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Høsten er godt i gang, og vi 
tannleger går en spennende og 
innholdsrik høst i møte. 
Det er mye å glede seg til i tillegg 
til å sparke i løvet og oppleve 
flotte farger i fjellet. Landsmøte 
står for tur og i år har vi meldt på 
hele klinikken for å inspirere de 
ansatte, og vise frem mangfoldet 

innenfor odontologien, de nye teknikkene, og vise 
frem vår viktige betydning som en del av helsesekto-
ren.

Tannhelseutvalget er opprettet og det er stor forvent-
ning til hva de vil komme med av forslag til en ny 
tannhelsereform. Det er viktig at Tannlegeforeningen 
er tatt med i dette arbeidet, og vi som medlemmer 
oppfordres til å komme med synspunkter og forslag. 
Kom med forslag til oss, og vi vil formidle de videre! 

Det virker som om regjeringen har skjønt at vi er en 
viktig del av helsetjenesten, og at vi innlemmes i den, 
og da er det viktig at vi prøver å løfte blikket og utfor-
dre oss selv i hvordan vi vil forme den beste tannhel-
setjenesten med tanke på finansiering, tilgjengelighet, 
og til det beste for pasienten. Men vi som behandlere 
skal fortsatt kjempe for den friheten vi har i et liberalt 
yrke med mulighet til å påvirke vår arbeidshverdag. 
Det ligger i kortene at pasientene skal få en eller an-
nen form for tilskudd til tannbehandling som skal 
bidra til å utjevne sosiale og geografiske ulikheter, 
og jeg mener det er et viktig prinsipp at pengene må 
følge pasienten, slik at det er et reellt behandlervalg, 
og så blir det en diskusjon om hvilke grupper som 
nødvendigvis bør følges opp av en offentlig instans, 
men kanskje med hjelp av den private helsetjenes-

ten som kanskje kan konkurrere med effektivitet og 
kvalitet. Er det snakk om å få ulike pasientgrupper 
på anbud? Og hvordan kan evnt en enkeltstående 
klinikk prise seg i konkurranse med større tannlege-
kjeder? Det er mange spørsmål som dukker opp ved 
en slik problemstilling.

Som tannlege liker jeg godt å følge pasienten gjen-
nom hele livssyklusen, fra de er unge voksne til de blir 
fulgt av foresatte fordi de har kommet i en situasjon 
der de ikke klarer seg selv. Kanskje er de blitt demen-
te, men husker faktisk tannlegen sin og føler trygghet 
ved å kunne komme til en behandler som har kunn-
skap om deres historie, og dermed kan gi den beste 
behandlingen for denne pasienten. 
Det gir en variert arbeidshverdag med innslag av de 
fleste fagdisipliner, noe som gjør odontologien spen-
nende for meg. Jeg håper at en ny tannhelsereform 
kan ta hensyn til det, og at det ikke blir strengt regu-
lerte behandlingsgrupper hvor pasienten opplever at 
de må skifte mellom offentlig og privat helsetjeneste, 
men at evnt stønad følger pasienten.

Finansiering er viktig, og det er et stort arbeid som 
må gjøres med HELFO-refusjoner og lovverket der-
som HELFO skal bestå. Med økt finansiering følger 
også økt kontroll og evnt prisregulering.
Dette blir viktige diskusjoner vi bør ha fremover, og 
jeg håper vi får anledning til å diskutere dette på 
landsmøtet, ledermøtet og på våre lokalforenings-
kurs , og Klækkenkurset som jeg gleder meg stort til!

Ha en riktig fin og innholdsrik høst!
Håvard Mandt
Leder BTF

Kjære medlemmer

Møtekalender
Forestående møter Buskerud tannlegeforening
Torsdag 24/11-22, Scandic Hønefoss, Kongens gate 3, Hønefoss 
Tema: Avtagbar protetikk og kombinasjonsprotetikk 
Foreleser: Anders Brennhovd.

