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Her kommer et nytt nummer av 
BTF-bladet. Da Kristine har fått 
barn ( gratulerer!) og fortsatt er 
i svangerskapspermisjon, er det 
meg som vara, som fungerer i 
hennes fravær. 
 
 
For en herlig sommer det ble. 

Bedre vær kunne vi ikke drømt om, og jeg håper 
dere alle har fått ladet batteriene og er klare for nye 
utfordringer. Det var en etterlengtet ferie, etter et 
utfordrende år på mange måter.

De fleste av oss har fått både første og andre dose 
med vaksine, Det føles bra at vi har kommet så 
langt og begynner å se lyset i enden av tunellen. 
Vi vet det fortsatt er noen etternølere blandt oss 
når det gjelder vaksinasjon. 
Jeg oppfordrer kollegaer og ansatte om solidaritet 
og forståelse for at det er viktig å si ja til vaksinen.

Fhi sier: All vaksinasjon gjennom koronavaksina-
sjonsprogrammet er frivillig. Dette gjelder også ved 
vaksinasjon av helsepersonell. Det er de samme 
reglene som gjelder for koronavaksinasjon som for 
annen vaksinasjon; 

Det ligger til arbeidsgiver å vurdere om det er 
forsvarlig at uvaksinerte helsepersonell arbeider 
med sårbare pasienter. Dersom arbeidsgiver i helt 
konkrete tilfeller vurderer dette som uforsvarlig, 
kan arbeidsgiver bruke styringsretten og gi vedkom-
mende andre arbeidsoppgaver. Det presiseres at å 
ta vaksine er en meget sterk anbefaling fra tannle-
geforeningen og fra myndighetene. 
 
Vi ser frem til neste medlemsmøte som er tirsdag 
9.september, kl 19:00 på Scandic Ambassadeur 
hotell, Drammen. Endelig kan vi møtes fysisk! 
Emne denne gang er Radiologi, panoramarøntgen 
i praksis. 

Jeg ønsker dere alle en flott sensommer og høst. 
Gleder meg veldig til vi treffes igjen. 
 
Send oss gjerne kursønsker, innspill og innlegg til 
bladet. Det kan være en liten fortelling fra hverda-
gen, et poetisk innslag eller lignende. 
 
Med vennlig hilsen
Linda Dukefos
Fungerende nestleder og redaktør av BTF-bladet, 
representant for privatpraktiserende tannleger 
Nestleder.btf@gamail.com

Redaktøren har ordet

Veien videre…

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.

FORENINGSMELDINGER

Kryss av i kalenderen: 
Medlemsmøte torsdag 09.09.21 kl 19:00-21:30
på Scandic Ambassadeur Drammen, Strømsø Torg 7, Drammen                   
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Buskerud tannlegeforening 
innkaller til BTF medlemsmøte 
torsdag 09.09.21 kl 19:00-21:30
på Scandic Ambassadeur Drammen, 
Strømsø Torg 7, Drammen                                    

Det blir enkel servering av mat/drikke i pausen.

VELKOMMEN  TIL MEDLEMSMØTE I BTF: 

Ekstraordinær generalforsamling med suppleringsvalg på ny leder. 

Emne: Radiologi
Panoramarøntgen i praksis:

l  Prinsippene for panoramarøntgen, pasientinnstillinger, 
 normalanatomi (som også belyses med kliniske eksempler) 

l Modalitetens begrensninger og når vi har behov 
 for supplerende radiologiske undersøkelser

Forelesere:
Ingvild Kibsgaard Vestengen, Spesialist i kjeve- og ansiktsradiologi

Guro Løseth
Spesialistkandidat i kjeve- og ansiktsradiologi

MØTEINNKALLING
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Btfs leder Silje Eikre har byttet arbeidssted. 
Hennes nye praksis ligger utenfor Viken fylke, og hun 
er derfor ikke lenger tilknyttet Buskerud tannlege-
forening. 
Som et resultat av dette kan hun heller ikke fortsette 
som leder i BTF, og må fratre før sin valgte periode 
går ut. Dette er svært beklagelig, siden Silje har gjort 
en strålende jobb for BTF gjennom mange år og 
gjerne ville fortsatt i vervet perioden ut.  
Det er likevel slik at Tannlegeforeningen ikke tillater 
at leder for en lokalforening har sitt arbeidssted i et 
annet fylke.

Silje fratrer midt i en styreperiode. Vi vil derfor 
gjennomføre en ekstraordinær generalforsamling 
med suppleringsvalg på ny leder på førstkommende 
medlemsmøte.  Ny leder blir valgt for et halvt år, 
frem til ordinær generalforsamling i mars 2022, 
der det vil bli foretatt nytt valg av leder.

