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REDAKTØRENS SPALTE

Årets hjul har gått for fullt og det er
allerede august! Du har definitivt undret
deg i hjel over hvor Dens in Mente har blitt
av! Frykt ikke! Dens in Mente er i dine
hender nå (bokstavelig talt), med helt nytt
utseende og mening. Som tidligere
annonsert, vil det i år kun bli en utgave.
Neste år, antakelig to utgaver! 

En tannlegeforening er til for sine
tannlegemedlemmer, både for massen og
individene. Man skal føle seg sett og
ivaretatt. Denne utgaven av Dens in Mente
ønsker derfor å gjøre deg kjent med
Vestfold Tannlegeforening og hvordan vi
kan hjelpe deg. Vi vil gjøre deg kjent med
flotte personligheter, tanker og drømmer
som setter farge på vår lokale
tannlegestand.  

Jeg håper vi alle sammen kan benytte
Dens in Mente som en kanal for å bringe
oss nærmere hverandre.   

Ikke glem det, ha det i mente.  

Bakerst i bladet finner du også lenke til et
nettskjema
(https://nettskjema.no/a/densinmente) du
kan fylle ut om du vil komme med forslag
til endringer for neste års Dens in Mente.

Hilsen
Hans Erling Skallevold

OM FORSIDEBILDET:
29. januar 1750 ble det bestemt å anlegge et galeiverft og en
flåtestasjon i Stavern i Vestfold. Grunnen var fare for krig med Sverige.
Kong Fredrik V fattet som eneveldig konge av Danmark-Norge
beslutningen om å opprette Norges første marineverft. Stedet fikk
naturlig nok navnet Fredriksvern Verft.

Innvielsen skjedde i 1756 med oppsetting av hovedporten. Den bærer en
innskrift fra kong Fredrik V:
«Tør Fiendens Flag mod vores Wern og Fæstning vaie, Saa vil min
Tordenmund saa gloende han praie, at han forglemme skal at komme
nærmere mig, femte Fredrik, saa kiækt forbedrede. Aar 1756.»
Stasjonen hadde omfattende festningsverk, voller, vollgraver og mange
bygninger. Den gjenkjennbare porten fremstår i dag fjernt fra sin
opprinnelige skikkelse, men med kopierte og originale deler fra
rokokkoen og senklassisismen, og en praktisk foranstaltning (gavlfeltet)
fra 1980-tallet. Den må likevel karakteriseres som verdifull.

Fredriksvern verft eies i dag av Staten ved Forsvarsdepartementet og
forvaltes av Forsvarsbygg. Justissektorens kurs- og øvingssenter leier
store deler av verftsområdet.
Hvert år besøker 200 000 personer verftet. Det rangerer stedet som
Vestfold fylkes best besøkte turistmål og som nummer 25 i hele landet.
Fredriksvern verft ble fredet av Riksantikvaren 2011.

Akvarellen er laget av Morten Hjerpsted som bor i Stavern og har
instagramkontoen @mortenhjerpsted. Følg han gjerne!

Redaktør: Hans Erling Skallevold
tannhans@outlook.com  - tlf. 976 09 601
Opplag: 290
Redaksjon: Styret i VTF
Produksjon: Cicero Digital og Grafisk
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LEDERSIDEN

Forum for tillitsvalgte 2022
9.-10. juni

Vi som er vant til å ha direkte kontakt med
hovedorganisasjonen, tenker ikke alltid på
hvordan den er organisert. Det er på en måte
intuitivt for oss. Vi tenker ikke på hvem som
sitter i hvilket verv, og gjør akkurat hva. Under
dette møtet, gikk det derimot opp for meg, at det
travle NTF-medlemmet kanskje ikke klar over
disse punktene.

Dette møtet er et av noen få årlige, som lokal-
foreningene sender sine representanter til, for å
møte hovedstyret i NTF. Disse fora har blitt til for
at hovedstyret skal få mer direkte innspill fra
lokalforeningene, og samtidig kunne utveksle
meninger, ideer og få en viss oppdatering på hva
som rører seg der ute om dagen. Det går selv-
følgelig den andre veien også, og hovedstyret får
gitt en oppdatering på hva de jobber med og hva
som opptar dagene. Som nevnt er det flere slike
møter, hvor av det ene er mest rettet mot den
private sektoren av tannhelsetjenesten, mens
det andre er mer rettet mot det offentlige.

NTF er organisert slik at det er representant-
skapet som står som øverste styrende møte for
hele organisasjonen. Det er på et vis en general-
forsamling for NTF med valg for alle verv i
hovedforeningen og styrende dokumenter for de
kommende årene, blant annet arbeidsplanen for
de kommende 2 årene som hovedstyret må
arbeide etter. Rett under dette møtet, i hierarkiet
av makt, ligger hovedstyret sammen med
presidenten som leder det. Fra hovedstyret utgår
de to utvalgene som fordyper seg i de to
sektorene vi har, nemlig privat og offentlig. Hvis

vi ikke hadde hatt disse fora som omtalt, hadde
det ikke vært noen form for direkte demokratisk
påvirkning på hovedforeningen fra lokal-
foreningene. Dette gjør at disse fora er særdeles
viktige for å kunne gjøre NTF realitetsorientert,
og at medlemmenes stemme kommer inn til
hovedstyret.

Denne gangen på forum for tillitsvalgte hadde vi
hendene fulle. Framtidens tannhelsetjeneste var
tema og vi skulle diskutere alt om det. Det var to
dager og alt for mange spørsmål. Hvordan kunne
det ideelle scenario sett ut? Helprivat? Hel-
offentlig? Kanskje vi skulle hatt det som
fastlegene har det? Hva om myndighetene vil
regulere oss mye mer? Hva hvis det ikke skjer
noen inngripen; om de kommersielle kjedene tar
over bransjen a la apotekene? Tre kanskje fire
bedrifter som har over 90% markedsandel?
Hvem er tjent med hva? Og hvilke politiske
krefter veier tyngst om dagen? Uansett
formeninger, er det viktig for meg å konstatere
at hovedstyret ikke sover i timen, og at det er
viktig å huske på at NTF ikke har myndighet, men
en form for rådgivende mulighet for
myndighetene.

Du som medlem er egentlig helt på toppen an
næringskjeden. Medlemmets makt er mye større
enn det man gjerne tror, men det må gå
igjennom lokalforeningen og derfra inn til NTF.

Mvh
Leder VTF
Faruk Surbehan

Åpningstider tannlegevakten:
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Andre spennende tema: 
Inspirert av Psykolog Ingrid Berg Johnsen og
hennes kollegaer i Trøndelag vil prosjektet
Trygge Barn i Tannbehandling, et TOO-tilbud for
barn, implementeres i Vestfold og Telemark.
Målsetningen å tilby barn med sterk
tannbehandlingsangst et psykologstøttet og
tilrettelagt behandlingstilbud. Nærmere 20 % av
barn og unge har tannlegeskrekk og jo tidligere
de kureres, desto bedre vil deres tannhelse og
livskvalitet kunne bli.

Overbehandling er et brennbart tema. Årsakene
til at det er blitt det er nok mer komplekse enn at
vi bare kan peke på økonomiske insentiver. Ofte
kan det skyldes behandlingspress fra pasient
eller pårørende. Ens egen usikkerhet som
kliniker kan også døyves ved å velge å behandle
«for sikkerhets skyld». Og i hvilken grad skal
estetiske hensyn vektlegges i vurderingen av de
behandlingsvalg vi tar? Det er sørgelig hvor lite
vi vet med sikkerhet omkring forekomsten av, og
årsaken til, overbehandling i tannhelsetjenesten.

De juridiske utfordringene ved tannbehandling i
utlandet er ikke bare relevante fra pasientens
perspektiv. Det er også fallgruver for behandlere
som påtar seg å behandle en pasient som har
fått utført tannbehandling i utlandet. Her ble jeg
imponert over kompetansen Tannlegeforeningen
og deres jurister viste at de besitter, og kan bare
videreformidle deres råd: Spør om råd før du
starter opp noen slags «reparasjoner» som kan
få uante – og lite ønskede virkninger. 

Noen foredrag er nevnt, mange er ikke nevnt,
ingen er glemt. 
Avslutningsvis vil jeg likevel understreke at vi
som tannhelsepersonell i økende grad vil måtte
involvere spesialister og fagfolk fra andre
profesjoner som medisin, psykologi, farmasi og
pleie- og omsorgssektoren fordi kompleksiteten
i sykdomsbildet hos mange pasienter øker og vil
fortsette å øke. Det gjelder ikke bare de eldre. 

Samtidig tror jeg at tannhelsesektoren og dens
fagforeninger vil profitere på å føre en tettere
dialog både med politikere, samfunnsøkonomer
og ulike interessegrupper for pasienter med
særlige helseutfordringer. 

