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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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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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Møteinnkalling
Buskerud tannlegeforening inviterer til 
medlemsmøte med generalforsamling på 
Scandic Ambassadeur Drammen, 
torsdag 19. mars klokka 18:30.

Program for kvelden:

 Sak 1:  Godkjenning av innkalling

 Sak 2:  Generalforsamling, dagsorden:

  Årsberetning
  Regnskap
  Budsjett
  Fastsettelse av kontingent
  Rapport fra BTFs klagenemnd 

 Sak 3:  Valg: 

Valgkomitéen har bestått av Torunn W. Finnerud, Halvard Vik og Frank O. Nygård (leder). 

Følgende er deres innstilling til nytt styre i BTF og klagenemnd:

 Leder:  Silje Eikre, Kongsberg (P), 2 år (gjenvalg)
 Nestleder:  Kristine Seierslund Block, Røyken (O), 2 år (tidl. kasserer i Btf)
 Kasserer:  Ida-Helene Bruun Syversen, Kongsberg (O), 2 år (ny) 
 Sekretær:  Hallgeir Ulsaker, Drammen (P), 2 år (gjenvalg)
 Kurskontakt:  Christine Dæhlie Oppedal, Drammen (P), 2 år (ny)
 Varamedlem:  Linda Dukefos, Hokksund (P), 2 år (ny)
 
Klagenemnd: 
 
 Leder: Terje Døviken (gjenvalg), 3år
 Medlem:  Ståle Bratland (gjenvalg), 3 år
 Medlem:  Elin Paulsrud (gjenvalg), 3år
 Varamedlem: Ingrid Lundin Bergan (gjenvalg), 3 år
 Varamedlem: Sigrid Bohne-Friberg (gjenvalg), 3 år
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Møteinnkalling

 Sak 4:  Eventuelt

 Sak 5:  Fagprogram:

  Førstehjelpskurs:
  
  Kursinnhold:
 
  · BHLR og AHLR (teori og praksis)
  · Bevisstløshet 
  · Ventilasjonsteknikk
  · Anafylaksi årsaker og behandling
 

Enkel servering etter møtet.

Møtet er gratis for våre medlemmer. 
Tannpleiere og tannhelsesekretærer er også velkomne til kurset. 

Hjertelig velkommen!
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Kjære kolleger!
Årets Klækkenkurs er historie. Det er veldig gledelig at så mange fra Buskerud deltar på 
dette arrangementet. Det er et høydepunkt for oss i styret. I bladet finnes mange bilder. 
Vi håper at enda flere lar seg friste til å melde seg på neste år. 
Takk til dere alle for to flotte dager. 

Snart er det tid for generalforsamling. Alt av interesse til møtet finnes i bladet. 
Det er bra med aktivitet i BTF. Økonomien er svært bra. Da Buskerud ble en del av Viken, 
ble også UTV Buskerud avviklet. Så beretningen bra UTV Buskerud blir altså den siste 
derfra. I etterkant av generalforsamlingen blir det førstehjelpskurs. Velkommen! 

Etter fire år som nestleder i BTF velger jeg å slutte i styret. Jeg kan se tilbake på ei veldig 
fin og lærerik tid. Silje ønsker å fortsette som leder, og det skal vi alle være glad for. 
Hun er svært engasjert og leder styret på en utmerket måte. Takk til alle i styret for et bra 
samarbeid. Og takk til dere alle for tilliten. 

Om som før vil jeg minne om betydningen av tilbakemeldinger. Vi ønsker å lage et blad 
som dere finner nyttig. Den neste redaktøren vil helt sikkert berike BTF-bladet. 

Jeg ønsker alle en fortsatt god vinter. 

Anders Mjølstad
Nestleder BTF
mjoelstad@hotmail.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

Kryss av i kalenderen
Torsdag 19. mars klokka 18:30: 
Medlemsmøte med generalforsamling på Scandic Ambassadeur Drammen 
Torsdag 28. mai: Vårmøte

APRIL

7
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8
APRIL
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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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Alt til klinikken på ett sted! - Besøk vår dentalutstilling i Oslo
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Kjære kollegaer!
Jeg kan ikke annet enn å si tusen takk til alle dere som deltok på årets 
Klækkenkurs. For meg blir det hvert eneste år et hakk bedre. 
Kjente ansikter man ikke ser hver dag, utveksler kunnskap og historier. 
Selv om det i år var litt færre kursdeltakere, var det fullt hus til middag. 
Høydepunktet kom da en av utstillerne dro frem gitaren og gav oss 2 
flotte sanger. Flere kom med tilbakemeldinger, og vi skriver oss alle 
bak øret. 

