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Kjære lesere!

Hvis dere er like glade i å surfe blant humoristiske nettsider, som
jeg er, kan dere ikke ha unngått å se hvordan det yngre
nettsamfunnet kaller 2020 for tidenes verste år. Det er til og med
sammensatt en «movie trailer» for 2020, bestående av den
australske skogbrannen på årsstarten, internasjonale tensjoner, Trump,
demonstrasjon på demonstrasjon, og mer. Personlig hadde jeg satt for meg mål om at dette
året skulle bli det beste året hittil, men som så mange andre har flere planer blitt, inntil
videre, spolert på mange plan takket være et mikroskopisk og klengete (les: infeksiøst)
vesen. Humoristisk sett spår mange at året vil avsluttes med invasjon av romvesener eller
en haug asteroider. For året kan jo ikke bli noe verre? Høyst sannsynlig blir nok 2020
etterfulgt av sine respektive arvtakere, 2021, 2022, og videre. Dette er vår mulighet som art,
mennesker, å vise at vi kan tilpasse oss situasjonen, overvinne den, og bli sterkere
fremover. Dette er også vår mulighet som rase, tannleger, å tilpasse oss fremtiden. Vi har
gjort en god innsats i å tilpasse oss pandemisituasjonen. Verden, som i den kuleformede
ansamlingen av stein og jord, som vi befinner oss på, har også vist at naturen har kommet
seg mens vi har vært innendørs. Enkelte steder har delfiner dukket opp igjen etter mange
års fravær, himmelen har klarnet opp, og vannet blitt renere. Mange har nok også sittet
hjemme og tenkt seg ut sine egne «koronaforsetter», personlige bedringer og mål de
ønsker å ta for seg når de får lov til å komme seg ut av huset igjen. Disse månedene har
tross alt gitt rom for svært mye egenrefleksjon. Mange har nok også tenkt at de trenger å
rydde opp i munnhulen sin, blant andre ting i skapet. Det er derfor en flott mulighet å vise
oss fra vår beste side, og å tenke fremtidsrettet! 

Sommeren smiler iallfall til oss, med sol, varme og en tidvis rolig bris. Enten du velger å
jobbe på kontoret i sommer, reise Norge rundt, i hagen eller lese tidligere utgaver av Dens
in Mente, så ønsker jeg deg en gledelig og høyst avslappet sommer!

(Hans) Erling



4

LEDERSIDEN

Kjære kolleger

Det er i skrivende stund, langt lysere tider,
både bokstavelig og billedlig, og det ser ut til
at tiltakene vi har gjort her har vært
effektive ifht. smittepredning. Vi har kommet
igang med en normal hverdag, men fremtidsutsiktene har ikke
klarnet noe spesielt. 

I skrivende stund er det tiltagende smittespredning i enkelte deler av Europa og
det er ikke til å unngå å lure på om vi venter på en ny smittespredning med ny
bølgetopp. Spesielt hvis vi begynner å reise rundt omkring som vi nordmenn så
godt liker å gjøre.

NTF har vært aktive på digitale plattformer og foreningen bruker denne tiden på å
digitalisere seg ytterligere. Det må anerkjennes at det har kommet noe positivt ut
av den situasjonen man er i, tross alle ulempene. Vi har for første gang arrangert
"Forum for Tillitsvalgte" digitalt, som tidligere innebar fri fra jobben og hotell-
opphold. Et viktig forum hvor leder, samt et medlem til fra styret, i samtlige
lokalforeninger deltar, og det diskuteres mangt og mye om status quo og
fremtiden. Denne gangen satt vi foran PC'n og hadde live-streaming med resten av
gjengen. Selv om fysisk oppmøte og menneskelig kontakt er ofte det jeg personlig
vil foretrekke når det skal debatteres, var det klare fordeler med å kunne ha en
chat-vegg hvor spørmål og svar kan komme opp, og man kan få oversikt.
Jeg liker det.