God tannhelse er viktig både for vår generelle
helse og vår livskvalitet, men vi må selv jobbe
for å øke bevisstheten om dette hos våre
styrende myndigheter og lovgivere. Historien om
null hull tilhører Karius og Baktus-æraen. Den
var viktig lenge, men nå må vi fortelle en
oppdatert historie om dagens dilemmaer når vi
prøver å få samfunnsodontologi på agendaen. 

For tannhelsen angår oss alle. 

Riktig god sommer!   

Turid

Samfunnsodontologi på agendaen 

Som klinikere er vi, med all mulig rett, mest
opptatt av den pasienten som til enhver tid sitter
i stolen. Men mellom alle pasientene bør vi av og
til legge fra oss lupebriller og mikroskop for
heller å finne frem kikkerten.
Samfunnsoppdraget vårt forplikter oss til å
reflektere og gjøre opp status: Er vi på rett kurs?
Hvem er det som faller mellom de private og
offentlige unitene? Hvordan står det til med
tannhelsen på befolkningsnivå? Hvordan står det
til med tannhelsetjenesten, både i privat og
offentlig sektor? Og kanskje enda mer
spennende: I hvilken grad, og med hvilke
mekanismer, er det sammenheng mellom
tannhelsetilstanden og tannhelsetjeneste-
tilstanden? 

Fylkeskommunene har i over 40 år hatt tradisjon
for å se på disse og omkringliggende spørsmål
på Samfunnsodontologisk Forum. 

14. og 15. juni var det Vestfold og Telemark som
hadde gleden av å ønske over 200 deltagere
velkommen til Sandefjord. Samtlige fylkes-
kommuner, Helsedirektoratet, utdannings-
institusjoner, regionale kompetansesentre og
fagforeninger fikk ta del i foredrag og
refleksjoner. Jeg har lyst til å dele noen
refleksjoner jeg gjorde meg underveis: 

Bærekraft er vår største utfordring
I 1990 var over 30 % av alle nordmenn over 65
år tann-løse. Nå er tallet under 3 %.
Det er en verden i forskjell!

Norske munner er
blant de friskeste i
verden. SSB sine tall
er klare, omtrent alle
DMFT-tall er fallende
og de indikatorene vi
har peker alle i riktig
retning over tid. Det
stor bilde er
udiskutabelt. Og det er
godt! 

Men selv om behandlingsbehovet er avtagende
så er antallet behandlere stadig økende. Særlig i
sentrale østlandsområder, som Vestfold, ser vi
tegn på overskudd av tilbydere. Det tvinger frem
spørsmålet om hvorvidt utviklingen er
bærekraftig over tid. Når behandlingsbehovet er
avtagende og antall behandlere er økende
mister vi gradvis det mest elementære for
forsvarlig behandling; nødvendig mengde-
trening. Og hvis trenden vedvarer, vil det inne-
bære at manglende mengdetrening gjør enkelt-
behandlinger mer risikable enn de er i dag?

Mens DMFT-tallene faller sakte, men sikkert
øker kostnadene mer eksponentielt. For 1000 kr
kunne samfunnet i 2008 kjøpe 0,62 ferdig-
behandlet pasienter. I 2019, før covid, fikk du
bare 0,42 ferdigbehandlede pasienter for samme
sum. Prisen på tannhelsetjenester har galoppert
og vokst i mye større grad enn prisveksten i
samfunnet ellers. Vil vi kunne kalle det en
bærekraftig helsetjeneste når lavinntekts-
grupper, som vi vet kjennetegnes av større
behandlingsbehov, gradvis mister tilgangen på
nødvendige tannhelsetjenester? 

6
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Endelig kurs igjen!

Da var det endelig tid for å møtes til dagskurs i
Vestfold Tannlegeforening igjen. LIC Scadenta er
vår hovedsponsor når maikurset i VTF skal
avholdes. I år var vi ekstra heldige når vi ble
invitert til å være på vakre Midtåsen i Sandefjord.
Spesialist i Endodonti Anders Ganer ga oss tre
timer med rotfyllingspåfyll.

Kveldens fagprogram omhandlet diagnose innen
endodonti, viktighet av aseptisk behandling,
effektiv anestesering, akuttbehandling, CBCT og
lokasjon av kanalåpninger. 

Ganer åpnet foredraget sitt med diagnostikk og
behandling av UTF- ufullstendige tannfrakturer.
Ved symptomatiske UTF er anamnese, bitetest,
røntgen og god visualisering ved å fjerne
fyllinger viktige verktøy. Her kommet et kjekt
flytskjema for de med ekstra interesse for
sprekker:

Etter påfyll av kaffe og kake fikk vi høre om
effektiv akuttbehandling og anestesering. Vi var
alle enige om at en hissig pulpitt av underkjeve
6’ere kan være vanskelige å bedøve skikkelig.
Ved pulpitt av underkjeve molarer vil 40% gi
adekvat anestesiens med nerveblokade alene, og
i kombinasjon med infiltrasjon med septocain vil
65% oppnå suksess (Saber et al). Vi må med
andre ord forholdsvis ofte supplere med andre
teknikker som intrapulpal, intraosseøs og PDL
infiltrasjon.

Videre fortalte Ganer om overordnet strategi i
akuttsituasjoner som er å indentifisere
smertekilden, fjerne smertekilden, ev
abcessdrenasje og vurdere behov for systemisk
antibiotika og smertelindrende. 

Kvelden ble rundet av med omvisning av Anders
Jahres ærverdige eiendom, og vi fikk tre-retters
nydelig middag!

Velkomstdrink

Heldige vinnere av quiz’en!
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KOLLEGAHJELPEN

Vi kan ta imot henvendelser fra kolleger, venner
og familie som bekymrer seg. Vi skal ta kontakt
med berørt kollega om det er signaler på at
vedkommende har utfordringer som særlig
påvirker arbeidslivet. Noen eksempler på
problemer der en kollega kan ha behov for hjelp
er ved: Utbrenthet, sykdom, utfordringer på jobb,
misbruk av alkohol eller andre rusmidler,
personlige kriser, pasientklager eller negative
media-omtaler.

Alle medlemmer av NTF kan benytte seg av
tilbudet. I Vestfold er vi to kollegahjelpere:
Einar Trægde Nørstebø og Gro Monefeldt Winje. 
Vi kan nås på mail og telefon, og kontakt-
informasjon finnes på tannlegeforeningens sider.
I utgangspunktet kan vi tilby 3-4 samtaler, og vi
kan veilede kollegaen til å få den hjelpen det er
behov for. Vårt arbeide skal ikke brukes i annen
form for saksbehandling og det er full
anonymitet og diskresjon under hele prosessen.

Tannlegeforeningen har en avtale med Villa
Sana, på Modum Bad, i Oslo og i Bergen. Der kan
man få en hel rådgivningsdag med mulighet for
å prate om utfordringer i arbeidsliv, samliv eller
fritid. Ordningen er flittig brukt, og det har vært
gode tilbakemeldinger fra alle som har benyttet
seg av tilbudet. Man tar selv kontakt med Modum
Bad, og kontaktinformasjon finnes på
tannlegeforeningens nettsider. I tillegg tilbyr
Villa Sana et 3-dagers kurs der undervisningen
handler om blant annet livskvalitet, utbrenthet
og balanse mellom arbeid, samliv og familie. 

Uansett hvor stort eller lite problemet er, er det
bare å ta kontakt med oss. Det er bedre å være i
forkant. Vi har taushetsplikt og rapporterer ikke
videre. 

Hilsen Einar og Gro

Kollegahjelpsordningen er til for å gi støtte og veiledning til kolleger som er i en
vanskelig situasjon, og spesielt der det påvirker arbeidsinnsatsen som tannlege.
Kollegaen kan fritt kontakte en av kollegehjelperne.

Farriskurset 2022 Farris Bad 

30. september 
1. oktober 2022

Mangler du 
kurstimer i henhold 
til NTFs krav om 
Obligatorisk 
Etterutdanning?
Yrkesaktive 
medlemmer av NTF 
skal gjennomføre 40 
timer etterutdanning 
i perioden 1.1.2021 
til 31.12.2022. Er du
på Farriskurset kan
du fylle på totalt 10 
kurstimer!

Høydepunkter å glede seg til:
-En periodontal rehabiliteringsrapsodi med Odd Bjørn Lutnæs og 
Morten Børsum
-En ganske uvanlig foredragsholder: Motivator Henrik Aase lærer 
oss hvordan vi kan takle hverdager så bra som mulig
-Smarte strategier for datasikkerhet i klinikken, nå og i fremtiden
-Festmiddag
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Torsdag
20. oktober

kl 17.00

Quality Hotel 
Tønsberg

Generalforsamling i 
VTF

«Forslag til vedtektsendringer må være 
innlevert leder av VTF senest 20. august. 
Andre forslag som ønskes behandlet må 
sendes styret innen 1. september.»

NTFs 
obligatoriske 

etterutdanning
«Livslang læring er helt 
avgjørende for å opprettholde 
en høy etisk og faglig standard 
som tannlege. Med obligatorisk 
etterutdanning ønsker NTF å 
sette en minimumsstandard for 
faglig oppdatering innen 
myndighetskrav, etikk og fag.

Foreningens obligatoriske 
etterutdanning er et 
minimumskrav og NTF 
anbefaler at medlemmene 
også deltar i ytterligere 
etterutdanning som er tilpasset 
den enkeltes behov.»

Timekrav
Yrkesaktive medlemmer av NTF skal 
gjennomføre 40 timer etterutdanning 
i perioden 1.1.2021 til 31.12.2022. Les 
mer om reglene for obligatorisk 
etterutdanning.
De som hadde registrert totalt mer 
enn 150 timer i forrige periode, har 
fått overført inntil 30 timer til ny 
periode som startet 1. januar 2021.

Obligatoriske nettkurs
I inneværende periode (2021-2022) 
er det to obligatoriske nettkurs. De 
to obligatoriske fagområdene er 
trygdestønad og smittevern. Disse 
kursene finner du under "Min side" og 
NTFs nettkurs.

Hvordan ligger du an?
Inneværende periode 
går ut 31.12.2022!

Spesialist i periodonti Hong Thorlakson tar imot henvisninger vedrørende utredning og behandling av
periodontale sykdommer periimplantitt, samt implantatbehandling.
Thorlakson samarbeider tett med tannpleiere Astrid Nybråten og Ekaterina Bokeli, som kan utføre videre
periodontalt vedlikehold dersom ønskelig fra henviser.

Dersom det oppstår behandlingsbehov utover periodontal behandling, vil henvisende tannlege kontaktes.
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Kort & Godt: LARDAL
Av Hege Shanor

Laagen
Her er det flotte tretopphytter og
glasskontainere som du kan overnatte i med
nydelig utsikt over Lågen. Hyttene er spredt
utover langs elven så du føler at du er alene i
naturen. Har du behov for å komme deg litt unna
og «puste» så er dette en flott mulighet. De har
egen nettside for booking (www.visitlaagen.no)

Badeplassen Helveteshølen («Helvete»)
En herlig liten badeplass. Som liten var det alltid
spennende å spørre om vi kunne dra til Helvete
for å svømme. Det var jo et sted! Det er litt skjult
og litt vegetasjon på vei inn til Hølen, men parker
gjerne der det er merket og følg skiltene, så når
du frem til en liten skjult skatt.

Trollfoss
Vestfolds høyeste foss ligger i Lardal. Den er
drøye 12 meter høy, men vakker da den har
skapt en liten canyon. Det er noe knotete å
komme til, men følger du skiltene og har på
riktig fottøy, er det ikke langt fra veien/
parkeringen. Jeg kombinerte dette med en tur til
Pinås og kom nærmere fossefoten.  Bildet er tatt
litt lengre ned for ikke å spolere den flotte
overraskelsen du vil møte når du tar turen!

Det finnes ei magisk lita bygd snaue 40 minutter fra Larvik, Skien og Kongsberg. Midt i
hjertet av Vestfold om det så skal sies! Det var en sammenslåing av kommunen med
Larvik noen år tilbake, men blant ekte Lardølinger er stedet fortsatt omtalt som Lardal.
Det er mye natur, dyreliv og hyggelig folk her. Ramser opp noen av favoritten i tilfelle du
tar en tur innom når du kjører langs Rv 40 en dag:

Kjærra Fossepark &
Høyt og Lavt Aktivitestpark 
Klatreparken er et fantastisk sted å ta med barn,
venner eller kollegaer for et par timers utendørs
utfordringer opp i trær og over Lågen. Det er en
kafe´ som er åpen når Klatreparken holder
åpent og serverer deilig hjemlaget mat og
drikke. Hvis du ikke ønsker å utfordre kroppen
SÅ mye, kan du fortsette ned til Kjærra og gå
rolig langs Lågen, over den gamle gangbroen
(som gynger hvis det er for mange som krysser 

samtidig) og ned til Lakseteina. Her er det fine 
piknikbord, så ta med en liten niste og
nytnaturen. Det er også den søteste lille utedoen
(for to!) her. Husk at denne delen er privateid, så
etterlat området slik du fant det.
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Brufoss
Senter for laksefiske i Numedalslågen er
Brufoss og tilhørende Brufosshytter,
Laksesenter og Fossekroa. Det er et nydelig sted
å kjøre til for å se de fantastiske kreftene i
Lågen, gå litt rundt i frisk luft og ta en liten
matbit på Fossekroa om du har glemt
piknikkurven. Bare følg Rv 40 fra Larvik, så er
det på høyre side fra broen over Lågen.

Nordgardsetra
Kjører du opp mot Skien fra Rv40 og tar til høyre
ved Vindfjelltunet, kommer du til Nordgardsetra
4H seter. Dette er en fantastisk mulighet til å gå
litt tilbake i tid og oppleve setertradisjoner. De
lager de absolutt beste kanelsnurrene (vel verdt
turen!) og flotte telemarkskuer, sauer, og griser,
samt fine aktiviteter for de små.

Våren 2022 har vi gjennomført TSE modul 8, som
omhandlet spesielle faglige utfordringer. 
Det ble holdt i kulturhuset Bølgen i Larvik.
Grunnet mange faktorer som covid og at det tar
litt tid før folk tar opp kursingen igjen, var
påmeldingen beskjeden. Likevel var det
deltakere fra både offentlig og privat i Vestfold,
Oslo og Viken, som sammen skapte god
stemning og verdifulle diskusjoner. 

Samlet var det en flott TSE modul med dyktige
og erfarne kursholdere i form av Tiril Willumsen,

Anne Rønneberg, Anne Skaare og Hilde
Nordgarden.
Blant temaene som ble forelest var:
Mineraliseringsforstyrrelser, munnslime-
forandringer, oral helse, behandling av
tannbehandlingsangst, kommunikasjons-
utfordringer, klinisk genetikk, omsorgssvikt, og
sedasjon.

Kurset ble avsluttet med kasuspresentasjoner
og diskusjoner basert på gruppearbeid.

TSE

Tiril Willumsen, Anne Rønneberg, Anne Skaare, Hilde Nordgarden
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UTV-nytt

For den som ikke er kjent med begrepet står
UTV for «Utvalg av tillitsvalgte», og viser til de
lokale tillitsvalgte i offentlig sektor. I Vestfold og
Telemark Fylkeskommune, består dette utvalget
i dag av UTV-nestleder Svanhild Synstnes fra
Skien TK og av UTV-representantene Kathinka
Stene Beisland fra Larvik TK, Hoda
Shamsolebad fra Seljord TK og Petko Zamfirov
fra Porsgrunn TK.

Jeg skriver dette dagen før deadline og beklager
på forhånd dersom noe har blitt glemt, men jeg
skal fortelle litt om noe av det UTV har jobbet
med. Den største saken siden sist jeg skrev, er
nok beslutningen om at Vestfold og Telemark
Fylkeskommune skal splittes, noe jeg regner
med at de aller fleste har fått med seg. Her vil
det naturlig nok være delte meninger oss
imellom, men det føles uansett litt rart å skulle
skilles fra våre kolleger i Telemark når vi hadde
begynt å bli godt kjent med hverandre, og alle
brikkene i den nye fylkeskommunen endelig
hadde begynt å falle på plass. 

Det som uansett er viktig, er å gjøre det beste ut
av situasjonen, både for oss selv og for våre
pasienter. Delingen er så å si et fast punkt på
agendaen på medbestemmelsesmøtene vi har
med arbeidsgiver, selv om det fortsatt er veldig
tidlig i prosessen. Vi vet for eksempel ikke
hvordan organisasjonsstrukturen blir eller
hvem som skal lede de nye fylkeskommunene.
Både pandemien og nevnte endringsprosesser,
har nok vært en påkjenning for mange som

jobber i tannhelsetjenesten. Jeg håper og
forventer derfor at tannhelsetjenesten og dens
ansatte blir tatt hensyn til og får nødvendig
oppmerksomhet under delingsprosessen, noe vi
også har skrevet i et høringsnotat i forbindelse
med delingen. Tiden frem mot 1.1.2024 blir nok
ekstra spennende og hektisk for oss tillitsvalgte
også, derfor har vi fått ekstra frikjøp på 10 %,
slik at Tannlegeforeningen nå har 30 % frikjøp
for tillitsvervet. Av disse har undertegnede 20 %
mens Svanhild har de resterende 10 %.

Selv om vi etter hvert skal dele oss, er vi
fremdeles en fylkeskommune. Vi skal fortsatt
jobbe og behandle pasienter i VTFK, og de ulike
utfordringene vi står overfor kan derfor ikke
ignoreres eller stå på vent. Derfor er jeg glad på

både pasienters og kollegers vegne, at det nå
kommer på plass en egen
stabiliseringsordning/-tiltak for klinikker som
har hatt særdeles store utfordringer med
rekruttering og stabilitet. Dette er noe jeg har
skrevet om tidligere. Det er imidlertid en del
utskiftinger også på andre klinikker, og det går
mye tid for tillitsvalgte til å følge opp utlysnings-
og tilsetningsprosesser. 

Vi har også endelig fått på plass egen
kursordning for ansatte i tannhelsetjenesten.
Det er avsatt en individuell kurspott for hver
ansatt, noe som har vært svært viktig for oss
slik at alle skal ha mulighet til å delta og holde
seg faglig oppdatert. Manglende kurspott og
pandemi har trolig bidratt til at deltakelsen på
kurs i regi av lokalforeningen har vært noe
magert blant ansatte i den offentlige
tannhelsetjenesten. Sammen med styret i
lokalforeningen vår har vi også laget en
meningsundersøkelse blant de offentlig ansatte
om hva som er avgjørende/viktig (av tema, pris,
tidspunkt, sted o.l.) for kursdeltakelsen til
offentlig-ansatte og fått noen pekepinn. Med
bakgrunn i resultatet av denne undersøkelsen
og det at vi nå har fått på plass en individuell
kurspott, tror og håper jeg at lokalforeningen i
Vestfold (og for så vidt også i Telemark) kan
tiltrekke flere fra det offentlige til de lokale
kursene.

Foruten delingsprosessen er ellers
lønnsforhandlingene det store temaet som
venter på oss etter sommeren, der mange
kanskje følger ekstra nøye med grunnet den
store prisveksten og rentehevingen vi nå
opplever. Det kommer jeg til å skrive mer om
neste gang. 

Jeg kunne også ha skrevet litt om økning i TOO-
kapasiteten i fylkeskommunen,
behandlingstilbudet for 21- og 22-åringer,
forumene i regi av NTF og andre viktige eller
mindre viktige saker, men har allerede nå
overskredet spalteplassen jeg opprinnelig fikk
av Hans Erling, så jeg setter en strek her. Nå er
det uansett tid for sol, sommer og ferie.

God sommer alle sammen!

Hilsen Ali R. Karagöz
HTV/UTV-leder

Hei! Jeg håper sommer- og feriegleden har funnet veien til alle våre kolleger i både
privat og offentlig sektor. Her kommer litt sommerlesning fra UTV-lederen. 
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Kamilla Urdahl
- reisetips og hobby
Hei. Jeg bor sammen med familien min på
verdens største sivile sykehusskip, Global Mercy.
Akkurat nå er vi rundt 300 frivillige mennesker
fra over hele verden. Kirurger, leger, tannleger,
sykepleiere, lærere, ingeniører, maritimt
mannskap og mange andre stillinger. Mannen
min har ansvar for ventilasjonen på båten og jeg
har hovedansvaret for de 4 barna våre, men har
også fått jobbet noe som tannlege for de ansatte
her. Båten ligger for tiden til havn i Dakar,
Senegal og har denne uken startet sitt aller
første undervisningsprogram for lokale leger og

tannleger. Mercy Ships har i over 43 år gitt gratis
kirurgi til mennesker langs Vestkysten av Afrika
som ikke har tilgang til trygg kirurgi. Det er et
fantastisk arbeid å få være med å gi håp og
framtid til mennesker som har hareskår, benigne
svulster, deformerte rakittben eller brannskader.
Vil dere vite mer, besøk nettsiden MercyShips.no

«Hvordan ville du kommet deg ut?» «Jeg ville
spurt kollegaen min om å låst opp døra fra
utsida

Klagenemnden i Vestfold

NTFs klagenemnd velges av generalforsamling.
Vi består av 2 medlemmer: Kristian Kaldheim og
Pål Espen Tannmand.

I 2021 var det ingen aktivitet i nemnden . Vi fikk 4
henvendelser, hvor en resulterte i skriftlig klage
som senere ble trukket/løst mellom partene før
behandling.

De aller fleste saker faller utenfor mandatet
(”10.000 kr-regelen”) og/eller løses mellom
tannlege og pasient.  
Nemndens mandat (2019) - med  paragraf 4.1
forklares i innledningen:  

«Klagenemndens oppgave er å besvare
forespørsler og behandle klager fra pasienter
angående tannbehandlings faglige utførelse,
som ikke har latt seg ordne direkte mellom
pasienten og tannlege»

Dersom pasienter tar kontakt, forsøker vi å gi
informasjon og veiledning. En evt. klage fra
pasienten må alltid settes frem skriftlig, og skal
inneholde hvorfor man klager og hva man håper
på/ønsker å oppnå med klagen. 

Saker vi skal avvise finner vi i innledningen til
paragaf 4.2: 

«Klagesak der nedsettelsen av honoraret eller
korrigeringen/omgjøringen har større verdi enn
NPEs nedre grense for behandling. Klagesak der
klageren under saken opplyser at han vil reise
krav ut over den nevnte nedsettelse, eller
tilbakebetaling, f.eks. oppreisningserstatning for
tort og svie.»

Retningslinjene gir også veiledning mht.
inhabilitet, avgrensninger til over- og
underbehandling, helsepersonelloven mv.

Nemdsystemet er gratis og et lavterskeltilbud til
pasientene våre. Foreningen får en ekstra
kommunikasjonskanal mellom tannleger og
pasienter. 
Vi har også mye støtte i NTF tilgjengelig. Deres
advokater har masse erfaring fra saker som kan
likne de problemstillinger som dras opp, og de
bistår gjerne.

Basis for hele klagearbeidet blir som hverdagen
ellers: å håpe på god kommunikasjon. Videre
hjelper en god journal både tannlege og pasient
hvis konflikt oppstår. Den er grunnlaget for all
saksbehandling.

Trenden er at nemnden får mindre å gjøre.
10.000kr-grensen gjelder ikke bare selve
arbeidet som er innklaget, men inkluderer evt.
reparasjoner og utbedringer. Da blir løsningen
for pasienten å søke NPE.
Foreløpig ser det ut til at nemndfunksjon i
foreningen skal bestå.

Det kommer ekstremt få saker inn til oss, sett i
relasjon til antall tannleger i fylket, og sett i
relasjon til antall behandlinger som foregår
daglig i hele fylket. Det må være på sin plass å
være fornøyd med dette, og påpeke at tannlegers
kompetente og samvittighetsfulle utførelse - er
en viktig faktor.

Med ønske om et godt år
Kaldheim/Tannmand
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Årsberetning for 2021 i Vestfold Tannlegeforening

1. Styremedlemmer:                   Leder                  Faruk Surbehan, priv
                                                       Nestleder           Ingvild N. Borgeraas, priv
                                                       Kasserer            Axel Hopstock, priv
                                                       Fagleder             Cato Nordahl, priv 
                                                       Infosekretær     Hans Erling Skallevold, priv
                                                       Sekretær            Hanne Aabø Aasen, priv
                                                      Vara                     Maren Risvær, priv

Utvalg for tillitsvalgte, leder:     Ali Riza Karagöz, off

2. Klagenemnd:                            Leder                  Pål-Espen Johansen
                                                       Medlem              Christian Kvaldheim
                                                       Vara                     Sverre Næsheim

3. Revisorer:                                 Anna Fasting
                                                      Anita Åsheim

4. Kollegahjelp:                             Svein Tveter
                                                       Gro Monefelt Vinje

5. Valgkomite :                              Leder                  Cesilie Skollerud Hegna
                                                       Medlem              Heidrun Grytå Nordengen
                                                       Medlem              Espen Sjøblom

7. VTF’s representant til næringspolitisk forum 16. og 17. september 2021: Cato Nordahl
Forumet ble avholdt på Hotel Christiania Teater i Oslo. Fra vår forening tok Cato Nordal veien dit.
Leder av sentralt næringsutvalg Ralf Børre Husebø ønsket velkommen. Presidenten på det
tidspunktet Camilla Hansen Steinum overtok deretter med å orientere om politiske saker NTF for
tiden jobber med.

Første tema for torsdagen var «kloke valg». Det ble diskutert overbehandling og tannbehandling på
tilbud. Diskusjonene foregikk i grupper etterfulgt av paneldebatt og med en oppsummering til slutt. 

Andre tema for dagen var organisering av tannlegepraksis med økonomi, kjededannelse og ansatte
tannleger som hovedtema. Også her ble det delt opp i diskusjonsgrupper og til slutt paneldebatt.

Kvelden ble avsluttet med middag på restauranten ved navn «Annen Etage». 

Fredag ble det forelest fra psykologspesialist og førstelektor Guro Øiestad fra Psykologisk institutt
ved Universitetet i Oslo. 
Øiestad fortalte om den «viktige kritikken» og hvordan gi konstruktiv kritikk. 

Hovedpunkter:
- Først etablere et «vi». 
- Velge sine kamper. 
- Bevissthet på innhold i kritikken, og formen det legges frem. 
- Hjelpe fremfor å dømme. 

Dagen ble avsluttet med valg av NTFs sentrale næringsutvalg for år 2022 til 2023 

- Leder                 Terje Fredriksen      Telemark tf 
- Nestleder          Bård A. Hagen          Finnmark tf 
- Styremedlem   Tine Solheim            Sør-Trøndelag tf 
- Styremedlem   Jon Arne Østgård    Østfold  tf 
- Styremedlem   Gunnvor Forberg     Vestfold tf 

8. VTF`s representanter til forum for tillitsvalgte 2. og 3. september 2021: Faruk Surbehan, Ingvild
Nyquist Borgeraas. 
I år ble det avholdt møte i Oslo med fysisk oppmøte. Flere temaer ble gjennomgått, men spesielt
tannhelsefaglig etikk og fremtidens tannhelsetjeneste ble diskutert. Hovedstyret satte i gang debatt
for å finne ut hvordan medlemmene ønsker at NTF står i saken om en eventuell ny finansiell ordning
på norsk tannhelsetjeneste. Flere ønsket seg bedre offentlige finansiering.

9. Valg av lokalforeningens representanter til representantskapet ble gjort på generalforsamling.
Fra VTF dro Aslak Kringlegarden, Maren Risvær og Hanne Aabø Aasen. 
NTFs representantskap er foreningens høyeste myndighet og holdes hvert annet år. Mange viktige
saker ble diskutert på fjorårets representantskap. Hovedstyret fremla forslag til betydelige endringer
i NTFs vedtekter og i ordningen for obligatorisk etterutdanning, forslag til et nytt prinsipprogram,
arbeidsprogram og nye policydokumenter, i tillegg til referater, beretninger og økonomiske saker.
Av viktige saker som ble diskutert var nødvendig helsehjelp og kosmetisk behandling i
policydokumentene og endring i obligatorisk etterutdanning til at ordinære medlemmer skal som et
minimum gjennomføre 40 timer etterutdanning i løpet av en toårsperiode. Nytt hovedstyre med
Heming Bergem Olsen i spissen kom også på plass. Komplett hefte over representantskapsmøtet
2021 ligger på NTFs nettsider.
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10. Medlemstall 269 medlemmer 

• 52    Offentlig sektor
• 176 Privat sektor
• 41    pensjonister

Spesialister: totalt 20
• 4 periodontister 
• 1 Pedodontist
• 3 Protetikere 
• 2 Oral kirurgi og medisin
• 9 Kjeveortopeder
• 1 Endodontist

11. Kursvirksomhet i løpet av 2021: Farriskurset
I 2021 kunne VTF arrangere ordinært kurs i motsetning til i 2020. Antall påmeldte var lavere enn det
pleier å være, men styret var likevel godt fornøyd. Styret selv anser årets farriskurs til å ha et meget
suksessfullt faglig program. Vi håper at det reduserte oppmøte for det meste handler om etterslep
etter pandemien, og muligens fordi årets landsmøte avholdes i Bergen som kan bety økte kostnader i
forhold til tidligere landsmøter i Oslo. Styret gjør seg også noen tanker rundt at enkelte har ønsket
seg bruk av digitale verktøy for kursing, og at dette til kunne fungere bra i de tilfeller der sosialisering
ikke er prioritert. 

12. Kursaktivitet og avholdte styremøter: 
Første halvdel av 2021 bød på nye Covid-19 utbrudd og gjenåpninger. Dessverre var tidene aldri
trygge nok til at vi kunne avholde torskekurs og rekekurs slik vi har gjort i tidligere pandemifrie år. 
NTF sentralt har hatt jevnlig kontakt med lokalforeningsledere. Det har vært en rekke digitale møter
og man har hatt tettere kontakt enn vanlig. Det har til dels hatt med vaksineringsitusjonen å gjøre, og
til dels et ønske NTF om å ha mer kunnskap om hva som skjer ute i «tannlegenorge». I vår region har
det vært svært varierende forløp på vaksinering, og samarbeidet med myndigheten har vært så-som-
så. Vi har møtt alt fra kommuneleger som ikke vil snakke med oss til andre som helst ville satt
tannhelseteam bakerst i vaksinekøen.

Vi møttes til fire styremøter i 2021. Vi har benyttet tiden til å møysommelig revidere lokalforeningens
vedtekter. NTF’s ønske var at disse skulle vært godkjente av GF i 2020 og at det dermed skulle være
et mest mulig samkjørt og likestilte lokalforeninger som møtte på representantskapsmøtet. Det har
vært en lærerik prosess for oss med nært samarbeid med NTF sentralt. Vi håper dere alle vil sette
dere inn vår forenings organisasjonsstruktur. 

Hver eneste dag, siden jeg startet mitt
laboratorium i Tønsberg i 1989, har jeg gledet meg
til å gå på jobb. Både i storm og stille!

Interessen for faget kom mens jeg gikk til
reguleringstannlege Paus i Drammen, og det er
lenge siden. Reguleringsapparatene jeg fikk var
fascinerende. Til jul fikk jeg et leke-tannlegesett,
med plastmodeller og verktøy. Med dette kunne
jeg ta avtrykk med plastelina, og lage gips-
modeller. En kobberspole fra en utgått radio ble
klammertråd. 
Etter naturfagartium trodde jeg det ville være en
enkel sak å komme inn på tanntekniker-
utdanningen. Men der tok jeg feil. Tolv plasser og
hundrevis av søkere. For å få fagkunnskap gikk jeg
på Kontorsøsterskolen på Tannlegehøyskolen i
Oslo, i ett år. Teori i mange fag med fakultetets
lærekrefter og praksis på alle avdelingene, det er
noe jeg har hatt stor nytte av.
Til slutt kom jeg inn på tannteknikerutdanningen
ved Sogn videregående i Oslo. Der tilbrakte jeg tre
lærerike år. To kvelder i uken jobbet jeg på lab hos
tannlege Ove Fæhn. Klinikken hadde spesialister
på mange felt, så det var mye kunnskap å hente.

Da jeg startet egen lab. ønsket jeg å arbeide med
avtagbar protetikk. Det er krevende og jeg har
opplevd at det ikke har hatt samme status som
fast protetikk. Det er ulike typer protesepasienter.
Alt fra pasienter som ikke stiller spesielle krav, til
protesebrukere som ønsker å kunne bruke tann-
stikker ved restaurantbesøk. Mange hensyn skal
tas, men ernæring, særlig hos eldre, er et stikkord.
Jeg føler jeg har en god kommunikasjon med
tannlegene. Tverrfaglig kommunikasjon er viktig
for et godt resultat for pasienten. Særlig den
yngre garde tannleger setter pris på min
«konsulent»-virksomhet, som sender både
smilefjes og tommel opp!

Da tannteknikerutdanningen gikk fra å være et
yrkesfag til en høyskoleutdanning i 1999, ble jeg
spurt om jeg ville undervise i avtagbar protetikk,

som instruktør og
gjesteforeleser. Dette
gjorde jeg en ti års
periode. Det var flott å
kunne formidle den
delen av faget som jeg
selv «brenner for». 
I alle år, bortsett fra de siste, har jeg spist lunch
med tannleger. I kantinen i DNB bygget da jeg
hadde lab. der og senere tvers over gaten
sammen med Terje og Tommy. Den faglige,
daglige «small talken» har vært utrolig verdifull.
For å lære og å forstå hvilke utfordringer vi står
overfor. Alt til det beste for pasienten.

Da jeg ble spurt om å skrive dette innlegget var
det ønskelig med tips for tannleger, og noe artig.
Jeg tar tipset først. Ved flere anledninger har jeg
fått kasus hvor det er en fronttann som har gått
tapt. Enten det er uhell, f.eks. på sykkel, eller at
tanna rett og slett måtte ut. Konfirmasjon,
jubileum eller annet står for døren, og det er ikke
greit å gå tannløs. Det trengs en «quick fix»,
midlertidig løsning. Ta et alginatavtrykk. Slå opp
modell. Sett en protesetann, i riktig farge og
størrelse på plass der den tapte tanna sto (på
modellen). Lag en blekeskinne, 0,9mm, over det
hele. Vær nøye med tilslutning ved gingiva. 😊

Så, til det morsomme. 
For en del år siden, da jeg hadde lab. i 5. etg. i
DNB-bygget, laget Einar, som var vegg i vegg, og
jeg en protese. Det var langt fra optimale forhold i
munnen, så det var nødvendig å bruke feste-
middel. Einar viste pasienten hvordan det skulle
gjøres, og han gikk fornøyd ut fra tannlege-
kontoret. Ved neste besøk fortalte han at det ikke
fungerte med festemiddel. Som den gode tann-
legen Einar er ba han pasienten ta med tuben
neste gang, så skulle han vise. Ved neste besøk
hadde pasienten med tuben med festemiddel.
Det viste seg å være vaginal krem.
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Tannteknikerens
hjørne

Hilde Jensen Hurum



2726

Regnskap
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Tilrettelagt
tannhelsetilbud – TOO

TOO står for Tilrettelagt tannhelsetilbud til
mennesker som har vært utsatt for Tortur, Over-
grep og/eller har Odontofobi. Personen må være
fylt 21 år. Alle tannhelsetjenestens kompetanse-
sentre og alle fylker i Norge skal ha et TOO-tilbud. 

Pasienten kan selv ta kontakt eller be en tann-
lege, lege, psykolog eller annet helsepersonell
om å etablere kontakt med oss da mange strever
med å ringe. Vestfoldteamet holder til på Haugar
tannklinikk i Tønsberg. Telefon: 33 30 93 80.
E-post: too.haugar.tannklinikk@vtfk.no

Målet med TOO-tilbudet er å hjelpe den definerte
gruppen slik at de blir i stand til å motta tann-
behandling og ivareta sin orale helse livet ut. 

Hovedoppgaven til TOO er todelt. Først handler
det om å forstå hva som gjør at vedkommende
ikke oppsøker odontologisk helsehjelp ved
smerter og åpenbart behov. Det neste er å lage
en skreddersydd behandlingsplan hvor angsten
skal behandles. Vi bruker eksponering som en
del av tilnærmingen, og derfor gjøres det noe
tannbehandling under angstbehandlingen.
Gjennom strukturert eksponering og refleksjon

underveis er målet at pasienten begynner å
forholde seg annerledes til angsten sin slik at
den forsvinner eller reduseres til frykt på et
håndterlig nivå. 

Teamet som tilbyr angstbehandling består av
tannlege, tannhelsesekretær og psykolog.
Styrken ved dette tilbudet er nettopp det
tverrfaglige samarbeidet inne på
behandlingsrommet. Pasienten møter teamet
ukentlig over 5 – 10 uker. Så overføres pasienten
til et tannbehandlerteam som ferdigstiller
pasienten. Her i Vestfold er det hovedsakelig
privatpraktiserende tannleger som har den
rollen, og det fungerer veldig bra synes vi. 

Et viktig poeng med at pasientene overføres til
ny tannlege er at pasienten får testet ut den
mestringen de har erfart under angst-
behandlingen. Vi ønsker at pasienten skal få økt
tillit til seg selv og oppdage egne ressurser.
Den redde pasienten gir ofte den hensyntagende
tannlegen og tannhelsesekretæren all ære for at
de klarer tannbehandlingen. Det kan gjøre
pasienten avhengig av den ene tannlegen, og det
er ikke nødvendigvis i pasientens interesse. 

TOO-tilbudet finansieres med egne midler over
Statsbudsjettet hvert år. Prosjektet hadde sin
spede oppstart i 2012, og både finansiering og
aktivitet har gradvis økt i åra etter dette. Det å
bygge opp dette tverrfaglige tilbudet har vært et
nybrottsarbeid for kompetansesentra og den
offentlige tannhelsetjenesten. Det er bred
politisk enighet om at dette er et godt og
nødvendig tilbud. En evaluering av prosjektet i
fjor konkluderte med at dette er et godt tilbud
som betyr mye for enkelt menneske. Bedre
tannhelse har positive ringvirkninger også til
andre deler av livet. Det ble i evalueringen også
pekt på at det er ulik kvalitet og tilgjengelighet til
tilbudet rundt om i landet. Ventetiden for
angstbehandling er lang. I Vestfold Telemark er
den ca. ett år, andre steder er den helt oppe i fire
år. Som et ledd i å prøve og redusere ventetiden,
ønsker dagens regjering økt aktivitet og videre

oppbygging. De økte derfor bevilgningene med
80 mill. kroner i 2022. Helsedirektoratet har
videre fått i oppdrag å følge opp det
evalueringsarbeidet som er gjort. Det vil trolig
komme endringer i tilbudet etter hvert for å
skape en mer enhetlig praksis.

Fylkeskommunen har nylig søkt etter flere
tannleger i Vestfold som kunne tenke seg å inngå
et samarbeid med å ta over TOO pasientene etter
angstbehandlingen.  Det samarbeidet ser vi frem
til å etablere fra høsten av.  

Til slutt vil vi benytte anledningen til å informere
om at TOO har en egen nettside tooinfo.no.
Der finnes det mer informasjon om tilbudet og
en rekke videoer om temaet både til
tannhelsepersonell og pasienter. 

Tannleger flest møter ukentlig pasienter som
er tydelig redde, har en tendens til å avlyse,
uteblir, og heller kommer akutt når smertene
blir uutholdelige og skremmende i seg selv.
Disse pasientene er tidkrevende og over tid
øker tannbehandlingsbehovet som gjør
tannlegetimen enda mer skremmende for
pasienten. Da kan det være nyttig å vite om
tilrettelagt tannhelsetilbud – TOO.
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Nykommer og den erfar ne tannlege

-Hva ser du frem til
som tannlege?
Akkurat nå er jeg
tannlegestudent, om
noen uker ser jeg
frem til å ta fatt på
yrket. Gleder meg til
å kunne møte på
mange ulike folk og
hjelpe dem med
deres problemer.
Liker generelt å prate

med mennesker og føler det er givende å kunne
hjelpe. Ved siden av den menneskelige biten, ser
jeg også frem til å ta fatt på alle de praktiske
utfordringene. Virker som en tannlege gjør mye
ulikt i en dag. Man vet vel aldri helt hva som
møter deg.

-Hvorfor Vestfold?
Født og oppvokst her, og ser frem til å flytte
tilbake hit. Mye familie og venner her. Spesielt fint
om sommeren. Muligheter for å være nær sjøen
og kunne løpe en tur i skogen. Absolutt fint sted å
vokse opp og fint sted å fortsette arbeidslivet
også. 

-Hva vil du si til eldre, erfarne tannleger/tips? 
Oppfordrer til å ta imot studenter med åpne
armer og åpne sinn, la dem være med dere,
hospitere, lære av dere, men også lære av dem.
Dette føler jeg har blitt gjort med meg flere
steder. Det er gledelig og motiverende å se at de
fleste er genuint interesserte i faget og at de
alltid er ute etter å utvikle seg. 

-Hva kan du lære av de erfarne tannlegene? 
Det er jo absolutt mye, tenker jeg. Man er aldri
helt utlært. Når man har jobbet en del år, vet man
med erfaring hva som fungerer bra og hva som
ikke fungerer så bra. Tror absolutt at jeg kan lære
en del av dere med mer erfaring, uansett hvilke
aspekter det kan være. 

-Hva vil du si til andre ferske tannleger?
Vær nysgjerrig og interessert. Oppsøk gode,
erfarne tannleger allerede tidlig på studiet. Man
får også gode kontakter som man kan ha gode
forhold til, som kan bidra til økt trygghet som
student og nyutdannet. 

-Du har også vært del av en veldig interessant
masteroppgave. Kan du fortelle mer om denne?
Jeg jobbet med to medstudenter og Bano Singh
som veileder. Vi skulle ha undersøkt sammen-
hengen mellom smak og lukt i forbindelse med
rotfyllinger. Så dukket pandemien opp og stoppet
dette. Vi ble derfor føyet inn i et internasjonalt
samarbeid som Bano var del av. Her skulle de
forske på tap av smak og lukt grunnet COVID-19. 

-Hva kan du lære oss tannleger?
Smak og lukt er jo tett relatert opp mot
odontologi. Det er omliggende strukturer til
munnhulen, vårt område. Det er naturlig å tenke
at lukt og smak er en del av vårt område.
Vi burde vite noe om det, og hvordan vi kan hjelpe
pasienter på best mulig måte. Vi skal jo være
munnhuleleger, vi gjør mer enn å jobbe med bare
tenner. For tannleger er det viktig å vite hvilke
nettverk man har til å følge opp slike pasienter.
Bano er en tannlege som tar imot slike pasienter
for utredning og behandling på UiOs
odontologiske fakultet, ØNH er også noe man
kan henvise til. I mange tilfeller kan lukt trenes
opp igjen. 

Han ble ferdig
utdannet i 1980,
Oslo. Han mener
alltid å ha hatt et
brukbart håndlag for
praktisk arbeid og et
blikk for løsninger på
konkrete arbeids-
oppgaver som man
lett kan se
resultatene av.
Samtidig ønsket han

høyere utdanning. Da var odontologi en
passende kombinasjon. Etter ett år i militæret,
da som militærtannlege i Kirkenes, tre år i
Folketannrøkta i Harstad, tre år i Lillestrøm,
gruppepraksis, kom han i 1987 til Tønsberg. Her
overtok han en praksis fra en pensjonerende
tannlege. I studietiden, ble jeg kjent med min
kone,Ingeborg, som er tannpleier. Siden vi kom
til Tønsberg, har vi to og en tannlegeskretær
jobbet sammen i en «duopraksis». Fra midten av
februar 2022, gikk vi så over til Colosseum. 

-Aslak har deltatt i en del foreningsliv, både lokalt
og sentralt. 

Er det noen spesielle bidrag du vil trekke frem fra
din foreningskarriere?
Jeg vil nok trekke frem at da jeg var leder for
PTL-Vestfold (lokal-laget av PTE, «Private
tannlegers erhvervsgruppe»), og senere
styremedlem i PTE sentralt, så bidro vi aktivt i
prosessen som førte frem til avvikling av
sentraltariffen i 1995. Det lå an til et gryende
opprør om at honorartariffen ikke reflekterte
hvordan kostnadene i privatpraksis hadde
utviklet seg. VI tok da initiativ og kom med
forslag om å få utarbeidet en rapport basert på
regnskapstall som igjen bidro til at PTE sentralt

engasjerte rådgivningsfirmaet Ernst & Young for
å utføre analyser på hvordan inntjeningen var og
hva man burde forvente av avkastningen, basert
på bedriftsøkonomiske prinsipper. Noe av
grunnen til at tariffen var blitt holdt fast ved, var
frykt for statsinnført maksimaltariff med pristak,
som ville virket begrensende for det å drive en
praksis. Etter hvert utviklet det seg et fritt
marked, som vi kjenner det i dag. 

Når jeg tenker lokalt sett, vil jeg trekke frem at
jeg i min ledertid var en aktiv pådriver for å få
etablert en mer offentlig kjent
tannlegevaktordning. Tidligere var vakten basert
på frivillighet blant de private, det var da gjerne
en liste som gikk rundt og ordningen var nok
ikke spesielt godt kjent for publikum. Offentlig
tannhelsetjeneste var heller ikke involvert i
vakten på den tiden. Etter hvert ble det etablert
en fast klinikk som var «Tannlegevakten», og
tannhelsetjenesten engasjerte folk til å besette
vaktene. En slik ordning lever jo som kjent
tilnærmet i samme form fortsatt, men jeg skulle
gjerne sett at det var et tilbud utenom kontortid
på hverdager også.

-Hvordan har det vært å jobbe med din kone, side
om side, i så mange år?
Jobbet sammen siden 1987, begge ferdige i
1980. Jobber fortsatt sammen. Gått veldig greit,
overraskende bra, kan man si. Faglig fint for
begge parter, både tannlege og tannpleier.
Mange tenker at det kan være slitsomt å være så
mye sammen, men ikke her. 

Hei! Jeg er Mathias Gløersen, oppvokst på Eik i Tønsberg. Utenfor skolebenken, har jeg
drevet og driver med orientering. Tidligere friidrett og fotball. 

Fra den nykommende og oppdaterte tannlegen Mathias, beveger vi oss til en svært
erfaren og bekjent tannlege, Aslak Kringlegarden.
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3 på gata
Har du hørt om tannlegen som ble innelåst?

Alle tannleger løser problemer annerledes, det gjelder også når det kommer til hvordan man
skal komme seg ut. 

En kjeveortoped vil ekspandere døren og komme seg ut innen et par år.

En protetiker vil ta avtrykk av nøkkelhullet og støpe seg en nøkkel.

En periodontist vil grave seg en vei ut.

En endodontist vil dirke opp låsen. 

En pedodontist vil snakke med døren til den åpner seg.

En oral kirurg vil bryte seg gjennom den. 

Hva med allmenntannlegen (og tannteknikeren)?

Kamilla Urdal
«Jeg ville spurt kollegaen min om å få låst opp døra fra utsida»

Hilde Hurum
«Siden jeg mener kommunikasjon er utrolig viktig, ville jeg funnet ut om det var noen på utsiden
jeg kunne forhandlet med»

Mathias Gløersen
«Bor med full speed og vannkjøling, stort bor!»

-Hva vil du si til kommende tannleger?
Jeg har vært heldig med yrkesvalget. Til tross
for at jeg har vært tannlege i 42 år, liker jeg
fortsatt yrket og yrket liker nok fortsatt meg. Det
er ikke til å komme forbi at det er et veldig
erfaringsbasert og håndverksbasert yrke, med
god akademisk ballast, så det passet i alle fall
meg godt. 
Omfavn bredden i faget og ikke vær redd,
utfordre deg selv i blant. Det er mange som
tenker at man må spesialisere seg, eller at man
henviser for lett oppgaver man kunne ha utført
selv av komforthensyn.
Dette ikke til forkleinelse for spesialistene – vi
trenger selvfølgelig dem også.

-Hva vil du si til andre erfarne tannleger?
Jeg har nettopp fylt 67, men liker fortsatt å gå på
fagkurs. Rundt 55-60-års alderen, trodde jeg at
jeg skulle bli mett, men der tok jeg feil. Vær alltid
nysgjerrig og åpen for å lære mer. Studenter og
yngre tannleger er også motiverende å jobbe
med, så ta dem godt imot.

-Kan du gi oss et innblikk i din
behandlingsfilosofi?
Tja. Tenker først og fremst hva jeg ville gjort om
det var min egen tann. Og så legger jeg det frem.
Diskuterer løsninger i forhold til helhet og
økonomi. Lytter til pasientens forventninger og
ønsker, kombinert med god faglig informasjon.
Viktig å fortelle pasienten om muligheter, uten å
pushe behandling. Dette er nok meg i et
nøtteskall. 

-Føler du at yrket har endret seg?
Om man tenker tilbake til 1980, så ja.
Tannhelsen er generelt bedre i befolkningen. Før
lagde man flere proteser, dette er mer uvanlig
nå. Implantater er mer aktuelt som løsning nå.
Estetikk og kosmetikk er klart mer fremme i
hverdagen. I Tønsberg, og sentrale
østlandsområder, har konkurransen strammet
seg til med «kamp» om pasientene. Man ser
også at markedet kommersialiseres mer og at
kjedene trer sterkere frem og markedsfører seg
i større grad. 

-Hvem skal ta over etter deg?
Ikke på noen annen måte enn at det bør være en
yngre tannlege, naturlig nok. Noe av den største
kunnskapen man kan få i yrket er ved å ha sett
sine egne pasienter gjennom mange år. Jeg har
holdt på over et lenger perspektiv, over 35 år.
Det har nok gjort at jeg har utviklet et mer
nyansert syn på hva som kan være grei
behandling, utover det helt streite, boklige,
universitetssynet på alle ting, finnes mange
nyanser som man finner ut av. 

-Vil du være aktiv også etter du eventuelt
pensjonerer deg?
Nei, blir nok i liten grad. Ingen naturlige fora som
finnes for det formålet. Blir nok mer av å dyrke
fritidsinteresser; som å spille golf eller være
med familie. 
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OM STYRET

Lokalforeningen består av NTFs ordinære
medlemmer i fylket og de av NTFs passive
medlemmer som ønsker å være medlem av
lokalforeningen.

I tillegg kan lokalforeningen ha æresmedlemmer
og korresponderende eller inviterte medlemmer
som innvoteres ved vedtak i lokalforeningens
organer. Vestfold tannlegeforenings formål er å
knytte distriktets tannleger nøyere sammen og
virke til standens fremme ved avholdelse av
foredrag, diskusjoner og støtte arbeidet for en
bedre tannhelse. Vestfold Tannlegeforeningen
har både klagenemnd, et klagetilbud for
pasienter, og kollegahjelp, et lavterskeltilbud for
kolleger som har det vanskelig, med mer. 

Lokalforeningen inviteres av NTF regelmessig til
arrangementer der begge parter kan skape
innflytelse på hverandre. Dette skjer
hovedsakelig via Representatskapsmøtet,
ledermøtet, forum for tillitsvalgte,
tariffkonferansen, næringspolitisk forum,
lønnspolitisk forum, forum for etterutdanning,
samt seminar for klagenemnder og
kollegahjelpere. Om man ønsker forandringer i
Tannhelsenorge, kan man derfor gå via styret
som tar dette videre til NTF. 

Vestfold tannlegeforenings styre består av:
Leder, nestleder, sekretær, kasserer, fagleder og
informasjonssekretær, samt en representant for

UTV (utvalg av tillitsvalgte for offentlig sektor).
Til styret velges også et varamedlem.
Representanten for UTV stiller med personlig
varamedlem.

Vestfold tannlegeforening, eller VTF fort kort, er en av Den norske tannlegeforeningens
(NTF) 21 lokalforeninger. NTFs visjon innebærer blant annet dyktige og tilfredse
medlemmer, og fornøyde pasienter i en befolkning med god oral helse.

Ali, Ingvild, Ranveig Roberg (tidligere tillitsvalgt) og Faruk
sørger for at VTF representeres sterkt

Vestfold Tannlegeforening (VTF)

Faruk Surbehan
Leder

Født og oppvokst i Oslo,
men senere bosatt i Larvik.
Utdannet fra UiO i 2013. Har
siden jobbet ett år offentlig
og fra den tid til nå privat.

Jeg ble valgt til VTF-leder i 2015 og siden blitt
der. Har tidligere sittet i Studentparlamentet for
medisin- og odontologistudentene. Jeg gledes
veldig over yrket sitt og nyter å gjøre hele
behandlingsspekteret.

Fun fact:
Kan lage sko for hånd, helt fra scratch!

Hanne Aabø Aasen
Sekretær

Mitt navn er Hanne Aabø
Aasen. Jeg er 30 år og
kommer fra Nøtterøy.

Jeg har vært tannlege i fem
år og sittet i styret som sekretær i VTF i alle de
fem årene. Bortsett fra noen få måneder i DOT
har jeg jobbet på Kaldnes i Tønsberg siden jeg
ble uteksaminert fra universitetet i Krakow i
2017. Det er et privilegium å få jobbe med så
flinke tannleger, sekretærer og tannpleier som
det er på Kaldnes, og da jeg fikk overta etter
selveste tannlege Steinar Matre vinteren
2019/2020 ble jeg virkelig verdens heldigste!

På fritiden liker jeg å pusle i hagen, leke med
venner, sove middagslur og skrive referater fra
styremøter i VTF. Av personlig talenter kan det
nevnes at jeg pleide å være ganske flink i
dressurridning for 15 år siden, og jeg kan nå
tunga opp til nesa.



3736

Ingvild Borgeraas
Tillitsvalgt

Jeg er tannlege på torget i
Larvik, vært tannlege i ca
20 år og jobbet offentlig og
privat. Gift med Jan og
mamma til tre ungdoms-

skolegutter. Vært tillitsvalgt i NTF over ganske
mange år, både i Oslo og Vestfold, sittet i
Hovedstyret de siste fire årene.
I VTF er jeg nestleder, dvs. holder Faruk litt i
ørene, og har blant annet ansvar for utstillere på
Farriskurset og organiseringen av
generalforsamlingen.
Av det som kan være gøy med å være i styret, vil
jeg trekke frem kollegialt samvær med fine og
flinke kolleger som liker å få til mye positivt for
alle oss tannlegene i Vestfold!

Fun fact: Vært Barne-TV-tannlege i 2002/2003.

Axel Hopstock
Kasserer

Jeg jobber privat på
Nøtterøy Tannhelse og har
vært tannlege fra 1977,
jobbet da 2 år i forsvaret før
det ble 21 år privat i

Kragerø. I løpet av de årene var jeg medarrangør
på lokale kurs, og satt i styret i TTF. Jeg gikk
også på BI og ble bedriftsøkonom.
Kom til Nøtterøy i 2000 som tannlege ved Volvat
Medisinske Senter. Volvat trakk seg ut i 2007, og
vi opprettet da Nøtterøy Tannhelse.
Har jobbet med alle deler av faget, og har hatt
spesiell interesse for bittfysiologi og kirurgi.

Har vært kasserer i VTF siden 2010. Tenkte nok
at en maks-grense på mitt styreverv skulle være
10 år, men slik har det altså ikke blitt.
Pandemien har litt av skylden for det, men
samtidig føles det fortsatt meningsfylt å gjøre en
innsats for fellesskapet. Og veldig hyggelig å
gjøre det sammen med en så fin gjeng som VTFs
styre er. Det er vanskelig å sette strek, men
antagelig snart på tide.

Cato Nordahl
Fagansvarlig

En liten presentasjon av
meg: Er utdannet fra UIO
1990. Har jobbet ett år i det
offentlige , ellers har jeg
vært i det private enten som

klinikkeier eller som assistent. Har drevet egen
klinikk i Larvik, i snart 25 år. Har også jobbet ca.
tre år i utlandet, og til og med vært instruktør på
Tannlegehøyskolen i to år.  Bor nå i Norges
smilehull, Stavern, med kone og to barn.
Har vært så heldig å være fagansvarlig i VTF i ca.
7 år. Det er sosialt og hyggelig, og jeg anbefaler
alle å ta et engasjement i foreningen. 

Hans Erling Skallevold
Infosekretær

Uteksaminert tannlege i
2019, og arbeider klinisk
flere steder. Jeg er et
prosjektmenneske i flyt og
er aktivt involvert i

forskning, brenner for studentlivet (spesielt
odontologistudenter) og mye annet. For tiden
jobber jeg aktivt med etterutdanning for
tannleger i NTFs sekretariat, men ønsker også å
gjøre en forskjell i tannlegenes grunnutdanning. 
Fun fact: I fjor ble jeg satt i covid-karantene i
Thailand, noe som førte til både avis- og TV-
intervjuer, og bidro muligens til en lovendring.
Sånn sett kan jeg ha bidratt til at det ble lettere
for turister å unngå karantene i Thailand i
perioden 2021-2022, men jeg ble fortsatt
sittende ut hele karantenen. 
Som informasjonssekretær arbeider jeg følgelig
med opplysnings- og informasjonsformidling,
som per nå hovedsakelig omfatter Dens in
Mente.
Å være i styret er et givende verv. Det er en
veldig morsom og faglig imponerende gjeng med
massevis av erfaring. Det er spennende å få
være med å utvikle tilbud for medlemmene. Jeg
oppfordrer flere til å involvere seg med styret og
foreningen for å skape et bedre miljø. Spesielt er
dette verdifullt for ferske tannleger for å få god
innsikt i tannlege-Vestfold, et godt kontaktmiljø
og trygg start på tannlegekarrieren. 

Maren Risvær
Varamedlem

Jeg er født og oppvokst i
Bergen, studerte i Oslo og
jobber i Larvik. Jeg ble valgt
inn i styret i VTF på GF i
2008. Begynte som

sekretær, før jeg var vara en kort stund. Ble
infosekretær i en del år, før jeg var ute ett halvt
år, tilbake som infosekretær, og er nå vara igjen.
Det er spennende å være med å påvirke hva som
skjer i foreningen, og å vite hva som skjer.
Jeg er glad i sjø og båtliv etter en oppvekst i
fjærekanten. Har de siste årene blitt veldig glad i
fjellet og er ofte på hytten vår i Telemark.
Ellers så er jeg blitt farmor for 15 mnd siden.
Lykke!

Oppdatert liste over kontaktpersoner:

Ali R. Karagöz
UTV-leder

-Hvem er du?
Jeg er UTV-leder, altså
hovedtillitsvalgt for
tannleger i DOT i
fylkeskommunen. Jobber til

daglig på Sande Tannklinikk.
-Fun fact?
Elsker både gulost og brunost, gjerne opp på
hverandre på knekkebrødet.
-Funksjon i styret?
Sitter som UTV-leder og er de offentlig ansattes
stemme i styret da vi for tiden ikke har andre
representanter fra det offentlige.
-Hva er gøy med å være i styret?
Gøy å delta i foreningsarbeidet, få med seg hva
skjer blant privatpraktiserende tannleger og ikke
minst være med å påvirke kursinnhold sammen
med en hyggelig gjeng.
Håper jo selvsagt at flere fra det offentlige vil
sitte i styret eller ta på seg andre verv for
lokalforeningen vår 😊

Samt UTV-leder: 
Ali R. Karagöz; ali.riza.karagoz@vtfk.no ; 97468638 ;Vestfold og Telemark
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Vær med å forbedre vårt Dens in Mente på
nettskjema.no/a/densinmente

Si ditt for et bedre tannhelse-Vestfold! 



Returadresse:
Øvre Fjellvei 8C
3121 Nøtterøy


