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Redaksjonelt 

Hei! 

Da er høsten her, og jeg håper alle har hatt en fin sommer! I 
denne utgaven av Kontaktpunktet finner du referat fra det 
engasjerende kurset om utenlandsbehandling. I tillegg får vi en 
presentasjon av Bakke Tannlegekontor, og jeg vil oppfordre alle 
til å delta på konkurransen. Sist gang var det kun tre som svarte 
riktig, så her er det store vinnersjanser! 

Ønsker alle en fin høst, 

Med vennlig hilsen Siri 
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Annonse helside - Proteket 
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Leder 
 
Kjære venner og kolleger, 
Da er sommeren over og jeg håper dere alle har fått slappet godt 
av og hatt skikkelig fri. 
Hverdagen kom tilbake med et brak, og det ligger an til å bli en 
både spennende og travel høst. 
 
Det er valgår i NTF, med tilhørende Næringspolitisk forum, 
Lønnspolitisk forum, generalforsamling i lokalforeningene og til 
slutt Representantskap. Det ligger store mengder forarbeid før 
alle disse møtene, og jeg håper dere alle tar dere tid til å sette 
dere inn i representantskapssakene så STTF stiller med tydelige 
meninger og gode forslag på Representantskapet.  
Det er også fortsatt mulighet til å stille til valg, vi trenger alltid 
sterke, friske meninger og tillitsvalgte. Jeg håper vi får inn flere 
nye, også i år.  
 
Ellers jobbes det også hardt med neste års program, både mtp 
medlemsmøter i STTF og selvsagt Midt-Norgemøtet. Jeg mener at 
vi har lagt oss på en fin linje med 4 medlemsmøter årlig, i tillegg 
til Midt-Norgemøtet og januarkurs. Også er jeg innmari stolt over 
at økonomien i foreningen nå er så god at vi kan tilby gode 
faglige kurs på medlemsmøtene, og at disse er gratis for alle 
medlemmer. Det hjelper godt på etterutdanningspoengene!  
Vi vil veldig gjerne høre om gode foredragsholdere, tema man 
savner mer kunnskap om eller andre spennende alternativer til 
foredrag. Alle tilbakemeldinger mottas med stor takk. 
 
Så håper jeg at vi ses hyppig utover høsten, og at det blir stort 
engasjement blant oss alle i den spennende perioden som 
kommer. 
 

Anne Kristine (Tine) Solheim 
Leder, STTF  
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Medlemsmøte 
 
Når har vi plikt til å hjelpe? 
Utenlandsbehandling eller ikke… 
 
 
 
Dag Kielland Nilsen,  
Advokat NTF 
Heming Olsen-Bergem,  
1. Amanuensis UiO 
 
Referat av: Siri Ljøkjel 
 
 
Hjelpeplikt 

- Straffeloven § 287: «Med bot 
eller fengsel inntil 6 måneder 
straffes den som unnlater 
etter evne* å hjelpe en 
person som er i åpenbar fare 
for å miste livet eller bli 
påført betydelig skade på 
kropp eller helse.» 

- Helsepersonelloven § 7: «Helsepersonell skal straks gi den 
helsehjelp de evner når det må antas at hjelpen er påtrengende 
nødvendig. Med de begrensninger som følger av pasient- og 
brukerrettighetsloven § 4-9 skal nødvendig helsehjelp gis selv 
om pasienten ikke er i stand til å samtykke, og selv om 
pasienten motsetter seg helsehjelpen.»  

- Personer som er i akutt fare for liv eller helse skal få hjelp og 
behandling så fort som mulig 

- Kan medføre et rettslig ansvar dersom man ikke hjelper 
o Bedre å yte en innsats enn å ikke gjøre noe – selv om 

uforberedt 
o Reaksjoner etter Helsepersonelloven: 

§ Advarsel 
§ Tap av autorisasjon 

*Hjelp etter evne: 
– Det som du ifølge 
autorisasjonen din skal evne å 
gjøre. Det vil si at det for 
eksempel ikke er nok å gi 
antibiotika ved abscess, da skal 
du incidere.  
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- Plikten til å hjelpe akuttpasienter  
o gjelder når det antas at hjelpen er «påtrengende 

nødvendig» 
§ Livreddende innsats 
§ Avverge alvorlig helseskade 
§ Avhjelpe betydelig smertetilstand 

o gjelder i alle situasjoner, i og utenfor arbeidstid og 
arbeidssted – gjelder også på fritid 

