
  



 2 

Kontaktpunktet er medlemsbladet for Sør-Trøndelag tannlegeforening 
Ansvarlige redaktører er leder Anne Kristine Solheim og infosekretærer Siri Ljøkjel 
og Friederike Wunsche (vara). 
Opplag: ca. 300 
Trykk: Heimdal trykkeri 
Innleveringsfrist neste nummer: 1. mars 2020 
Forside: Frost, Siri Ljøkjel 

 
 
 
 
 
 

Innhold 

REDAKSJONELT 3 

LEDER 4 

MINIPORTRETT 5 

PORTRETTINTERVJU – TANNTEKNIKER KÅRE BANG 7 

MEDLEMSMØTE 10 

REFERAT GENERALFORSAMLING STTF 20 

REPRESENTANTSKAPSMØTET 24 

KONKURRANSE 26 
 



 3 

Redaksjonelt 
 
Hei! 
 

Jula nærmer seg med stormskritt, men akkurat kan du bare roe ned, 
sette deg til rette og kose deg med Kontaktpunktet. 
 

Jeg har blitt gjenvalgt som infosekretær – tusen takk for det! Friederike 
Wünsche blir min nye partner som vara infosekretær. Henne får du blitt 
litt bedre kjent med i miniportrettet i denne utgaven. I tillegg finner du 
intervju med tanntekniker Kåre Bang, som skal gå av med pensjon etter 
65 år(!) i faget, referat fra Generalforsamlingen og 
Representantskapet, og referat fra kurset på 
medlemsmøtet i september om høykariesrisiko-
pasienten. Og kanskje var det du som vant forrige 
utgaves konkurranse? Hvis ikke får du en ny 
mulighet nå. 
 

God jul! 
 

Hilsen Siri  
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Leder  
 
Kjære venner og kolleger, 
 

Da er det snart jul igjen, og det blir nok godt for alle med en 
(forhåpentligvis) rolig juletid etter den høsten som har vært. 
 
Representantskapsår i NTF er alltid ekstra hektiske, med Lønnspolitisk 
forum, Næringspolitisk forum, Generalforsamling i STTF og til slutt 
selve representantskapet. Det har vært valg, det har vært vedtekts-
endringer sentralt og det har vært mye jobb og det har vært 
spennende og moro!  
 
Vi hadde en veldig hyggelig generalforsamling her i Trondheim, med 
besøk av Heming Olsen-Bergem fra Hovedstyret som fremla 
representantskapssakene. Jeg vil benytte sjansen til å takke for fornyet 
tillit, med 2 år til som leder i STTF. Jeg syns det er stor stas å få være 
leder en periode til. STTF har et godt rykte utad, som våre tillitsvalgte 
og medlemmer har bygget opp i løpet av mange tiår. Midt-Norgemøtet 
må ta mye av æren for dette!  
 

Det er også stor stas at mange av våre tillitsvalgte tok gjenvalg, noe 
som er viktig for stabiliteten i foreningen, samtidig som at vi får inn nytt 
blod, nye ideer og kan fortsette å fornye oss.  
 

Representantskapet var fylt med gode diskusjoner, særlig rundt de 
store vedtektsendringene som er gjort. STTF stilte med fire engasjerte 
representanter, som tok talestolen flere ganger, og bidro aktivt i de 
politiske debattene.  
 

Nå går vi snart i gang med en ny styreperiode, og vi vet allerede nå at 
den av hovedsakene vi skal jobbe med er en revisjon av lokal-
foreningsvedtektene. Det er en naturlig følge av at NTFs vedtekter er 
revidert, og at mye derfor ikke henger sammen lenger. Vi gleder oss til 
å jobbe med dette og andre saker, og håper å møte engasjerte 
medlemmer på medlemsmøter, kurs og sosiale treff! 
 
På vegne av STTF ønsker jeg dere alle en fredfylt juletid og et riktig 
godt nytt år. Vi ses i 2020! 
 
Julehilsen fra  
  Anne Kristine (Tine) Solheim 

Leder, STTF 
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Miniportrett 
 
 
Friederike Wünsche  
  
Alder: 27 
Sivilstatus: Samboer  
Utdanning: Universitetet i Bergen 
Arbeidsplass: Tannhelse Melhus 
og Heimdal Tannlegesenter  
På fritiden: Tur, tennis og strikk 
 
  10 kjappe 

1. Sommer eller vinter? 
Sommer 

2. Vin eller øl? Vin 
3. Perio eller kons? Perio  
4. Spise ute eller hjemme? 

Hjemme  
5. Brun pub eller diskotek? Diskotek 
6. Mer eller mindre enn 50.000 poeng på snap? Mer 
7. Hus eller leilighet? Hus 
8. Ferie i Norge eller utlandet? Norge  
9. Hund eller katt? Katt 
10. Favorittmat? Sjokolade, om det kan telles som mat 

  



 6 

  



 7 

Portrettintervju – tanntekniker Kåre Bang 

 
Skrevet av Siri Ljøkjel. 
 