Valgkomiteens innstilling til ny 
leder for perioden september 
2021 til april 2022 er Håvard 
Mandt.
Håvard er privatpraktiserende 
tannlege i Hønefoss. 
Utdannet fra UIO 1997-2002.

Valgkomiteen BTF

Valg av ny leder i 
Buskerud tannlegeforening 

Ønsker du i tillegg 
FAST RABATT på vårt øvrige sortiment? 

Kontakt din distriktsansvarlig og bli 
avtalekunde hos oss!
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NYHET! FRI FRAKT 
*ved kjøp over 3000,- inkludert mva!

NYHET! PRISKUTT
på mange av våre mest solgte produkter!

MARKEDETS STØRSTE TILBUDSAVIS

NYHETSBREV inkl. månedlig XtraTilbud

SCANORDER bestillingssystem

LANDSDEKKENDE KUNDESERVICE

Bli kunde 
hos LIC SCADENTA!
ALLE som handler hos LIC Scadenta får:

NYHET!
Fri frakt* &

stort priskutt 

Kjellrun Vollan
Agder, Rogaland og Telemark
Tlf: 913 03 334 
Mail: kv@licscadenta.no 

Ruth Dalbo
Viken og Innlandet
Tlf: 459 08 745 
Mail: rd@licscadenta.no 

Gitte Wettre-Johnsen 
Oslo, Viken og Vestfold
Tlf: 928 34 380 
Mail: gcw@licscadenta.no 

Camilla Heimstad
Troms og Finnmark
Tlf: 77 67 35 00
Mail: chf@licscadenta.no

Linda Hummervoll
Vestland, Rogaland og 
Møre og Romsdal
Tlf: 928 29 201
Mail: lhu@licscadenta.no

Elin C. Sandneseng
Trønderlag, Nordland og 
Møre og Romsdal
Tlf: 952 06 359 
Mail: ecs@licscadenta.no 

Stein Erik Lium
Kundekonsulent
Tlf: 908 54 685
Mail: sel@licscadenta.no 

www.licscadenta.no | Tlf: 67 80 58 80 | Mail: forbruk@licscadenta.no
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NTF/Sykehjelpsordningen for tannleger har avtale med Villa Sana, Modum bad, bestående av 
kurs og rådgivning for medlemmer som trenger å snakke om utfordringer i arbeidsliv eller 
samliv. Reise, opphold og kurs dekkes av Sykehjelpsordningen.  
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Henvend deg på mail til: VillaSana@modum-bad.no,  

eller tlf 32 74 98 83 (kl 08-15) 

!!

Målsetningen er å bidra til å styrke tannlegers bevissthet til yrkesrollen, forebygge 
utbrenthet og fremme tannlegers helse og livskvalitet.

Villa Sana har to typer tilbud: Rådgivning og kurs (individual- og parkurs).
For øyeblikket er det kun Rådgivningsdager som tilbys.

Rådgivning
Rådgivningstilbudet for tannleger som trenger å snakke om utfordringer i arbeidslivet,

samliv eller fritid, eller som av andre grunner ønsker å arbeide med seg selv og sin 
livssituasjon. Tilbudet er ikke helsehjelp, det gjøres ingen skriftlig dokumentasjon.

Rådgivningssamtalen foregår over én dag, som går fra kl 09-15 med ca 1 times lunchpause. 
Ofte er den slik at man bruker god tid frem til lunch til å kartlegge og fortelle. 

Så brukes ofte tiden etter lunch til å sortere i problemstillinger 
og å se på tiltak og valg og evt konsekvenser av disse.

Og så prioritere i forhold til dette. Men dagen kan også se annerledes ut alt 
etter hva tannlegen har behov for og ønske om å ta opp.

Utgifter
Alle utgifter i forbindelse med rådgivning inklusive reiseutgifter, dekkes av den norske

tannlegeforening. Tap av evt arbeidsfortjeneste dekkes ikke. 
Reiseregningsskjema fås ved oppmøte.

Ta kontakt
Tannlegen tar selv kontakt med Villa Sana for en rådgivningsdag. 
Henvendelse kan skje per telefon: 32 74 98 83 / 32 74 98 89 eller 

e-post: villasana@modum.bad.no. 
Oppgi bostedsfylke, fødselsår og telefonnr.



8

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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Presentasjon av forelesere: 

Ingvild Kibsgaard Vestengen 
Utdannet tannlege ved Universitetet i Oslo januar 2011.

