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Kjære leser!

Når det ikke er annet enn virale nyheter å lese om på nettet eller i
avisene, er det fort gjort å lengte tilbake til pre-koronatidene. Det føles ut
som en liten evighet, nesten som hundre år. I 1921 var det kraftig tørke i
deler av Europa, så alt var ikke nødvendig bedre da heller. Dette vet man
basert på årringer hos trær. Vi har også årringer. Tenk om disse årringene kan leses av om
hundre år. Kanskje kan det fortelle våre etterfølgere noe om hvordan 2021 var for oss. Disse
årringene finnes ikke i form av rynker eller negler. Våre årringer finnes på tennene. Cementum
dekker tannroten og bidrar til å feste tannen til alveolarbenet. Før tannen bryter frem, deponeres
de første lagene med cementum, deretter legges ytterligere lag til utover livet. Lag formet om
vinteren kan synes som et translucent lag, mens sommeren gir et mer opakt-farget lag. Tykkere
lag deponeres som respons på stressrike perioder. Man kan ganske nøyaktig estimere alderen
basert på cementums årringer. Dette var bare en liten digresjon for å minne oss om hvor utrolig
fascinerende tennene våre faktisk er! 

Tilbake til 1921. Ja. For hundre år siden, skjedde en rekke uforglemmelige momenter. Den første
prevensjonsklinikken åpnet. For første gang ble illusjonen der man kunne se en kvinne bli saget i
to, og samtidig overleve, fremført. Og Charlie Chaplins «The Kid» ble vist i USA. Det skal nok mye
til for å toppe et slikt begivenhetsrikt og tørt år, men 2021 har allerede tatt ett steg i riktig retning.
Vi har begynt å vaksinere. Forhåpentligvis blir årets avleiring av cementum smalere enn fjorårets. 

God påske alle sammen. 

(Hans) Erling

Kilder, for interesserte:
Planchon, O., Dubreuil, V., Bernard, V., & Blain, S. (2008). Contribution of tree-ring analysis to the study of droughts in
northwestern France (XIX–XXth century). Climate of the past Discussions, 4(1), 249-270. 

Wedel, V. L. (2007). Determination of season at death using dental cementum increment analysis.
Journal of forensic sciences, 52(6), 1334-1337
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LEDERSIDEN

Kjære kolleger

2021 er godt i gang, og vi har passert et
helt år med pandemi innen dere får
dette i hende. 

Forhåpentligvis er smittebildet betraktelig bedre
enn på skrivende stund hvor Oslo opplever den
høyeste smitten de har hatt og samfunnet holder
på å stenge det ene etter det andre, i Tigerstaden.
I den forbindelse ønsker jeg å minne alle mine kolleger om at de
stønadsordningene som er tilgjengelige for oss tannleger, ikke kom av seg selv og
at det var en enorm innsats fra NTF-hovedstyre med Camilla i spissen, som klarte
å jobbe den inn for oss. Langt ifra alle sektorer har hatt så god og samlet ledelse,
med tilslag og innvirkning. 

VTF er i prosessen med å tenke på kursvirksomhet for året som kommer og det er
vanskelig. Vi kommer kanskje til å ha noen flere spørreundersøkelser, men i
skrivende stund så planlegger vi for at det kommer til å kunne arrangeres et
tilnærmet normalt farriskurs til høsten. Det hadde vært flott å kunne hilse på
kolleger og ha en sosial sammenkomst med faglig påfyll. Eller er det den andre
veien? En faglig sammenkomst med sosialt påfyll?

Kanskje er vi til og med vaksinerte innen sommeren? Jeg vet at det er blandede
følelser vedrørende vaksinering i vårt fagmiljø, og tenker at det kommer av
kunnskap i stedet for uvitenhet. Det er nemlig uvitenhet som oftest fører til skepsis
blant de fleste andre grupper i samfunnet. Det er godt dokumentert. Jeg håper
likevel at de fleste av oss finner tilliten det trengs for å la noen sprøyte inn
kjemikalier i skulderen vår, og sammen hindrer spredning av virus, på jobb og i
ellers i privaten.