Kåre Bang ble født i Åsen i 1940. 
Familien måtte evakurere på grunn av 
krigen, så han vokste opp i Trondheim, 
og siden har han blitt værende her. Kåre 
var ikke et kunstnerisk barn, og han 
valgte å gå på Framhaldsskolen for å 
forbedre karakterene sine slik at han 
kunne komme inn på realskolen. Men 
det gikk ikke helt som Kåre tenkte. En 
dag i 1954 var han nemlig innom faren 
på jobb, hos tanninnsetter Anneliese 
Parow på Lademoen. Hun gav han tilbud 
om jobb, og Kåre valgte å takke ja. Han sa derfor fra seg plassen sin 
på Realskolen, og siden har han vært å finne på laben på Lademoen.  
 
Han hadde 5 års læretid før han kunne kalle seg tanntekniker. 
Læremesterne var i hovedsak Anneliese Parow og Sverre Sørensen. 
Sistnevnte drev lab i Oslo, og kom derfra til Trondheim. Flere andre 
tannteknikere har også vært innom laben på Lademoen, men Kåre 
har vært alene som tekniker siden 1970, da Anneliese døde. Han dro 
til Oslo for å lære å lage PG-kroner og -broer i 1970, og kjøpte inn 
utstyr til dette. Dette drev han med i et år, før han fant ut at han 
hadde mer enn nok arbeid med bare plateprotetikk.  
 
I 1958 ble det bygget tannlegekontor i samme hus som laben, og Jan 
Parow begynte der i 1959. Kåre og Jan kjøpte huset av Anneliese før 
hun døde. Kåre samarbeidet tett med Jan Parow og Inger 
Wangensteen, og i de siste årene med Tore B. Ulstein og Jan Roar 
Rønning.  
 
I årenes løp har Kåre jobbet med avtrykksgips, Paribar, den første 
alginaten og kautsjuk-proteser, i tillegg til de materialene og 
metodene som brukes nå til dags. Jeg, som ikke har vært i faget i så 
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mange år, lærte at gips gav veldig gode 
avtrykk, at Paribar ble så hardt at det dro 
med seg alle tennene hvis man ikke tok 
det ut i tide, at den første alginaten var 
ganske så dårlig, at kautsjuk er vulkanisert 
gummi, så kautsjuk-protesene måtte lages 
med porselenstenner, og at å reparere 
ved vulkanisering ikke er bare-bare (men 
det ble aldri sopp under en kautsjuk-
protese). 
 
Det er ikke bare faglig at Kåre har vært 
borti litt av hvert i løpet av årene på laben. 
Han kan fortelle at unge jenter på 18-19 år 
kom fra Hitra/Frøya og ville ha 
helproteser, bare fordi de hadde litt 
misfarginger på tennene i front. Heldigvis 
har pasientene våre andre ønsker i dag. 
 
En gang fikk laben brev fra botsfengselet i 
Oslo fra en som skulle løslates. Han hadde 
utvekslet brev med ei jente, og i brevene 
hadde han fortalt at han hadde så fine 
tenner. Sannheten var at han ikke hadde 
en eneste tann i munnen, så han spurte 
pent om ikke Anneliese kunne gi han 
gratis tenner før han skulle møte jenta. Det 
ble dessverre ikke tenner på mannen, i hvert fall ikke fra Lademoen.  
 
Ei som fikk tenner derimot, var en dame fra landet. Hun kom til 
laben klokka 9 om morgenen og fikk beskjed om å sette seg på 
venterommet, så skulle hun bli tatt inn så fort de hadde mulighet. Da 
klokka var 18 og Kåre skulle hjem for dagen, kom han plutselig på 
henne. Hun hadde sittet i ni timer, høflig som hun var, og ventet på 
tur. Da måtte Anneliese, som bodde i 2. etasje, stille opp. Hun jobbet 
til 20 på kvelden, så damen kunne få protesene dagen etter.  
 
Ikke alle pasienter er like medgjørlige. Kåre og Jan hadde en 
pasient, en eldre herre med partialprotese, som mente at de hadde 

Gammelt, men godt. På laben 
finnes det utstyr fra før krigen, 
og kyvettepressen er 100 år 
gammel, men fortsatt den beste 
Kåre har hatt. 
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flyttet klammeren fra den ene siden til den andre. Jan forklarte at 
dette var en støpt klammer, som ikke var mulig å flytte. Dette ville 
ikke pasienten godta, så han gikk til Kåre, som til pasientens store 
fortvilelse sa akkurat det samme. «De hellj sammen!», utbrøt 
pasienten, som var sikker på at klammeren var flyttet. Til slutt måtte 
Jan ringe kona til pasienten for å få råd. Det var tydelig at mannen 
hadde mast om dette, for svaret fra kona var; «Nei, itj begynn du 
no!» 
 
