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Kontaktpunktet er medlemsbladet for Sør-Trøndelag tannlegeforening 
Ansvarlige redaktører er leder Anne Kristine Solheim og infosekretærer Lise Hagen og Siri Ljøkjel (vara).  
Opplag: ca. 280 
Trykk: Heimdal trykkeri 
Innleveringsfrist neste nummer: 1.juni 
Forside: Vinter i Rennebu, Siri Ljøkjel. 

Redaksjonelt 
Hei, da har vi fått æren av å ta over stafettpinnen etter Tuva og Totto. – Tusen takk 
for det, store sko å fylle. Vi tar på oss oppgaven med godt mot og gleder oss over å 
kunne presentere årets første nummer. I anledning 125 års-jubileet ønsker vi å vise 
fram våre fire, flotte æresmedlemmer. Først ut er Anne Grethe Beck Andersen, så 
vi har vært så heldig å reise til vakre Røros for å besøke henne. Ellers i bladet kan 
dere oppdatere kunnskapen med referat fra vinterkurset, bli litt bedre kjent med et 
par andre kolleger, samt finne oversikt over årets møter. 

Hilsen Siri Ljøkjel og Lise Hagen 
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Leder 
Kjære venner og kolleger, 
 
Gratulerer med jubileet! 
I år blir Sør-Trøndelag tannlegeforening 125 år, og det skal feires. 
Det første man kanskje vil merke ved feiringen, er at vi har fått ny logo. 
Vi har fått oppjustert, modernisert og forenklet Apollonia en del, og brukt lang tid 
på å komme frem til den endelige logoen. Vi har rådført oss med æresmedlemmer 
først, og så vist henne frem på forskjellige arrangementer for alle medlemmer 
etterhvert, tatt i mot tilbakemeldinger og justert. 
 
Mange reagerer kanskje på at Apollonia ikke ser spesielt fornøyd ut. Det er med 
vilje. De fleste av dere kjenner kanskje til historien om Apollonia av Alexandria, 
tannlegenes skytshelgen. Hun var en diakonisse, jomfru, martyr og helgen som 
levde i Alexandria i Egypt på 200-tallet. 
I perioden rundt 249 var det et lokalt opprør mot det romerske imperiet og 
kristendommen i Alexandria, og da ble Apollonia fanget av en mobb som slo henne 
så hardt at alle tennene hennes falt ut. Da de truet henne med å kaste henne på 
bålet, hoppet hun selv inn i flammene. Ikke akkurat noen lystig historie, og derfor 
hennes noe dystre blikk i de fleste fremstillinger av henne. 
 
Over til noe langt hyggeligere: Vi skal også feire jubileet! 
Lørdag 15.september kan dere allerede nå sette av til en storstilt feiring. Det vil bli 
heldagskurs på dagtid, med både odontologisk og ikke-odontologiske foredrag av 
høy kvalitet, og på kvelden blir det stor festmiddag av det høytidelige og storslåtte 
slaget.  
Hold av datoen, mer info kommer senere! 
 
Jeg gleder meg til å feire jubileet med alle dere! 
 
Vi ses snart, 
Anne Kristine (Tine) Solheim 
Leder, STTF 
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Reklame helside Proteket 
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Hjemme hos æresmedlem - Anne Grethe 
 
Anne Grethe Beck Andersen har fått STTFs hederstegn, NTFs hederstegn og 
Kongens fortjenestemedalje, hovedsakelig for sin innsats i Tannlegeforeningen. Vi 
vil gjerne presentere henne nærmere for alle dere medlemmer, og tok toget til 
Røros for å bli litt bedre kjent med henne. 

 
Anne Grethe bor i sitt barndomshjem på 
Røros sammen med ektemannen John Helge. 
De har bodd her de siste 13-14 årene, og 
totalrenoverte huset da de overtok det etter 
Anne Grethes foreldre. Foreldrene hadde en 
kamerat som var tannlege, og Anne Grethe 
ble tidlig fascinert av hans spennende yrke 
og morsomme historier, så allerede som 4-
åring bestemte hun seg for at det var 
tannlege hun skulle bli.  

 
Etter realskolen flyttet Anne Grethe til 
Eidsvoll for å gå på landsgymnas, før ferden 
gikk videre til hovedstaden og 
tannlegestudiet. På fakultetets lab møtte hun 
John Helge. De gikk på samme kull, og ble 
begge uteksaminert i 1969. Anne Grethe var 
engasjert allerede som student. Hun var 
leder for Odontologforeningen i Oslo i flere 
perioder, satt i Fakultetsrådet, og var 
tillitsvalgt i Studenttinget. Hun levde virkelig 
studentlivet. Etter studiene hadde hun ett 
års plikttjeneste i Harstad, før hun og John 
Helge flyttet videre til Hammerfest. Mye på 
grunn av sitt engasjement i studietiden ble 
Anne Grethe overtannlege i 
Hammerfest allerede etter tre måneder. 
Mens de bodde der fikk de også 
sin eneste sønn. Etter seks år vendte de 
snuten sørover til Trondheim. Anne Grethe 
tok ett års videreutdanning i samfunns-
odontologi, og jobbet ett år i den offentlige 
tannhelsetjenesten i Trondheim. Etter de to 
årene i Trondheim fikk John Helge viljen sin, 

 

   Kjappe spørsmål: 

1) Sommer eller vinter? Sommer. 
2) Vin eller øl? Ingen av delene, 

jeg er avholds. 
3) Ex eller endo? Ex. 
4) Spise hjemme eller på 

restaurant? Både og, kommer    
an på anledningen. 

5) Brun pub eller diskotek? For 
gammel for diskotek. 

6) Ferie i Norge eller i utlandet? 
Utlandet. 

7) Hund eller katt? Hund. 
8) Favorittmat? Fisk og skalldyr. 

 

Anne Grethe hentet og leverte oss på togstasjonen, her 
foran statuen av Johan Falkberget. 
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og de flyttet til Røros. Her 
tok Anne Grethe grunnfag i 
organisasjon og ledelse, og 
hun har siden de flyttet til 
Røros jobbet på Røros 
Tannklinikk, både som 
kliniker og overtannlege. Til 
sammen har hun jobbet i 
Den Offentlige 
Tannhelsetjenesten i 44 år. 

 
Det var ikke bare som 
student Anne Grethe var 
engasjert. Hun har vært 
tillitsvalgt i foreningen i sammenhengende over 40 år, en sjelden prestasjon! Hun 
har hatt utallige verv; nestleder og styremedlem i Trøndelag Tannlegeforening, 10 
år som leder i Sør-Trøndelag Tannlegeforening. Hun hadde ansvaret for 
Kontaktpunktet store deler av tiden. Hun var vara i NTFs hovedstyre og hun har 
vært med i Representantskapet i nesten 30 år. I tillegg har hun hatt en rekke andre 
verv, både i STE (Statsansatte tannlegers ervervsgruppe), OTE (Sentralstyre for 
offentlige tannleger), og OTL (Offentlige tannlegers lokallag), Samarbeidsutvalget 
på vegne av det offentlige, samt Valgkomitéen i STTF, og som kollegahjelper i 
NTF.  

 
Også i politikken har Anne Grethe alltid 
engasjert seg. Hun har vært aktiv i 
Arbeiderpartiet siden 1982, både i 
kommune og fylke. Hun er fremdeles 
politisk aktiv, i kommunestyre og 
formannskap, i tillegg til at hun er 
styreleder i Røros Tomteselskap, og 
styremedlem i E-verket. Til tross for dette 
store engasjementet utenfor jobb, var 
overgangen til pensjonisttilværelsen brå 
for Anne Grethe. Hun savnet både 
medarbeidere og pasienter, særlig det 
første året. Nå er det fire år siden hun gikk 
av med pensjon, og hun bruker mye tid på 
barnebarna som bor i Lillestrøm. De er 
sentrum i universet nå. 

Anne Grethe og John Helge serverer sodd og dessert. 

Stuen til Anne Grethe og John Helge. Velinnredet og 
med eget bibliotekhjørne. Anne Grethe er veldig 
glad i kunst. 
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Som tannlege var Anne Grethe allsidig, hun liker mange aspekter av yrket. 
Blandingen av håndverk, diagnostikk og det sosiale var midt i blinken for henne. 
Hun trivdes både som kliniker og som overtannlege. Det har vært spesielt givende 
for Anne Grethe å jobbe som overtannlege med yngre kolleger som både kunne 
ha bruk for råd og veiledning, og som også kunne lære de eldre tannlegene mye. 
Å bidra til utvikling av en tannhelsetjeneste som tar vare på de svakeste gruppene i 
samfunnet har vært et hovedfokus. Likeledes at vi som stand skal levere tjenester 
av god kvalitet og ha høy etisk standard. Samarbeid med pasienten sto i fokus, på 
samme måte som med kolleger. En av de største fordelene med å jobbe som 
nyutdannet i Nord-Norge var at hun fikk bryne seg på alt fra vanskelige 8-ere til 
kjeveortopedi, da det var langt mellom spesialistene. Et viktig budskap fra Anne 
Grethe er at man kommer langt med å ha et godt forhold til pasientene og å vise 
dem respekt som personer. Man bør ta seg tid til å lytte litt til dem. Hennes 
kolleger vil nok si at hun var veldig interessert i dem og ville dem vel, samtidig 
som hun var litt streng og prinsippfast. Hennes store engasjement for faget har gått 
på bekostning av familietid, og tannlege er nok derfor det siste sønnen skulle bli. 

 
Anne Grethe vil gjerne dele sin filosofi i forhold til Tannlegeforeningen, som går ut 
på at det er viktig å være rause med hverandre og at man i uenigheter og 
interessekonflikter bør inngå kompromisser. Man må gi og ta, og siden vi er en så 
liten forening i den store verden, må vi stå sammen hvis vi skal få gjennomslag for 
noe. 
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Reklame halvside LIC Scadenta 

Reklame halvside Dental Sør 
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Vinterkurs 
Clarion Hotell og Congress, 13.02.2018 

Bodil Lund jobber som professor i oral kirurgi og 
oral medisin ved institutt for klinisk odontologi i 
Bergen og som overtannlege ved kjevekirurgisk 
klinikk, Haukeland Universitetssykehus. I mange år 
har Bodil jobbet med antibiotikaresistens og 
smittevern og har blant annet medvirket til 
utformingen av de svenske nasjonale anbefalingene, 
og hun forsker på området. 

Kurset tok opp ulike nye typer smitte, hvordan disse 
spres og hvordan vi beskytter oss og våre pasienter 
fra disse infeksjonene. 

 

Nye infeksiøse trusler – smittevern kanskje viktigere enn 
noensinne 

Antibiotikaresistens 

- Når bakterien har mutert slik at antibiotika ikke kan angripe  
- Verdens nest største trussel mot menneskeheten – etter klimaet 
- I dag: 700 000 dør hvert år pga antibiotikaresistens, i 2050 er det estimert at 

10 mill kan dø hvert år pga antibiotikaresistens. 
- Det kan produseres nye typer antibiotika, men bakteriene vil alltid kunne 

tilpasse seg nye typer. Det er altså ikke mulig å stanse dette. 
- Resistensen forsvinner ikke selv om vi slutter å bruke antibiotika 

o Den muterte bakterien har en større genetisk bagasje og får tregere 
celledeling 

o Gjennom kompensatoriske mutasjoner vil bakteriene tilpasse seg 
 
Hva skal vi gjøre? 

- Restriktiv antibiotikabruk 
o 9 av 10 pasienter er villige til å la være å ta antibiotika dersom det ikke 

er høyst nødvendig. 
o Ikke gi antibiotika hvis ikke du vet at det er indikasjon for det 

- Godt smittevern 
o Mindre behov for antibiotika 
o Minsker spredning av antibiotikaresistente bakterier 

- Jobbe infeksjonsforebyggende 
- Tidlig og tilstrekkelig drenasje 
- Nøye diagnostikk – ikke sonderende antibiotikabehandling 
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o Unngå kompliserende infeksjoner 
o Nedkorter antibiotikabehandlingen 

 
Hva skjer når vi bruker antibiotika? 

< 1% Allergiske reaksjoner 
1-10% Bivirkninger 
5-20% Seleksjon av resistente bakterier (frekvens avhenger av geografisk 

lokalisasjon) 
- Økt risiko for resistente infeksjoner 
- Økt risiko for ytterligere spredning 

100% Økologisk forstyrrelse av normal mikroflora 
- Reduserer det endogene forsvaret mot infeksjoner 
- Sykdommer om avhenger av økologisk forstyrrelse (f.eks. sopp, 

C. difficile) 
- Varighet: fra måneder til 1 år 

Dette reduseres ved bruk av smalspektrede preparater. 

Profylaktisk antibiotika 

- Hvis man har resistente bakterier og får profylaktisk antibiotika, vil man 
faktisk få større risiko for infeksjoner 

- Alle andre bakterier dør, bedre vekstforhold for resistente bakterier 
 
Smitteveier: 

- Vanligst: 
o Kontaktsmitte via hender 

- Størst smitterisiko: 
o Direkte kontaktsmitte fra infisert sår til sår f.eks. ved neglebåndet 

- Størst betydning: 
o Indirekte ved forurensede hender 

- Nest størst betydning 
o Via klær 

 
Konsekvenser av smitte 

- Kun en liten andel blir infeksjoner 
- Den aller største andelen er kolonisasjon (kun bærere) 
- Avhenger av: 

o Smittedose 
o Infeksjonsdose 

§ Ulike typer bakterier har ulik virulens 
o Immunforsvaret 
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Sittevern på klinikken: 

- Det er viktig å alltid være nøye med smittevern, da vi ikke alltid vet om en 
pasient kan være smittebærer eller ikke 

o Pasienter anbefales å informere om smitte, men de har ingen plikt 
- Nøkkelfaktorer for implementering: 

o Ledelsesforankring og lederengasjement 
o Gode håndhygienefasiliteter 
o System og kontroll av gjennomføring 

- Informer sekretæren om hva man tar på, slik at alt blir spritet 
o Hold deg til rutinen, gjør alltid på samme måte 

- Klinikktøy 
o Man skal IKKE vaske klinikktøy hjemme, fordi det er risiko ved frakt 
o Man skal skifte klinikktøy hver dag 

§ Oftere hvis de er sølt på eller våte 
§ Bakterier kan overleve i opptil flere måneder på klær (avhengig 

av fukt, temperatur osv.) 
o Kortermet 
o Ikke ha mobiltelefonen i lommen 
o Type stoff har ingen betydning 
o Trolig kommer papirklær (engangs) til å bli vanlig 
o Plastforkle anbefales ved sprut (bør dekke bryst og mage) 

§ Bruk av plastforkle gir en signifikant reduksjon i antall bakterier 
på klærne  

- Håndsprit: 
o Hånddesinfeksjon skal være det siste du gjør før pasientbehandling og 

det første du gjør etter pasientbehandling 
o Viktige prinsipper 

§ Tilstrekkelig mengde (3-5 ml) 
§ Tilstrekkelig tid (20-30 sek) 
§ Gni inn skikkelig 
§ Hvis huden er fuktig når man desinfiserer 

• Dårligere effekt 
• Huden skades lettere 

o Type håndsprit 
§ Gel og flytende er bra 
§ Ikke bruk skum – må bruke veldig store mengder 
§ Ikke bruk våtservietter  

o Sprit hender med en gang etter at du har håndhilst på pasienten 
o Man skal sprite hele underarmen 
o Viktig å sprite hendene før man tar hansker – hvis ikke vil smitten spres 

via hanskeboksen 
§ Ta en hanske av gangen 

o Viktig å sprite hendene etter at man tar av hansker 
§ 50% kontaminering av hender når man tar av hansker 
§ 100% kontaminering av underarmen 
§ Vanlig med små hull i hanskene 
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o Ha håndsprit på venterommet, slik at også pasientene kan sprite 
hendene, både før og etter tannlegebesøket 

- Man må dekke nesen med munnbindet, og ikke å dra munnbindet ned på 
haken 

- Det har ikke blitt påvist smitte via hår 
- Hel hud er god beskyttelse 
- Lange negler 

o 92% er kontaminerte 
o Tarmbakterier og S. aureus 

- Neglelakk: 
o Skal man ikke ha 
o Kan gå greit så lenge den er hel, men med en gang det sprekker er det 

smitterisiko 
o Man ser ikke blod o.l. like godt 

- Ikke bruk ringer, da kan man like gjerne la være å utføre håndvask/-sprit 
- Håndkrem:  

o Ikke del håndkrem med andre 
o Helst ikke bruk det ila arbeidsdagen, da det reduserer effekten av 

håndsprit 
- Spritkluter skal være så våte at det renner av dem, hvis de er halvtørre vil 

man bare gni bakteriene utover uniten 
- Plaster: 

o Anbefaler ikke Bodil å bruke 
o Hvis man skal bruke det, må man ta det på rene hender, og man må 

bytte mellom hver pasient 
o Anbefaler ikke å behandle pasienter dersom man har større sår på 

hendene 
- Beskyttelsesbriller skal sprites 
- Lupebriller bør sprites 

 
Hvor flinke er vi egentlig? (helsepersonell)  

