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Kjære leser!

En solfylt strand, krystallklart vann og kanskje til
og med en utenlandstur eller etterlengtet tur på fjellet. Det er vel ofte
slik en typisk norsk sommerferie ser ut.  

Tannleger er ikke som folk flest. 
En tannlegesommer kan være minst like idyllisk, med plutselige
skogbranner som slokkes med både antibiotika og smertestillende.
Sommeren er en ambivalent påminnelse til både tannlege og pasient
om hvor viktig det er med et tannhelsetilbud. Sommeren er en tid,
iallfall jeg, kan sole meg i stolthet av å være tannlege. 

Håper dere kan gjøre det samme,
ha en fortsatt fin sommer!  

(Hans) Erling

Forsidefoto: Eirik Dahl/Visit Oslofjorden

Proteket Online 
- Få mer kontroll med vårt digitale ordresystem

Enkel bestilling med automatisk  
prisoverslag, og leveringstid med 
 sporbarhet

Chat med tannteknikeren når  du 
selv ønsker eller har tid

Alt på et sted: samsvarserklæring, 
 faktura og dokumentasjon

Dentinor | 33 35 01 80 | post@dentinor.no | Tannstudio | 33 31 77 00 | post@tannstudio.no 
proteket.no/po

Skann for å lese mer
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LEDERSIDEN

Kjære kolleger

Jeg håper dere alle har fått den sommeren dere
hadde ønsket dere. Enten det ble Gran Canaria, hytta
eller hjemme, eller en helt annen plass!
Sommerværet har i hvert fall vært fantastisk og
kunne kanskje ikke vært noe bedre. Med sol og de
fleste dager over 25 grader, har i alle fall ikke jeg noe
å utsette på. Jeg fikk til og med oppleve Bergen i
solskinn. Det eneste kunne kanskje vært den tanken
som ligger litt lengre inn i skolten, og hvisker at dette
fine været muligens har med klimaendringer å gjøre. Blant annet Tyskland fikk regn,
mens vi fikk sol. Blir det bli omvendt neste gang?

Sommerværet til side, så ønsker jeg å meddele at Pandemien stadig lærer meg nye ting
og åpner øynene mine opp. Det er den typen læring som man egentlig skulle ønske man
var foruten, men samtidig er den sunn. En realitetsorientering som får deg kalibrert og
oppdatert. Jeg håper at alle i VTF har hått tilbud om vaksine når jeg skriver dette, men
jeg er ikke sikker, og det er en skandale. Ingen kunne fortalt meg før pandemien inntraff,
at helsemyndigheter i de forskjellige kommune skulle selv få bestemme om de anså oss
som helsepersonell eller ikke. Ingen ville fortalt meg det, for det er for dumt. Men så får
man denne realitetsorienteringen. NTF har jobbet på spreng og forsøkt og påvirke fra
alle kanter, det man kan, men til syvende og sist så blir det samarbeidsviljen til enkelte
kommuner som blir den avgjørende faktoren, dessverre.

Til neste pandemi er staten derimot langt mer parate! Det er ekkelt å snakke om. Ingen
vil egentlig snakke om en neste pandemi, men det er kanskje noe vi burde. Så vidt jeg
har forstått så er det usannsynlig, sånn rent historisk, at vi skulle få en helt ny pandemi,
med en helt ny pathogen, så tett inntil denne, men det kan være sunt å ha gjort det.

De dystre tankene til en side de også, så det ut til at det blir fysisk Farriskurs i år! Mer
info kommer etter hvert!

