


Kontaktpunktet er medlemsbladet for Sør-Trøndelag tannlegeforening 
Ansvarlige redaktører er leder Anne Kristine Solheim og infosekretærer Siri Ljøkjel 
og Friederike Wünsche (vara). 
Opplag: ca. 320 
Trykk: Heimdal trykkeri 
Innleveringsfrist neste nummer: 1. mars 2021 
Forside: Vinternatt, Friederike Wünsche 
 
 
 
 



 
Hei og hå! 
 
Det nærmer seg jul, men vi setter pris på at du tar deg tid til å 
lese Kontaktpunktet. Som vi skrev i forrige utgave er dette det 
siste nummeret du får i posten. Fra neste år kommer 
Kontaktpunktet på mail, og alle utgavene legges ut på STTF sin 
side på tannlegeforeningen.no. 
 
I denne utgaven får vi høre fra Brundalen tannklinikk, som er 
beredskapsklinikk for korona-pasienter. Vi vil også gratulere 
Berit Øra med NTFs hederstegn, og du får mulighet til å bli litt 
bedre kjent med henne. Og konkurransen kommer i form av et 
julekryssord – lykke til! 
 
Med ønske om en fin jul og et godt nytt år! 
 

Hilsen Siri og Friederike 
 



 
Kjære venner og kolleger,  

jeg vil begynne med å ønske dere en riktig god jul! Håper dere alle 
er friske og ved godt mot når vi går inn i noe som forhåpentligvis 
blir et mye roligere og triveligere nytt år. 

Vaksine er på vei, vi er godt trent i sosial distansering og ekstra 
hygienerutiner, og de fleste av oss er vel rimelig lei av å holde oss i 
vår egen lille boble uten de store reisene eller utskeielsene.  

Året har vært preget av mye usikkerhet, og at ingenting ble som 
planlagt. «Alt» har vært avlyst, og de fleste av dere har sikkert fått 
med dere at også Midt-Norgemøtet 2021 er avlyst. Det er rett og 
slett for usikkert hvordan ståa er til våren.  

I styret har vi ikke hatt et eneste fysisk møte siden februar. 
Sommeravslutning og julebord ble droppet, og vi har blitt skikkelig 
gode på Zoom, Teams, Skype og andre digitale møteplattformer. 
Når man skal revidere vedtektene totalt, har det vært ganske 
upraktisk, og digital generalforsamling er heller ikke optimalt… 
Men når ting ble som de ble, tror jeg vi har fått det greit til.  

Nok en gang vil jeg benytte anledningen til å takke dere alle for 
uvurderlig hjelp, stå-på-vilje, tålmodighet og at dere har vært der 
for hverandre og pasientene våre. Det står respekt av hvor lave 
smittetallene har vært i Trøndelag hele perioden!  

Ta vare på hverandre og ha en fredfylt juletid med deres nære og 
kjære. 

Jeg gleder meg så til å se dere alle igjen i 2021! 

 

De beste julehilsener fra meg og resten av de tillitsvalgte i STTF. 
 
Anne Kristine (Tine) Solheim 
Leder, STTF 



Da Norge stengte ned i mars og tannklinikkene også måtte stenge, 
fikk Fylkestannlegen i oppdrag å etablere akuttklinikker. I 
Trøndelag ble det etablert åtte beredskapsklinikker. Disse 
klinikkene skulle behandle akuttpasienter hvor behandlingen ikke 
kunne utsettes.  

Etter at tannklinikkene fikk åpne igjen i slutten av april var det 
fortsatt behov for en klinikk som kunne behandle akuttpasienter 
med kjent eller mistenkt korona-smitte, pasienter med symptomer 
på luftveissykdom og pasienter i isolasjon eller karantene. 
Fylkestannlegen bestemte at denne pasientgruppen skulle 
behandles ved Brundalen tannklinikk, da vi hadde et 
behandlingsrom egnet for dette. Vi ble derfor beredskapsklinikk og 
har siden i vår mottatt pasientene som ikke kan behandles ved de 
vanlige tannklinikkene. Foreløpig er ingen med bekreftet smitte 
behandlet, men vi har behandlet nærkontakter til smittede, 
pasienter i karantene/isolasjon og 
pasienter med symptomer. 