Jeg ønsker videre å meddele med dere at ofte er etikk og moral tema på slike
møter som forum for tillittsvalgte. Denne gangen ble det dedikert mye tid til "Hva
styrer tannhelsetilbudet?" og "Hva er akseptabel markedsføring av estetisk
behandling?". Slike spørsmål treffer ofte gruppen veldig godt og det kommer gode
debatter ut av det. Men en kan spørre seg selv om det tjener til noe i det hele tatt at
det diskuteres i den interne gruppen, som dette forumet tross alt er. Det viser
begrensningene en forening har: vi kan kun nå de som er medlemmer. Derfor er
det viktig at vi alle holder oss i foreningen selv om vi til tider kan være uenige og til
tider være frustrerte, over det ene eller det andre, som skjer eller ikke skjer.
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Enda et diskusjonstema vi hadde som jeg gjerne vil nevne her er at NTF har fra
sikre kilder at det er stor sannsynlighet for at en eventuell rødgrønn regjering ved
neste stortingsvalg vil bety endringer i dagens tannhelsemodell. Ikke godt å si hva
som vil kunne skje, men det er godt tilrettelagt for at det skjer betydelige
endringer. Personlig er jeg skeptisk til endringer i vårt fagfelt da politikere kan
minimalt om det, og kommer antagelig til å mene godt, men gjøre mye rart når de
bretter opp ermene og setter igang. Ref. Kommunereformen.... 

Avslutningsvis vil jeg si at vi sikter til å gjennomføre Farriskurset 25.-26.
september, og mer enn halvparten av medlemmene har svart "ja" på at de vil
komme, gitt at myndighetene ikke fraråder samlinger. 

Ønsker alle en fantastisk sommer, med mulig Norges-ferie, og håper dere holder
dere friske og raske!

Mvh Faruk Surbehan
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Vi har tilbakelagt tre dramatiske og utfordrende måneder.
Våren 2020 ble mange ting svært annerledes enn det vi hadde
forestilt oss da vi feiret nyttårsaften for vel 5 måneder siden.
Den 12. mars kunngjorde statsminister Erna Solberg «…de største preventive
tiltakene vi har hatt i Norge i fredstid», og med ett var livet til de fleste av oss snudd
på hodet. Barnehager, skoler, utdanningsinstitusjoner, frisører, psykologer,
fysioterapeuter og tannklinikker ble stengt, og det ble innført adgangskontroll til
landets helseinstitusjoner. Alle som kom til Norge fra land utenom Norden skulle i
14 dagers karantene før de fikk gå ut. Dagligvarebutikker var åpne, og det var
tendenser til hamstring av mat og andre husholdningsartikler. 

Den akutte fasen
De som kunne skulle ha hjemmekontor, og foreldre måtte ta over rollen som
barnehagepersonell og hjemme-lærere i tillegg til jobben. Tannklinikker skulle
begrense tilbudet til akutt hjelp, og mange så seg tvunget til å permittere sine
ansatte, mens de selv hadde vakttelefon hjemme eller på klinikken. Den offentlige
tannhelsetjenesten opprettet akutt-klinikker og spesielle smitteklinikker med svært
strenge krav til smittevernregimer. 

Aerosolgenerende prosedyrer har vært nøkkelord de siste månedene. Fordi SARS-
CoV-2 primært smitter ved dråper og i aerosoler er tannhelsepersonell blant de tre
mest utsatte yrkesgruppene, sammen med ØNH-leger og anestesileger som
intuberer pasienter. Plutselig ble jakten på FFP3- masker, hansker, øyebeskyttelse,
visirer og smittevernfrakker en «full-time job» for oss i Den offentlige tannhelse-
tjenesten. Det viste seg at lagrene av smittevernutstyr, særlig på sykehus og i den
kommunale helse- og omsorgstjenesten, var svært begrenset. I ett helseforetak
hadde de lager bare for 2 ukers bruk. 

I tillegg til dette ble det definert risikogrupper blant ansatte i alle sektorer. Gravide,
eldre over 65 år, pasienter med hjerte-karlidelser, høyt blodtrykk, diabetes og de
som hadde gjennomgått immunterapi, skulle unngå pasientkontakt og holde seg
hjemme. Takket være en fantastisk innsats fra våre ansatte og samarbeid mellom
alle våre 28 tannklinikker fikk vi på plass et solid tilbud, selv om mange pasienter
kun kunne få semipermanent behandling med antibiotika og analgetika den første
tiden. Svært mange private tannklinikker «sto på» og trosset underliggende frykt for
å gi sine pasienter nødvendig behandling i denne tiden, og jeg opplevde at vi i Den
offentlige tannhelsetjenesten hadde et godt samarbeid med tannlegeforeningens
lokalforeninger både i Vestfold og Telemark.