Kåre starter som regel klokka 5 om morgenen, og en morgen han 
kom til laben så han en sovepose under trappa. Ved soveposen sto 
det en Leca-blokk med en ølflaske og en tobakkspung på. Kåre 
skulle løfte til side Leca-steinen for å se hvem som lå der, og da 
ropte han fra soveposen; «Itj å rør nattbordet!». Heldigvis ble ikke 
karen fast inventar under trappa. 
 
I tre år har Kåre lovet kona at han skal 
gi seg som tanntekniker, men han bare 
utsetter det fordi han trives så godt 
med jobben. Tore og Jan Roar flyttet ut 
i juni, så nå har han en god grunn for å 
slutte, etter 65 år i faget. Planen var å gi 
seg før nyttår, men han gruer seg til å 
slutte. Heldigvis har han fortsatt noen 
arbeider å jobbe med, så det blir nok 
litt jobbing også i januar. Det er 
virkelig inspirerende å snakke med 
Kåre som er så glad i jobben sin. Hans 
engasjement kan være en motivasjon 
for oss alle, og når han faktisk velger å 
stenge laben, kan han nyte hele 
sommeren på hytta i Åfjord med god 
samvittighet. 
 
 
  

Kjappe spørsmål: 
1) Sommer eller vinter? Sommer  
2) Vin eller øl? Begge deler  
3) Spise hjemme eller på restaurant? Hjemme 
4) Brun pub eller diskotek? Brun pub 
5) Ferie i Norge eller i utlandet? Norge (hytta) 
6) Hund eller katt? Hund 
7) Favorittmat? Lutefisk 

Her har Kåre tilbragt mange timer. 
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Medlemsmøte 
 
Høykariesrisikopasienten 
 
Foredragsholder: Peter Lingström, 
professor ved Sahlgrenska Akademien i 
Gøteborg. 
 
Tannhelsen har forbedret seg i alle 
aldersgrupper de siste 60 årene, men det 
er fortsatt personer med større 
kariesproblemer. Disse forekommer 
primært i forbindelse med ulike 
sykdommer, blant eldre og hos mennesker 
med forskjellig kulturell bakgrunn. 
Foredraget tok for seg ulike 
risikopasienter og strategier for å redusere 
kariesrisikoen. 
 
Referat av Siri Ljøkjel. 
 
Karies er fortsatt den største folkesykdommen 

- Ubehandlet karies i det permanente tannsettet hos 35,3% av 
befolkningen 

- Andreplassen er spenningshodepine, som finnes hos 20,8% av 
befolkningen 

- Ubehandlet karies i det primære tannsettet ligger på 10. plass, 
og finnes hos 8,8% av befolkningen 

 
Hvorfor er det så vanskelig å utslette karies? 

- Er det mulig å beholde tennene friske hele livet? 
- Normalen er å ha karieserfaring. Det er fåtallet av befolkningen 

som aldri har behandlet karies, og en spørreundersøkelse fra 
Sverige i forbindelse med en masteroppgave viste at 85% av de 
spurte ikke anså karies som en sykdom. 

- Hva er en risikopasient? 
o En person som har risiko for å få nye kariesskader og 

der nåværende skader kan forverres 
- Risikoen for å få karies er mye større når man allerede har hatt 

karies 
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- Pasienter som har fått en fylling tror at tannen er helt frisk igjen, 
både fordi tannen føles som før og fordi tannen ser frisk ut 

- Det er svært vanskelig å endre vaner, og særlig over tid. 
Pasienter er sjelden motivert for å gjøre det som skal til for å 
unngå/stanse karies.  

 
Statistikk:  

- Karieserfaring blant barn mellom 3-11 år i Sverige har økt (!) fra 
2010-2018.  

o Flere innvandrere 
o Mer kariogen kost 
o Mindre fokus på fluor 
o Den generasjonen som nå er småbarnsforeldre hadde 

svært mye fokus på profylakse da de var små, så de 
tenker ikke at risikoen for å få karies er særlig stor. De 
har derfor kanskje mindre fokus på profylakse. 

- Blant voksne fra 20-95 år har karieserfaringen blitt redusert fra 
2010-2018, men blant personer mellom 80-95 år har 
karieserfaringen økt.  

o Flere og flere eldre beholder tennene lenger. 
 