- Hånddesinfeksjon: 
o 40% bruker hånddesinfeksjon ofte nok 
o I tillegg gjøres den ofte ikke godt nok 

§ For lite håndsprit 
§ For kort tid 
§ Ikke hele hånden 

- Korrekt påkledning 
o 60% er flinke nok 

- Antall helsepersonell med 
o S. aureus på hendene 10-80% 
o Gram-negative staver (tarmbakterier) 21-86% 

- Antallet bakterier øker lineært med uteblitt hånddesinfeksjon 
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Hva skjer om en tannlege blir smittet (MRSA)? 

- Spore opp smitteårsaken 
- Kan fortsette arbeidet (med mindre man jobber på sykehjem/sykehus) 
- Lev normalt 
- Behandling: 

o Mupirocin nesesalve 
o Gurgle med klorheksidin 
o Daglig kroppsvask 
o Daglig skifte av sengetøy og klær (vask på > 60°) 

- Er man bærer resten av livet? 
o Hvis man har risikofaktorer kan det være vanskelig å bli kvitt smitten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Generelt 

Hvor lenge overlever ulike organismer på tørre overflater? 

Bakterier 
- E. coli 
- Enterokokker 
- Clostridium difficile (diaré) 

 
1,5 timer – 16 mnd 
5 dager – 4 mnd 
6 timer – 4 uker 

Virus 
- Hepatitt B, HIV 
- Influensavirus 
- Omgangssyke 

 
> 1 uke 
1-2 dager 
8 timer – 7 dager 

Sopp 
- Candida albicans 

 
1-120 dager 

 

Risiko for å bli smittet dersom man stikker seg på en kontaminert kanyle: 

Hepatitt B 30% 

Hepatitt C 3% 
HIV 0,3% 

Hvordan beskytte seg når man reiser: 

- «Peel it or boil it» 
- Ikke spis grønnsaker som vokser under knehøyde rå 
- Ikke drikk springvann 
- Ikke isbiter i drinker 
- Ikke spis is (softis, kuleis) 
- Vask hender 

o Etter toalettbesøk 
o Før du spiser (nok med antibak) 
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MRSA – Meticillinresistente Staphylococcus aureus (III) 

- Er ikke vårt største problem 
- Man har en alternativ behandling for disse bakteriene 
- Meticillin  

o En type b-penicillin 
o Betyr egentlig Cloxacillin-resistent 

- «Mistenkt eller bekreftet MRSA hos en person må ikke forsinke nødvendig 
undersøkelse, behandling eller pleie» - dette er veldig viktig. Hvis ikke 
pasienter tror de får hjelp, vil de kanskje slutte å fortelle at de er bærere. 

- Typer av infeksjoner: 
o Abscesser 
o Sårinfeksjoner 
o Impetigo 
o Sepsis 
o Endokarditt 
o Osteomyelitt 

- Påvirkning på mortalitet 
o Ca. 50-60% økt risiko 

§ Avhenger av type infeksjon 
§ Avhenger av pasientens helsesituasjon 

- Størstedelen av tilfellene er kun bærere, ikke infeksjoner 
- MRSA kan gå inn i hvilestadium og «gjemme seg» i talgkjertler -> kan få 

falske negative dyrkningsprøver 
- Test:  

o 1 uke, 2 uker, 3 uker 
o Hvis ikke alle disse tre er negative: 
o 3 mnd, 6 mnd, 12 mnd 

- Hvordan smitter MRSA? 
o Kontaktsmitte (direkte og indirekte) 
o Dråpesmitte/sprut, ikke luftbåren smitte 
o Størst risiko via hender, men det må komme inn i nese/munn/sår el.l. 
o Større risiko dersom pågående eller nylig avsluttet AB-behandling 
o Mindre smitterisiko fra bærere enn fra infiserte 

 
ESBL – Extended spectrum betalactamase 

- Kan behandles med karbapenemer 
- Tarmbakterier fra E. coli og K. pneumoniae 
- Større problem enn MRSA 
- Penicillinallergiker: har ingen bra behandlingsalternativ i dag, da man har 

kryssallergi med karbapenemer 
o Anbefaler alle pasienter som sier de har penicillinallergi å gå til legen 

og få utredet det (veldig få som faktisk er allergiske) 
- Hvor bæres ESBL? 

o I tarm/avføring 
o I munn og på hender (forbigående) 
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- Hvordan smitter det? 
o Kontaktsmitte (direkte og indirekte) 

- Ved kabapenem-resistens: 
o Colistin er et kompromiss-preparat, som kan brukes, men det er 

nyretoxisk og vi mangler studier på det. 
- Ved colistin- og karbapenem-resistente bakterier: 

o INGEN behandling.  
o Ingen kjente tilfeller av dette i Norge. 