Takk til Cecilie, styret og festkomiteen for godt arbeid og hyggelige dager. 

Neste år er det protetikk som er på agendaen. Dette er kanskje det feltet med mest utvik-
ling, og jeg håper at vi neste år kan gi dere et bredt kurs. Jeg håper at vi kan få inn litt om 
det nye digitale også, ikke bare avtrykk med Impregum og siste nytt innen materialvalg. 

NTF har sendt ut informasjon om status for dialogen de har med HELFO. Det har vært 
lite forståelse fra HELFO senere tid, og informasjon som skulle vært gitt til NTF eller oss 
tannleger har blitt holdt tilbake. Jeg krysser fingrene for at vi får bedre forutsetninger for å 
gi pasientene den refusjonen de har krav på uten at vi må sitte med hjertet i halsen og være 
redd for kontroll og kjempekrav om tilbakebetaling. 

Inntil vi høres neste gang er det ingen møter eller samlinger fra NTF. 

I januar holdt vi vårt første møte på Scandic Ambassadeur i Drammen. Vi var spente på 
dette byttet av lokale, men føler at valget så langt er riktig. Det kom enda flere enn vi 
hadde sett for oss, så rommet vi hadde ble raskt fylt opp. Vi forsøker oss på nytt allerede i 
mars. 

Årets generalforsamling er det neste på agendaen. Noen personer takker for seg og nye 
krefter kommer til. Jeg satser på å få være med to ny år. Ta med hele teamet på første-
hjelpskurset som er etter generalforsamlingen. 

Årets sommermøte nærmer seg også, og vil bli svært spennende og fartsfylt! 
Hold dere fast og følg med for påmelding. 

Silje ☺ 
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Presentasjon av kursholdere:  

Kjetil Lillaas:
Kjetil Lillaas er utdannet sykepleier og ambulansearbeider.
Jobbet prehospitalt siden 1994 i ambulansetjenesten i Drammen og Oslo. 
De siste 14 årene i luftambulansetjenesten som redningsmann.

Geir Støcker: 
Han er utdannet ambulansearbeider og jobber til daglig som ambulansearbeider i 
Drammen.

LIC
SCADENTA

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

• Presist, e�ektivt og 
          smertefritt! 

• Raskt tilslag!
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Referat medlemsmøte BTF torsdag 30. januar, 
Scandic Ambassadeur Drammen

Silje Eikre åpner møtet med å ønske alle velkomne til årets første medlemsmøte, denne 
gang i nye omgivelser, nemlig på Scandic Ambassadeur i Drammen. Det er oppdatering 
på HELFO sine trygdeytelser og aktuelle problemstillinger i denne forbindelsen, som er 
dagens agenda, presentert av Inger-Lise Mathiesen. 

Et overordnet budskap i dag i forhold til HELFO og 
journalføring; ta kliniske bilder for alle innslagspunkt. 
Og skriv i journalen hva vi tenker og planlegger, jo 
mer vi dokumenterer, jo bedre!

1) Sjelden medisinsk tilstand:
- Multiple resorpsjoner. Her må det være 2 eller flere 
resorpsjoner, men de trenger ikke å oppdages samti-
dig. Har du dokumentert en, og nr. 2 oppdages ved en 
seinere anledning, får man refusjon fra nr. 2 oppdages. 
Dette står i B-listen. 
- Lichen planus sykdom gir stønad i B-listen, men det 
må være generalisert form hvor f.eks. også neglene er 
affisert.

2) Leppe-kjeve-ganespalte: 
Dette punktet ble ikke diskutert.

3) Svulster i munnhulen, tilgrensende vev eller i hoderegionen forøvrig:   
Et eksempel er follikulærcyste. Her får man ikke refusjon for undersøkelsen, kun røntgen. 
Sykdommen eller behandlingen av denne, må ha ført til behov for tannbehandling. 
Pasienten får refusjon hvis det er behov for implantatbehandling. Og tilstanden må invol-
vere mer enn 1 tann.   Apikal periodontitt eller cyste rundt tannrot/-krone omfattes ikke av 
denne bestemmelsen.