§ I arbeidstiden kan det bety at du må motta en 
pasient og evt. Måtte prioritere en akutt pasient 
foran de planlagte behandlingene 

§ Kan også bety at du må behandle en pasient som 
ikke betaler 

§ Hvis pasient ringer sent på dagen, bor langt unna 
og det er akutt har du plikt til å vente til pasienten 
kommer eller å sørge for at pas. får hjelp et annet 
sted 

- OBS! Undersøkelsesplikten går lenger enn hjelpeplikten 
o Er det tvil om det er en akutt situasjon, har du plikt til å 

undersøke om det er en akutt situasjon eller ikke 
- Hvis du har drukket alkohol: 

o Hvis du har drukket ett glass, ikke er beruset, og kan 
kjøre bil, skal du også behandle 

- Hvis pasienten ringer deg, er det du som har ansvar for at 
pasienten får hjelp  

o Hvis du ikke kan hjelpe 
må du evt. ringe en 
annen 
tannlege/tannlegevakt/ 
legevakt/sykehus 

o Etter at du har henvist til annet kvalifisert helsepersonell 
opphører din hjelpeplikt 

- Omsorgsplikt 
o Dersom det ikke er mulig å gjennomføre behandling 

med effekt, har du likevel plikt til faglig forsvarlig og 
omsorgsfull opptreden 

- Bruk av tvang: 
o I akutt-tilfeller kommer tannlegens hjelpeplikt foran 

pasientens rett til å nekte behandling 
o Er lov for eksempel ved sepsis med odontogen årsak 

Tannlegevakt i Trøndelag 
– Åpent lørdag, søndag og 
helligdager kl. 10-15 
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§ Da MÅ tennene fjernes, og pas. må evt. 
sederes/legges i narkose 

 
Kasus 1 

- Overskudd av Ca(OH)2-innlegg i mandibularkanalen 
- Pas. kommer med: 

o Nedsatt, noe kriblende følelse i regio mentalis 
o Lurer på om den andre tannlegen har gjort noe galt? 

- Permanent nerveskade 
- Hva gjør du? 
- Hva sier du til pasienten? 
- Er det forskjell på om tannlegen som har gjort endo er 

o Utenlandsk tannlege? 
o Norsk tannlege? 
o Endospesialist? 

 
Kasus 2 

- Pasient har fått fjernet molarer i 3. kvd i Litauen. Vondt og 
hevelse postop. 

- Pasienten ringte tannlegen i Litauen, som ba pas. om å oppsøke 
norsk tannlege 

- Den norske tannlegen nektet å ta imot pasienten 
- Pasienten oppsøkte sykehus i Norge 
- Klinisk: abscess 
- Røntgenologisk: osteomyelitt 
- Er det riktig av den norske tannlegen å nekte å ta imot 

pasienten? 
 
Kasus 3 

- Pasienten kommer akutt til deg med en abscess på venstre side 
overkjeve 

- Han har fått utført endo av deg på flere tenner for noen år siden 
- Han uteble etter at han ikke betalte for behandlingen og har 

inkasso fra deg hengende 
- Hva gjør du? 

 
- Hvis det er akutt har du plikt til å behandle uansett! 

o Alternativt må du sørge for at pasienten får hjelp  
o Selv om du har full timebok, da må du evt. avbestille en 

betalende pasient for å ta inn en akuttpasient som ikke 
kan betale for seg.  
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- Hvis pasienten ringer tidlig på dagen, kan du be han/hun om å 
dra innom NAV og skaffe et vedtak på at de dekker 
akuttbehandling før han/hun kommer til klinikken 

 
Kasus 4 

- Pasient med immunsykdom, har fått beskjed fra spesialist i 
Norge om at han IKKE kan få implantatbehandling, for da er det 
fare for livet hans 