- Frekvens av bærere: 
o 3-5% av befolkingen 
o De fleste smittes utenlands 
o Hjemvendende turister: 

§ Thailand: 30% 
§ Sør-Amerika: 36% 
§ Egypt: 50% 
§ India: 80% 

o Hvor lenge forblir det i tarmen? 
§ Gjennomsnittlig bærerskap ca. 6 mnd hos friske individer 
§ 40% positive etter 1 år 
§ Har hatt tilfeller av bærerskap i > 5 år 

- 13-70% dødelighet 
 
A.B. – Acinetobacter baumanii og P.A. – Pseudomonas aeruginosa 

- Typisk pasient: Immunosupprimert, pasienter på intensivavdeling 
- Infeksjoner: 

o Meningitt 
o Cysteitt 
o Sepsis 
o Pneumoni 
o Hud 
o Perio 

- Stort og økende problem i helse- og omsorgssektoren 
o Overlever på tørre overflater 

§ Tåler uttørking 
§ Tålerant mot desinfeksjon 
§ Obligate aerober 

o Bred naturlig antibiotikaresistens 
- Enkelte er pan-resistente (resistent mot alle typer antibiotika) 

 
VRE – Vankomycinresistente enterokokker 

- Bæres i tarmen (kontaktsmitte, indirekte og direkte) 
- Er mestere på å overleve i sykehusmiljø 
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Tuberkulose – Mycobacterium tuberculosis 
- Globalt: 

o 2 milliarder smittede 
o De fleste har en latent infeksjon (svært lav smitterisiko) 
o 9 millioner smittes per år 
o Er årsak til 2-3 millioner dødsfall per år 

- Norge: 
o 8 nye tilfeller per 100 000 innbyggere per år 
o Totalt ca. 320 nye tilfeller per år 

- Resistens: 
o 9,7 % 

- Smitterisiko: 
o Stor smitterisiko ved åpen tuberkulose, ellers veldig lav smitterisiko 
o Liten risiko ved kortvarig eksponering av friskt individ 
o Uten behandling: sprer smitten til 10-15 personer per år 
o Vaksinasjon beskytter mot alvorlige komplikasjoner 

- Behandling: 
o Resistent: behandling ca. 9 mnd 
o Vanlig infeksjon: behandling ca. 3-6 mnd 

- Om alle verdens barn vaksineres mot pneumokokker vil vi få en global 
minsking med 11 millioner dagers antibiotikabehandling 

 
 

 

 

 



 16 

Fra venstre: Marit Høye – privat, Colosseum Solsiden. Nils Skaar – privat på Persaunet. Gunnar Killingberg – privat på Støren. 
Hans Christian Ellbro – privat, Tannlegegården Trondheim. 

Fra venstre: Sunniva Thoresen – offentlig, Malvik. Kristin Stuberg – offentlig, Oppdal Tannklinikk. Marthe Pettersen – offentlig, 
Støren. Lena Cetrelli – offentlig, Støren. 
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Miniportretter 

 

Andreas Vinje 

Alder: 31  

Sivilstatus: Kjæreste  

Utdanning: Odontologi, Universitetet i Bergen 
2012-2017  

Arbeidsplass: Tiller Tannhelse og Colosseum  

På fritiden: Har ikke blitt helt vant til å ha fritid 
enda.  

 

10 kjappe  

1. Sommer eller vinter? Sommer  

2. Vin eller øl? Minttu  

3. Perio eller kons? Kons  

4. Spise ute eller hjemme? Hjemme  

5. Brun pub eller diskotek? Diskotek  

6. Mer eller mindre enn 50000 poeng  
 på snap? Mer  

7. Hus eller leilighet? Leilighet  

8. Ferie i Norge eller i utlandet?  
 Utlandet  

9. Hund eller katt? Hund  

10. Favorittmat? Taco 
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Thea Grass Alvestad 

Alder: 24, så ja, ca. halvparten av pasientene 
spør: «Er DU tannlegen?» 