Med det ønsker jeg alle sammen er riktig god kommende høst og håper på å kunne se
dere til Farriskurset

Mvh Faruk Surbehan
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Se alle vårkampanjer 
på dentalnet.no

30 27 88 88 | post@dentalnet.no
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Odontologistudiet er fremdeles blant de 10 mest populære studiene ved opptak innenfor
ordinær kvote. Det innebærer at skoleflinke og ressurssterke ungdommer velger å bli
tannlege. I dag er rundt 80-90 % av studentene ved odontologiske læresteder i Norge
kvinner. Den tydeligste motivasjonen er et meningsfylt yrke hvor man kan hjelpe andre, hvor
muligheten til å etablere et godt familieliv og ha en strukturert hverdag synes gode.
En god økonomi spiller også inn, men det blir tydeligere etter hvert, ikke så mye i
ansettelsesintervjuet. Men hva er framtidsperspektivet for denne viktige yrkesgruppen, og
er det behov for å verne om dens rolle i norsk helsevesen, ikke minst for pasientenes skyld?  

Tannhelsesituasjonen i Norge i dag – et mer nyansert bilde enn de fleste tror 
Tannhelsen i den norske befolkningen har bedret seg betydelig de siste 30 år. Den store
majoriteten av barn, unge og unge voksne har svært god tannhelse, men en økende andel av
utsatte og sårbare grupper har fremdeles dårlig tannhelse. Årsakene er mange; som
omsorgssvikt, vold og overgrep i barne- og ungdomsårene, rus og psykiske helseproblemer
og ikke minst en livssituasjon hvor det å gå til tannlegen blir en økonomisk utfordring.
Samtidig lever stadig flere, i alle aldre, med alvorlige sykdommer, eller de har gjennomgått
behandlinger som gjør at de har særskilte behov for tannbehandling og oppfølging. I dag dør
pasienter på norske sykehus pga ulike odontologiske infeksjoner, særlig i forbindelse med
redusert immunforsvar og/eller allmenntilstand. Komplekse restaureringer som implan-
tater og store brokonstruksjoner hvor renhold er sentralt for å opprettholde god tann- og
munnhelse, øker sjansen for uoppdagede orale infeksjoner, og det kan ha alvorlige følger.

https://tidsskriftet.no/2020/04/klinisk-oversikt/bakterielle-odontogene-infeksjoner
Akutte infeksjoner - Den norske tannlegeforenings Tidende (tannlegetidende.no)

Eldrebølgen vil forsterke kompleksiteten i tannlegenes behandlingspanorama, og generelle
somatiske og psykiske tilstander vil i økende grad kreve mer tid og kompetanse om
tannlegene skal kunne gi sine pasienter et solid faglig behandlingstilbud.

Viktige odontologiske oppgaver i et konkurrerende marked
For rundt 30-40 år siden jobbet tannleger hovedsakelig i private enmannspraksiser eller i
den offentlige tannhelsetjenesten. Etter hvert ble ønsket om et sterkt fagmiljø mer
framtredende og praksiser med flere tannleger og tannpleiere vokste fram, særlig i byer og
større tettsteder. Unge tannleger ble tilbudt «assistentstillinger» der de fikk rundt 40 % av
omsetningen de genererte mot at eieren beholdt de resterende 60%. Det har fungert fint for
mange, men det har også medført en rekke utfordringer.

Da jeg var student ved UiO (…det er sant nok rundt 40 år siden) var 3 av 80 studenter fra
Nord-Norge, og hele 82 % kom fra det sentrale østlandsområdet, hvor de fleste naturlig nok
(?) etablerte seg etter endt studium. Denne fortetningen av tannleger i sentrale strøk, også i
andre landsdeler, har medført en konkurransesituasjon der unge tannleger kjemper for å
kunne livnære seg av en utdanning som er krevende og blant Norges dyreste. De må tilby
spesialiserte tjenester til «spottpriser», utvide arbeidstiden til tidlig morgen, sene kvelder
eller i helgene om de skal kunne skaffe seg et levebrød av sin profesjon. 

Dette skyldes ikke minst at tannhelsetjenester i stor grad må finansieres av pasientene selv,
med unntak av en liten andel trygderefusjoner eller særordninger for ekstra sårbare
pasienter (rusomsorg, helsetjenester i hjemmet o.l.) Hvis tannlegeyrket ikke skal erodere,
men beholde sin attraktivitet for dyktige og ressurssterke unge mennesker vil det være
påkrevd å endre betingelsene for denne profesjonen betydelig. Det er utrolig at pasienter
med sykdommer i andre organer som øyne, ører, nese og hals, eller brudd i armer og bein,
naturlig nok får best mulig behandling uavhengig av sin økonomiske situasjon, mens
sykdommer i tenner og munnhule ekskluderes fra denne ordningen. 