- Dro til Ungarn og fikk fullkjeve implantatbro 
- Kommer til sykehus i Norge 2 uker etter og må legges i kunstig 

koma for å få fjernet broen og store deler av kjeven 
- Pasienten krever erstatning fra tannlegen i Ungarn 
- Tannlegen i Ungarn krever erstatning fra sykehuset 
- Norske tannleger er relativt sikre med tanke på å bli saksøkt/få 

erstatningskrav fra tannleger i utlandet 
- Pasienten ble frarådet implantatbehandling, dro likevel til 

Ungarn og gjennomførte behandling. Har derfor ingen 
rettigheter fra NPE 

 
MRSA 

- Det er ikke pliktig med screening av pasienter som har vært på 
sykehus/hos tannlege i utlandet 

- MEN det er anbefalt å sende pasienter til fastlegen for å teste 
MRSA-smitte, dette for at pasienten skal få vite om han/hun er 
smittet eller bærer 

- Anbefalt å ta inn MRSA-bærere/-smittede sist på dagen, slik at 
det er mindre risiko for videre smitte til andre pasienter 

- Hva hvis tannlegen er smittet? 
o Du kan jobbe som vanlig, da dine hygienerutiner skal 

være tilstrekkelig 
o MEN det er sannsynlig at pasienter kan bli smittet. Derfor 

er det en fordel om en annen behandler tar imot 
risikopasienter 

 
NPE 

- NPE vurderer svikt i forhold til den aktuelle situasjonen 
- Akuttsituasjonen gir ofte en høyere list for vurdering av svikt 
- NPE om dokumentasjon 

o Dokumentasjonen er av stor betydning for at NPE skal 
kunne vurdere om behandlingen har vært i tråd med 
alminnelig god tannmedisinsk praksis 
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o Svært viktig å informere godt dersom det gjøres 
hasteløsninger, eller midlertidig arbeid, som skal gjøres 
om til varig senere. 

o Viktig å journalføre: 
§ Status før arbeid påbegynnes 
§ Hva det er informert om 
§ Nødvendigheten av hasteløsninger 
§ Hvorfor aktuell behandling er valgt 
§ Nødvendighet av oppfølging og senere 

behandlingsbehov (varig løsning) 
§ Hva pasienten selv må følge opp og passe på 
§ Røntgenbilder 
§ Eventuelt bilder 

 
Ved telefon som mottas av sekretær 

- Det skal journalføres hvilke vurderinger som ble gjort 
- Hvis sekretæren har autorisasjon er han/hun ansvarlig hvis 

pasienten ikke mottar nødvendig helsehjelp 
- Hvis sekretæren rådfører seg med tannlegen er det tannlegen 

som er ansvarlig 
- Hvis sekretæren ikke er autorisert, og ikke har mottatt 

nødvendig opplæring til å vurdere situasjonen og ikke rådfører 
seg med tannlegen er det eier av klinikken som er ansvarlig 

 
Utenom akutt-tilfellene, når kan vi nekte å behandle en pasient? 

- I utgangspunktet fritt behandlervalg og plikt til å ta imot 
pasienter 

- Etiske regler § 6: En pasient må fritt kunne velge tannlege. 
Tannlegen kan avslå å ta en pasient under behandling når det 
forelegger rimelig grunn for dette. 

- Rimelig grunn: 
o For stor arbeidsbelastning 
o Dårlig betaler over tid 
o Truende 
o Tannlege ikke faglig kompetent til å utføre aktuell 

behandling 
- Ikke rimelig grunn: 

o Diskriminering på etnisitet, kjønn, alder osv 
o Smittefare 
o Pasient har mottatt behandling i utlandet 
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Plikt til å behandle pasienter som har mottatt tannbehandling i utlandet 
– bakgrunn og noen særlige problemstillinger 

- «Vandrehistorie» fra Sverige om en tannlege som ble saksøkt av 
tannlegen fra utlandet fordi han hadde fulgt opp en behandling 
utført i utlandet. NTF har ikke fått noen tydelige svar fra den 
aktuelle tannlegen, og vet ikke hva som egentlig skjedde 

- Tannleger kom med ønske til NTF om ansvarsfraskrivelse-
skjema 

- NPE gir ingen erstatning for behandling utført i utlandet 
- Men tannleger i Norge er dekket av NPE for jobben de gjør 

også på pasienter som har vært til behandling i utlandet.  
- NPE er ansvarlige for å utbetale eventuell erstatning for svikt i 

behandlers eget arbeid. 
- Det skal mye til for å bli ansvarlig overfor utenlandsk 

behandlingssted (forsikringsselskap) dersom det er informert 
og dokumentert godt overfor pasienten. 

