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Redaksjonelt 
 
Hei alle sammen, 
 
da er vi i gang med ny styreperiode og vi er glad for at vi får lage 
Kontaktpunktet for dere! Vi har ikke hatt medlemsmøte siden sist 
utgave, så det blir ikke så mye faglig innhold denne gangen. I stedet 
vil vi benytte anledningen til å gjøre dere litt bedre kjent med de 
nye ansiktene i styret. Vi har også en fin sak om tannklinikken på 
Hveita dagsenter som behandler mennesker i aktiv rus. I tillegg får 
vi nyheter fra TkMidt, og vi prøver oss med en ny konkurranseform 
for de ansiktsblinde, eller de som bare har lyst på pizza.  
 
Vi vil også informere om at vi har opprettet en ny mail-adresse, så 
hvis du har ris, ros eller andre innspill, send det gjerne til  
kp.sttf@gmail.com 

 
 

 
 

Hilsen Siri og Friederike 
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Leder  
 
Kjære venner og kolleger,  
 
da er vi godt i gang med det nye året, og en ny periode med styr og 
stell. Det nye styret har kommet godt i gang, og består av en fin 
blanding av gamle kjente og nye, interesserte og dyktige 
tillitsvalgte.  
 
 
På starten av en styreperiode går det mye tid til å bli kjent, komme 
inn i saker og systemer og samtidig begynne å jobbe med de 
viktigste tingene. Denne perioden blir det en revisjon av 
lokalforenings-vedtektene for alle NTFs lokalforeninger. Dette er vi 
veldig spente på, og vi gleder oss til å ta tak i dette. 
 
Men akkurat nå er det Midt-Norgemøtet som krever mest tid. 
Kursnemnda har vært stabile i mange år nå, med seks tillitsvalgte 
som kan jobben ut og inn. Styret bidrar med arbeidskraft ved 
behov, men det er hovedsakelig når møtet er i gang. 
 
Det er en fryd å kunne sitte som leder av en forening (som strengt 
tatt er ganske liten, rundt 300 medlemmer), hvor det årlig 
arrangeres et så stort møte som går like mye på skinner hvert år. 
Det går selvsagt ikke av seg selv, for at det skal føles som om det 
går på skinner, ligger det enormt mye arbeid i forkant. Så, nok en 
gang, vil jeg benytte sjansen til å takke alle våre tillitsvalgte, både 
tidligere og nåværende, for alt vi får til her i STTF!  
 
 
Ses på MNM om en måneds tid! Håper dere har husket å melde dere 
på :) 
 
Anne Kristine (Tine) Solheim 
Leder, STTF 
  



 4 

Miniportrett  
 
Ingunn Hareide Venås,  
vara til styret 
 
 
Alder: 39 (blir 40 i mai, men er 
fortsatt 39) 
Sivilstatus: Gift 
Utdanning: Universitetet i 
Bergen, ferdig i 2005 
Arbeidsplass: Brundalen 
tannklinikk 
På fritiden: Har tre gutter, så 
fritid er ikke det jeg har mest 
av, men løper meg en tur i 
marka når jeg trenger tilførsel 
av endorfiner og har behov for 
å lufte hodet. 
 
 
 
10 kjappe 
  

1. Sommer eller vinter? Begge deler! 
2. Vin eller øl? Vin 
3. Perio eller kons? Kons! 
4. Spise ute eller hjemme? Ute 
5. Brun pub eller diskotek? Dårlig på begge deler 
6. Mer eller mindre enn 50.000 poeng på snap? Får man poeng på 

snap? Det ante jeg ikke! 
7. Hus eller leilighet? Hus 
8. Ferie i Norge eller utlandet? Norge 
9. Hund eller katt? Katt 
10. Favorittmat? Indisk 
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Guri Landsem Mjøen,  
vara til styret 
 
 
Alder: 28 
Sivilstatus: Gift 
Utdanning: Pomeranian 
Medical University in 
Szczecin, 2016 
Arbeidsplass: Tannlegene på 
Fannrem 
På fritiden: Venner, familie, 
trening og reising 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 kjappe 
  

1. Sommer eller vinter? Sommer 
2. Vin eller øl? Vin 
3. Perio eller kons? Kons 
4. Spise ute eller hjemme? Ute, liker ikke å lage mat (: 
5. Brun pub eller diskotek? Diskotek 
6. Mer eller mindre enn 50.000 poeng på snap? Mye mer!! 
7. Hus eller leilighet? Hus 
8. Ferie i Norge eller utlandet? Utlandet 
9. Hund eller katt? Ja takk begge deler! 
10. Favorittmat? Lapskaus, sushi og grillmat 
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Steffen N. Haugen,  
vara UTV-representant 
 