Fyllingsoverlevelse – faktorer: 

- Materiale 
- Behandler 
- Pasient 
- Det er ca. lik fordeling mellom disse tre faktorene 
- Studier har vist at det er stor forskjell på fyllingsoverlevelse fra 

klinikk til klinikk 
o Det er lite sannsynlig at pasientmassen er hele årsaken 

til dette, så det er trolig forskjell på fyllingskvaliteten fra 
behandler til behandler 

 
Fordeling av årsaken til utførte fyllinger 
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Kariesetiologi: 
- Økologisk plakkhypotese 

- Munntørrhet kan også gi en miljøforandring som påvirker dette 
- OBS! Det skal mye mindre til for å påvirke dette i negativ 

retning, enn for å påvirke det i positiv retning 
 
Plakkets acidogenitet i relasjon til inntak av sukrose 

- Den grønne grafen viser at hyppigere inntak av sukrose gir et 
større drop i pH, og at det tar lenger tid før pH nøytraliseres. 

- Den røde grafen viser at sukroseskyllingen ikke utgjør like stor 
forskjell blant pasienter som har høyt antall S. mutans. 

o Årsaken til dette er at de trolig i utgangspunktet hadde 
et kosthold med mye sukker, som igjen er årsaken til at 
de har høyt antall S. mutans. 
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Har genetikken noen betydning for karies? 
- Kariesrisiko påvirkes av  

o Arv 
o Sosioøkonomiske faktorer 
o Lokalt miljø (biofilm, saliva) 
o Livsstil (røyking, sukker, karbohydratinntak) 

- Arveligheten av karies er blitt beregnet til å være et sted 
mellom 26-64% 

- Emaljens mineralsammensetning 
- Søtsug 

o Det er gjort en studie som tok for seg hvor mye 
sukkerkonsentrasjon i vann som skulle til for at personen 
kjenner at det smaker søtt, og hvor mye som skulle til for 
at personen synes det er en god smak 

§ De personene som foretrakk større 
sukkerkonsentrasjon hadde også større 
karieserfaring  

- Bakterier overføres fra foreldre til barn (ikke direkte arvelig) 
o Jo lenger man holder kariogene bakterier unna barnets 

munn, jo mindre kariesrisiko får barnet 
 
Grupper av risikopasienter i det 21. århundre 

- Barn (særlig hvis man ammer lenge) 
- Tenåringer 

o Når en tann erupterer er den mindre motstandsdyktig 
mot karies 

o Det tar et par år for at den «sekundærmodnes» 
- Andre sykdommer 
- Medikamenter 
- Idrettsutøvere 
- Eldre 
- Yrkesgrupper 

o Stressende yrker, nattarbeidere o.l. 
- Rusmisbruk 

 
Eldre og kariesrisiko 

- Større antall tenner 
- Eksponerte rotoverflater 
- Biologiske aldersforandringer 

o Redusert motorikk, både for å pusse tennene, men også 
motorikk i tunge/kinn, som kan rense tennene 
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o Dårlig syn 
§ Mange har ikke brillene på når de pusser 

tennene 
- Sykdommer 
- Medisinering 
- Psykososiale problemer 
- Kostholdsmessige problemer 
- Endrede vaner som pensjonist (mer kariogent kosthold, 

hyppigere måltider, sitter lengre opp om kvelden o.l.) 
 
Salivasekresjon 

- Subjektiv opplevelse av munntørrhet påvirkes i hovedsak av 
spyttproduksjonen til de små spyttkjertlene i slimhinnen i 
lepper/kinn 

- Størstedelen av døgnet har man ustimulert salivasekresjon 
  

Plakk-pH 

 
Legemidler og risiko for karies/erosjon 

- Munntørrhet vanlig bivirkning av mange legemidler 
- Interaksjon mellom >4 legemidler (som i utgangspunktet ikke 

har munntørrhet som bivirkning) kan gi munntørrhet 
- Enkelte legemidler inneholder fermenterbare karbohydrater 

 
Psoriasis og karies? 

- Studie på 89 personer med psoriasis og 54 kontrollpersoner 
o Flere DMFS (ikke signifikant) sammenlignet med 

kontrollgruppen 
o Færre tenner sammenlignet med kontrollgruppen 
o Lavere bufferkapasitet sammenlignet med 

kontrollgruppen 



 15 

o Lavere salivasekresjon sammenlignet med 
kontrollgruppen 

 
Rusmidler 

- Røyking, vannpipe, narkotika gir økt kariesrisiko 
o Røyking 

§ Uttørking av slimhinner 
o Narkotiske preparater 

§ Ekstrem munntørrhet 
§ Redusert blodsukker under rus 
§ Søtsug 
§ Uregelmessige munnhygiene- og matvaner 

o Vannpipe 
§ Uttørking av slimhinner 
§ Ofte søte tilsetningsstoffer 

- Snus har ikke negativ påvirkning på karies, det gir faktisk et 
mer basisk miljø, så studier viser at man får mindre pH-dropp 
ved sukkerinntak hvis man snuser enn hvis man ikke snuser 

 
Risiko og forebygging – hvilke råd skal vi gi? 