- Viktig med god dokumentasjon av status ved oppstart av 
behandling (journal, røntgenbilder, bilder). 

o Dette for å dokumentere hva som er gjort i utlandet 
- Er komplikasjonen en følge av grunnbehandlingen utført i 

utlandet, eller er det en følge av behandlingen som er utført i 
Norge? 

o Pasientens ve og vel skal også tas med i vurderingen 
- Vurderinger: 

o Ikke fjern suturer for en annen tannlege uten en skriftlig 
forespørsel/henvisning/epikrise fra vedkommende 
tannlege 

o Hvis du får inn en slik pasient er du i så tilfelle forpliktet 
til å undersøke situasjonen grundig, helst med 
røntgenbilde for å kunne avdekke evt. infeksjoner 

 
Forskjell på sak hos NPE og direkte søksmål mot tannlegen 

- Ved en NPE-sak er en svikt ved behandling nok til at pasienten 
får medhold 

- Ved direkte søksmål må det være tydelig uforsvarlig 
behandling  
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Viktig! Sjekk ut dokumentene som NTF har lagt ut på sine nettsider 
under Profesjon og fag -> Tannbehandling i utlandet: 

1. NTFs synspunkt på tannbehandling i utlandet 
2. Anbefalinger for tannleger med pasienter som har mottatt eller 

skal motta tannbehandling i utlandet 
3. Informasjon til pasienter som mottar tannbehandling i utlandet 
4. Samtykkeerklæring til behandling etter å ha mottatt behandling 

hos annen tannlege i utlandet 
Disse inneholder informasjon til pasienten 

- Om at all behandling av et visst omfang bør følges opp over tid, 
og bør skje ved den klinikken der behandlingen ble utført 

- Om rettigheter som kan gå tapt ved å velge etterfølgende 
behandling/oppfølging hos norsk tannlege 

- Om at ny behandler ikke overtar ansvar eller garantier for 
tidligere arbeider 

 
 
  



 13 

 
 
  



 14 

Et møte med: Bakke Tannlegekontor 
 
Skrevet av Christine Winther. 

 
01.08.81 startet Tannlege Ulsund enkeltmannsklinikk på Bakklandet. 
Sakte men sikkert har tannlege- og pasientstaben økt. Etter et par år 
tiltrådte tannlege Maj Engum som også er hos oss i dag. Engum ble 
etterhvert medeier av klinikken og i 2001 ble Kai Sandvik 
assistenttannlege. I 2006 måtte de utvide og flytte seg over gata til 
Nedre Bakklandet 58C og Kai ble medeier i 2008. Det siste året har det 
skjedd mye på Bakke Tannlegekontor og vi har blitt spurt av unge 
frøken Ljøkjel om å skrive noen ord om dette.  
 
Bakke Tannlegekontor tok i 
bruk nye lokaler oktober 
2018. I den forbindelse 
inviterte vi henvisende 
tannleger på en uformell 
og hyggelig ettermiddag 
hos oss. Tusen takk til dere 
som kom og tusen takk for 
alle de fine blomstene vi 
fikk for anledningen. Noen 
blomstrer fortsatt!! 
 
 Fra venstre: oralkir. Murwan Idris, Rupinder Kaur, 

Marianne Rosenlund. 

 

(Nesten) hele gjengen på Bakke Tannlegekontor. 
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Klinikken ble utvidet til omtrent det dobbelte og vi kan nå løpe i sirkel 
for å finne hverandre. Det gir litt ekstra trim og latter i gangene på 
Bakke. Vi har nå totalt 8 smilende tannleger, 2 råskinn av noen 
tannpleiere og 3 leende spesialister i behandlerstaben – ellers løper 
det 12 smørblide sekretærer rundt i lokalene våre – både autoriserte 
og ufaglærte.  
 