 
Alder: 32 
Sivilstatus: Samboer 
Utdanning: Universitetet i 
Oslo, 2015 
Arbeidsplass: Byåsen 
tannklinikk 
På fritiden: Da er barna 
viktigst! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 kjappe 
  

1. Sommer eller vinter? Sommer 
2. Vin eller øl? Øl 
3. Perio eller kons? Kons 
4. Spise ute eller hjemme? Hjemme 
5. Brun pub eller diskotek? Brun pub 
6. Mer eller mindre enn 50.000 poeng på snap? Mye mindre! 
7. Hus eller leilighet? Leilighet 
8. Ferie i Norge eller utlandet? Utlandet 
9. Hund eller katt? Verken eller  
10. Favorittmat? Indisk 
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Hveita tannklinikk 
 
Takket være Midt-Norgemøtet og alle våre fantastiske tillitsvalgte, 
er STTF nå i en svært god økonomisk situasjon. Dette gjør at vi kan 
sikre oss en trygg fremtid i foreningen, samtidig som vi kan holde 
medlemskontigenten lav, ha gratis medlemsmøter med svært 
dyktige foredragsholdere, og gi noe tilbake til samfunnet.  
 
Vi ønsket å støtte et lokalt tilbud knyttet til tannhelse, og ga derfor et 
gavekort på 10.000 kr hos Dental Direct til tannklinikken i Hveita 
dagsenter, som er en del av Frelsesarmeens rusomsorg i 
Trondheim. Dental Direct donerte også en ny herdelampe, noe 
klinikken absolutt trengte! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hveita tannklinikk gjør alt de kan for å gi mennesker i aktiv rus et 
godt tannhelsetilbud. 
  

Tannhelsesekretær Solfrid Skei, tannlege Kim Reisæter Bøen, daglig leder 
Kari Aahlberg. 
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Tilbudet er et meget godt supplement til det offentlige 
tannhelsetilbudet, da dette er en brukergruppe de har erfart at aldri 
ville gått til behandling hos annen tannlege. Det er også 
samfunnsøkonomisk. Da deres brukere går så lenge med dårlig 
tannhelse at de til slutt havner på sykehus og må ha en mye mer 
omfattende behandling enn hos en ordinær tannlege. 
  
Tannlegekontoret på Hveita dagsenter er åpent hver tirsdag fra kl. 
08.30 – 14.30. 
De har ingen timebestilling da de vet at mennesker i aktiv rus ikke 
har kapasitet til å forholde seg til tidspunkt. 
  
I 2019 hadde de 140 konsultasjoner fordelt på 120 pasienter. 
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Nytt fra TkMidt 
 

 
TkMidts dyktige spesialist innenfor 
endodonti, Tania Øystese, er tilbake fra 
svangerskapspermisjon 23 mars. Hun ivrer 
etter å ta imot henvisninger og hjelpe 
tannleger med pasienter som har 
endodontiske utfordringer. Tania gleder seg 
også til å komme i gang med den delen av 
jobben som består i kursvirksomhet, 
veiledning og rådgivning. Tania holder kurs 
innen endodonti på begynnelsen av mai, så 
følg med på TkMidts hjemmeside for 
detaljer og påmelding. 
 

Tania er som TkMidts endodontist en viktig brikke i den tverrfaglige utredning 
og behandlingsplanlegging som tilbys til pasienter og deres faste behandlere. 
Det er verdifullt å ha kjennskap til muligheten for utredning og 
behandlingsplanlegging som tilbys ved kompetansesenteret, der det er mulig 
å få kombinert alle spesialiteter i mer komplekse kasus og behandlinger.  
 
Det er ledig kapasitet på kort varsel til TkMidts periodontist, som tar imot 
pasienter med alle typer utfordringer som berører tannkjøttsbetennelse. 
TkMidt har styrket kapasiteten innenfor periobehandling ved nå også å ha 
tannpleier med på laget.  
 
Innen oral protetikk er det også muligheter for å få hjelp på kort varsel, med 
både behandlingsplanlegging og utførelse av protetiske arbeider. Spesialist i 
Oral protetikk, Marianne Vangsnes har stor kapasitet som flere kan benytte 
seg av. 
 
