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Redaksjonelt 
 
 
Hei på deg! 
 
Da er vi her igjen, med en ny årgang av Kontaktpunktet. Vi regner med 
at du har gledet deg like mye som oss. I denne utgaven får du bli litt 
bedre kjent med Selbu Tannklinikk. Vi må også takke Kursnemnda for 
et vel gjennomført januarkurs. Hvis du ikke var der vil vi absolutt 
anbefale deg å lese referatet, for dette var bra! Vi avslører også hvem 
som var utkledd som nisse i forrige utgave, og du får mulighet til å 
delta i en ny konkurranse – lykke til! 
 
 
 

Med vennlig hilsen  
 
Siri Ljøkjel og Lise Hagen 
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Leder 
  
Kjære venner og kolleger, 
 
Da nærmer det seg nok et Midt-Norgemøte, og nok en gang er 
pågangen stor. 
 
Jeg er utrolig stolt av foreningen vår, som over mange år har bygget 
seg opp, sakte, men sikkert, og som nå kan flagge med at vi har landets 
største odontologiske samling arrangert av en lokalforening! 
Kursnemnda gjør en helt vanvittig god jobb, og de fortjener all honnør 
for å gang etter gang skru sammen både topp fag- og sosialt program. 
 
 
STTF er ikke den største foreningen, vi er 4. størst, med våre 299 
medlemmer (pr 1. mars 2019). Til sammenligning har Oslo snaut 1400 
og Bergen snaut 700. Samholdet i foreningen, lysten og evnen til å 
bidra, å hjelpe hverandre og å jobbe gratis er ulikt noe jeg har sett 
andre steder. Og sånn har jeg oppfattet det fra jeg ble med i 
foreningsarbeidet i 2007. 
 
 
I år er det valgår, og vi ønsker derfor å få kontakt med medlemmer som 
ønsker å vite mer om vervene, om arbeidet til lokalforeningen og å 
kanskje ta på seg et verv. Jeg kan love dere godt miljø, spennende 
oppgaver og muligheten til å bli bedre kjent med kolleger i området. 
Men det er også mye jobb. Man må regne med å bruke deler av 
fritiden på møter, å lese dokumenter, være «på nett» og lignende. Men 
jeg tror og håper at alle som har verv pr nå føler at det er verdt det. 
 
Går du med en gryende tillitsvalgt i magen, vil jeg oppfordre deg til å 
snakke med noen du kjenner som har verv, sende meg en mail 
(tine.solheim@gmail.com) eller kontakte leder i Valgkomiteen, Bjørn 
Gunnar Benjaminsen (bgbenjaminsen@gmail.com). Valgkomiteen er 
allerede godt i gang med arbeidet om å finne riktig person til riktig 
plass i STTF, og jeg håper mange er interessert i å bidra! 
 
 
Det er også representantskap i NTF i år, og en stor sak her er 
vedtektsrevisjonen. Første gjennomgang av disse blir svært snart sendt 
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ut til alle våre medlemmer, det er godt mulig det kommer ut pr mail før 
dere får Kontaktpunktet i hånden. Jeg håper dere alle tar dere tid til å 
lese gjennom disse, og komme med tilbakemeldinger til oss. 
 
 
Ellers jobbes det fortsatt med å få på plass alle detaljer rundt et 
medlemsmøte om kliniske og juridiske utfordringer med pasienter som 
har fått større utenlandsbehandlinger. Vi prøver å få satt en dato i mai, 
og dere får beskjed så fort vi har spikret det! 
 
 
Gleder meg til å se dere på Midt-Norgemøtet! 
 
Ha en riktig god vår. 
 
 
Anne Kristine (Tine) Solheim 
Leder, STTF 
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Et møte med: Selbu Tannklinikk 
 
Nytt av året i Kontaktpunktet er spalten hvor vi besøker en tannklinikk i 
fylket, og først ut er Selbu tannklinikk.  
 