4) Infeksjonsforebyggende tannbehandling ved særlige medisinske tilstander:
HUSK LEGEERKLÆRING! Tips: Det ligger på tannhjulet.no en mal for legene slik at de 
får med det som er relevant for oss.  Her kan vi bruke takst 1-3 uten at vi må gjøre videre 
behandling. Takst 101 er også fin å bruke her. Hvis pasienten henvises videre for periobe-
handling, kan takst 1 utløses selv om behandlingen ikke utføres av henviser. 
Med infeksjonsforebyggende tannbehandling menes en direkte risiko for infeksjon eller 
infeksjonsspredning som er en risiko for pasienten. Perio er eget punkt. Vanlig rens og 
karies inngår ikke her. Det skal være en klar sammenheng. Ta kliniske bilder av lesjonen 
og argumenter i journalen hvis man er usikker. 
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5) Sykdommer og anomalier i munn og kjeve:
OPG gir kun refusjon dersom noe skal observeres eller henvises videre. Det må være en 
plan som er notert i journalen.  Undersøkelse gir ikke refusjon her. 

6) Periodontitt:
Takst 1 kan kun brukes en gang pr år. Takst 501 brukes generelt mye. Her vil det bli en 
skjerpet kontroll etter hvert. Hvis vi bruker takst 501 skal det være begrunnet, målrettet og 
faglig strukturert.

Pasienten bør da ha behov for rens oftere 
enn hver 6 mnd., f.eks. hver 3. eller 4. mnd. 

Det kan være lurt å sende inn hver 13.-14. 
dag. Systemet oppdateres kontinuerlig, og 
de pasienter som får Egenandelstak 2, 
slipper da å legge ut beløpet, eventuelt tilba-
kebetales fra Helfo.
For rehabilitering etter periobehandling; ha 
en plan som journalføres. Det skal stå hvor-
for tannen trekkes og hvilken behandling 
som velges for hver tann. 

Dette må gjøres før behandlingen påbegynnes. I tillegg må en plan for oppfølging av 
rehabiliteringen journalføres.

7. Tannutviklingsforstyrrelser:
Bruk alvorlig mineraliseringsforstyrrelse og/eller morfologiske utviklingsforstyrrelser som 
innslagspunkt. 
Presisering til punkt 7C fra NTF 23/12-2019: 
Det er presisert at det ved agenesi av premolarer må være agenesi av 3 eller flere premola-
rer for at det kan utløses stønad. Her er det likevel viktig å merke seg følgende avklaring 
fra Helsedirektoratet fra 2014 som NTF først nå har fått kjennskap til: 

¤ 2 premolaragenesier gir ikke støtte. Mangler du flere tenner får du støtte. 
Mangler du bare 1 tann, men dette er en 1-er, 2-er eller 3-er får du støtte. Det er bare ved 
agenesi av premolarer at innskrenkningen i regelverket er foretatt.

¤ Men, dersom man har tap av flere enn 2 premolarer, f.eks. en lateral, får man for alle tre 
agenesiene. Tap av en lateral i tillegg, er altså tap av mer enn 2 premolarer.

8. Bittanomalier: Dette punktet ble ikke diskutert.
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9. Patologisk tap av tannsubstans ved attrisjon/erosjon: 
Tilstanden må være grav for å være stønadsberettiget.
- av vesentlig betydning for funksjon og estetikk
- må dokumentere tilstandens alvorlighetsgrad
                                                              
Behandling må planlegges ut fra: 
- sykdomsaktivitet
-  langtidsprognose

Behandlingen må være mest mulig vevsbesparende
- behandling med plastisk materiale er førstevalg

Under dette punktet vil også grav attrisjon av protesetenner dekkes av Helfo. 
Tenner er tenner!

Det gis kun stønad til protetisk behandling for tapte tenner i de tilfeller der tapt tann skyl-
des rotfraktur som følge av attrisjon. Fraktur av fikstur på grunn av attrisjon gir refusjon. 

10. Hyposalivasjon:
Ta kliniske bilder som viser småboblete saliva! Trenger ikke alltid salivatest. Journalfør 
det man ser og hvordan pasienten føler det. F.eks. spyttet virker mer mukøst, munn som er 
sår og kjennes klebrig. Sprekker i munnvikene. Munn som ser rød og inntørket ut, 
«ruglete» tunge, problemer med å spise tørr eller sterk mat. 

Rehabilitering gir ikke refusjon. Det må være NY karies. Nytt i 2019: Takst 101, men bare 
refusjonstakst. 

Husk at det er mulig å ha flere innslagspunkt på en pasient. Perio, hyposalivasjon osv. på 
samme pasient. 