Under utvidelsen var vi så heldige å få Dullums under samme tak som 
oss. Siden vi er blitt ganske mange – og alle er sosiale vesen – er det 
sjelden langt mellom sosiale sammenkomster med kolleger.  
 
Vi har tre garderober – to for 
damene og èn for herrene. 
Venterommet og sterilen er doblet 
og det samme med spiserommet. På 
spiserommet valgte vi en kjøkkenøy 
som vi flokker oss rundt hver dag til 
lunsj kl 12. Cerec-lab’en er den 
samme og røntgen-/CBCT-rommet 
også. Det gamle pauserommet ble 
omgjort til nytt kirurgirom med mye 
boltreplass for kirurgi og større 
behandlinger. Kirurgirommene 
brukes mest til implantatbehandling, 
extirp og periokirurgi og 
selvfølgelig annen behandling som 
krever litt ekstra som f.eks. sedasjon 
med lystgass. 

Venterommet. 

 

Nyfløya. 
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Visjonen er å få alt under samme tak. Med det i tankene vil Ulsunds 
datter, Amanda komme til Trøndelag som protetiker. Vi gleder oss til 
det og generelt tiden fremover på Bakke med mer trening, trim og 
trivsel!  
 

  

Tannleger:  Spesialister: 
Ulsund   Periospes. H. Ehnevid 
Engum   Oralkirurg M. Idris 
Sandvik  Radiolog M. Säll 
Gipling 
Dullum   Tannpleiere: 
Døsvik   Mørk Van Alphen 
Froberg  Rambech 
Winther 

Christine Winther in action. 
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Møteoversikt  
 
Medlemsmøte STTF  
Tidspunkt: 24. september klokken 18.00  
Sted: Scandic Nidelven 
Se mail for nærmere info og påmelding. 
 
Generalforsamling STTF 
Tidspunkt: 7. november 
Sted: Scandic Nidelven 
Mail med nærmere info kommer. 
 

Oppslagstavle 

 

  
Svangerskapsvikariat Trondheim/Heimdal 

Tannlege søkes for 90% stilling til svangerskapsvikariat fra 01.01.20 til 
01.01.21. Vi er tre tannleger og fem sekretærer, 5 behandlingsrom 
med moderne utstyr inkl. OPG.  

Norsk skriftlig og muntlig må beherskes. Norsk autorisasjon er en 
forutsetning. Klinisk erfaring er en fordel.  

Kontakt på post@tannlegesolheim.no eller telefon 72 84 68 10, for 
mer informasjon eller levering av søknad. 

www.tannlegesolheim.no 
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Konkurranse 
 
Greier du å se hvem som har gjemt seg i høstløvet? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Send inn ditt svar på e-post: tannlege.ljokjel@gmail.com.  
Merk svaret med navn og adresse. 
 
Vinneren trekkes i neste utgave av Kontaktpunktet. 
  

Fasit konkurranse fra forrige utgave 
 
Riktig svar var Arnt Einar Andersen.  
 
Jeg fikk bare tre svar, så Tore André Ohm, Torunn Aasan 
Mijnhout og Ann-Marie Rindberg Monsø, dere får hvert deres 
gavekort på Una til en verdi av 500 kr. 
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Styret i STTF 2018-2019 

Leder  

Anne Kristine (Tine) Solheim  
Rognervegen 4A  
7021 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  
Strindvegen 45 
7052 Trondheim  
eivos1982@hotmail.com  

Tlf. arbeid 73 53 45 36  
og 72 87 11 70  

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  
Bakkaunvegen 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 Nerga ̊rd Rønne  
Sunnlandsvegen 30B  
7032 Trondheim  
tineronne@yahoo.no  

Tlf. arbeid 72 85 29 00  
Mobil 480 75 047  

Infosekretær 

Siri Ljøkjel  
Thomas von Westens gate 2  
7067 Trondheim  
tannlege.ljokjel@gmail.com  

Tlf. arbeid 72 48 56 71  
Mobil 943 39 671  
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