Omlag en times kjøretur sørøst for 
Trondheim ligger Selbu 
kommune, med et innbyggertall 
på drøye 4000. Her finnes det kun 
én tannklinikk, og det er den 
offentlige klinikken i kommunen. 
Tannlege Øystein Belsvik (69 år) 
er klinikkleder, og har jobbet som 
tannlege i 44 år. Han ble utdannet 
i Oslo i 1975. På laget har han med 
seg tre tannleger, en tannpleier 
og tre sekretærer. Det er tannlege 
Sissel Krogstadmo (28 år) som tar i 
mot oss. Hun ble utdannet i 
Bergen i 2016 og har jobbet her 
siden. Hun er født og oppvokst i 
bygda og trives godt på den 
nyoppussede klinikken.  
 
Hva slags type pasienter behandler dere?  
Vi behandler alle grupper pasienter. For tannlegene utgjør voksne 
betalende (gruppe F) omlag 80% av pasientgrunnlaget. Mesteparten av 
undersøkelsene på både barn, prioriterte grupper og voksne, er det 
tannpleier Lene Græsli (40 år), som tar seg av. Hun ble uteksaminert i 
Bergen i år 2000, og har jobbet i 19 år som tannpleier. Hun har rundt 
50/50 av prioriterte grupper og voksne betalende. Dermed kan 
tannlegene konsentrere seg mest mulig om behandling. De andre to 
tannlegene som jobber på klinikken er Sondre Lillejord (25 år), 
utdannet i Tromsø i 2018 og Eivind Aftret (36 år), utdannet i Oslo i 2015.  
 
Hvordan er klinikken i forhold til utstyr og lokaler? 
Klinikken er nyrestaurert og stod ferdig i september 2016. Det meste av 
uniter og utstyr er nytt. Vi har fire behandlingsrom, to garderober, 
venterom, resepsjon, kontor, steril, kjøkken/pauserom, hvilerom (til 
bruk før/etter sedasjon av pasienter), lab, lagerrom og vaskerom. Både 
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når det gjelder utforming og brukervennlighet er vi veldig fornøyd 
med vår flotte klinikk.  
 
Ambulerer dere, og i såfall 
hvor? 
Vi ambulerer til vår bi-klinikk i 
Tydal. Det er en liten kommune 
omlag 5 mil fra Selbu, med rundt 
700 innbyggere. Her jobber 
tannpleier cirka 3 dager i 
måneden og to tannleger rundt 3 
dager hver i måneden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Har dere mye å gjøre? 
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Har dere mye å gjøre? 
Ja, timebøkene våre er stort sett fulle. Med fire tannleger er vi godt 
bemannet på behandlersiden, slik at vi får tatt unna det meste som må 
gjøres. Det er en god variasjon i pasientgrunnlag og arbeidsoppgaver; 
vi gjør stort sett alle typer behandlinger. Undersøkelser, 
konserverende, endodonti, ekstraksjoner, fast og avtakbar protetikk og 
kirurgi fyller timebøkene og dagene, og holder sekretærene våre Laila 
Kulseth (60 år), Tove Stageberg (62 år) og Mai Thi Thu Mai (32 år), i full 
vigør.   

Fra venstre: Sissel Krogstadmo, Eivind Aftret, Laila Kulseth, Mai Thi Thu Mai, Tove Stageberg, 
Lene Græsli og Sondre Lillejord. 
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Husk å melde deg på Midt-Norgemøtet!  



 
 
 

12 

Medlemsmøte  
  

Non-odontogen smerte – smerte 
som kjennes i tenner, men dens 
årsak er ikke å finne der 
 
Foredragsholder: Unni Endal, 
universitetslektor og spesialist i 
endodonti, UiO. 
 
Diagnostikk av smertefulle tenner har vi 
lært på vår utdannelse, men når vi ikke 
kan finne noen kliniske eller 
røntgenologiske tegn som passer med 
våre tanndiagnoser blir det ofte vanskelig 
å kunne tilby pasienten hen behandling 
som vil avhjelpe smerten. 
 
Kurset tok for seg hva som skiller en odontogen fra en non-odontogen årsak til 
en smertefull tann. Dette for å hjelpe tannlegen til å kunne både forklare 
pasienten hvordan smerten oppstår og å hjelpe pasienten videre. 
 
