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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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Tid for høsten
Etter lange, tørre septemberdager har regnet begynt å melde sin ankomst. Bladene blir 
stadig gulere, og temperaturen kryper nærmere og nærmere null. Hva passer vel bedre enn 
et lite BTF-blad eller et digitalt medlemsmøte å kose seg med? Selv om været forandrer 
seg har covid-19 bestemt seg for å fortsette med å påvirke hverdagen vår i aller høyeste 
grad. Dessverre gjør det også at kursvirksomheten vår begrenses, og med det også de gode 
sosiale arenaene vi hadde sammen. Vi håper dere hadde litt glede av å se oss på skjerm om 
ikke annet – og vi satser på gjentatt suksess den 15. oktober med temaet 
«Hva når pasienten klager?». Vi er også i planleggingsfasen for et eventuelt julekurs i 
november. 

Ha en fortsatt fin høst, og send oss gjerne innspill eller innlegg til bladet, en liten fortelling 
fra hverdagen eller bare et lite poetisk innslag. 

Med vennlig hilsen
Kristine Seierslund Block
Nestleder BTF og redaktør for BTF-bladet
Nestleder.btf@gmail.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

På grunn av nye vedtekter i lokalforeningen vil det i løpet 
av november innkalles til en ekstraordinær generalforsamling. 
Vi håper å kunne fylle på dette med noe faglig knask.

APRIL
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Møteinnkalling
Buskerud tannlegeforening innkaller til 
medlemsmøte den 15. oktober kl 19:00 
på den digitale plattformen zoom.

Link til møtet er: https://us02web.zoom.us/j/82617310456. 
Denne legges også ut på Buskerud tannlegeforening sin 
facebookside.

 

Agenda

 Fagprogram ved advokat Dag Kielland Nilsen fra 
 Den norske tannlegeforenings sekretariat.
 

Tema: 

Når pasienten klager
Utenlandsbehandling – hva bør vi tenke på?

Som sist så anbefaler vi at du følger kurset med en datamaskin eller iPad med bra 
internettdekning for best mulig opplevelse. For å registrere timer sender du e-post til 
btfkurskontakt@gmail.com etter kurset med navn og medlemsnummer.

Vi møtes!
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Kjære kollegaer!
Håper alle har hatt en fin høst og mulig høstferie. Regnet har virkelig 
meldt sin ankomst de siste dagene så det er ikke lengre noen tvil om at 
vi har byttet årstid. 

Siden sist har jeg deltatt på ledermøte og næringspolitiskforum med 
NTF via digitale plattformer. NTF har gjenopptatt det meste av sin 
aktivitet og arbeid slik at ting som har ligget litt på vent siden i vår, 
er i gang igjen. 

Norsk helsenett har nå kommet med en ny portal for innsending av oppgjør under 40 000 
kroner, for personer uten avtale om direkte oppgjør. Oppgjørene sendes inn på: internett-
portal.helsedirektoratet.no. Det er dialog mellom NTF og norsk helsenett. Jeg ser at dette 
ofte er et tema på facebook-gruppen Oss-tannleger-imellom, men vit at det er dialog mel-
lom partene. 

En arbeidsgruppe i styret har kommet i mål med et forslag til nye vedtekter som står til 
NTF´s nye vedtekter som ble vedtatt på representantskapet i desember 2019. 
Vi håper å kalle inn til en ekstraordinær generalforsamling før året er omme, kanskje i 
sammenheng med et lite julekurs. 

Jeg vil slå et slag for årets landsmøte. 25 tellende timer i etterutdanningen. Kurs for både 
tannleger og alle på klinikken. Lag noe sosialt ut av det med kollegaer eller kullinger, slik 
at dere får en porsjon sosialt også. Under årets åpning kommer blant annet Line Vold fra 
FHI og assisterende helsedirektør Espen Nakstad, som vi alle har blitt godt kjent med via 
TV-skjermen siden mars. 

Det var veldig hyggelig å se så mange av dere på webinaret vi hadde i september. 

Vi jobber på spreng med å finne en forsvarlig løsning for Klækken. Temaet er protetikk. 
Alternativene er flere med tanke på hvordan vi skal avholde kurset, men vi ønsker gjerne 
deres tilbakemeldinger om hvordan dere ønsker det. 