Behandlingsrommet vi bruker ligger helt 
innerst i den ene korridoren på klinikken. 
Det har egen inngangsdør, så vi slipper å 
ta pasientene inn via venterommet. Ved 
døra fra behandlingsrommet og ut til 
resten av klinikken ble det i vår satt opp 
en ekstra vegg med dør, en sluse. Her 
kan vi ta av oss smittevernutstyr før vi går 
videre inn i klinikken når behandlingen 
er avsluttet. 

Når vi får en henvendelse om en pasient som trenger 
akuttbehandling på smitterommet må vi alltid først forsikre oss om at 
pasienten virkelig trenger behandling. Om det er mulig å gi 
pasienten antibiotika og/eller smertestillende, og utsette 
behandlingen, er dette alltid førstevalget. Kanskje har pasienten da 
mulighet for å ta en korona-test først. Det er ressurskrevende å 



behandle pasienter på smitterommet, og det er heller ikke ønskelig 
å eksponere noen unødvendig for smitte. 
 

Smittevernutstyret som brukes når vi jobber med disse pasientene 
er heldekkende dress, skoposer, hette, åndedrettsvern, munnbind, 
visir og kirurgiske hansker. Inne på smitterommet er alt unødvendig 
inventar pakket bort, og vi må ta fram det vi regner med at vi 
trenger av utstyr før behandlingen starter. Vi har røntgen-apparat 
på stolen og scanner inne på behandlingsrommet. Når 
behandlingen har startet kan vi ikke ta fram ekstra utstyr fra skuffer 
og skap, så det gjelder å ha tenkt nøye gjennom forventede 
behandlingsalternativer før vi starter. Dette er grunnen til at vi er 
interessert i å få mest mulig informasjon om pasienten fra 
henvisende tannlege på forhånd. Vi har ikke alltid anledning til å 
snakke med pasienten på telefon før akuttimen, så informasjonen vi 
får fra henvisende tannlege er viktig for at vi kan forberede oss til å 
ta imot pasienten på en best mulig måte, og at vi har tilstrekkelig 
med utstyr tilgjengelig.  
 
Etter avsluttet behandling er det egne rengjøringsrutiner og rommet 
skal stå ubrukt til neste dag.  
 
Vi har laget en “henvisningsrutine” for at det er lettere å vite hva vi 
trenger når pasientene sendes til beredskapsklinikken. 
 



Da vet dere litt om hvordan vi jobber på beredskapsklinikken. Vi 
ser fram til videre godt samarbeid om korona-pasientene, så håper 
vi som alle andre, at det går mot mer og mer normale tider igjen. 
 

Ingunn H. Venås, Brundalen tannklinikk 
 

 
HENVISNINGSRUTINER BEREDSKAPSKLINIKK 
 

1. Vurder først om medisinsk behandling kan gis i form av 
smertelindring og/eller antibiotika. Dette er en vurdering 
som skal gjøres av tannlege. 
NB!  Pasienter kan hente ut medisiner på apoteket selv om de 
er i karantene. Dette kan tannlegen eventuelt avtale med 
apoteket. 

2. Finn ut om pasienten kan korona-testes raskt og om 
vedkommende kan vente med behandling til svaret på testen 
foreligger. 

3. Om tannlegen vurderer at medisinsk behandling ikke er 
tilstrekkelig, og pasienten skal motta behandling ved 
beredskapsklinikk, ber vi om at tannlegen skriver en 
henvisning. Her ønsker vi at tannlegen utfra 
telefonkonsultasjon med pasienten vurderer situasjonen slik 
at vi kan få et så godt bilde av “casen” som mulig. Vi ønsker 
at eventuell relevant info fra tidligere behandling tas med. 
Har man f.eks. journalført at en fylling er svært pulpanær, er 
det gjort behandlinger i området siste året, ekstraksjoner, 
tidligere komplikasjoner etc., så vil vi gjerne at det tas med. 
Også evt. relevante røntgenbilder fra tidligere kan tas med.  