Referat av Siri Ljøkjel. 
 
 
Definisjon av smerte 

- Smerte er en ubehagelig sensorisk og emosjonell opplevelse som 
følge av faktisk eller potensiell vevsødeleggelse, eller beskrevet som 
en slik ødeleggelse 

- Smerte er alltid subjektiv 
 
Smertetilstander 

- Nociseptiv – fysisk skade 
o Noceptorer (smertereseptorer) 
o Melder om: 

§ Mekanisk påvirkning 
§ Temperaturavvik 
§ Celleskade (kutt) 
§ Inflammasjon i perifere vev 

o Varsler fare 
o Beskyttende effekt 

- Nevropatisk – skade på nervesystemet/nerve 
- Psykogen 
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Hvorfor opplever vi smerte forskjellig? 
- Smerteveier påvirkes av mange faktorer 

o Tidligere erfaringer 
o Forventninger 
o Humør (frykt, depresjon) 
o Nevrokjemisk og strukturelle forandringer i hjernen 
o Genetikk 

- Portkontroll-teorien 
o Emosjonell og psykologisk tilstand 
o Minner om tidligere tilstander 
o Oppdragelse 
o Forventninger og innstillinger til smerte 
o Tro og verdier 
o Alder 
o Kjønn 
o Sosial og kulturell påvirkning 

 
Smertetilstander 

- Nevropatisk (kronisk smerte) 
o Årsaker – perifer sensitisering: 

§ Nociceptive nevroner som feiltolker sensorisk 
informasjon: kronisk patologi i tenner/festeapparat 

§ C-fibre + inflammatoriske mediatorer = smerteterskel 
§ For eksempel: symptomatisk apikal periodontitt som 

ikke behandles. Pasienten går med smerter som 
kommer og går over lengre tid. I tillegg er vevet 
inflammatorisk. Summen av dette gjør at kun lett 
berøring av tannen eller av området rundt vil oppleves 
som smertefullt. 

o Sentral sensitisering A – funksjonell, nevrokjemisk 
overfølsomhet: 

§ Intens og høyfrekvent stimulering av WDR- og NS-
nevroner 
-> wind up -> allodyni -> permanent smerte 

§ Når kroppen har hatt smerter over lang tid, kan 
smertesignalet fortsette å sende selv om årsaken til 
smerten er borte. 

o Sentral sensitisering B – strukturell, nevroanatomisk 
overfølsomhet: 

§ Økning av smertereseptive områder 
-> projosert smerte -> andre deler av kroppen 

§ Pasienten kommer pga smerter, og peker på en tann. 
Ingen apikal patologi på røntgen. Setter 
pulpittdiagnose og rotbehandler. Fortsatt vondt, 
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tannen rotspissamputeres. Fortsatt vondt. Tannen 
ekstraheres. Fortsatt vondt, pasienten peker nå på 
nabotannen, og samme behandling gjøres igjen, uten 
at pasienten blir smertefri. 

§ Rotbehandling: nervene rives av, de kuttes ikke pent 
av. Da kan det dannes et nevrom, og hver gang 
pasienten dytter på tannen med tungen vil roten 
bevege noe mot nevromet, og pasienten opplever 
dette som smerte/murring. 

- Allodyni 
o Smerte pga et stimuli som normalt ikke gir smerter 

- Hyperalgesi 
o Økt smerterespons v/smertestimuli 

- Algogene substanser 
o Prostaglandin 
o Bradykinin 
o Serotonin 
o Smertefremkallende 

- Hypoalgesi  
o Minsket smerte v/smerte-stimuli 

- Parestesi 
o Unormal/ingen følelse 

- Dysestesi 
o Følelsesløshet m/smerte 

 
Trigeminus 

- Tre grener. Ganglie ved øret. 
- Smerter i/rundt øret, spredning av smerter til andre steder i samme 

kjeve, eller til motsatt kjeve og til hele hodet. 
- Alltid ensidig, ikke over midtlinjen. 

 
Nevropatisk smerte 

- Pasienter kan henvises til smerteklinikk, men de må da ha hatt kronisk 
smerte i minst et år. 