Vi håper at neste webinar fra NTF kan fenge dere alle og at vi ses på nett 15 oktober. 

Silje ☺ 
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LIC
SCADENTA

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

• Presist, e�ektivt og 
          smertefritt! 

• Raskt tilslag!

Presentasjon av foredragsholder 
Dag Kielland Nilsen

Dag Kielland Nilsen er advokat i NTFs sekretariat. Nilsen kom til 
Tannlegeforeningen fra næringsavdelingen ved Oslo likningskontor. 
Tidligere var han avdelingsleder i Avdeling for næringsbeskatning 
hos Skatteetaten i Grimstad. 
Etter at han var ferdig utdannet jurist i 1995, med arbeidsrett som 
spesialfag, var Nilsen noen år i YS-forbundet Etatsansattes 

Landsforbund (nå Parat), før han begynte i Miljøverndepartements    
administrasjonsavdeling. Han tiltrådte stillingen i NTF 1. april 2007.
 

!
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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 Sykehjelpsordningen.  
 

 
 
 

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 våren 2021: Uke 37, parkurs (4 dager) 

 
Individualkurs 

Et kurstilbud for ni tannleger fra mandag til onsdag. Kursukene inneholder undervisning, 
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 2021: Uke 23, individualkurs (3 dager) 
 

Det tilbys også telefon- eller videorådgivning på inntil 2,5 time. 
 

Henvend deg på mail til: VillaSana@modum-bad.no,  
eller tlf 32 74 98 83 (kl 08-15) 
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Tlf. 32 83 60 00 | Øvre Torggate 10, 3017 Drammen | drammen-tannlegesenter.no

Oralkirurg
Periospesialist
Endospesialist
Akupunktur
Sedasjon/Anestesilege 
Muskelterapeut
CBCT

«Skru deg løs -implantatprotetikk fra A til Å»
BTF- kurs webinar 17.09.20

Torsdag 17. september prøvde vi oss på vårt første digitale kurs over zoom. Kurset ble 
holdt av protetiker Christine Dæhli Oppedal og tanntekniker Martin Kleven, der fokus var 
på implantatprotetikk. Kurset var et klinisk rettet foredrag som tok for seg behandlings-
planlegging og arbeidsgang for single implantatkroner, mindre implantatbroer og dekk-
proteser. Tannlegen står ansvarlig for arbeid som leveres ut til pasient og det er nødvendig 
med inngående kunnskap om implantatkomponenter. Det ble gitt en grundig gjennomgang 
av distansevalg med fokus på forskjell mellom individuelt tilpassede- og prefabrikerte 
distanser. Når velge hva og hvilke type løsninger og ulike materialvalg vi har i dag.

Det ble gjennomgått bruk av provisorisk implantatkrone for forming av mucosa for god 
estetikk ved arbeid i estetisk sone. Det ble gitt tips til god avtrykksteknikk ved konven-
sjonelt avtrykk med åpen skje, samt tips til god bittregistrering. Det ble også sagt noe om 
digital arbeidsgang og hvilke muligheter og begrensinger vi har med digital arbeidsgang 
ved implantatbehandling i dag.

Vi hadde et veldig godt «oppmøte» på kurset, og var storfornøyde med svært dyktige 
foredragsholdere. Vi satser på en like stor digital suksess på neste kurs den 15.oktober.
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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



11

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                     

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

 
Ida Helene Bruun Syversen K:  Kongsberg tannklinikk, 
Kasserer  Chr, IV gt 6, 3616 Kongsberg Tlf: 32 86 83 00
 P: Skippergata 7, 3040 Drammen Mob: 934 96 519  
 btf.kasserer@gmail.com

Christine Dæhli Oppedal K: Spesialistklinikken Union Brygge AS, 
Kurskontakt  Grønland 40, 3045 Drammen 
 

Birgit Moen Flatåker K:  Bruveien 12, 3055 Krokstadelva Tlf: 32 23 12 69
UTV-representant P: Dovregubben 2, 3055 Krokstadelva  Mob: 97 15 85 11
 

Linda Dukefos K:  Hokksund tannlegesenter
Varamedlem  Stasjonsgt 14, 3300 Hokksund Tlf: 32 75 20 45
 P:  Grønnlundvegen 11, 3403 Lier Mob: 911 47 778

Btf´s STYRE:


