt 1. januar 2020. Av reglementet er det mange begrensende faktorer for
nemnden. I paragraf 4.1: ligger hovedteksten for vårt mandat. Der innledningen blir den
viktigste: 

«Klagenemndens oppgave er å besvare forespørsler og behandle klager fra pasienter
angående tannbehandlings faglige utførelse, som ikke har latt seg ordne direkte mellom

pasienten og tannlege»

En pasient som henvender seg til oss, har ofte mange spørsmål. Og vi forsøker så godt
vi kan å veilede pasienten hva vi kan bidra med. I tilfellet at pasienten ønsker å klage må
pasienten alltid rette klagen skriftlig, med angivelse av hvorfor man klager og hva man
håper på/ønsker oppnå med klagen.

Når vi går ut i fra de sakene vi skal avvise, så ser man at nemd-mandatet er blitt smalt.
Innledningen av paragaf 4.2 gir en del informasjon:  

«Klagesak der nedsettelsen av honoraret eller korrigeringen/omgjøringen
har større verdi enn NPEs nedre grense for behandling. Klagesak der klageren under

saken opplyser at han vil reise krav ut over den nevnte nedsettelse, eller tilbakebetaling,
f.eks. oppreisningserstatning for tort og svie.»

En av de flotte delene av nemdsystemet er at den er gratis og er et lavterskeltilbud til
pasientene våre. De nye retningslinjene er også godt regulert mht eventualiteter som
inhabilitet, avgrensninger til over- og underbehandling, helsepersonellloven mv. 

Når vi er i tvil – og det er ganske ofte – kontakter vi NTF for å høre om det er råd de kan
gi, evt om det er vært liknende saker man kan bruke som mal for løsning. NTF har også
opprettet en egen pasienttelefon som besvarer klage spørsmål direkte. 

Noen hovedtrekk å nevne er at i de sakene der journalen er god, kommer ofte tannlegen
svært godt ut av klagesituasjonen. Videre er det hyggelig at tannleger i distriktet vårt er
ofte flinke til å løse mange saker før klagebehandlingen har kommet til et vedtak. Basis
for hele klagearbeidet er kommunikasjon, og vi forsøker vel egentlig gjøre oss selv
unødvendige.  

Et annet trekk er at vi kolleger bør være litt på vakt dersom en ny pasient i stolen
begynner forklare seg om at man vil klage og samtidig utbedre denne jobben hos deg.
Det er ikke fasitsvar på hvordan håndtere en slik sak, men vurder om det er lurt å gi
pasienten råd om at klagen letter gir pasienten medhold før utbedringen er utført.  
Vi tre i nemnden anbefaler alle tannleger å rekuttere seg til nemnarbeid før
generalforsamlinger. Det er lærerikt og givende. Velkommen!
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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



15

ENDRING
AV PERSONALIA

Har du fått ny adresse,
ny mail-adresse,

endret telefonnummer?

Gå inn på min side hos NTF 

I disse koronatider...
Sakset fra NRKs hjemmesider
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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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VITS:

To godt voksne kullinger traff hverandre på landsmøtet. De jobbet fortsatt som
tannleger begge to, men de hadde ikke sett hverandre på mange år.
Praten gikk livlig under lunsjen og de frisket opp mange gode minner fra
studietiden. Særlig kvinnen ble oppildnet av å treffe igjen sin tidligere flamme fra
studietiden. Hun bøyde seg derfor over til sin mannlige kollega og hvisket:
Kanskje vi skulle trekke oss tilbake til hotellet og ta et nummer for gammelt
vennskaps skyld? Mannen nølte litt, før han bøyde seg mot sin kvinnelige kollega
og sa: Du er kommet til et nummer som ikke er i bruk!!

Jeg utfordrer Pekka Stenhagen som har mange finskevitser på lager.

På Sondespissen

Farriskursene i 2020-2024
blir holdt fredag og lørdag i uke 39
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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
Hans Erling Skallevold    Infosekretær  97609601                        tannhans@outlook.com
Ali R Karagöz                         UTV         97468638    33020150    BE01038704@vfk.no
Maren Risvær                        Vara         97145257     33125095        maren@risvar.no

         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
 Holmestrand                 Reidulf Aasnes               33 77 88 44            33 77 62 92

Styret i VTF 2020

Lokaltillitsvalgte



• Komfort for pasient og behandler

• God arbeids�yt, alt innen rekkevidde

• Raskere rutiner gir raskere pasient�yt, integrerte løsninger for optimal hygienekontroll

• En investering for fremtiden som innfrir økende krav

NY!

Plandent AS | Postboks 6082 Etterstad, 0601 Oslo 
Tlf 22 07 27 27 | www.plandent.no | utstyrsavdelingen@plandent.no

Planmeca Compact™ i5 
Designet for å vare, bygget for å prestere



Returadresse:
Øvre Fjellvei 8C
3121 Nøtterøy