Fredag 10/2-23 og lørdag 11/2-23, Klækken hotell, Hønefoss 
Tema: Kliniske problemstillinger relatert til adhesiv teknikk og kompositt 
Forelesere: Tom Paulseth, Arne Lund og Torgils Lægreid.
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Kliniske problemstillinger relatert til adhesiv  

teknikk og kompositt 

Gjennom to dager vil det svært klinisk rettede kurset 
ta grundig for seg utfordringer, muligheter og 

begrensinger knyttet til kompositt og minimalinvasiv 
tannbehandling 

Målgruppe 
Tannleger 

Tidspunkt 
10.-11. februar 2023 
Fredag 10. februar 2023 fra kl 10.00 til 17.00 
Lørdag 11. februar 2023 fra 09.00 til 13.00 
Registrering fra kl 09.00 fredagen 

Sted 
Klækken hotell, Hønefoss 

Kursavgift 
Kr 2100 
Etter påmeldingsfristen kr 2600 

I tillegg til kursavgiften kommer: 

Enten: Overnatting (inkludert pausemat/drikke, lunsj fredag, 
festmiddag fredag kveld samt frokost lørdag) 
Enkeltrom kr 2195 per person 
Dobbeltrom kr 2095 per person 

Eller: Dagpakke (inkludert pausemat/drikke og lunsj fredag) kr 
695 per person for de som ikke overnatter 

Dette registreres sammen med påmelding og gjøres opp direkte 
med hotellet 

Klækkenkurset 2023 
KOMPOSITTKAMERATENE

BUSKERUD TANNLEGEFORENING 

Tom Paulseth 
Tannlege privat  

praksis 

 Instruktørtannlege 
UiB 

Arne Lund 
Tannlege privat 

praksis  

Torgils Lægreid 

Tannlege privat 
praksis 

1. amanuensis UiB 
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Vi følger NTF sine regler for avbestilling 

Påmelding 
https://www.deltager.no/event/klaekkenkurset_2023_10022023 

Påmeldingsfrist 
9. desember 2022 («early bird»)  
Førstemann til mølla. Begrenset antall plasser på 
festmiddagen 

Nærmere opplysninger 
Kontakt kurskontakt: Christine Dæhli Oppedal 
e-post: btfkurskontakt@gmail.com 
mobil: 477 52 564 

KOMPOSITTKAMERATENE 
«Komposittkameratene» består av Tom Paulseth, 
Arne Lund, Torgils Lægreid, med professor og 
biomaterial-orakel Nils Roar Gjerdet som fjerde 
medlem. Med base i Bergen og utspring fra Institutt 
for klinisk odontologi ved UiB har de jobbet 
sammen i mange år med kursvirksomhet, 
litteraturgjennomgang og forskning. 
Hovedinteressen har hele tiden vært 
adhesivteknikk og kompositt, med en minimal 
invasiv filosofi som bakteppe.  

Til Klækken-kurset 2023 vil de tre førstnevnte 
(Tom, Arne og Torgils) komme. 

Tom Paulseth ble ferdig utdannet tannlege ved UiB 
i 1993, og har siden jobbet i privat praksis. Han har 
også i over 25 år jobbet som instruktørtannlege ved kariologi-avdelingen i 
Bergen. Har i nesten like mange år drevet en omfattende foredragsvirksomhet 
relatert til restorativ odontologi.  

Arne Lund ble ferdig utdannet tannlege ved UiB i 1991, og har siden jobbet i 
privat praksis i Bergen. Har også jobbet som instruktørtannlege ved UiB. Har 
en omfattende foredragsvirksomhet relatert til restorativ odontologi.  

Torgils Lægreid ble ferdig utdannet tannlege ved UiB i 1997, og har siden 
kombinert privat praksis med jobb ved UiB, først som instruktørtannlege, 
deretter førsteamanuensis. Forsvarte sin doktoravhandling om store 
komposittfyllinger i 2011. Har en omfattende foredragsvirksomhet relatert til 
restorativ odontologi. 
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Høsten er ankommet og selv 
om det er mørkere ute, så er 
det viktig å nyte de vakre far-
gene som lyser opp i naturen. 

Denne høsten er det også store 
muligheter for å skaffe seg mer 
kunnskap og læring gjennom 
landsmøtet og BTF-møte, så 

benytt dere av disse mulighetene. Og i det kom-
mende året, håper jeg at vi treffes på Klækken .

Høstens utgave av BTF-bladet inneholder litt mer 
lesestoff enn forrige utgave. Hva er vel bedre enn å 
sette seg under et varmt pledd i godstolen og nyte 
det nye BTF-bladet?
God lesing og god høst!

Med vennlig hilsen Kiran Jhooti
Nestleder BTF og redaktør for BTF-bladet
Mail: Nestleder.btf@gmail.com

Redaktøren har ordet. 

Kjære Kolleger

Drammen Oralkirurgi • Torgeir Vraasplass 6, 3044 Drammen 
Telefon: 32 27 67 50 • E-post: post@drammenoralkirurgi.no

Over 25 års erfaring med de fleste 
implantat systemer på markedet 
Kompetanse på problemløsning

• Spesialist oralkirurgi
 Kjetil Misje
 Gudmundur Bjørnsson

• Kjeve og ansiktsradiolog
 Ingibjørg Benediktsdottir
 CBCT svar innen 24 timer

• Godkjent for implantat
 protetisk behandling

Se vår
Facebook-side

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.
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Foredragets navn: 

«Kombinasjonsprotetikk».

MØTEINNKALLING
Buskerud tannlegeforening 
innkaller til BTF medlemsmøte 
Torsdag 24. November kl 19:00-21:30

Scandic Hønefoss
Kongens gate 3, Hønefoss

Registrering av NTF medlemsnummer fra kl 18:30. 
Det blir enkel servering av mat/ drikke i pausen.

JOBBER NÅ:
– Ansvarshavende/instruktørtannlege, 
 Avdeling for protetikk og bittfunksjon, 
 Det odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo,  
 2022-

–  Klinikkeier/tannlege Flattum Tannlegesenter,   
 Hønefoss, 2004-

 PUBLIKASJONER:
 Benoppbygging før implantatinnsetting 
 – overlevelse og suksess 
 (Nor Tannlegeforen Tid 2020; 130: 796—805)

Foredragsholder:
Anders Brennhovd, 
tannlege og spesialist 
i oral protetikk

Info om foredragsholder:
UTDANNELSE:
– Cand.odont, Universitetet i Oslo, 1998-2003
–  Klinisk veiledning i odontologi, universitets-  
 pedagogikk, Universitetet i Oslo, 2014-2015
–  Spesialist i oral protetikk, Universitetet i Oslo,   
 2017-2020

TIDLIGERE JOBBERFARING:
–  VAB-tannlege (vernepliktig akademisk befal),   
 Skiold sykestue/Troms Garnison, Målselv, 2003
–  Assistent-tannlege, Tannlegesenteret Bergråd-  
 veien, Oslo, 2004-2014
–  Klinisk veileder/instruktørtannlege, 
 Det odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo,  
 2014-2017
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NTFs egne podcast 
- Odontopoden

Målet med Odontopoden er å diskutere, opplyse 
og løfte viktige saker innen odontologi og munn-
helse. Tematikk er bl.a. tannhelsepolitiske saker, 
folkehelse, fag og arbeidsliv.
President i Tannlegeforeningen, 
Heming Olsen-Bergem, er fast gjest.

Episodene finner du på Spotify eller 
Apple Podcasts.

- Hvordan kom dere 
på idéen om å lage en 
podcast om tannhelse?

Tanken om å ha en podcast har vært aktuell i 
mange år, men det var først når pandemien slo til 
at man virkelig så behovet for et slikt kommuni-
kasjonsprodukt. Da så tidligere president Camilla 
Hansen Steinum til og min forgjenger Øyvind 
Berdal muligheten for å få podden opp å gå. Og da 
gikk det også ganske fort.

- Hvem vil være eller ER din drømmegjest til spal-
ten?

Jeg tenker nok at å ha helseministeren på besøk i 
podden hadde vært flott. MEN! Kanskje å vende 
nesen ut av Norge og se til NTFs europeiske  
papraplyorganisasjon CED eller til og med få noen 
fra Verdens helseorganisasjon hadde vært utrolig 
bra. Et skup uansett. 

- Hvilke muligheter finnes i lokalforeningene til å 
fremme politiske tannhelsespørsmål?

Det er stort rom for lokalt politisk engasjement 
innenfor rammene av NTFs prinispprogram, ved-
tekter, arbeidsprogram og policydokument.  
Jeg hadde elsket det om lokalforeningene begynte 
å jobbe mer politisk og vil selvfølgelig hjelpe til der 
det er mulig. Lokalforeningen er nærmere tann-
helsetilbudet og burde bruke muligheten for å  
påvirke dette.

- Har odontopoden tilhørere fra andre enn 
tannleger?

Godt spørsmål. Aner ikke omfanget, men jeg får 
meldinger fra folk som definitivt ikke jobber i tann-
helsetjenesten. Men jeg tror de aller fleste jobber 
med dette og er tannleger.

- Hvilke problemstillinger mener du er de viktigste 
for tannleger og tannhelsen fremover?

Jeg tenker at all den tid så mange snakker om å 
sette munnen tilbake i kroppen, og at tannhelse 
skal være som alle andre helsetjenester, så må man 
tenke godt og lenge på hva det har å si for hele 
tjenesten. Det er mye penger i systemet, og mere 
kan det trolig bli, men det er organiseringen som er 
nøkkelen. Det å koble tannhelsen sammen med 
resten, både helsetjeneste og andre tjenester er 
viktig. Samhandlingen har vært for dårlig og kan 
åpenbart blir bedre, men hva skal til? Det må vi 
finne svaret på.

NTFs egne podcast - Odontopoden

Intervju med Christian Pollock Fjellstad.
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Møtet ble innledet av at BTF-leder Håvard Mandt 
ønsket de ca 40 oppmøtte velkommen. 
Tema for kurset var «Nese, bihule, og odontogene 
infeksjoner», og kursholdere var øre-nese-hals-spe-
sialist Håvar Løseth og oralkirurg Else K B Hals. 

Kursholderne begynte med å presentere seg selv, 
før Hals gikk gjennom odontogene infeksjoner, 
illustrert med kliniske bilder og røntgenbilder fra 
aktuelle kasus. Antibiotikaprofylakse er fortsatt 
svært aktuelt på mye kirurgi, men med stadig øken-
de resistens, kan det bli aktuelt å screene pasienter 
før dette preoperativt.

Else Hals brukte flere flotte iIllustrasjoner hentet fra 
den nye læreboken «Nordic textbook og oral and 
maxillofacial surgery».

Retningslinjene for antibiotikabruk ved odontogene 
infeksjoner og som profylakse ble gjennomgått, 
med referanse til de nasjonale retningslinjene. 
Apocillin 1g x4 i 5 dgr er fortsatt førstevalg, og kan 
suppleres med Flagyl (uten seponering av Apocillin) 
hvis Apocillin ikke har hatt effekt etter 5 dager.

En hovedkilde til odontogene infeksjoner er apikal/
marginal periodontitt og pericoronitt. Når spred-
ningen er i munngulvet, og thrachea klemmes, kan 
det bli vanskelig å puste. Løseth forklarte deretter 
om tracheostomi, som er et tiltak for å sikre luft til 
pasienten. Andre spredningsveier ble også forklart. 
På grunn av bl.a. Bisfosfonater, har medikamentre-
laterte osteomyelitter blitt mer vanlige.

Løseth tok deretter over med temaet «Nese, Bihuler 
og odontogene infeksjoner», der det ble åpnet med 
en gjennomgang av nesens anatomi og fysiologi. 
Ved gjennomgangen av anatomien til nesemuslin-
gene, tok Løseth opp problemet med Otrivin-mis-
bruk, og hvordan man behandler konsekvensene av 
dette. Deretter ble operativ behandling av kronisk 
tett nese gjennomgått, avsluttet med et lite oppgjør 
med avbrenning av nesemuslinger. Alae(nesevinge)-
insuffisiens er en kilde til apne og snorking, og 
tannlege bør kunne observere dette, da operasjon 
av eller bøyle på nesevingene kan løse pasientens 
apne-problem uten ytterligere behandlingsbehov.
Det ble deretter vist videoer av kirurgisk korreksjon 
av skjevt neseseptum, og korreksjonskirurgi etter 

tidliger mislykket nesekirurgi. Tannsmerter er rela-
tivt vanlig postoperativt etter nesekirurgi, da hevel-
se ofte gir press mot apex på overkjeveincisiver, og 
smertene kan vare i ca en måned. Ved nerveskader 
kan smertene vare opp mot ett år.

Etter en kort pause ble anatomien og fysiolo-
gien til bihuler gjennomgått. Bihulene grenser til 
svært mye forskjellig vev, og mange sykdommer 
kan derfor manifestere seg i bihulene. Løseth gikk 
gjennom akutt, kronisk og odontogen sinusitt. 
Akutte sinusitter kan være både virale og bakterielle 
av opphav, men begynner ofte med viral sinusitt. 
Tettheten som følger gir slimretensjon og sekundær 
bakterieinfeksjon. Kroniske sinusitter starter gjerne 
med pollenallergi, eller kommer fra arvelig betinget 
slimhinnefortykkelse. Hvis det er trange eller tette 
passasjer i bihulene som er kilde til betennelse, kan 
dette behandles kirurgisk. Det ble vist opptak og 
ct-bilder av en operasjon der åpningen til maxillar-
sinusen ble utvidet.

Odontogene sinusitter er en stor pasientgruppe, 
der pasientene ofte faller mellom to stoler. Dette 
fører gjerne til en del ekstra utredning uten kor-
rekt diagnose, før pasienten får riktig diagnose og 
behandling. Saltvannskylling, steroider og tannbe-
handling er førstevalg av behandling, og operasjon 
er aktuelt når annen behandling ikke fører frem. 
Kommunikasjonen mellom sykehus og tannlege 
kan av og til være krevende, og det er ikke alltid 
pasientene oppsøker tannlege for behandling.

Løseth gikk så gjennom odontogene bløtdelsin-
feksjoner på hode og hals, med kliniske bilder av 
forskjellige infeksjoner. Nekrotiserende fascitt er 
potensielt livstruende, spesielt hvis det rammer helt 
ned til mediastinum, eller fører til sepsis. Denne 
sykdommen har lav insidens, og er enten polymi-
krobielle eller monomikrobielle. Behandling og dif-
ferensialdiagnoser ble gjennomgått. Det ble også 
vist en kasustikk, også tatt opp i Tidende i 2009 
(Galteland et al)

Kurset ble avsluttet med faglige spørsmål fra salen.

Referent: Hallgeir Ulsaker

Referat fra medlemsmøte 8.9.2022
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Spesialistklinikken 
Union Brygge

Tannlege Jon Flinth Vatne, spesialist i periodonti  

Tannlege Thomas Norum, spesialist i periodonti  

Tannlege Christine Dæhli Oppedal,  
spesialist i oral protetikk  

Tannlege Eva Gustumhaugen, 
spesialist i oral protetikk 

Tannlege Mirna Farran,  
spesialist i oral kirurgi og oral medisin  

Tlf: 974 74 300  
Grønland 40, 3045 Drammen  

post@spesialistklinikken-ub.nhn.no  

SPESIALISTER I PERIODONTI,  
ORAL PROTETIKK OG ORAL KIRURGI/ 

ORAL MEDISIN  

PERIODONTI - ORAL KIRURGI/ ORAL MEDISIN -ORAL PROTETIKK 
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SPESIALISTKLINIKKEN UNION BRYGGE 
Henvisningspraksis for periodonti, protetikk og oral kirurgi 

ORAL KIRURG MIRNA FARRAN 
-tar i mot henvisninger fra september 2020- 

Spesialistklinikken Union Brygge 
Grønland 40, 3045 Drammen 

Tlf: 974 74 300 

post@spesialistklinikken.ub-nhn.no 

spesialistklinikken-unionbrygge.no

Vi utvider vårt tilbud og får nå økt kapasitet  
innenfor fagfeltet oral kirurgi! 

Mirna Farran er utdannet oral kirurg fra Universitet i Bergen. Hun har de 
siste årene jobbet ved Rikshospitalet  

og i privat praksis i Oslo.        
Fra september 2020 skal hun jobbe ved kjevekirurgisk seksjon ved 

Drammen sykehus kombinert med jobb i privat praksis. 
Vi ser frem til samarbeidet!

HENVISNINGER SENDES TIL:
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SPESIALISTKLINIKKEN UNION BRYGGE 
Henvisningspraksis for periodonti, protetikk og oral kirurgi 

SPESIALIST I ORAL PROTETIKK EVA GUSTUMHAUGEN 
-tar i mot henvisninger fra august 2021- 

Spesialistklinikken Union Brygge 
Grønland 40, 3045 Drammen 

Tlf: 974 74 300 

post@spesialistklinikken.ub-nhn.no 

spesialistklinikken-unionbrygge.no

Vi utvider vårt tilbud og får nå økt kapasitet  
innenfor fagfeltet oral protetikk! 

Eva Gustumhaugen er utdannet spesialist i oral protetikk fra Universitet i 
Oslo i 2012. Hun har de senere årene jobbet som spesialist ved 
Kirurgiklinikken og ved Spesialavdelingen ved Den Offentlige 

Tannhelsetjenesten i Oslo. Eva har også vært ansvarshavende tannlege ved 
avdeling for protetikk og bittfunksjon ved Universitet i Oslo i tillegg til å 

være en aktiv kursholder. 
 Vi ser frem til samarbeidet! 

HENVISNINGER SENDES TIL:
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18/8-22 arrangerte Buskerud Tannlegeforening en utflukt for sine 
medlemmer til Kongens utsikt (Hønefoss), med påfølgende middag på 
Kleivstua. 