Fylkestannnlegens 
spalte



7

Nå er det verste over, håper vi alle. Mange private har måttet realisere betydelige
tap, men også Den offentlige tannhelsetjenesten har opplevd det samme. De ulike
fylkene rapporterte i slutten av mai at de anslår at de har tapt 20-40 millioner
kroner hver. Oslo og Viken har ikke tapt så mye i inntekter, men derimot er det
tusenvis av barn, unge, eldre og kronisk syke som ikke har blitt innkalt til planlagt
undersøkelse og behandling. I alle fylker vurderes løsninger for å rette opp skadene
så raskt som mulig, bl.a. ved økt klinisk virksomhet, lengre åpningstider også videre.
Dessuten jobbes det med at alle tannklinikker skal få en kompensasjon for de tap de
har lidt, men resultatet er fremdeles uvisst. 

En ny hverdag
Det hevdes at inntil vi får en effektiv vaksine mot SARS-CoV-2 eller behandling for
Covid-19 vil ingenting bli som før. SARS-Cov-2 kjenner hverken landegrenser eller
passkontroller, og epidemiologer og virologer advarer mot at en ny smittebølge kan
komme når som helst. Normalitetens sorgløshet, som er et stort savn for mange
etter angst, utrygghet og arbeidsledighet, er dessverre en faktor som kan rive ned
mye av det arbeid, den innsats og de resultater Norge kan være stolt av å ha
oppnådd. La oss håpe at den gradvise åpningen av samfunnet vi nå opplever følges
av ansvarlighet og respekt med hensyn til avstand, god håndhygiene og de
begrensninger som fremdeles gjelder mht. større forsamlinger, reiser i utlandet og
nødvendige karanteneregler.

Når det gjelder smittevernutstyr har Fylkesmannen sammen med kommunene og
fylkeskommunen startet et eget prosjekt for å etablere et beredskapslager av
smittevernutstyr for 4 måneder i Vestfold og Telemark. Lageret skal forvaltes av en
egen leverandør og sikre at utstyret fordeles til alle som har behov, samtidig som
man unngår hamstring hos enkelte virksomheter.

Men, nå er sommeren kommet, og mange av oss har nok planlagt ferie i Norge dette
året. La oss håpe at den blir så fredelig og gledelig som mulig slik at vi kan senke
skuldrene, nyte sol og varme, sjø og strand, fjelltopper og nye steder sammen med
familie og venner. 

Jeg ønsker dere alle en riktig god og minnerik sommer.

Hilsen
Turid Kristoffersen 
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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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Vi skal nå bli bedre kjent med
tannlege Chen Cui! Hun er
besitter også vervet som
observatør i VTF.

Kan du fortelle litt om deg selv?

Jeg er født i Henan, nord i Kina. I
august fyller jeg 30 år (Hjelp!!! Neida.).
I 2003 flyttet vi til Norge. Vi bodde
først i Tromsø i 6 år. Alt med Tromsø
var nytt og spennende for en jente fra
Kina. Jeg lærte språket, ble kjent med
den norske kulturen og fikk mange
gode venner. 

Etter videregående begynte jeg først på NHH i Bergen, der gikk jeg i 3 år og
bachelorgraden i økonomi og administrasjon. Deretter begynte jeg på tannlege-
høyskolen på UiO i 2013 og var ferdig i sommer 2018. 

Rett etter utdannelsen jobbet jeg ett år på Vinje tannklinikk i tidligere Telemark.
Jeg kunne ikke ha fått en bedre plass å starte min karriere, der fikk jeg møte
hyggelige, tålmodige, flinke og hjelpsomme kollegaer. Vinje er i tillegg en idyllisk
plass med fantastisk natur. 

I sommeren i 2019 giftet jeg meg med mannen min, Carl Otto. Vi bor i Tønsberg med
vår golden retriever. Samtidig begynte jeg i ny jobb på Borgejordet tannklinikk i
Larvik, dette er min nåværende jobb. Her ble jeg tatt kjempegodt imot av en herlig,
morsom og superdyktig gjeng. Jeg føler meg heldig som kan jobbe som tannlege.
Å arbeide med mennesker bidrar til en variert hverdag, og er både spennende og
lærerikt.

I fritiden min liker jeg å gå tur (hunden holder meg aktiv i hverdagen), male bilder og
være med venner og familie. Under coronatiden har jeg også blitt mer interessert i å
prøve nye oppskrifter og prøver å bli flinkere i matlaging.

Jeg håper og ser frem til å møte flere av dere i fremtiden.

Bli bedre kjent med…
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UTV-nytt
Fylkessammenslåingen av Vestfold og Telemark
er nå formelt på plass, slik at vi våknet til ny
fylkeskommune 1. januar 2020. Det var mye som
måtte avklares og komme på plass under
sammenslåingsprosessen, og arbeidet kan ikke
sies å være helt ferdig ennå tross en intens periode. 