Informasjon og målrettet arbeid med våre styresmakter
Politikere, også de i Vestfold og Telemark, «elsker» gode nyheter. Derfor er tannhelse-
situasjonen hos barn og unge et viktig tema. Men TOO prosjektet, økt kunnskap om et økende
antall sårbare grupper, og informasjonen om at hver fjerde voksne medborger unnlater å
oppsøke tannlegen på grunn av økonomiske årsaker, har endret litt på oppfatningen om at alt
er bare sol og glede.  

Som tannleger har vi et ansvar for å endre bildet av at odontologi i økende grad er blitt et
fagområde der blekeskinner og estetikk er viktigere enn behandling av patologi i tenner og
munnhule som kan gi alvorlig generell sykdom, redusert livskvalitet og eksklusjon fra
arbeidslivet. Det er denne siden av faget odontologi som skal inspirere unge mennesker til å
velge yrket vårt, og samtidig ha trygghet for at deres tjenester verdsettes av våre
styresmakter på samme måte som andre helsetjenester.

Til tross for alt dette ønsker jeg dere alle en riktig god sommer sammen med familie og
venner.  

Beste hilsener fra 
Turid

Fylkestannnlegens 
spalte

Ville du valgt tannlegeyrket om du var ung i dag? 

Pressemelding fra
Regjeringen 24.07.2020
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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

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
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Sverres hjørne

Som en relativt ung og nyerfaren tannlege (og
redaktør) selv, har jeg av og til lurt på hvordan jeg
kan leve et langt, godt og velbalansert liv som
tannlege og menneske. På søken etter svar, nådde
jeg omsider Sverre Næsheim. 

Sverre presiserer at det å være «on time» og
sørge for god pasientinformasjon, og
journalføring, kan redde både unge og nytiltrådte
tannleger, så vel som eldre, erfarne tannlege-
ørner. En dårlig journal eller en underinformert
pasient kan fort føre til søvnløse netter senere i
livet.

- På tannlegestudiet, UiO, lærte vi å skrive omfattende journaler, og det ble også
presisert å være uvurderlig dokumentasjon for både tannlege og pasient. Men
Sverre tar også steget videre, han forteller hvordan det å følge opp pasienten,
gjerne via en telefonsamtale, skaper tillit, trygghet og økt samarbeid. 

Det er ikke bare på tannlegekontoret at karakteren Sverre ringer en bjelle. Det er en
god sjanse at du har blitt forbikjørt av han, på sykkel, mens han slenger ut noen
motiverende latinske fraser. Det å holde seg i form – ikke nødvendigvis olympisk
form, men i form til at du er glad og fornøyd med deg selv og har overskudd i
hverdagen. Man må heller ikke glemme mental form. Sverre er en ivrig gitarspiller,
nye sanger og teknikker finpusses. Å ha en fysisk og mental hobby, ved siden av
jobb, det gir deg energi til å jobbe super-effektivt på tannlegekontoret, tenke klart,
og hverdagen blir mindre monoton. Vi mennesker er jo dynamiske organismer,
monotoni sløver oss. 

Selv sykler og spiller Sverre tilnærmet hver eneste dag, men anbefaler iallfall at det
å lære seg nye språk eller å spille musikk er utmerket mental trening for alle og
enhver – også tannleger. For fysisk trening, er en time eller to med rolig sykling
ypperlig mosjon, og når du virkelig vil brenne krutt – kan du kjenne vinden gjennom
hjelmen når du sprinter 4x4 minutters intervaller. Det neste steget for Sverre, er
kanskje å tilby gitartimer på sykkel. 