- Beste tilgjengelige vitenskapelige bakgrunn 
- Klinisk erfaring 
- Pasientens ønsker og krav 

 
Få kontroll på kariessykdom 

- Husk at fluor ikke fikser problemet alene. Det er viktig å ta tak i 
årsaken til kariesrisikoen også. 

- Fokuser på biofilmens formasjon og metabolisme, samt 
tannoverflatens resistens, eller begge! 

- Følgende metoder anvendes i hovedsak: 
o Kosthold 
o Fluor 
o Munnhygiene 
o Antimikrobiell behandling 
o Salivastimulering 

 Psoriasis Kontroll 
DMFS 69 58 
Antall tenner 24 26 

Bufferkapasitet (slutt-pH) 5,2 5,9 

Salivasekresjon (ml/min) 1,7 2,0 
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Fluorinnhold i tannhelseprodukter 
Produkt Salt Konsentrasjon NaF Konsentrasjon F ppm F 
Skyll NaF 0,05% 0,023% 230 
Skyll NaF 0,2% 0,09% 910 
Tannkrem NaF 0,11% 0,05% 500 
Tannkrem NaF 0,32% 0,15% 1500 
Tannkrem NaF 1,0% 0,5% 5000 

 

 
Grafen viser fluorkonsentrasjon i approksimalrom i lateralsegmenter. 
Her kommer F-løsningen bedre til enn F fra tannkremen. Det beste vil 
derfor være å avvente F-skyll til 30-60 min etter tannpussen. 
 
Tabell med tiltak ved økt kariesrisiko: jo mindre tall, jo mer anbefalt  

Tiltak ved forhøyet risiko for rotkaries Score 
Redusere sukkerinntak (frekvens og mengde) 3 
Tannkrem med 5000 ppm fluor 2x/dag 4 
Fluorskyll 0,2% NaF daglig 4 
Fluorgel i skinne daglig 4 
Fluorlakk minst 4 ganger per år 4 
Klorhexidingel i skinne 7 
Profesjonell tannrengjøring med pussepasta med fluor minst hver 2. måned 7 
Klorhexidinlakk minst 6 ganger per år 8 
Fluortabletter flere ganger daglig 9 
Fluortyggegummi flere ganger daglig 9 
Tinnfluoridløsning 8-10 % 4 ganger per år 9 
Tyggegummi med xylitol og/eller sorbitol flere ganger daglig 10 
Tanntråd eller tannstikker med fluor daglig 10 
Klorhexidinskylling 10 
Klorhexidingel (eller fluortannkrem med klorhexidin) daglig 10 

 
 
 

0

400

800

1200

Kun tannkrem 0% NaF 0,01% NaF 0,05% NaF 0,2% NaF

Fluorkonsentrasjon i saliva etter 
tannbørsting + skylling

5000 ppm 1450 ppm

Studier har vist at ICON-behandling (infiltrasjonsresin) har bedre 
effekt enn fluorlakk, da denne trenger inn i den kariøse overflaten 
og sperrer tilgangen for syrepåvirkning. 
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Kosthold: 
- Hvor ofte? 
- Hva? 
- Når? 
- Hvor? 
- Hvorfor? 
- Hvordan? 
- Hvor lenge? 
- Alt dette har innvirkning 
- Anbefalinger: 

o Sukkererstatningsmidler 
o Functional foods 

§ Melk og melkeprodukter 
§ For eksempel å avslutte måltidet med en skive 

ost – gir mer basisk miljø 
§ Te, inneholder noe fluor 

o Probiotika 
§ Fungerer, men krever kontinuerlig tilførsel 
§ Effekten forsvinner etter ca. 14 dager dersom 

man stanser tilførsel 
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Tannlege og spesialist i Oral 
protetikk Marianne Brøndum 
Vangsnes starter opp på 
Kompetansesenteret 
Tannhelse Midt (TkMidt) fra 
årsskiftet.  
 
«Vi er meget fornøyde med å ha rekruttert en god og erfaren 
spesialist i oral protetikk til Midt-Norge», sier leder Patrik Cetrelli til 
Kontaktpunktet. Marianne kommer fra TkSør der hun har arbeidet 
som protetiker siden 2015. Ved TkSør har hun bidratt inn i det 
tverrfaglige arbeidet rundt de vanskeligste pasientkasusene. Det er 
en oppgave hun vil fortsette med ved TkMidt, der spesialistene har 
tverrfaglige møter hver uke. Ved TkMidt tar Marianne imot 
henvisninger, gir råd og veiledning. Hun holder også kurs og tar 
imot de som ønsker å hospitere innenfor faget. 