Sett fra ansatte og oss tillitsvalgte i den offentlige tannhelsetjenesten sin side, var det
derfor mye nytt å forholde seg til og nokså hektisk fra før. Det var derfor helt andre
ting jeg trodde at jeg skulle skrive om nå, men 2020 har så langt vært et veldig
spesielt og krevende år på mange måter, også for oss i tannhelsetjenesten. Det er
selvsagt vanskelig å oppsummere året så langt på en enkelt side i medlemsbladet
vårt. Corona-pandemien har utfordret oss på mange vis og kanskje også fått de fleste
av oss til å se ting med nye øyne, oppdage våre styrker og våre svakheter, og dannet
grunnlag for mange diskusjoner og refleksjoner. 

Vi kan vel ellers stolt og uten overdrevent selvskryt, si at tannleger i både offentlig og
privat sektor har stilt opp for pasientene våre og vært vårt samfunnsansvar bevisst,
samtidig som vi har handlet profesjonelt og fulgt gjeldende retningslinjer for å unngå
spredning av coronaviruset. Smittevern er noe vi heldigvis allerede kunne og var gode
på fra før. Og under denne perioden har ansatte i den offentlige tannhelsetjenesten
vist både god vilje og evne til å raskt tilpasse seg endrede retningslinjer og rutiner, og
vi har vel alle blitt mye flinkere til å ta i bruk digitale løsninger for kommunikasjon og
samarbeid. Som tillitsvalgte opplevde vi også god og tett dialog med både arbeids-
giver, andre tillitsvalgte i tannhelsesektoren, og med våre lokalforeninger, i forhold til
corona-utfordringene. 

Ellers har Samfunnsodontologisk Forum, vårens etatssamling, planlagte kurs og
andre større sammenkomster, dessverre blitt avlyst. Årets lønnsforhandlinger ble
utsatt til høsten, og det er fortsatt noen punkter på sjekklista relatert til sammen-
slåingen som må avklares og krysses av. Dette gjelder for eksempel spørsmål om
kursmidler til faglig utvikling av tannleger og avtaler/spørsmål om ambulering,
arbeidstøy, lønnsharmonisering, arbeidstidsregistrering og lignende. Og på klinikkene
jobbes det med å tilby timer til de av våre pasienter som har stått på venteliste for å få
time til undersøkelser og behandlinger som ikke kunne prioriteres som følge av
pandemien.
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Det går nå heldigvis mot mer «normalisering», selv om den nye hverdagen slett ikke
er som før, og trolig ikke kommer til å bli som før på en stund.  Det er rimelig å tro at
noen av endringene har kommet for å bli. Det er vanskelig å si hvilken vei utviklingen
vil gå, både med tanke på smittespredning og med restriksjoner og anbefalinger fra
myndighetene. Det kreves uansett at man fortsatt er årvåken og at vi følger med og
holder oss oppdatert på corona-situasjonen og de råd og retningslinjene som måtte
komme. 

Jeg kan vel til slutt røpe at det blir Norges-ferie på undertegnede i år – vi bor heldigvis
i et vakkert land med flott og spennende natur, kjente severdigheter og i tillegg mange
skjulte perler som venter på å bli utforsket og oppdaget, og slik situasjonen er nå kan
nok årets sommer være en fin anledning til å se og oppleve mer av det vakre vi har –
ikke minst på lokalt plan.

Ønsker med dette alle en riktig fin sommer. Så sees vi til høsten, ladet opp og klar til
nye utfordringer.

Hilsen
Ali R. Karagöz
HTV/UTV-leder

For mer info
om kurs og kursinnhold,

gå inn på
tannlegeforeningen.no

og se på kurs under
lokalforeningene/Vestfold
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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
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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:

Bidrag fra Pekka Stenhagen:

Toivonen har fått med sig en kvinna hem från restauranten.
I mørkret hviskar hon "Jag kallar dig Adam før du er min førsta".
Toivonen svarar efter en stunds tænkande - "Jag kallar dig Peugeot 
før du ær min nr. 206".

Jeg utfordrar Ragnhild Brånå til å fortelle vits neste gang!

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



Enklere og bedre

Plandent AS | Østensjøveien 27
Pb. 6082 | Etterstad 0601 OSLO
Tel. 22 07 27 27
www.plandent.no | www.plannet.no

Klinikkdrift

Protetikk

Forbruk
og utstyr

Digitale
bestillings-
løsninger

PlanIT

Prosjektering

Service og 
reparasjoner

Kurs og
arrangementer

Programvare



Returadresse:
Øvre Fjellvei 8C
3121 Nøtterøy