- De må ikke fortsette å berøre/presse med tungen, banke på tannen og 
gjøre det som framprovoserer smertene, fordi uten dette stimuliet kan 
smerten brenne ut av seg selv. 

- Årsaken kan være psykisk, pga traume eller depresjon el.l. 
 
Kasus: 

- Rotfylt tann, fin rotylling, ingen synlig apikal periodontitt på røntgen 
- Smerter/ubehag ved: 

o Perkusjon horisontalt 
o Vakuum ved suging på tannen 
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o Tungetrykk 
o Ingen andre kliniske symptomer 

- Diagnose: nevropatisk smerte. Forklar dette til pasienten, og informer 
om at det kan være varig, men at det også kan brenne ut ila et år. Si at 
hvis det blir verre, kan pasienten bare ta kontakt. 

 
Diagnose og behandling av nevropatisk ansiktssmerte avhengig av behandler: 

Behandler Diagnose Behandling 
Tannlege Pulpitt Pulpektomi 
Oral-/kjevekirurg Lokal årsak Eksplorativ oppklapping 
ØNH-spesialist Funksjonell årsak Nese-/bihuleinspeksjon 
Nevrokirurg/nevrolog Trigeminusnevralgi Mediamenter/injeksjoner 
Psykiater Somatoform smerte ? 

 
Pasientens betraktninger av smerte 

- Å være syk er ille 
- Å være syk uten å få noen diagnose er verre 
- Å være syk uten å bli trodd er et helvete 

 
Ikke-odontogene kilder til oral smerte 

- Nevropati 
o 3-5% utvikler nevropatisk smerte etter pulpektomi 
o Fantomtannsmerte utvikles etter omfattende perifer/sentral 

nerveskade -> HYPERAKTIVITET i det sentrale nevron -> 
nevroplastiske forandringer -> SMERTE 

- Sinusitt 
o Føles tett i «hele hodet» 

- Muskulær smerte 
- Referred pain 

o M. Temporalis og M. Masseter kan gi reffered pain til rundt 
øret, over øyet, i overkjeven 

o M. Sternocleidomastiodeus kan gi reffered pain til bakhodet, 
toppen av hodet, pannen, rundt øyet, bak øret 

o Ofte er det sammensatt av flere muskler 
o Behandling: Muskeløvelser og massasje som pasienten må 

gjøre hver dag 
- Trigeminusnevralgi 

o Smertene er anfall som kommer som lyn, gjerne så ofte at det 
føles som at det er konstant 

o Unilaterale (bortsett fra MS-pasienter) 
o Sentrale nevroplastiske forandringer årsak til anfall 
o Lett berøring -> anfall 

- Herpes zoster 
o Går over av seg selv ila ca. 14 dager 
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o Kosttilskudd L-Lysine (aminosyre som angriper viruset), tas 
med en gang pasienten begynner å kjenne symptomer, og 
forebyggende når pasienten skal på solferie. 

- Multippel sklerose 
- Svulster 
- Migrene 

o Bankende smerte 
- Cluster headache 

o Brennende smerte bak øyet 
o Unilateral, alltid på samme side 
o Starter bak øyet og sprer seg hemicranielt 
o Smerten gjør at man ikke kan ligge stille (skiller seg fra 

migrene) 
o 1/3 tics doloreux (trigeminusnevralgi) 
o Ikke kvalme og oppkast 
o Hemikraniell autonom dysfunksjon 

§ Inj. av sclera, tårer i øyet, Horner syndrom, svetting og 
fluching, tett nese ipsilateralt 

- Kjeveleddssmerter 
o Trenger ikke være sammenheng mellom deformering av 

kjeveledd og smerter.  
o Kan være muskulær årsak til smerter ved kjeveledd 

- Spyttkjertler 
o Smerter ved spyttsekresjon (i forbindelse med mat) 
o Kan også være uten smerter, kun hevelse. Må da utelukke 

odontogen årsak og henvise videre 
- Angina pectoris 

o Pga plakk i blodårer 
o Kan få smerter i kjeve, hals, bryst, arm 

- Juksemakere 
- Munchhausen 

 
Smerteutredning nevropati 

1. Sover pasienten om natten? 
2. Er ubehaget/smerten konstant? 
3. Er ubehaget/smerten verre i perioder (dager)? 
4. Er det døgnvariasjoner i symptomene? (verre mot kvelden) 
5. Øker det symptomatiske området i omfang? 
6. Symptomfrihet etter tannbehandling ca. 14 dager 
7. Symptomer: brennende, kløende, ising, ødemfølelse osv. 
8. Tåreutflod, neseutflod, rødmusset hud, de kan føle seg hoven (litt 