Bli bedre kjent med…
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Klagenemnden 2021
Klagenemnden består 3 medlemmer: Christian Kaldheim (medlem), Sverre Næsheim
(vara) og Pål-Espen Tannmand (leder)

I 2020 var det ingen aktivitet utover fellesmøter der vi kalibrerer oss opp i mot mandat og
praksis. Det kommer noen henvendelser, og de allerfleste saker faller utenfor mandatet
(”10.000 kr regelen”) og/eller løses ved diskusjon og informasjon.    
Nemndens mandat ble revidert i 2019 og paragraf 4.1 forklares i innledningen:

«Klagenemndens oppgave er å besvare forespørsler og behandle klager fra pasienter
angående tannbehandlings faglige utførelse, som ikke har latt seg ordne direkte mellom

pasienten og tannlege»

Pasienten har ofte spørsmål og vi forsøker gi litt veiledning i situasjonen. Dersom
pasienten ønsker å klage må den fremsettes skriftlig, og skal inneholde hvorfor man
klager og hva man håper på/ønsker oppnå med klagen. 
Saker vi skal avvise finner vi i innledningen til paragaf 4.2:

«Klagesak der nedsettelsen av honoraret eller korrigeringen/omgjøringen har
større verdi enn NPEs nedre grense for behandling. Klagesak der klageren under saken
opplyser at han vil reise krav ut over den nevnte nedsettelse, eller tilbakebetaling,

f.eks. oppreisningserstatning for tort og svie.»

Det er flott at nemdsystemet er gratis og et lavterskeltilbud til pasientene våre. Vi får en
ekstra kommunikasjonskanal mellom tannleger og pasienter. De nye retningslinjene gir
også veiledning mht eventualiteter som inhabilitet, avgrensninger til over- og
underbehandling, helsepersonelloven mv. 

Når vi er i tvil kontakter vi NTF for råd, og ofte er det liknende saker man kan finne
kunnskap i. NTF har også opprettet en egen pasienttelefon som besvarer spørsmål direkte. 

Det er fint å minne hverandre på at i de sakene der journalen er god, kommer ofte
tannlegen svært godt ut.  Andre erfaringer er at tannleger i distriktet vårt er ofte flinke til å
løse mange saker før klagebehandlingen har kommet til et vedtak. Basis for hele
klagearbeidet blir som hverdagen ellers: å håper på å oppnå god kommunikasjon.   

Som en avslutning kan vi alltid minne hverandre på at pasienter som er nye, men som
starter behandlingen med at de vil klage og samtidig utbedre en ”jobb”/behandling. Der er
det fordelaktig å stoppe litt opp og gi pasienten råd om at klagen kanskje lettere gir
pasienten medhold før utbedringen er utført. 

Nemnden regner med at vi får noen saker etter hvert, og anbefaler alle tannleger å vurdere
å melde seg til nemnarbeid før generalforsamlinger. Særlig burde unge tannleger hive seg
inn og bidra med sin kunnskap.  

 

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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UTV-nytt
Hei, alle sammen. Da var det på tide med en liten oppdatering fra UTV igjen
fikk jeg beskjed om fra redaktøren, og det er for så vidt nok å skrive om,
men jeg skal prøve å ikke stjele mer enn nødvendig av sommertida deres. 

Det kan være greit å begynne med UTV-sammensetningen: Tillitsvalgte for
offentlig ansatte i Vestfold og Telemark består i dag av UTV-nestleder Svanhild Synstnes fra
Skien TK og av UTV-medlemmene Hoda Shamsolebad fra Seljord TK, Kathinka Stene Beisland
fra Larvik TK og Petko Zamfirov fra Porsgrunn TK. Tannlege Chen Cui har tidligere på året
begynt som klinikkleder for Borgheim TK, og jeg gratulerer og ønsker henne lykke til med sine
nye oppgaver og utfordringer. Det betyr også at det er et ledig verv som tillitsvalgt, og jeg håper
det kan være av interesse for engasjerte sjeler som ønsker å bidra for fellesskapet.