Mvh Faruk Surbehan
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Selv om jeg vet at mange av dere, med rette, fremdeles kan være frustrert over
koronapandemien og ikke minst FHI sitt vaksineregime, skal jeg denne gangen ikke
skrive étt eneste ord om det. Derimot ønsker jeg å informere dere om et av de mest
spennende og banebrytende prosjektene som Helsedirektoratet startet allerede i 2017,
men som nå er kommet inn i en fase hvor tannhelsetjenesten er direkte involvert. 

KPR står for Kommunalt pasient- og brukerregister, og det vil få utallige muligheter for
tilgang på viktige data både fra privat og offentlig helsesektor. Målsetningen er å samle
data fra alle de fire hovedsektorene i helsevesenet som tilbys på kommunalt nivå og å
kunne koble disse til hverandre. Samlet vil dette representere en omfattende database
som inkluderer data fra privat og offentlig sektor i hele landet. 

Bakgrunnen for prosjektet er blant annet at representanter for tannhelsesektoren har
uttrykt behov for tilgang til data om oral helse fordi oversikter over tannhelse-
situasjonen for den voksne befolkningen i Norge er mangelfull. Omsetningen i tannbe-
handling i privat sektor alene utgjør over 13 milliarder kroner (Helse- og omsorgs-
departementet, 2016), men det er allikevel svært lite informasjon som samles inn
nasjonalt, også fra offentlig sektor. 

Etter hvert er behovet for å kunne koble data fra de fire sektorene nevnt nedenfor blitt
tydeligere. Etablering av et faktabasert grunnlag for å undersøke og forske på
sammenhengen mellom oral helse og andre helseutfordringer vil bli mulig i et helt nytt
omfang enn tidligere.
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Den offentlige tannhelsetjenesten i Vestfold og Telemark er sammen med Viken bedt
om å bidra i utviklingen av hvilke data som skal hentes fra Opus og Nextsys, men også
hvordan dette kan gjøres. Data skal inkludere både diagnoser, ulike behandlingstyper,
holdbarhet av behandlinger, behov for revisjon, tidsbruk, kostnader o.l.  Det vil være
svært viktig at data fra privat sektor innlemmes i denne databasen, og skal disse
kunne benyttes er det viktig at det etableres et felles kodespråk for de ulike
sektorene.

Snomed CT er et slikt kodespråk som er utviklet for tannhelsesektoren.
Tannlege Jørn Andre Jørgensen har allerede nedlagt et stort arbeid for vår sektor.
Kort forklart innebærer det at én enkel kode vil beskrive nøyaktig lokasjon av en
patologisk tilstand med beskrivelse av grad og omfang, enten det gjelder tenner eller
annet vev i munnhulen. Videre vil ulike intervensjoner og behandlinger som fyllinger,
kroner, rotfyllinger, implantater osv. lokaliseres og beskrives med eksakt
nøyaktighet. I dag er Jørn Andre og Helsedirektoratet i gang med å utvide Snomed CT
til også å gjelde somatisk og psykisk helse, slik at alle de fire sektorene vil ha samme
kodespråk. 

Et felles kodespråk vil muliggjøre kobling av somatisk, psykisk og oral helse slik at
man kan forske på sammenhenger mellom disse. Det vil også kunne gi svært viktig
informasjon om hvordan generell helse og behandling av ulike kreftformer,
transplantasjoner og autoimmune sykdommer påvirker eller påvirkes av oral helse.
Med eldrebølgen og en økning av geriatriske pasienter som ofte rammes av demens,
Parkinson og generell svekket helse, eller lever med ettervirkninger av alvorlig
(kronisk) sykdom, vil dette bli en omfattende kilde til data og ny kunnskap.