Marianne Brøndum Vangsnes  

• Utdannet tannlege 1999, UiO 
• Jobbet i privat praksis på Torshov, Oslo fra 1999-2015, 16 år 
• Instruktørtannlege UiO 2006-2015 
• Utdannet spesialist i oral protetikk 2015, UiO 
• Ansatt som protetiker 100% ved TKS 2015-2019, 4,5 år 
• Interdisiplinær ekspertgruppe TKS 2016-2019, 4 år 

 Telefon: +47 941 33 180 
Adresse: Professor Brochs gate 2, 7030 Trondheim  
Organisasjonsnummer: 817 920 632 

E-post: post@tkmidt.no 
Web: www.tkmidt.no 
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Referat Generalforsamling Sør-Trøndelag 
tannlegeforening 2019 
 
Scandic Nidelven 
07.11.19 
 
Antall medlemmer tilstede: 2 æresmedlemmer og 35 ordinære 
medlemmer  
 
1. Styreleder Anne Kristine ønsker velkommen. Valg av ordfører; 

Arnt Einar Andersen velges som ordstyrer. Patrik Cetrelli, Tor 
Olav Sølberg og Heming Olsen-Bergem valgt som tellekorps.  

  

Anne Kristine Solheim, Arnt Einar Andersen og Patrik Cetrelli 
velges som protokollunderskrivere.  

 

Innkalling og dagsorden godkjennes av forsamlingen.  
 
2. Styrets beretning: Leder Anne Kristine gjennomgår styrets 

beretning. Lokalt næringspolitisk utvalg har ikke vært aktivt i 
perioden, selv om det sto i årsberetningen, så dette ble fjernet 
under generalforsamlingen. Generalforsamlingen har ingen 
innsigelser angående styrets beretning.  

 
3. Behandle regnskap for 2018 – 2019: Styrets kasserer Tore Andre 

Ohm gjennomgår regnskapet fra 2018/2019. Regnskapet 
godkjennes av generalforsamlingen.  

 
4. Beretning fra  

a. Kursnemnd: Ingen krav til behandling. Innspill om at de 
gjør en formidabel jobb.  

b. Klagenemnda: Ingen krav til behandling. Ingen innspill.  
c. Arkivar: Ingen krav til behandling. Ingen innspill. 
d. Informasjonssekretær: Ingen krav til behandling. 
e. Økonomistyret: Leder Bjørn Gunnar Benjaminsen 

gjennomgår styrets beretning. Økonomistyret ønsker å få 
bedre avkastning på midlene, men vedtektene begrenser 
avkastningen på grunn av krav til plassering. Innspill fra 
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salen om hva videre plan er for kapitalen, hvordan har 
man tenkt å bruke det til det beste for medlemmene. Ta 
hensyn og gi muligheter til innspill fra medlemmer på 
dette området. I neste periode se på hva kapitalen skal 
brukes til.  

   

Leder Anne Kristine Solheim informerer om at midlene i 
hovedsak blir brukt på kurs og sosiale sammenkomster 
for alle medlemmer, ulike kostnader for ulike lokaler – 
ønsker innspill fra medlemmene på hvor møtene skal 
holdes. Tidligere ble de holdt hos Danske Bank uten 
kostnad, men da med en kort forelesning fra Danske Bank 
ved møtets start.  

  
STTFs organisasjons- og kompetansefond: Hva skal 
pengene gå til, spørsmål fra salen om dette.  

  

f. UTV: Ingen krav til behandling. 
 
5. Budsjett for perioden 2020-2021: Kasserer Tore Andre Ohm 

gjennomgår budsjettet. Innspill fra salen om at Kontaktpunktet 
godt kan være i papirform selv om det er utgifter på dette. 
Innspill om at vi bør ta miljøaspektet på alvor og kutte ut 
papirversjonen.  

  

Innspill fra Knut Gätzschmann i kursnemda om at de ikke ønsker 
å ta påmeldingsavgift ved framtidige januarkurs.  

 

Anne Kristine Solheim informerer om at andre lokalforeninger 
har styrehonorar, det har ikke vi – men styremedlemmer får 
tilbud om å dra på ett kurs årlig for å holde seg oppdatert og 
finne aktuelle kursholdere for framtiden.  

 

Fastsettelse av kontingent og budsjettet godkjent.  
 
6. Innkomne saker: Forslag til vedtektsendring, lagt fram av styret i 

STTF. Digitalisering har gjort behovet for arkivar overflødig. Alt 
av sakspapirer lagres nå digitalt, og styret tar ansvar for dette 
selv.  
Paragraf 8d, 9d og 11 c strykes i vedtektene, og bokstavene 
endres som følge av dette. Vedtektsendringen godkjennes.  
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7. Representantskapssaker. Hovedstyremedlem Heming Olsen-

Bergem innleder. Vi er en fagforening som tenker mye på 
pasientene våre i forhold til andre fagforeninger. Hovedstyret 
skal tydeliggjøre dette i større grad framover.  

 

Revisjon av NTF´s vedtekter: Hovedstyret oppnevnte en 
prosjektgruppe, høring våren 2019, de har tatt nesten alle 
høringssvar til følge. Valgt å følge flertallet i saker med ulike 
meninger.  
  