 
Denne henvisningen må anonymiseres og sendes Brundalen per e-
post: brundalen.tannklinikk@trondelagfylke.no   
 
Kort oppsummert ønsker vi å vite: 

- Hvilket område el tann det er smerter el skade i 
- Hvor lang varighet 
- Hevelser? 
- Type smerte/intensitet 
- Tidligere behandling som kan gi info av relevans 



 





 
Som alt annet dette året ble landsmøte 29.-30. oktober en 
annerledes opplevelse. Med rekordmange påmeldte kunne 
presidenten i en direktesendt åpning ønske velkommen til en 
digital konferanse (Presidentens åpningstale kan 
gjenoppleves på NTFs nettsider).  
 
Etter åpningen fortsatte dagen med liveoverføring av 
pasientbehandling fra Spesdent-klinikken i Oslo der 
spesialister i endodonti, oral kirurgi og oral medisin, 
periodonti og oral protetikk tok deltakerne med på ulike 
kasus. Veldig interessant og ikke minst ros for en vel 
gjennomført ettermiddag med tanke på all logistikken rundt 
denne liveoverføringen.  
 
Fredagen ble slik den pleier å være på Lillestrøm, der flere 
foredrag går samtidig i ulike saler, både for tannleger, 
tannhelsesekretærer og hele tannhelseteamet. Fordelen i år 
må ha vært at man fikk tilgang til opptakene etter helgen, slik 
at man denne gangen kunne velge foredrag uten dårlig 
samvittighet. Disse var tilgjengelig helt til 1. desember, noe 
mange har satt pris på.  
 
Dessverre vil en slik digital løsning aldri erstatte den sosiale 
sammenkomsten et slikt arrangement alltid er, der man treffer 
kollegaer og kullkamerater og gjerne oppdaterer hverandre 
på stort og smått. Vinsmakingen digital vil ikke erstatte et 
glass på varemessen eller festen deretter, men man må 
applaudere for et vel gjennomført arrangement som for mange 
kurstørste tannleger lyste opp høsten.  
 
Vi krysser fingrene for flere kurs og mer sosialt samvær neste 
år, selv om vi må vente enda et år med MNM.  



Under Landsmøtet fikk 
Berit Øra NTFs hederstegn. 
I den forbindelse har vi 
gjort et lite intervju med 
Berit slik at dere kan bli litt 
bedre kjent med henne. Vi 
vil gratulere Berit så mye 
med hederstegn! 

Hvor gammel er du, og hvor kommer du fra? Jeg er 64 år, 
født på Steinkjer og oppvokst på Snåsa (hvor min pappa 
jobbet som tannlege). 

Hvor studerte du, og når var du ferdig? Jeg studerte ved 
UiO, var cand.odont i 1981. 

Hvor jobber du, og hvor har du jobbet tidligere? Jeg driver 
en liten privatpraksis ved Byåsen Butikksenter, overtok den i 
2002. Praksisen ble åpnet i 1962(!) 

Jeg fikk min første tannlegejobb på Myre i Vesterålen, i DOT, 
var der nærmere 4 år. Flyttet da til Rogaland, jobbet i DOT 

NTFs hederstegn er 
foreningens 
æresbevisning som 
tildeles medlemmer eller 
andre som over tid har 
utvist et betydelig 
engasjement for den 
norske tannlegestand, 
fortrinnsvis i sentrale verv. 



Stavanger først, seinere (som nybakt mor uten fast jobb...) 
opprettet jeg en ny praksis på Jørpeland/Ryfylke der jeg ble i 
12 år før vi flytta til Trondheim. (Det var veldig vanskelig å få 
fast jobb på 1980-tallet...) Jeg starta her i DOT, på Nyborg 
tannklinikk i 1998, seinere Byåsen tannklinikk. Var 
assistenttannlege ved Sanden Tannhelse før jeg overtok denne 
praksisen, Byåsen Tannhelse. Jeg har en allsidig praksis som 
har kommet godt med i mitt tannlegeliv... 
 