ødematøs) osv. 
9. Vanlig analgetika virker ikke (blir ikke symptomfri av Paracet/Ibux). 
10. Behandling av tannen eskalerer symptomene. 
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Medikamentell behandling: 
Smertegrad Medikament 
Mild Paracet, NSAID´s 
Moderat Kodein, Tramadol 
Alvorlig Morfin, Fentanyl, (Metadon, 

Oxcycodon) 
Må foreskrives av lege. Kan evt. gi 
Lyrica/Neurontin som 
«akuttbehandling» før konsultasjon 
hos lege. 

 
Kosttilskudd: 

- Vitamin D 
- Omega 3 
- Magnesium 

 
Take home message: 

- Smerte og nocisepsjon er ikke nødvendigvis det samme 
- Aktivitet i nociseptorer generer som oftest smerte, men ikke bestandig 
- Smerte kan oppstå uten aktivitet i nociseptorer 
- NEVROPATI MIMER VÅRE TANNDIAGNOSER 
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Tannlege søkes til Tannlege Olden AS  
 
Tannlege Olden søker assistenttannlege for å erstatte tannlege med fullt 
opparbeidet timebok som går av med pensjon.  
 
Vi søker ansvarsfull, positiv og serviceinnstilt person til fortrinnsvis 100% 
stilling, med snarlig tiltredelse. Det er ønskelig med langsiktig 
engasjement.  
 
Dine kvalifikasjoner: 

- Norsk autorisasjon 
- Beherske norsk skriftlig og muntlig (eller skandinavisk)  
- Fortrinnsvis 2 års erfaring, men det er ikke avgjørende  

 
 
Om Tannlege Olden AS 
Teamet vårt består av 3 tannleger, 1 tannpleier og 4 tannhelsesekretærer/ 
tannlegeassistenter. Vi holder til midt i Bjugn sentrum i et nytt bygg (2017), 
med nytt og moderne utstyr. Sirona uniter, Opus, digitalt røntgen og OPG 
med Visiquick, 3Shape scanner. Det er 4 behandlingsrom, med mulighet 
for 5.  
 
Send søknad med CV med referanser til:  

Tannlege Olden AS 
v/Erlend Olden 
Sentrumsveien 10  
7160 Bjugn 

Eller: tannlege.olden@gmail.com  
Eller ring 93458868 for spørsmål.  
 
Vi ser fram til å utvide teamet vårt, og gleder oss til å høre fra deg.  
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Fasit julekonkurranse – hvem skjuler seg bak nissemaskene? 
 

Riktig svar var Jan Henrik Parow, Kai Åge Årseth og Tine Solheim. 
 
 
 

 
 
Det var kun tre personer som gjettet riktig. Vi velger derfor å 
premiere alle tre! Gratulerer til Jan Henrik Parow, Knut 
Gätzschmann og Ann-Marie Rindberg Monsø. Dere får hvert 
deres gavekort hos Una på en verdi av 500 kr i posten. 
  

Nisse 1 Nisse 2 Nisse 3 
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Ny konkurranse – hvem skjuler seg i påskeeggene? 
 

Greier du å se hvem som skjuler seg i påskeeggene?  
 
Send inn dine forslag på e-post: lisehagen90@gmail.com.  
Merk svaret med navn og adresse. 
 
 

 
 
Vi trekker en vinner i neste utgave av Kontaktpunktet, som får 
heder og ære, samt en overraskelse i posten. 
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Oppslagstavle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Vi tar gjerne imot tips! 
Er det noe eller noen du synes fortjener oppmerksomhet? Vil du at 
vi skal presentere din klinikk i neste utgave av Kontaktpunktet? 
Eller er det noe du lurer på som vi kan undersøke for deg, og som 
også kan være interessant for de andre medlemmene? 
 