NTF´s obligatoriske etterutdanning: Ønsker for endringer er å 
rendyrke ordningen med OEU i forhold til myndighetskrav, etikk 
og andre utvalgte fagområder som NTF prioriterer. Slik kan 
foreningens administrasjon bruke mindre ressurser på 
administrasjon. Ønsker en ordning som er enkel for 
medlemmene.  

 

Arbeidsprogrammet: Samme oppsett som forrige 
arbeidsprogram. Medlemsrettet arbeid, samfunnsrettet arbeid 
og organisasjonsmessige forhold.  Innspill fra salen om å få et 
system som gjør det mulig for tannleger og ta en 
spesialistutdanning og komme tilbake til stedet de «kom fra». 
Unngå opphopning av spesialister i Oslo, Bergen og Tromsø.  

 

Prinsipprogrammet og endringer rundt dette gjennomgås kort.  
Policydokumenter og endringer rundt disse gjennomgås kort 

 
8. Valg. Alle tillitsvalgte er på valg.  

a. Styret STTF:  
Styreleder Anne Kristine Solheim 
Nestleder Patrik Cetrelli 
Kasserer Tore Andre Ohm 
Sekretær Ingrid Christoffersen 
Styremedlem Eivind Skaar 
Styremedlem Odd Bjørn Lutnæs 
Styremedlem Tine Nergård Rønne 
UTV Representant Line J Sund 

 

Varamedlem Guri Landsem Mjøen 
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Varamedlem Ingunn Hareide Venås 
Varamedlem UTV velges av UTV 

 

b. Klagenemnd: 
Leder Gunnfrid Alrek 
Medlem Wiggo Randers 
Medlem Terje Solheim 

 

Varamedlem Arnt Einar Andersen 
Varamedlem Synnøve Arntsberg 

 

c. Informasjonssekretær med vara: 
Siri Ljøkjel 
Friederike Wünsche, vara.  

 

d. Arkivar utgår 
 

e. Økonomistyret: 
Leder Bjørn Gunnar Benjaminsen 
Medlem Mari Brenne Dreier 
Medlem Trond Osen  
Medlem: Kasserer styret.  
Revisorer Knut Roger Eidshaug, Anders Vennatrø 

 

f. 4 representanter til NTFs representantskap med 2 
suppleanter:  
Anne Kristine Solheim 
Patrik Cetrelli 
Line J Sund 
Kai Åge Årseth 

 

Odd Bjørn Lutnæs 
Mari Brenne Dreier 

 

g. Valgkomité:  
Leder Bjørn Gunnar Benjaminsen 
Medlem Berit Øra 
Medlem Tor Olav Sølberg 
Medlem Eva Sørlien 

 
Møtet heves.   
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Representantskapsmøtet 
 
Skrevet av Patrik Cetrelli. 
 
Representantskapet startet for STTFs del med en frenetisk SMS-
utveksling kvelden før fredag. Vår leder Tine Solheim hadde 
plutselig blitt syk, og gjaldt det å få kalt inn reserven. Heldigvis 
kunne Odd Bjørn Lutnæs som var valgt som vara til 
representantskapet gi slipp på alt han hadde planlagt og dra ned til 
Gardermoen og representantskapet. STTF møtte således mannsterkt 
og var plassert i fremste rekke i år, som flere har notert seg fra 
bilder fra møtet. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det var mange nyheter under rep-skapet. Den første nyheten var et 
elektronisk saks- og avstemmingssystem, GoPlenum. Det var en kort 
introduksjon av systemet på svensk, for at ingen skulle misforstå? Så 
ble delegatene sluppet løs i registering av tilstedeværelse. Det var 
flere i forsamlingen som hadde problemer med nett og appen, tallet 
på antallet som var til stede varierte og kom ikke opp til det samme 
tallet som ved den første manuelle tellingen. Dette førte til at flere 
avstemninger måtte gjøres flere ganger, da det rådde usikkerhet 

Våre representanter. Fra venstre: Patrik Cetrelli, Kai Åge Årseth, 
Line Johansen Sund, i tillegg til Odd Bjørn Lutnæs. 
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rundt resultatet og hvorvidt man hadde oppnådd majoritet eller 
ikke. Etter hvert kom ting på plass med appen, og fokuset kunne 
rettes mot sakene som skulle behandles. 
  
