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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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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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Da er vi omsider i gang med 2021 og det er lysere 
tider i vente. Mediene har daglige oppdateringer på 
vaksineringssituasjonen, og selv om smittebølgene 
ikke lar vente på seg, er håpet om en mer normal 
vår og sommer kanskje sterkere enn tidligere. I 
BTF starter vi like greit året med to nettkurs – først 
medlemsmøte og deretter Klækken, som for første 
gang ikke avholdes på nettopp Klækken hotell. Vi 
har jobbet hardt for å få til et godt fagprogram for 
dere, vært igjennom ulike anbudsrunder for å få det 
beste digitale verktøyet, og håper at dette gjør at så 
mange som mulig ønsker å delta. 

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.

Forsiden vår prydes denne gangen av vinneren av 
årets julekonkurranse i Facebook-gruppen vår, og 
gir gode tips til en mer alternativ pynting av jule-
treet neste år. 

Ha en riktig fin januar, og ta gjerne kontakt med 
oss om dere har kursønsker eller andre spørsmål til 
oss i styret. 

Med vennlig hilsen
Kristine Seierslund Block
Redaktør og nestleder i Buskerud tannlegeforening. 

Godt nytt år!

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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FORENINGSMELDINGER

Buskerud tannlegeforening 
innkaller til medlemsmøte 
torsdag 21.januar 2021 kl 19:00 
på den digitale plattformen zoom. 

Link til møtet er: 
https://us02web.zoom.us/j/82744950926
Denne legges også ut på 
Buskerud tannlegeforening sin facebookside.

Agenda:

l  «Den endodontiske hverdagen: Kliniske tips fra startbildet til sluttbildet»

l  Fagprogram ved Anders Ganer

Tema fagprogram: 

GODT NYTT ÅR!

Den endodontiske hverdagene: kliniske tips og 
triks fra startbildet til sluttbildet. Hvilke materialer 
brukes, hvorfor og hvordan.

MØTEINNKALLING
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Jeg håper dere alle har hatt en 
fin jul sammen med deres kjære 
og nærkontakter, og at vi alle 
kan gå inn i det nye året med 
friskt mot. Mot og litt solskinn 
tror jeg vi alle trenger for å 
brette opp ermene og ta fatt på 
et nytt år. Litt fri, hygge og snø 
har gjort min jul veldig bra! 

Vi runder snart et år med kjennskap til Covid-19. 
Snart et år uten klemmer og med restriksjon. Husk 
at vi er her hvis dere trenger noen å prate med, både 
vi i styret og kollegahjelperne Lise og Anna Karin. 

Klækken 2021 nærmer seg og blir helt annerledes 
enn det jeg sto og lovet dere i februar for snart et 
år siden. Akkurat nå kjenner jeg ekstra godt på det 
fordi det nærmer seg. Normalen er jo at festkomi-
teen nå snart samles for å planlegge middagen, 
listen over utstillere har for lengst bikket 14 stykker, 
man tenker på kollegaene man ser frem til å se igjen 
og de siste detaljene skal planlegges. 

Presentasjon av foredragsholder 

Årets versjon vil som landsmøte, foregå på en 
skjerm. Vi håper selvsagt så mange som mulig av 
dere vil være med oss direkte på selve kursdagen, 
men fordelen er at kurset vil være tilgjengelig i opp-
tak i 3 uker etter kursdag. Dermed kan du se det hele 
en gang til, spole frem hvis du vil gjenta noe eller hvis 
ikke har mulighet til å delta direkte. 

På forrige medlemsmøte informerte vår kollega 
Kristin Kolltveit som er periospesialist og styremed-
lem i spesialistforeningen, at det i 2021 skal være en 
gjennomgang av takstene for dette punktet i det gule 
heftet. Dette vil være et arbeid hvor både NTF og 
spesialistforeningen er inkludert så vi må forberede 
oss på litt forandringer her fra 2022 eller 2023. 

På årets første medlemsmøte har vi ikke lykkes med 
å få noen til å holde et webinar om vårt standard 
tema HELFO. Vi har derfor valgt å gå for en opp-
friskning på endo siden vi gikk glipp av et praktisk 
julekurs. Endodontist Anders Ganer loser oss gjen-
nom årets første møte. 
Da «sees» vi torsdag 21. januar kl 19.00. 