11. Allergiske reaksjoner mot tannrestaureringsmaterialer: 
Henvisning til hudlege kan være aktuelt. 

12. Tannskade ved godkjent yrkesskade: 
Vent med behandling til skaden er godkjent. 

13. Tannskade ved ulykke, som ikke er yrkesskade:
Skriv i journalen og observer så lenge som mulig. Protesetann i ulykke erstattes på lik 
linje som en naturlig tann.
Under punkt 13b er jo dokumentasjon viktig, dette kan være utfordrende.
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14. Sterkt nedsatt evne til egenomsorg hos pasienter som har varig sykdom eller 
varig nedsatt funksjonsevne:
Odontofobi og rus er helt ute. 
Før stønadsberettiget behandling igangsettes skal det foreligge dokumentasjon på at 
personen ikke får ytelser etter lov om tannhelsetjenesten. Det er ikke nok at pasienten eller 
pårørende forteller det! Det er viktig med ordlyden i legeerklæringen og relevant doku-
mentasjon. Det skal foreligge dokumentasjon på at personen ikke får ytelser etter lov om 
tannhelsetjenesten.  Ta bilder av hender, rullestol osv. OBS takst 101 og 207. 

15. Helt eller delvis tanntap, uten egne tenner i underkjeven:
Personer med helt tannløs underkjeve, som på grunn av slag, allmennsykdommer, anatomi 
eller andre forhold IKKE er i stand til å bruke løstsittende protese.
Personer som i tillegg er tannløs i overkjeven, ytes stønad til nødvendig ny protese i over-
kjeven etter takst 321.
Det ytes ikke stønad til implantatforankring av protese i overkjeven.
Stønaden ytes etter takstene 424 og 320, ved behov ytes også stønad etter takstene 419 og 
423. 
Denne gruppen blir mindre og mindre, så det er bare å bruke den!

Det er noen takster som 
brukes altfor mye. Det vil bli 
strengere kontroll etter hvert. 

Takst 101 - opplæring til 
egenomsorg og forebyggende 
behandling kan brukes i for-
bindelse med punkt 1, 4, 10 
og 14. Det trengs ikke å bli 
gjort annen behandling.

Referatet er ment som et 
supplement til heftet som 
Helsedirektoratet har gitt ut. 
Papirversjonen er laget og distribuert av Tonne Dental AS. 

Vi som tannleger må spørre om helseopplysninger og oppdatere disse, dokumentere det vi 
kan. Pasienten har opplysningsplikt overfor oss. 
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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 Syke-
hjelpsordningen. 

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 høsten 2020: Uke 37, parkurs (7.-10. september)

Individualkurs
Et kurstilbud for ni tannleger fra mandag til onsdag. Kursukene inneholder under-
visning, 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 2020: Uke 12, individualkurs (16.-18. mars)
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Rådgivning
Et tilbud hvor tannleger kan søke råd og veiledning. Samtalen foregår over en dag og 
ved behov finnes mulighet for overnatting. Vi har også tilbud om parrådgivning der 
tannlegens ektefelle eller samboer deltar i samtalen.

Rådgivningsdager kan bestilles fortløpende (ledig fra medio august).

Ta kontakt
Tannlegen tar selv kontakt med Villa Sana for en rådgivningsdag. 
Henvendelse kan skje per telefon: 32 74 98 83/32 74 98 80 eller e-post: 
villasana@modum-bad.no

Utgifter
Alle utgifter i forbindelse med rådgivning inklusive reiseutgifter dekkes av Den norske 
tannlegeforening. Tap av eventuell arbeidsfortjeneste dekkes ikke.

Villa Sana inngikk avtale med Den norske tannlegeforening i 2008. 
Denne ble utvidet i 2017. 
Les mer om avtalen med Villa Sana på www.modum-bad.no

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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Klækken 2020
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Kurskontakt og tidligere leder

Leder og kursholdere

Toastmaster
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Kveldens entertainer
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ÅRSBERETNING FOR BTF 
 

Foreningsåret 2019 
 
Styrets sammensetning: 
 
Leder:     Silje Eikre, Kongsberg 
Nestleder:    Anders Mjølstad, Krødsherad 
Sekretær:    Hallgeir Ulsaker, Drammen 
Kasserer:    Kristine Seierslund Block, Røyken 
Kurskontakt:      Cecilie Herbjørnsen, Drammen 
UTV-representant:   Kristin Grov, Hønefoss 
Varamedlem:    Elin Paulsrud, Kongsberg 
 

Andre tillitsvalgte:   
 
Distriktstillitsvalgte: 
 
Drammen:    Hans Jørgen Salvesen 
Lier, Røyken og Hurum:  Maj Karin Hansen 
Nedre Eiker:    Steinar Vesterdal 
Øvre Eiker, Modum og Sigdal: Ingunn Løkensgard 
Kongsberg og Numedal:  Else Marie Sundgaard 
Ringerike:    Kristin Grov 
Hallingdal:    Margaret Bøhn 
 
Referenter:    Line Gabrielle Nagy, Røyken 
     Sigrid Bohne-Friberg, Hokksund 
 
Kollegahjelp:    Anna Karin Bendiksby, Røyken 
     Lise Opsahl, Drammen 
 
Valgkomite:    Hallvard Vik, Nedre Eiker    
                                                 Torunn Finnerud, Hokksund 

Frank Nygård, Slemmestad  
 
Hederstegnkomité:   Anna Karin Bendiksby, Røyken 
     Lise Opsahl, Drammen 
     Silje Eikre (leder), Kongsberg   
 
Klagenemnd:    Terje Døviken (leder), Drammen 
      Ståle Bratland, Krokstadelva 
      Elin Paulsrud, Kongsberg 
      Ingrid Lundin-Bergan(vara), Kongsberg 
                                                           Sigrid Bohne-Friberg(vara), Hokksund 
      
UTV Buskerud:   Grethe Wergeland, Tranby (leder) 
     For øvrig vises til egen årsberetning.   
                           
 Revisor:    Trond Andersen, Drammen 
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Representasjon i NTFs råd, utvalg og komitéer: 
   
NTFs kollegahjelp:                             Lise Opsahl 
                                                           Anna Karin Bendiksby 
NTFs valgkomite:      Grethe Wergeland 
Norsk forening for periodontitt:     Kristin M. Kolltveit, leder   
 
BTFs representasjon i andre fora: 
 
Forum for tillitsvalgte 9.-10. mai: Grethe Wergeland og Silje Eikre      
Næringspolitisk forum 19.-20. september: Silje Eikre 
Representantskapsmøte 29. november-1. desember: Linda Dukefos, Grethe Wergeland, Silje 
Eikre og Kristine Seierslund Block   
 
Møter og kurs:    
Generalforsamling 
4 medlemsmøter og 1 vårmøte 
2-dagers kurs på Klækken Hotell, Hønefoss 
5 styremøter 
 
Foredragsholdere: 
 
Medlemsmøte januar: “HELFO-regelverket knyttet til hverdagsodontologi» - Inger-Lise 
Mathiesen 
Klækken: “Endodonti med Knoll og Tott” - Thomas Myrhaug og Knut Årving 
Generalforsamling: “Litt praktisk info om noen problemområder innen odontologisk 
farmakologi» - Lasse Skoglund 
Vårmøte: Rebusløp i Drammen med middag på Arontunet 
Medlemsmøte september: “Tannteknikk” - Katja Scholsshauer og Anders Narum Hansen 
Medlemsmøte oktober: “Det vanskelige kjeveleddet” - Heming Olsen-Bergem 
Julekurs: Maskinell endodonti - avlyst 
 
Det var 120 kursdeltakere på årets Klækken kurs.  
 
BTF-bladet har kommet ut i 6 nummer. 
Ansvarlig redaktør: Anders Mjølstad 
 
Vaktordningen i Buskerud: Fire vaktdistrikter: Hallingdal (lørdager og helligdager), 
Kongsberg (søndager og helligdager), Hønefoss (søndager og helligdager) og Drammen 
(lørdager og helligdager).  
 
Ordinære medlemmer: 296 
Æresmedlemmer: 2  
 
Medlemskontingent ordinære medlemmer: 400,- 
 
Kongsberg, 16.02.20 
 
Hallgeir Ulsaker         Silje Eikre 
Sekretær     Leder 
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Resultatregnskap for 2019
BUSKERUD TANNLEGEFORENING

2019 2018Note

417 840 475 590Salgsinntekt
800 0Annen driftsinntekt

418 640 475 590Sum driftsinntekter

(73 852) (141 727)Lønnskostnad
(334 496) (236 790)Annen driftskostnad
(408 348) (378 517)Sum driftskostnader