Send inn tips eller forespørsler til siri@orisdental.no eller 
lisehagen90@gmail.com 

Vil du bli min nye partner? 
Lise har bestemt seg for å 
vende snuten hjemover og 
flytter til Namsos til sommeren. 
Jeg trenger derfor en ny 
partner fram til nytt valg i 
Generalforsamlingen i høst. 
Dette er en god mulighet til å få 
innsikt i hvordan 
foreningsarbeidet i STTF 
fungerer. Alt du må gjøre er å 
lage to nummer av 
Kontaktpunktet sammen med 
meg. Synes du dette høres 
interessant ut, ta kontakt med 
meg på siri@orisdental.no eller 
94339671 nå! 

- Siri 

 
Møteoversikt 
Vi har dessverre ikke møteoversikten klar, men følg med på e-post.  
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Minneord 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Steinar Lereim f.5/6-40 – 
d.11/1-19 
 
Siden 1964 har jeg vært venn 
med Steinar. Da begynte vi på 
tannlegestudiet i Oslo. Vi var 
begge med i den guttegruppa på 
kullet som spilte bridge og noe 
sjakk, i perioder i hver pause 
mellom forelesninger, 
klinikkarbeid og noe fritid.  
 
Steinar var en av de yngste av 
flere søsken på gården i Sogndal. 
Han drev bruket et år, før han 
også gikk befalsskolen. 
Tannlegestudiet var travelt og 
dedikert, for oss som var det nest 
siste kullet som hadde 4-årig. 
Året etter ble det femårig opptak. 
50 studenter i året. 

Det var en rekke brylluper i 
1968-kullet, da vi var ferdig. 
Plikttjenesten i røkta ble avtjent 
på Røros, før han var tannlege et 
par år på Eidsvoll. I oktober 2018 
var det gullbryllup for Steinar og 
helsesøster Kjellaug fra Selsbakk 
med sine tre barn, og seks 
barnebarn med familier. 
 
I 1972 kjøpte Steinar 
tannlegepraksisen til tannlege 
Ulvestad på Buran. I tannlegeriets 
gullalder var det enestående 
kollegiale forhold. I Østbyen var 
det mange gode hjelpsomme 
kolleger. Og ektefellene støttet 
godt opp ved juleball, vårmøter 
og landsmøter. Trondhjems 
tannlegeselskap hadde også 
mange faglige kontorkurs for 
grupper av tannleger. 
 
På frivillig basis organiserte 
Selskapet tannlegevakt i helger 
og ferier helt fram til 1995, da vi 
fikk gjennomslag for at dette 
burde Fylkestannlegen 
administrere. Og det kom i 
orden.  
 
Men på 80-tallet ordnet Steinar 
med vaktlister og ringing til 
kolleger for å ta helgevakter. Et 
omfattende frivillig arbeid i flere 
år. De siste årene av sin 
praksistid nedla han et betydelig 
arbeid i klagenemnda i 
lokalforeningen. 
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Med Kjellaug og Steinars 
vennskap har vi hatt sterke bånd. 
Det er ikke få rakfisklag som har 
krydret festlivet i 
Lauvsangerveien med den utrolig 
flotte utsikten fra villaen på 
Nordre Hoem. Det var mye latter 
og moro, og Steinar kunne ta en 
trall på trekkspillet. Ellers var det 
hyttene på Røros og Sogndal som 
var samlingspunkt for familien. 
Og den årlige fiskeutflukten var 
prioritert. 
 
I 35år tok jeg den årlige 
tannsjekken i tannlegestolen til 
Steinar. De to siste årene var han 
samlokalisert med Tannlegene 
Weie a/s, i nabolaget i 
Mellomveien. Uka etter det årlige 
landsmøtet i NTF i Oslo, med 125-
årsjubileum feiret i operaen i 
oktober 2009, da ble det brått 
slutt. Steinar fikk hjerneslag, 
hjemme. Dramatisk; lam i venstre 
hånd og fot.  
 