Det var mulig for medlemmene å ta med seg ledsager, og noen få 
benyttet seg av dette. Rundt 40 medlemmer trosset regnværet, og var 
med på denne hyggelige sammenkomsten.

Tross dårlig vær og mangelfull utsikt fra utsiktspunktet, ble arrange-
mentet likevel en suksess. Det var disket opp til en herlig 3-retters 
middag med tilhørende drikke på Kleivstua, og det var god stemning 
fra ende til annen. 

BTF vurderer å arrangere flere slike turer i fremtiden; 
det er en fin møteplass og avbrekk fra hverdagen.

Tur til Kongens utsikt og Kleivstua.
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Usynlig
tannregulering

Orthodontisk skinne behandling

Fordeler med AirNivol
•  All planlegging gjennomført av kjeveortoped.

•  Pålitelige resultater.

•  Enkel rådgivning direkte med kjeveortoped.

•  Ingen begrensninger.

•  Bruk med fordel intraoral skanner.

•  Vi tilbyr gratis online sertifiseringskurs.

Allerede align sertifisert?
Da er du klar for AirNivol, ta kontakt.

 Formidling og norskproduksjon av tannteknikk

Leie fra kr 3.150,-/mnd. inkl. mva.........................................................................................................

Kontant pris kr 199.900,- inkl. mva.........................................................................................................

Redusert pris 169.000,-* inkl. mva.........................................................................................................

Leddavtale, 9 stk. arbeid/mnd. i 36 mnd.........................................................................................................
*Ta kontakt for mer informasjon.

Leie fra kr 2.395,-/mnd. inkl. mva......................................................................................................................

Kontant pris kr 169.000,- inkl. mva......................................................................................................................

Redusert pris 129.000,-* inkl. mva......................................................................................................................

Leddavtale, 7 stk. arbeid/mnd. i 36 mnd......................................................................................................................
*Ta kontakt for mer informasjon.

For mer informasjon kontakt:

Ola Vikingsson
Telefon: 94 13 58 92

ArtiScan P2 inkl laptop

Intraoral skanner med  
alle de funksjoner du  
trenger på klinikken.

•  Artificial intelligence teknologi
•  Krystallklare preparasjonsgrenser
•  Liten og nett skanner
•  Ingen lisenser
•  3 års garanti
•  STL og PLY filer

ArtiScan P2
Mobility+

Ny pris, samme
skanner
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Håvard Mandt K: Tannlegekompaniet AS
Leder  Kong Ringsgate 1, 3510 Hønefoss Tlf: 32 12 14 05 
 P: Froksmoen 2, 3512Hønefoss Mob: 915 46 607
                    btfleder@gmail.com

Kiran Jhooti K:  Tenners Venner AS
Nestleder  Vårveien 24, 3024 Drammen Tlf: 32 82 38 30
 P: Hestengbakken 7, 3047 Drammen Mob: 922 30 042
 nestleder.btf@gmail.com

Hanne Bjerke Forbord K:  Tannlegene Nohre AS, 
Sekretær  Sundgata 2, 3510 Hønefoss Tlf: 32 12 28 26
 P: Hovseterveien 56 B, 0768 Oslo  Mob: 980 97 635
 btf.sekretaer@gmail.com

 
Sura Nur Koca K:  Kongsberg tannklinikk, 
Kasserer  Gunnar Hvashovdsvei 12, 3611 Kongsberg Tlf: 32 86 83 00
 P: Farmen Øvre 7,3024 Drammen Mob: 966 82 059 
 btf.kasserer@gmail.com

Christine Dæhli Oppedal K: Spesialistklinikken Union Brygge AS,  
Kurskontakt  Grønland 40, 3045 Drammen  Tlf: 974 74 300
 P: Niels Leuchs vei 6, 1361 Østerås Tlf: 477 52 564
 btfkurskontakt@gmail.com

Birgit Moen Flatåker K:  Krokstadelva tannklinikk 
UTV-representant  Bruveien 12, 3055 Krokstadelva Tlf: 32 23 12 69
 P: Dovregubben 2, 3055 Krokstadelva  Mob: 971 58 511
 birgitf@viken.no

Marianna Sætre Halland K:  Ringerike tannklinikk
Varamedlem  Stangs gate 9, 3510 Hønefoss  Tlf: 32 12 65 02
 P:  Fekjærveien 120, 3530 Røyse Mob: 975 30 483
 mariannah@viken.no

BTF-STYRET 2022