Sivilstatus: Singel 

Utdanning: Odontologi, Universitetet i Bergen 
2012-2017 

Arbeidsplass: Tiller Tannhelse 

På fritiden: Trener ute/inne avhengig av været, 
fotograferer, reiser og ligger på sofaen med 
seriemaraton! 
 

 

  10 kjappe 

1. Sommer eller vinter? Definitivt sommer,  
sørvestlendingen i meg lurer fortsatt  
på hvordan jeg har overlevd minus- 
gradene her oppe i vinter 

2. Vin eller øl? Vin! 

3. Perio eller kons? Jatakk begge deler! 

4. Spise ute eller hjemme? Ute 

5. Brun pub eller diskotek? Hver til sin 
tid! 

6. Mer eller mindre enn 50.000 poeng 
på snap? 50.000 er nok passert ja 

7. Hus eller leilighet? Leilighet 

8. Ferie i Norge eller utlandet? Utlandet,  
helst langt østover 

9. Hund eller katt? Hund! Helst en liten  
som ser ut som den har gått på en  
vegg, også kalt mops. 

10. Favorittmat? Indisk! 
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Møteplan 
 

Vinterkurs 13. februar 

Medlemsmøte 8. mars 

Midt-Norgemøtet 19.-20. april 

Medlemsmøte 31. mai 

Jubileumsfest 15. september 

Medlemsmøte 15. november 
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Styret i STTF 2018-2019 

Leder 

Anne Kristine (Tine) Solheim 
Innherredsveien 2C 
7014 Trondheim 
tine.solheim@gmail.com 

Tlf. arbeid 73 99 19 99 
Mobil 970 35 609 

Nestleder 

Patrik Simon Cetrelli 
Skyttarveien 29 
7290 Støren 
patrik.cetrelli@stfk.no 

Tlf. arbeid 72 43 11 76 
Mobil 959 49 362 

Kasserer 

Tore Andre Ohm 
Dr. Sands vei 2A 
7052 Trondheim 
t-ohm@online.no 

Tlf. arbeid 73 99 19 99 
Mobil 906 50 892 

Sekretær 

Ingrid Christoffersen 
Markaplassen 19 
7054 Ranheim 
ingrid.christoffersen@stfk.no 

Tlf. arbeid 72 81 42 47 
Mobil 990 34 813 

Styremedlem 

Eivind Skaar 
Eilert Sunds gate 7 
7043 Trondheim 
eivos1982@hotmail.com 

Tlf. arbeid 73 80 78 80 
Mobil 474 00 997 

Styremedlem 

Knut R. Eidshaug 
Heggvegen 4 
7059 Jakobsli 
knuteidshaug@hotmail.com 

Tlf. arbeid 72 87 11 70 
Mobil 975 45 113 

Styremedlem 

Odd Bjørn Lutnæs 
Bakkaunevegen 6 
7068 Trondheim 
oddlut@gmail.com 

Tlf. arbeid 73 99 19 99  
og 72 87 11 70 

Mobil 924 09 097 

UTV-representant 

Tor Olav Sølberg 
Nordre Husebytun 5C 
7097 Saupstad 
tor.olav.solberg@stfk.no 

Tlf. arbeid 72 56 70 40 
Mobil 920 16 555 

Vara UTV-representant 

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

Tlf. arbeid 72 85 29 00 
Mobil 971 48 808 

 

Varamedlem 

Julie Toft 
Ulstadløkkveien 11 
7067 Trondheim 
julie_toft89@hotmail.com 

Tlf. arbeid 73 19 18 00 
Mobil 909 54 286 

Varamedlem 

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

Tlf. arbeid 72 85 29 00 
Mobil 480 75 047 

Infosekretær 

Lise Hagen 
Gyldenløves gate 2B 
7014 Trondheim 
lisehagen90@gmail.com 

Tlf. arbeid 72 48 56 71 
Mobil 905 93 432 

Vara infosekretær 

Siri Ljøkjel 
Thomas von Westens gate 2 
7067 Trondheim 
siri@oris-orkanger.no 

Tlf. arbeid 72 48 56 71 
Mobil 943 39 671 
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