Men da han kom til Lian på 
opptrening, klarte han å styrke 
høyre fot og hånd så mye, at han 
kunne løfte seg opp fra rullestol 
og seng og gå. Ja, endatil å gå 
trappa hjemme. Iherdig trening 
hadde vært Steinars greie også i 
tyve år før dette. Hjertet streiket 
som hos mange andre i 50-
årsalderen. Hjertekirurg og 
familievenn Olaf Levangs 
operasjon med nye årer, var 
vellykket i 30 år, mens han levde. 
Men også godt hjulpet av 
treningsprogrammene Steinar  

gjennomførte. 
 
Det siste året fikk jeg, som 
«travel» pensjonist, besøkt 
Steinar jevnlig da han var 
nærmeste nabo på avlastning ved 
Søbstad helsehus.  Siste våren var 
han noe redusert, men vi deltok i 
aktivitetene med underholdning 
og kaffeslabberas på Storstua i 
bydelskafeen. Spesielt gledet 
Steinar seg når Knut og Kåre 
opptrådte med Evert Taube-
sanger mm. Kåre var professor i 
trekkspillmusikk, og hans 
virtuose og varierte fremføring, 
var midt i blinken for, 
trekkspilleren, Steinar. Rett i 
ryggen og med glød i øya, sugde 
han inn den fine 
trekkspillmusikken.  
 
Men å være på avlastning, på en 
slik institusjon, er ingen dans på 
roser. Men vi gikk, fram og 
tilbake i korridorene, og satte oss 
ned i endestua for å hvile, og 
gledet oss der over veggenes 
bilder fra Trondheim, med Håkon 
Gullvågs Trikken som blikkfang; 
den blå joviale trikken.  Byens 
gjenværende trikkelinje har jo 
fortsatt holdeplass, der Lereim 
sine i Lauvsangerveien, er blant 
de nærmeste naboer. 
 
Steinar var også med på treffet vi 
hadde hjemme hos oss på 
Søbstad gård i fjor i juni, for de 
seks kullkameratene som hadde 
hatt et langt tannlegeliv i vår 
landsdel. Vi skulle lede an i 
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feiringa i Oslo i fjor i oktober, 
med innspill på skjerm og 
underholdning fra studieårene, 
på 50 årsjubileet der 30 
gjenlevende tannleger møtte. 
Dessverre ble Steinar noe 
skralere en periode i oktober, så 
han måtte avstå. Men kjekt med 
PowerPoint, 85 bilder fra de fire 
årene, ble kommentert sammen 
med Steinar, både før og etter 
Jubileet på Fakultetet.   
 
Man skulle tro, at vi som 
pensjonister, har god tid, til å 

besøke venner og bekjente som 
har opphold på institusjon, eller 
som har vanskelig for å komme 
seg ut. Heldigvis får vi mye 
tilrettelagt, og mange har det 
bra, i hvertfall så lenge vi er 
friske.  
 
Nå får vi minnes Steinar, som 
hadde en stor familie der ble han 
tatt godt vare på. Som venn og 
tannlege gjorde han en god 
forskjell, også for meg og min 
familie. 

 
 

 
 

 
(Med ord fra; Profeten av Khalil Gibran): 
 
Om Vennskap 
Din venn er ditt bord og din arne. 
For du kommer til ham med din 
sult, og du oppsøker ham for å 
finne fred.  
 
Og gi din beste venn det beste i 
deg selv. Hvis han må kjenne ditt 
tidevanns ebbe, så la ham 
 
også bli kjent med dets flo. For hva 
er en venn hvis du oppsøker ham 
for å slå tiden i hjel?  
 
 
 

 
 
Oppsøk ham alltid for å få tiden til 
å leve. For han skal fylle ditt 
behov, men ikke din tomhet. 
 
Og i det søte vennskap skal det 
være latter og gleder som dere 
deler. 
For i de små tings dugg finner 
hjertet sin morgen og sin 
fornyelse.  
 
I vårt vennskap; Hvil i fred 
Steinar. 
 

Odd Olav M
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