Vestfold og Telemark har nå vært én fylkeskommune i over et år og det er mye som er på plass,
men det er fortsatt enkelte ting som er uavklart og som det jobbes med enten internt i sektoren
eller på tvers av alle sektorer i hele fylkeskommunen. Med mindre det er snakk om
forhandlinger eller områder reguler av tariff og lover, har arbeidsgiver som regel styringsrett i
flere av disse sakene,  men som tillitsvalgte sitter vi enten i arbeidsgrupper eller deltar i
drøftingene og legger frem våre synspunkter og innspill på hva som vil være til det beste for
både pasientene våre, vårt samfunnsoppdrag og for de ansatte på en konstruktiv måte. En av
disse sakene er for eksempel hva slags ordning vi skal ha for den faglige utviklingen av
tannlegene, en sak som jeg vet opptar mange kolleger og som jeg håper at det blir en god
løsning på snart. En annen er hvordan vi kan skape økt stabilitet i tannlegebemanningen for de
områdene/klinikkene som har litt større utfordringer med rekrutteringen.

Foruten dette er nok mange forventningsfulle til årets lønnsoppgjør. I det veldig spesielle året
2020 ble det gitt et beskjedent, generelt tillegg til alle tannlegene, men i tråd med
Tannlegeforeningens og Akademikernes lønnspolitikk ønsker vi at det igjen blir et lønnsoppgjør
der det gis individuelle lønnstillegg i år. Jeg håper selvsagt at vi lønnsmessig kan få en mer
konkurransedyktig organisasjon siden det også er blant de viktige faktorene for rekruttering og
stabilisering av tannlegebemanningen.

Jeg må også nevne at det som kjent har vært en veldig spesiell periode også i 2021 helt fram til
nylig på grunn av corona-situasjonen; flere klinikker har i lengre perioder måtte tilby kun akutt-
behandling på grunn av smittesituasjonen lokalt. Heldigvis er nå driften tilbake til det normale,
men mange klinikker har naturlig nok mer eller mindre grad av etterslep som må tas igjen.

Høsten er ellers vanligvis tiden for både en etatssamling/sektorsamling, og hvor tannleger
ansatt i den offentlige sektoren pleier å ha sitt årsmøte. Det er i skrivende stund fortsatt
usikkert om det blir mulig med en så stor fysisk samling, men med økende vaksinasjonsandel
både blant oss i tannhelsetjenesten og generelt i befolkningen og lave smittetall i Norge, øyner
jeg et lite håp om at det kan bli mulig å møtes fysisk. Jeg er nok ikke alene om å se fram til å
treffe gamle og nye kollegaer utenfor de digitale plattformene ved første anledning.
Enn så lenge – ønsker alle en riktig god sommer.

Hilsen Ali R. Karagöz
HTV/UTV-leder
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VITS:

Mannen var bekymret for konas hørsel og spurte legen sin hvordan han skulle
teste om det dreier seg om reell tap av hørsel. Legen ga ham det rådet at når han
kommer hjem, skal han passe på å si noe til kona fra døren, og hvis han ikke fikk
svar, gjenta det fra litt kortere avstand, og så helt nært kona, men hun må stå
med ryggen til. Han gikk hjem, og da han åpnet døren så han at kona sto ved
kjøkkenbenken, med ryggen til. Han gjorde som legen sa, og spurte kona:» – Hva
skal vi ha til middag? Ingen svar. Han gikk til kjøkkendøra og gjentok spørsmålet.
Ingen svar. Til slutt sto han rett bak kona og sa: – Hva skal vi ha til middag?
Da er kona tydelig irritert, snur seg og sier: – For tredje gang: Kylling. 

Jeg utfordrer Ole Tuft til neste vits.

På Sondespissen

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

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

Pål-Espen Tannmand         Leder i                                                tannmand@kaldnestannhelse.com
                               klagenemnden
Christian Kaldheim        Medlem                            91693663   
Sverre Næsheim            Vara                               90737025   

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
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