Det var to store saker på dagsorden, den første var NTFs nye 
vedtekter. Hovedstyret hadde en presentasjon om arbeidet med 
dem, og hva som lå i hovedstyrets forslag til nye vedtekter. Flere 
forslag på forandringer ble sendt inn fra møtedeltakerne, mange av 
dem gikk på å ikke endre deler av vedtektene fra dagens modell. 
Det ble lagt særlig fokus på at det var satt en øvre grense på 
lokalforeningsavgiften på 10% av kontingenten. Hovedstyrets 
intensjon med dette forslaget var å begrense medlemmenes totale 
økonomiske belastning. Den ble dog fjernet av møtet. Det kan 
tillegges at det ikke er noen lokalforening som når opp til 10%. Den 
andre store saken, som kom på dag 2 av møtet, var saken om 
obligatorisk etterutdanning. Hovedstyrets forslag til endringer ble 
vedtatt etter oppklarende spørsmål og debatt. Endringene i 
ordningen er en reduksjon av timetallet, men samtidig en skjerping 
av kravet til innhold og kvalitet. Perioden for å registrere kurstimer 
endres fra 5 til 2 år. 
 
Valgene gikk i favør av valgkomitéens forslag. Les mer på 
Tannlegeforeningens hjemmeside. 
 
Delegatene fra STTF 
var aktive og hadde 
en rekke innlegg fra 
talerstolen i begge 
de store sakene. 
Konkurransen om å 
ha flest innlegg ble 
avgjort til Bergen 
tannlegeforening sin 
fordel, der den 
taletrengte Kristoffer 
Øvstetun kapret 
tittelen som den som 
var hyppigst på 
talerstolen. Kai Åge Årseth på talerstolen.  
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Konkurranse 
 
Greier du å se hvem snømannen er? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Send inn ditt svar på e-post: tannlege.ljokjel@gmail.com.  
Merk svaret med navn og adresse. 
 
Vinneren trekkes i neste utgave av Kontaktpunktet.  

Fasit konkurranse fra forrige utgave 
 
Riktig svar var Patrik Cetrelli.  
 
På grunn av rekordmange innsendte svar, og fordi det snart er 
jul, trakk vi tre vinnere denne gangen. Og de heldige vinnerne 
ble Line Johansen Sund, Tuva Nergård Rønne og Torild Kulseth 
Pedersen.  
 
Dere får hvert deres gavekort på Una til en verdi av 500 kr. 
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Styret i STTF 2018-2019 

Leder  

Anne Kristine (Tine) Solheim  
Rognervegen 4A  
7021 Trondheim  
tine.solheim@gmail.com  

Tlf. arbeid 73 99 19 99  
Mobil 970 35 609  

Nestleder  

Patrik Simon Cetrelli  
Skyttarveien 29 
7290 Støren  
patrik.cetrelli@stfk.no  

 
Tlf. arbeid 72 43 11 76  

Mobil 959 49 362  
 

Kasserer  

Tore Andre Ohm  
Dr. Sands vei 2A  
7052 Trondheim  
t-ohm@online.no  

Tlf. arbeid 73 99 19 99  
Mobil 906 50 892  

Sekretær  

Ingrid Christoffersen  
Markaplassen 19 
7054 Ranheim  
ingrid.christoffersen@stfk.no  

 
Tlf. arbeid 72 81 42 47  

Mobil 990 34 813  
 

Styremedlem  

Eivind Skaar  
Strindvegen 45 
7052 Trondheim  
eivos1982@hotmail.com  

Tlf. arbeid 73 53 45 36  
og 72 87 11 70  

Mobil 474 00 997  

Styremedlem  

Knut R. Eidshaug  
Heggvegen 4 
7059 Jakobsli  
knuteidshaug@hotmail.com  

 
Tlf. arbeid 72 87 11 70  

Mobil 975 45 113  
 

Styremedlem  

Odd Bjørn Lutnæs  
Bakkaunvegen 6  
7068 Trondheim  
oddlut@gmail.com  

Tlf. arbeid 73 99 19 99  
og 72 87 11 70  

Mobil 924 09 097  

UTV-representant  

Tor Olav Sølberg  
Nordre Husebytun 5C  
7097 Saupstad  
tor.olav.solberg@stfk.no  

 
Tlf. arbeid 72 56 70 40  

Mobil 920 16 555  
 

Vara UTV-representant  

Line Johansen Sund  
Lenamælen 39A 
7224 Melhus  
johansen.line@gmail.com  

Tlf. arbeid 72 85 29 00  
Mobil 971 48 808  

Varamedlem   

Julie Toft  
Ulstadløkkveien 11 
7067 Trondheim  
julie_toft89@hotmail.com  

 
Tlf. arbeid 73 19 18 00  

Mobil 909 54 286  

Varamedlem  

Tine Nerga ̊rd Rønne  
Sunnlandsvegen 30B  
7032 Trondheim  
tineronne@yahoo.no  

Tlf. arbeid 72 85 29 00  
Mobil 480 75 047  

Infosekretær 

Siri Ljøkjel  
Thomas von Westens gate 2  
7067 Trondheim  
tannlege.ljokjel@gmail.com  

Tlf. arbeid 72 48 56 71  
Mobil 943 39 671  
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