Sivilstatus? Jeg er skilt, har tre voksne døtre og har en 
kjempefin kjæreste, Olav  
 
Hvilke verv har du/har du hatt? Jeg hadde verv i Rogaland 
tannlegeforening, i PTL (privatpraktiserende tannlegers 
utvalg). Da vi flytta til Trondheim ville jeg bli kjent med lokale 
kolleger og engasjerte meg i STTF. Det har i hovedsak vært i 
kursnemnda hvor jeg ble nærmere 8 år. Seinere 12 år i den 
sentrale fagnemnda, slutta der fra 2018. Nå er jeg medlem av 
valgkomiteen. 
 
Hva liker du å gjøre på fritiden? På fritiden liker jeg å trene, 
holde meg i form og jeg synger i kor, glad i å lese. I tillegg er 
jeg interessert i mye som foregår på kulturfronten. 
 
Hva engasjerer deg? Jeg er en rimelig engasjert person, har 
alltid vært det. Urett engasjerer meg mye... Jeg er også veldig 
engasjert på vegne av faget vårt, jeg er veldig opptatt av at vi 
må verne om det basale med tannlegeriet. At vi ikke 
overbehandler, men skaper tannhelse som gjør at pasienten 
bevarer sine tenner for livet 
 
Hva er det beste med å være tannlege? Det beste med å 
være tannlege er at du alltid kan gjøre noe for dine pasienter, 
enten de kommer til recall og vil ha en status, de kommer med 
et akutt problem og det kan løses på stedet, eller de kommer 
med en utfordring jeg ikke kan løse der og da, men som jeg 



kan henvise til en av våre glimrende tannlegespesialister. Blir 
aldri lei av å jobbe som tannlege, det har passa meg så bra! 
 
10 kjappe: 

1. Sommer eller vinter? Glad i trøndervinteren 
2. Vin eller øl? Vin, og den må være rød 
3. Kons eller perio? Perio utfordrer, men jeg må kanskje si 

kons, det er jo det hverdagene består av... 
4. Spise ute eller hjemme? Spiser gjerne ute.., men også 

hjemme 
5. Brun pub eller diskotek? Diskotek er jeg blitt for 

gammel til, brun pub frister heller ikke.. 
6. Mer eller mindre enn 50.000 poeng på Snapchat? 

Mindre 
7. Hus eller leilighet? Hus 
8. Ferie i Norge eller utlandet? Jeg har feriert mye/reist 

mye i utlandet. Koronaperioden har lært meg mye om 
ferie i Norge, mitt nærmeste ferieland, det blir det mere 
av framover... 

9. Hund eller katt? Hund (er allergisk for katt og utstår 
derfor ikke sorten..) 

10.Favorittmat? Vanskelig spørsmål for en som er så glad i 
mat som meg, men jeg er begeistret for det asiatiske 
kjøkken og det tyrkiske kjøkken.. 

 
 
 



 

Tilgjengelighet er viktig for oss, derfor 
står tre staute karer i Dental Sør alltid  
på for å gjøre sitt ytterste for trønderne.

Odd-Kenneth Bohlin 
Selgende tekniker
Tlf.: 950 09 953 
odd-kenneth@dentalnet.no

Jens Petter Fallet 
Key accont manager
Tlf.: 906 88 051 
jens.petter@dentalnet.no

Ragnar Sæbø 
Tekniker
Tlf.: 908 060 82 
ragnar@dentalnet.no

VI <3  
TRØNDELAG



 
 
Hva er løsningsordet?  
 

1. Type juledessert.   
2. I Nederland kommer Sinterklaas den 6. desember og gir 

gaver til barna. I USA ble Sinterklaas amerikanisert til «...»?  
3. De tre vise menn brakte med seg gaver til Jesusbarnet; «...», 

røkelse og myrra.  
4. Hvor mange kanter har en snøkrystall?  
5. Fra hvilket land kommer juletretradisjonen?  
6. Hva kalles 2. juledag i Storbritannia? 
7. Norsk adventskalender for barn produsert av NRK i 1995? 

 
Send inn ditt svar på e-post: kp.sttf@gmail.com.  
Merk svaret med navn og adresse. 
 
Vinneren trekkes i neste utgave av Kontaktpunktet.

Fasit konkurranse fra forrige utgave 
 
Riktig svar var: Varicella Zoster-viruset.  
 
Vinneren denne gangen er Anne Ingeborg Slupphaug. Du får et 
gavekort på Una til en verdi av 500 kr. 
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