Utviklingen av KPR vil bli krevende, men det vil samtidig åpne opp for et viktig og
omfattende datagrunnlag som både kan synliggjøre tendenser og sammenhenger og
derigjennom skape grunnlag for viktige kontrollerte og prospektive studier. Det vil
sette oral helse på kartet i en helt annen grad enn den har vært til nå.

Jeg håper vi skal lykkes i dette samarbeidet og
benytter anledningen til å ønske dere alle en
riktig god påske med familie og venner.

Beste hilsener fra 
Turid
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Spesialistene ved Colosseum Tannlege Sandefjord tar imot henvisninger innen 
fagområdene protetikk og bittfunksjon, implantatbehandling, periodonti og 
endodonti. Vi legger opp til tett samarbeid med henvisende tannlege.

Utdannelse og faglig bakgrunn:
• Cand. odont. 1981
• Spesialist oral protetikk og bittfunksjon 1997

Utdannelse og faglig bakgrunn:
• Cand. Odont. Universitetet i Bergen
• Spes.cand. endodonti

Utdannelse og faglig bakgrunn:
• Tannpleier. Universitetet i Oslo,  

Maria 2003, Sophie 2015

Utdannelse og faglig bakgrunn:
• Cand. odont. Universitetet i Oslo 1986
• Spesialist oral kirurgi og oral medisin 1996
• MSc Universitetet i Oslo 2001

Utdannelse og faglig bakgrunn:
• Cand. Odont. Universitetet i Oslo 2000
• Spesialist i periodonti Universitetet i Oslo 2006
• Mikrokirurgikurs Rikshospitalet i Oslo 2006
• Kompetansekurs i implantatprotetikk i 

Bergen 2011

Anders Kamfjord - Spesialist i protetikk

Håvard Stueland – Spesialistkandidat endodonti

Maria Størby Eiken og Sophie Nguyen - Tannpleiere

Eivind Andersen - Spesialist oral kirurgi og oral medisin

Bernt Johan Evensen - Spesialist i periodonti og godkjent implantatprotetisk behandler

Praksis:
• Privat praksis 1982-
• Instruktørtannlege Universitet i Oslo, klin.for protetikk1993- 1997
• Spesialistpraksis privat 1997-
• Spesialtannlege Eksperttjenesten Universitetet i Oslo , 1997- 2010
• Spesialtannlege Rikshospitalet Tann og kjeveklinikk 2013- 2016
• Spesialist i protetikk ved Tannhelsetjenestens kompetansesenter 

Øst 2018

Praksis:
• Privat praksis Sandefjord 2005-dd
• ØNH-avd SİV Tønsberg (hospitering) 2009-2010
• Narkosetannklinikken DOT, SİV Larvik 2010-2011
• Spes.utd. endodonti UİO 2018-2021

Praksis:
• Militærtannlege Forsvaret 1986-1987
• Privat praksis 1987-
• Spesialtannlege Universitetet i Oslo, klin. for oral kirurgi og oral 

medisin1991-2005 og 2013-2017
• Overtannlege / oralkirurg Buskerud sentralsykehus avd ØNH 2001-2008
• Spesialtannlege Eksperttjenesten Universitet i Oslo 2001-2005

Praksis:
• Instruktørtannlege Universitetet i Oslo 2003-2006 Privat spesialist-

praksis 2006-
• Forskning, Universitetet i Oslo 2014-2017 Sensor i periodonti, 

Universitetet i Oslo 2014-
• Jobbet med datastyrt implantatkirurgi siden 2014

Tar gjerne imot henvisninger innen:
• Implantatprotetikk og konvensjonell protetikk
• Omfattende protetiske rehabiliteringer ved 

periodontitt, tannslitasje, agenesier og traumer
• Interdisiplinære utredninger
• HPR-nr. for digitale henvisninger: 6119980

Tar gjerne imot henvisninger innen:
• Konvensjonell og kirurgisk endodontisk behandling
• HPR-nr. for digitale henvisninger: 9403183