 
 
 

  
Kompetansesenteret Tannhelse Midt Trøndelag FKF | Adresse: Professor Brochs gate 2, 7030 Trondheim   

Telefon: + 47 941 33 180 | Org.nr: 924 378 611 | Epost: post@tkmidt.no | Web: www.tkmidt.no 
 



 10 

  
Lønn under spesialisering 
 
 
Gode nyheter for alle som har planer om å 
spesialisere seg. Helsedirektoratet har i år 
lansert en ordning for å motta lønn under 
utdanning av alle tannlegespesialiteter. 
Dette er en etterlengtet tilskuddsordning 
som det har vært arbeidet for over lang 
tid, og ordningen bedrer muligheten 
betydelig for tannleger som ønsker å 
spesialisere seg. Helsedirektoratet skriver 
følgende om ordningen:  
«Lønn for tannleger under 
spesialistutdanning er et virkemiddel blant 
flere for å oppnå bedre geografisk 
tilgjengelighet til odontologiske 
spesialisttjenester. Tilskuddsordningens 
overordnede mål er å bidra til å sikre befolkningen et behandlingstilbud med 
tilgang til avansert diagnostikk og tverrfaglig spesialistbehandling i den 
offentlige tannhelsetjenesten, ved sykehus og ved de odontologiske 
kompetansesentrene.» 

Kompetansesentrene kan søke om midler fra den nye tilskuddsordningen. For 
spesialistkandidater vil det bety at man under studietiden inngår et 
arbeidsforhold med kompetansesenteret som betaler ut lønn. Lønnsnivået 
under utdanningen ligger omtrent på dagens inngangslønn for tannleger i 
den offentlige tannhelsetjenesten.  

 
 
 
  

Kompetansesenteret Tannhelse Midt Trøndelag FKF | Adresse: Professor Brochs gate 2, 7030 Trondheim   

Telefon: + 47 941 33 180 | Org.nr: 924 378 611 | Epost: post@tkmidt.no | Web: www.tkmidt.no 
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Konkurranse 
 
Vi prøver oss med ny konkurranseform. Denne gangen lurer vi 
på:  
 
Hvor mye spytt produserer man (i følge Store 
norske leksikon) i gjennomsnitt i løpet av en 
dag?  
 
Send inn ditt svar på e-post: kp.sttf@gmail.com.  
Merk svaret med navn og adresse. 
 
Vinneren trekkes i neste utgave av Kontaktpunktet. 

 

Informasjon om Kontaktpunktet 
 
Kontaktpunktet ligger tilgjengelig på STTF sin lokalforeningsside på 
www.tannlegeforeningen.no. (Om NTF – Lokalforeninger – Sør-
Trøndelag tannlegeforening – Kontaktpunktet - medlemsblad STTF) 
  

Under generalforsamlingen i høst ble det tatt opp om 
Kontaktpunktet skal heldigitaliseres eller om vi skal fortsette med 
papirutgaven. Hovedarguementet for heldigitalisering var 
miljøaspektet ved å trykke opp og sende ut bladet. 
  

Vi kommer til å sende mail til alle medlemmer med en 
spørreundersøkelse for å høre hva dere ønsker. Så følg med på e-
post. NB! Husk å oppdatere din kontaktinformasjon på 
www.tannlegeforeningen.no. 

Fasit konkurranse fra forrige utgave 
 
Riktig svar var Anne Grethe Beck Andersen.  
 
Vinneren denne gangen er Ingunn Solberg. Du får et gavekort 
på Una til en verdi av 500 kr. 
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Møteoversikt 
 
 
23.-24. april: Midt-Norgemøtet 
 
28. mai: Medlemsmøte 
 
1. oktober: Medlemsmøte 
 
19. november: Medlemsmøte 
 
Med forbehold om endringer. Nærmere info kommer på mail.  
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Styret i STTF 2020-2021 

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  

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

Tlf. arbeid 72 85 29 00  
Mobil 480 75 047 

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  

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

Tlf. arbeid 72 85 29 00  
Mobil 971 48 808  

Vara UTV-representant  

Steffen N. Haugen 
Byåsveien 160 A 
7021 Trondheim 
sthaugen28@hotmail.com  

Tlf. arbeid 72 56 70 40  
Mobil 918 53 724 

Varamedlem   

Ingunn Hareide Venås 
Steinåsen 2 C   
7049 Trondheim 
inghar@trondelagfylke.no 

Tlf. arbeid 74 17 41 20  
Mobil 480 50 855  

Varamedlem  

Guri Landsem Mjøen 
Kjelveien 2 
7300 Orkanger 
gurilm@hotmail.com 

Tlf. arbeid 72 48 57 70  
Mobil 958 84 794  

Infosekretær 

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

Tlf. arbeid 72 48 56 71  
Mobil 943 39 671  

Vara infosekretær 

Friederike Wünsche 
Nordlykkja 1 
7350 Buvika 
friederike.wuensche@gmail.com 

Tlf. Arbeid 72 87 90 10 
og 72 84 64 00  

Mobil 922 14 786 
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