Silje

Anders Ganer
Webinar med BTF.
Den endodontiske hverdagene: kliniske tips og triks fra startbildet til sluttbildet. 
Hvilke materialer brukes, hvorfor og hvordan.

Med Spesialist i Endodonti Anders Ganer 

Torget-Tannlegesenter, Drammen  

Instruktørtannlege ved avdeling for endodonti, Universitetet i Oslo 

Colosseum Tannlege, Tønsberg

Godt nytt år kjære kollegaer!
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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.  
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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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 «En protetisk reise, fra planlegging til 
forutsigbart sluttresultat -hva skal til for 
å lykkes?»  

Et klinisk og teoretisk kurs innen oral protetikk.  
Kursgivere vil gå grundig gjennom planlegging og gjennomføring av 
protetisk behandling og dokumentere det med kasus.! 

Ulike emner som vil bli belyst: 
•Planlegging, herunder journalopptak 
•Klinisk undersøkelse, røntgenundersøkelse! 
•Studiemodeller, artikulatorer, wax- up/mock up, digital planlegging 
•Gjennomføring av intraoral skanning, Simplant, Smile design  
•Kliniske tips og triks 

Målgruppe 
Tannleger 

Tidspunkt 
Fredag 12. februar 2021 kl 09:00-15:00 

Sted 
Kurs avholdes digitalt. Link for digital plattform sendes deltakere på 
mail i forkant av kurset  

Kursavgift 
Kr 1200 for medlemmer av Buskerud Tannlegeforening 
Kr 1495 for ikke-medlemmer 

Påmelding 
Påmelding gjøres på  
https://www.deltager.no/klaekken_2021_12022021#init 

Påmeldingsfrist 
10. januar 2021 

Nærmere opplysninger 
Kontakt kurskontakt: Christine Dæhli 
Oppedal 
e-post: btfkurskontakt@gmail.com 
mobil: 477 52 564 

KLÆKKENKURS 2021 
              Webinar i oral protetikk 

BUSKERUD TANNLEGEFORENING 12. FEBRUAR 2021

Anders 
Brennhovd 
Tannlege og 
spesialist i protetikk 

Hans Jacob 
Rønold 
Tannlege og 
spesialist i oral 
protetikk. 
1.amanuensis UiO 

Arrangeres av 
Buskerud 
Tannlegeforening 
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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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Referat fra fagprogram den 19.11.
Foredragsholder: Kristin M Kolltveit
Referent: Gabriella Nagy

Tema for kvelden var innføring i den 
nye klassifiseringen av periodontale 
og periimplantat sykdommer.

Det nye klassifiseringssystemet ble laget slik at det 
bli en standard alle forstår. Enklere å vurdere hvor 
avansert sykdommen er å behandle (respons og 
behandling). Prognosevurdering, kommunikasjon 
og forskning. Blir mer entydig.

De viktigste endringene
Periodontitt EN sykdom

- Individuell diagnose- men standardisert og målbar
- Skreddersydd behandling
- Riktigere prognosevurdering

Periodontitt
1) Periodontitt som manifestasjon av systemisk   
 sykdom
2) Nekrotiserende periodontal sykdom
3) PERIODONTITT

Periodontitt diagnose, ved festetap på to tenner 
som IKKE er nabotenner og ved bukkale retraksjo-
ner må det være lomme på over 3mm på 2 eller 
flere tenner..

Identifisere at dette er perio-pasient( K05.3)

Identifisere hvilket stadium av periodontitt 
(Stadium 1-4)

Beskrive klinisk bilde og anamnese og vaner som 
påvirker diagnose, behandling og prognose.
(Grad A-B-C)

Stadium beskriver sykdomsbildet Alvorlighetsgrad, 
omfang og kompleksitet

Stadium 1 Festetap rtg 15% / lommer 4mm/ 
horisontalt festetap  -ukomplisert

Stadium 2 Festetap rtg 15-30% / lommer 5mm / 
horisontalt festetap - ukomplisert

Stadium 3 Festetap rtg 50 %/ lommer 6mm / verti-
kale benlommer 3mm / furkasjonsinvolvment 2-3/ 
mistet inntil 4 tenner - komplisert 

Stadium 4 Festetap rtg 50%-apeks / vertikale 
benlommer / furkasjonsinvolvment 2-3 / behov for 
protetisk rehabilitering / tverrfaglig tilnærming. - 
komplisert 
Graden - hvordan anamnesen påvirker sykdomsbil-
det prognose og risiko
Progresjonshastighet
Relatert til plakk / tannstein eller ikke
Røyking
Diabetes

A Bedre enn forventet
B Som forventet
C Verre enn forvente (Anamnese og Røyking)
A-B-C vurderes med alder plakk kontroll og meng-
de tannstein .