Praksis:
• Begge har jobbet mange år i spesialistpraksis i tett  

samarbeid med spesialistene
• Begge utfører aktiv periodontittbehandling i samar-

beid med spesialist og videre støttebehandling når det 
er ønsket av henviser

Tar gjerne imot henvisninger innen:
• Implantatbehandling
• Oral rehabilitering
• HPR-nr. for digitale henvisninger: 6123430

Tar gjerne imot henvisninger innen:
• Implantatbehandling
• Periodontittbehandling hos pasienter med 

rehabiliteringsbehov
• HPR-nr. for digitale henvisninger: 8350949

Kurs:
• Holdt diverse kurs innen oral kirurgi og oral medisin
• Publisert diverse vitenskapelige artikler 

Kurs:
• Kursholder i Norge og utlandet innen implantatkirurgi og im-

plantatprotetikk, benrekonstruksjon, mikrokirurgi og periodonti
• Publisert en rekke vitenskapelige og kliniske artikler innen 

samme fagområder

Colosseum Tannlege Sandefjord, Thor Dahls gate 1, 3210 Sandefjord. Tlf. 33 46 52 18, e-post: sandefjord@colosseum.no



Sandefjord Tannhelsesenter har lang erfaring og klinisk 
kompetanse fra både universitet og privat praksis. Vi har over
20 års erfaring med implantatbehandling, og tilbyr også CBCT 
for odontologisk diagnostisering og behandlingsplanlegging.
 

Spesialistklinikk for periodonti 
og implantatbehandling 

VI TILBYR
• systematisk, årsaksrettet periodontitt- 
 behandling.
• totalbehandling, vurdering og 
 behandlingsplanlegging med kirurgisk  
 og protetisk implantatbehandling.
• interdisiplinær utredning med andre  
 spesialister.
• undersøkelse og behandlingsplanlegging  
 med bruk av CBCT.

VI SAMARBEIDER
• med henvisere for vurdering, plan- 
 legging og behandling for dine pasienter.
• med henvisere som ønsker å gjøre  
 implantatprotetikken og deler av 
 behandlingen selv.

Vi er lokalisert sentralt i Sandefjord med gode kollektivforbindelser og gode parkeringsmuligheter. 

Aagaards plass 1, 3211 Sandefjord  •   Tlf. 33 44 60 30
post@sandejordtannhelse.no  •   sandefjordtannhelse.no

Periodontist Arnt Helge Dybvik
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VI  HAR OVE R 16 ÅRS E RFARI NG
ME D BE HANDL I NG  AV PASI E NT E R I  NARKOSE ,

OG  HOS OSS E R DE T  KOR T  VE NT E T I D.

 

  

 

  

   
    

 

Vi kan utføre omfattende og kompliserte behandlinger.

Vårt dyktige team og vår nye avdeling takler de fleste utfordringer.

Marit er vår narkose-koordinator.
Ta kontakt pr telefon eller epost.

Kjærnåsveien 13 A  •  3142 Vestskogen  •  Tlf: 33 35 26 30
www.notteroytannhelse.no • post@notteroytannhelse.no

NÅR DU OG DIN PASIENT TRENGER

EKSTRA HJELP…

…STÅR VÅRT TEAM

                KLART TIL Å HJELPE DERE

Tannbehandling i
narkose
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NARKOSE
Vi tilbyr alle typer behandlinger i sedasjon eller 
full narkose – også behandlinger som kirurgi, 
periodontal-, implantat- eller endobehandlinger 
etc. 

HENVISNINGSKLINIKK I VESTFOLD

ALLE TANNHELSETJENESTER  /  KORT VENTETID  /  KONKURRANSEDYKTIGE PRISER

INNSIDEREGULERING
Kjeveortoped Kristin Aanderud-Larsen 
er blant landets mest erfarne i 
behandling med lingual apparatur.

ORALKIRURGI
Tannlege Fredrik Lindeberg (spesialist 
i oralkirurgi og oralmedisin) med team 
øker tilstedeværelsen i Vestfold og tar 
nå imot henvisninger.