Jobbet ved Kaldnes Tannhelse i 4,5 år og i et halvt år hos Tannlegene i 
Doktorgården i Slemmestad. Startet mitt spesialiseringsforløp i kjeve- og 
ansiktsradiologi høsten 2016, og ble uteksaminert sommeren 2021. 
Under min videreutdanning jobbet jeg også som instruktørtannlege ved 
Det Odontologiske fakultet og fikk etterhvert en utdanningsstilling ved TAKO-
senteret på Lovisenberg sykehus.
I dag jobber jeg som kjeve- og ansiktsradiolog ved TAKO-senteret og på 
Avdeling for kjeve- og ansiktsradiologi ved Det Odontologiske fakultet, samt at 
jeg samarbeider med noen private klinikker.

Guro Løseth 
Utdannet tannlege ved Universitetet i Oslo januar 2011.

Jobbet ved Tannlegene Nygaard AS i Drammen i 2 år, og ved Sorgenfri 
tannklinikk i Oslo i 6 år.
Siden januar 2014 har jeg ved siden av privatpraksis jobbet som instruktør-
tannlege ved Avdeling for kjeve- og ansiktsradiologi på Det Odontologiske 
fakultet, hvor jeg er engasjert i undervisningen av tannlegestudentene.
Jeg startet mitt spesialiseringsforløp høsten 2020 og tar dette parallelt med 
stillingen jeg har på fakultetet.



11

 

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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En liten uhøytidelig presentasjon av de ulike medlemmene. 

Navn:  Kristine Seierslund Block

Rolle:  Nestleder  i Buskerud tannlegeforening

Diverse:  Ferdig eksaminert i Oslo januar 2014. 
 Jobbet 3,5år på Nordmøre før jeg flyttet sørover i 2017. 
 Jobber til vanlig på Sætre tannklinikk og har sittet som 
 hovedverneombud i Viken tannhelse siste året, men er nå i   
 mammapermisjon med lille Emma.

  Tidligere studert både språk og litteratur, liker å lese, være i   
 skogen og ute og pusle i drivhuset mitt. 

Elsker:  Når sluttbildet på endo er helt perfekt

Hater:  Matrisebåndet som bare ikke vil på plass og datasystemer 
 som ikke virker.

Presentasjon av styremedlemmer

Wit Kolodziej, spesialist i oralkirurgi og oral medisin.
Medlem i den norske tannlegeforening MNTF.
Medlem i den oral-kirurgiske forening NFOKOM. HELFO autorisert. 
Min spesialistpraksis er nå i Torget Tannlegesenter i Drammen. Her samarbeider jeg med 
etablerte, erfarne og hyggelige allmenntannleger samt spesialistkandidat i endodonti 
Anders Ganer. Vi har bred erfaring innen generell tannbehandling, men spesielt i oral 
kirurgi, implantatkirurgi og rotfyllinger. Her bruker vi de nyeste diagnostiske terapeutiske 
metodene, blant annet:

● CBCT   ● ultralyd   ● mikroskop   ● piezokirurgi
● intraoral scanner   ● quick sleeper   ● sedasjon

Som første autoriserte bruker av 
Quicksleeper 5 intraosseous bedøvelse i Norge, 
kan jeg i samarbeid med anestesilege tilby 
behandling i intravenøs sedasjon.

Vil du å henvise pasienter eller kun 
ønsker en vurdering, ta gjerne kontakt. 
Henvisinger kan sendes via email, 
post@torget-tannlegesenter.nhn.no,
pr post eller pr telefon. Tlf: 32 83 58 30 
Mobil: 941 52 105

Vit Tannklinikk AS
Torget Tannlegesenter
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Leder Valgkomiteens innstilling til ny leder for perioden 
 september 2021 til april 2022 er Håvard Mandt.
                    

Kristine Seierslund Block K:  Sætre tannklinikk, Pb 104, 3476 Sætre Tlf: 32 79 10 33
Nestleder P: Øvre Berget 12, 3440 Røyken Mob: 478 32 332 
 nestleder.btf@gmail.com

Hallgeir Ulsaker K:  Drammen Tannlegesenter, 
Sekretær  Øvre Torggate 10, 3017 Drammen Tlf: 32 83 60 00
 P: Hamborggata 22a, 3018 Drammen Mob: 977 55 270
 btf.sekretaer@gmail.com

 
Ida Helene Bruun Syversen K:  Kongsberg tannklinikk, 
Kasserer  Chr, IV gt 6, 3616 Kongsberg Tlf: 32 86 83 00
 P: Skippergata 7, 3040 Drammen Mob: 934 96 519  
 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
 

Birgit Moen Flatåker K:  Bruveien 12, 3055 Krokstadelva Tlf: 32 23 12 69
UTV-representant P: Dovregubben 2, 3055 Krokstadelva  Mob: 971 58 511
 

Linda Dukefos K:  Hokksund tannlegesenter
Varamedlem  Stasjonsgt 14, 3300 Hokksund Tlf: 32 75 20 45
 P:  Grønnlundvegen 11, 3403 Lier Mob: 911 47 778

BTF-STYRET 2021