Undersøkelse for å avdekke marginal periodontitt 
HELFO takster
Sett av 60 min 

Takst 1 Undersøkelse av slimhinner og gingiva. 
Lommemål furkasjoner og mobilitet

Takst 802  Helstatus 10 rtg event OPG

Takst 501. Farge med diaplakk
Børste instruksjon og interdental børster

Fjerne supragingival tannstein og pusse
Informere om sykdom, behandling og vet sammen-
heng mellom perio og røyking, diabetes g andre 
medisiner

Tekster som kan legges inn som fast tekst i Opus 
som oppfyller HELFOs krav om at stønad til be-
handling av periodontitt skal være systematisk 
og oppnå infeksjonskontroll. Målrettet og faglig 
strukturert.
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Takst 1
Undersøkelse for å vurdere om pasienten har en 
periodontal sykdom.
Basert på kliniske og røntgenologiske funn har 
pasienten diagnosen:
Generell marginal periodontitt K05.3 Stadium.          
, grad. Periodontitten er komplisert av.     
( røyking, diabetes,medisiner etc)
Det foreligger behov for en systematisk behandling 
av pasientens marginale periodontitt

Behandlingsplan: Informasjon til pasienten om 
sykdom og årsaker.
Opplæring i plakk kontroll og depurasjon av fire 
kvadrater. Deretter reevaluering av periodontale 
forhold.

Takst 501
Systematisk behandling
- Rettet mot årsaken til marginal periodontitt
- Oppnå infeksjonskontroll 
Opplæring i egenomsorg 
Tiltak for røykavvenning 
Depurasjon / scaling

Tid Kan repeteres en gang Pr 30 minutt.

Tekst i opus takst 501
Depurert
Info om sykdom med henhold til perio og røyking, 
motivert for røykeslutt
Opplæring i plakkkontroll. Vist bruk av interdental 
børster, anbefaler ....

Kurset inneholdt mange rtg som illustrerte de ulike 
stadiene og gradene. Og noe om periimplantitt.

Lett tilgjengelig informasjon finnes i Tidende 
2019:129:132-37. Dagmar Fosså Bunæs
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I de neste BTF-bladene kommer vi til å ha en liten uhøytidelig presentasjon av de ulike medlemmene. 

Navn:  Hallgeir Ulsaker
Alder:  39
Rolle:  Sekretær
Diverse:  Utdannet i Oslo. Bor og jobber i Drammen, og har tidligere
 arbeidet i Gol, Kongsberg, Notodden og Ågotnes.
Elsker:  Det meste med jobben, spesielt rotfylling av molarer 
 (når alt går på skinner). 
Hater:  Rotfylling av molarer (de gangene det ikke går på skinner)

Navn:  Linda Dukefos
Alder: 52
Rolle:  Styremedlem og representant for privatpraktiserende tannleger  
 i Buskerud tannlegeforening.
Diverse:  Utdannet ved odontologisk fakultet, ved universitetet i Oslo i   
 perioden 1988-1993. Spesialkompetanse i implantatprotetikk
 og odontofobi og eier og driver Hokksund tannlegesenter og   
 Vestfossen tannlegesenter. Bosatt i Lier, kjæreste med Terje 
 og har tre barn. Veldig glad i å reise, i kulturopplevelser og å   
 være sammen med familie og venner. 
Elsker:  Protetikk, implantater og å trekke tenner.
Hater:  Rotfyllinger av molarer og perio.

Presentasjon av styremedlemmer
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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                     

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  Tlf: 974 74 300
 P: Niels Leuchs vei 6, 1361 Østerås Tlf: 477 52 564
 

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-STYRET 2021