Aagaards plass 1, Sandefjord   /   tlf.: 33 46 61 71   /   E-post: resepsjon@tannklinikken.no   /   tannklinikken.no

MAN – TORS: 8 – 20  /  FRE: 8 – 16
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VITS:

For en tid tilbake måtte Gudrun bytte tannlege og fant en hun mente hun hadde
gått i skole sammen med. Da tannlegen kom ut i venterommet ble hun skuffet:
Denne eldre herren var nok ikke den kjekke unge mannen Gudrun husket.
Da hun satt i stolen spurte hun likevel om det ikke var slik at de hadde gått på
samme skole.

-     Joda, svarte tannlegen
-     Jeg husker en gutt med samme navn i min klasse, sa Gudrun – i klasse 7A
-     Det var nok meg det, svarte han. Men hva underviste du i?

På Sondespissen

Tannmakeriet Moderne og velutstyrt 
 fullservice tannteknisk laboratorium

Vi tar imot digitale skann og avtrykk for 
MK kroner og broer, eller digitalt fremstilt 
helkeramikk.

• Implantatprotetikk
• Avtagbar protetikk  

Aagaards Plass 1, 3211 Sandefjord  •   Tlf. 33 42 31 60
vailaelgesem@hotmail.com   •   sandefjordtannhelse.no
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         Navn                           Verv            Tlf. privat    Tlf. kontor                E-post
Faruk Surbehan                    Leder        92661433     33183911    faruk.surbehan@gmail.com
Ingvild Nyquist Borgeraas      Nestleder      97111559     33182018   ingvild.borgeraas@gmail.com
Hanne Aabø Aasen             Sekretær     90677794    33380888   hanne-aa@hotmail.com
Axel Hopstock                    Kasserer      91728099    33352630    aho@notteroytannhelse.no
Cato Nordahl                      Fagleder      41699886     33183911     catonordahl@msn.com
Hans Erling Skallevold    Infosekretær  97609601                        tannhans@outlook.com
Ali R Karagöz                         UTV         97468638    33020150    BE01038704@vfk.no
Maren Risvær                        Vara         97145257     33125095        maren@risvar.no

         Navn                     Verv            Tlf. privat   Tlf. kontor                  E-post

Steinar Matre              Leder i         92266227   33380888    steinarmatre@online.no
                               klagenemnden

Svein Tveter            Kollegahjelp     90825789   33183343        tstveter@online.no
                                  i Vestfold               

Gro Monefeldt Winje    Kollegahjelp     97765495   33309380      gromwinje@gmail.com
                                  i Vestfold

       Sted                               Navn                         Tlf. privat               Tlf. Kontor
      Larvik                    Lars Oscar Hellum            92 45 64 44            33 12 69 52   
  Sandefjord                  Annette Bøvre                90 03 09 38            33 46 38 25
    Tønsberg                    Esben Sjøblom               99 58 95 54            33 31 34 27
 Holmestrand                 Reidulf Aasnes               33 77 88 44            33 77 62 92

Styret i VTF 2021

Lokaltillitsvalgte



Planmeca Romexis®  
én programvare som dekker 

alle behov
Planmeca 

Romexis
All-in-One-Software

En revolusjonerende programvare for klinikker i alle 
størrelser. Den verdensledende programvaren  
Planmeca Romexis® er hjernen bak alle våre produkter, 
den binder sammen alt utstyret på klinikken fra  
CAD/CAM via røntgen og bildebehandling til uniten.  
Romexis er svært brukervennlig og støtter det mest 
allsidige spekteret av 2D- og 3D-bildeformater.

Mac og Windows kompatibel.

Plandent AS | Postboks 6082 Etterstad, 0601 Oslo 
Tlf 22 07 27 27 | www.plandent.no | utstyrsavdelingen@plandent.no



Returadresse:
Øvre Fjellvei 8C
3121 Nøtterøy