10 292 97 073Driftsresultat

1 854 1 716Annen renteinntekt
1 854 1 716Sum finansinntekter

(7) 0Annen rentekostnad
(7) 0Sum finanskostnader

1 847 1 716Netto finans

12 139 98 789Ordinært resultat før skattekostnad

12 139 98 789Ordinært resultat

12 139 98 789Årsresultat

Overføringer
12 139 98 789Annen egenkapital
12 139 98 789Sum

Balanse pr. 31. desember 2019
BUSKERUD TANNLEGEFORENING

2019 2018Note

EIENDELER
Omløpsmidler
Fordringer

11 625 0Kundefordringer
11 625 0Sum fordringer

695 080 591 025Bankinnskudd, kontanter og lignende
695 080 591 025Sum bankinnskudd, kontanter og lignende

706 705 591 025Sum omløpsmidler

706 705 591 025Sum eiendeler
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Balanse pr. 31. desember 2019
BUSKERUD TANNLEGEFORENING

2019 2018Note

EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital
Opptjent egenkapital

595 735 583 596Annen egenkapital
595 735 583 596Sum opptjent egenkapital

595 735 583 596Sum egenkapital

Gjeld
Kortsiktig gjeld

3 860 0Leverandørgjeld
(2 696) 7 429Skyldige offentlige avgifter

109 807 0Annen kortsiktig gjeld
110 970 7 429Sum kortsiktig gjeld

110 970 7 429Sum gjeld

706 705 591 025Sum egenkapital og gjeld

Kommentar/beretning til regnskapet

2019 har igjen vært et år der Buskerud tannlegeforening har gått i pluss. Det er en ned-
gang i inntekter og økning i utgifter, som gjør at resultatet er tilnærmet likt det vi fore-
speilet oss på budsjettet, men med noen endringer av poster innad. Vi har gått en del ned i 
inntekter sammenliknet med 2018, og dette skyldes i hovedsak mindre inntekt på Klæk-
ken. Vi hadde færre deltagere enn 2018 og mindre inntekt på utstillere. I tillegg valgte vi i 
2019 å ikke ta noe for medlemsmøter, som blant annet gjorde vårmøtet til en stor utgifts-
post. I 2018 hadde vi også en høyere inntekt på medlemskontingenter. Oppgang i utgifter 
skyldes hovedsakelig bytte av regnskapsfører, men også at det har blitt avdekket avgifter 
vi egentlig er pliktige å betale men som foreningen ikke har betalt tidligere. Per 01.01.20 
står egenkapital på 706.705kr. Oppgangen her skyldes hovedsakelig at mesteparten av 
inntektene på Klækken 2020 har kommet inn på 2019, ettersom vi i år ble nødt til å bruke 
deltager.no og forskuddsbetaling. Denne posten er ført som «kortsiktig lån» på balanserap-
porten.

Med vennlig hilsen
Kristine Seierslund Block
Kasserer, Buskerud tannlegeforening
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ÅRSRAPPORT  2019
BUSKERUD TANNLEGEFORENINGS KLAGENEMND

Vi mottok 7 saker i 2019. Ingen saker ble tatt opp til behandling og avgjort i klagenemn-
den. Alle sakene viste seg å sortere under NPE eller de hørte hjemme i annet lokalfore-
ningsområde. I noen saker hørte vi aldri mer fra klager. Vi har hatt 3 møter i løpet av året 
i nemnden. Enhver henvendelse blir drøftet og vurdert på møter eller pr telefon innen 
klagenemnden.  Antall henvendelser er således gått ned fra 16 i 2018 til 7 i 2019. 

Terje Døviken
Leder i BTFs klagenemnd
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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                     

Anders Mjølstad K:  Vikersundgata 28, 3370 Vikersund  Tlf: 32 78 74 69
Nestleder P:  Hallen gård, 3535 Krøderen  Mob: 414 47 270 
 mjoelstad@hotmail.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

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

Cecilie Herbjørnsen K: Brage tannklinikk, 
Kurskontakt  Torgeir Vraas plass 6, 3044 Drammen  Tlf: 32 83 26 40
 P:  Styrmoesvei 18b, 3043 Drammen. Mob: 922 47 313
 btfkurskontakt@gmail.com

Kristin Grov K:  Hønefoss Tannklinikk,   
UTV-representant  Klinikkveien 2, 3515 Hønefoss  
 P: Jørgen Thonsvei 5, 3513 Hønefoss  Mob: 934 25 397
 kontor: kristin.grov@bfk.no
 privat: kristin_grov@hotmail.com

Elin Paulsrud K:  Kongsberg tannklinikk, 
Varamedlem  Chr. IV’s gate 6, 3616 Kongsberg Tlf: 32 86 83 00
 P:  Lafteråsveien 76, 3610 Kongsberg
 elinpau@hotmail.com

Btf´s STYRE:


