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Bli sertifisert i dag
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• Basiskunnskap
• Kasuseksempler
• Kontraindikasjoner
• Hvordan oppnå best resultat
• Pasientkommunikasjon
• Behandlingsprosedyrer
• Retensjon

DENTILINE® ONLINE COURSE

DENTILINE® Online Course kan du 
ta hvor og når du vil, og etter fullført 
eksamen er du klar til å behandle
dine pasienter.
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NÅ OG FÅ KURSET GRATIS
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Kjære lesere!

En vindfull, og til tider meget varm, sommer er over. Kulden setter nå
sine spor på biler, gresstrå, tak og underlag. Har vi en ekte norsk
vinter i vente? Bladene går gradvis mot C4 (ref: Vita Classical A1-D4),
enkelte av dem har allerede bukket under for tyngdekraften og
forsøker å varme den kalde bakken med forsiktige klemmer. Høsten er
her. Mens året har vært preget av nasjonal dugnad, er høstferien blitt betydeligere mindre
dugnadsrik. Etter sammenslåingen med Telemark ble høstferien flyttet en uke. En mild
forvirring for enkelte. Mer revolusjonerende forandringer har derimot preget høstferiens
historie. Mens vi tannleger høstet tenner, høstet skolebarn poteter. Såkalt potetferie.
Derav den mer moderne betegnelsen «høstferie», naturlig nok fra verbet å høste (eller fra
årstiden høst?).  

Det var visstnok forskjeller mellom barn på bygda og i storbyen. Sistnevnte fikk som regel
ferie, mens på bygda var det potetplukking. Poteten er diskutabelt en grønnsak, den er også
kjent som «jordeple» (eller jordpære på svensk). Poteten stod for over en fjerdedel av
matenergien i norsk jordbruk i 1835. I dag har vi mer enn kun poteter å nære oss på i tilfelle
man skulle befinne seg midt i en pandemi, bli satt i ensom karantene eller andre
kriselignende situasjoner.

Høstferien er tydelig bevis på at verden roterer videre, og som tannlegestand har vi også
tilpasset oss i god måte. Det tradisjonstunge Farriskurset ble til og med arrangert, i en
tilpasset versjon, som du kan lese om i denne utgaven. 

Håper alle hadde en fin potetferie, ønsker dere alle en rolig og nydelig høst!

Potetferiekilde: https://www.aftenposten.no/norge/i/V14or/dugnaden-ble-hoestferie 

(Hans) Erling
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LEDERSIDEN

Kjære kolleger

Vi befinner oss fortsatt i denne pandemien,
men horisonten er kanskje ikke så mørk
lenger som den var?

En stund visste vi ikke hvor lenge den 22 år gamle pasienten med grad 4 karies
måtte vente, før vi fikk ordna på det. Ville det kanskje ende opp med ex? Vi visste
bare ikke. Nå er vi langt på vei inn mot det normale, vi fikk konsa den grad 4
lesjonen og pilene peker i riktig retning. Mange av oss har kanskje innsett til nå at
det ikke er mulig å ta igjen det tapte, enten det gjelder innkallinger eller tapt
inntekt, men med tanke på at det fremdeles er land der ute hvor det er lockdown,
så har vi det jammen godt. Der ute er det også snakk om vaksiner som “snart” kan
være klare. Det snakkes om 10 selskap som er ved siste fase i utprøvinger av
vaksiner. Det virker å være mer lys i enden av tunnelen enn noen gang, men dog
likevel virker det som om samfunnet er innstilt på å bli slappere og slappere med
smitteverntiltakene. Minner litt om å sakke ned på farten ved innspurt når du
nærmer deg mål. Underlige tider.

Noe jeg ønsker å ha nevnt er at meg bekjent er det ingen tannleger som har blitt
smitta under arbeid i Norge. Jeg husker å ha sett en plansje som estimerte at av
alle bransjer og yrker så ville tannleger være de mest utsatte for å bli smitta ved
ukjent smittebærer på besøk. Derfor synes jeg vi kan som yrkesgruppe være stolte
over statistikken i Norge. Vi får til dette med smittevern, vi er gode på det. Det
bringer meg litt inn på Farriskurset vi nettopp har hatt. Med meget godt smittevern
gjennomførte vi et relativt lite dagskurs i år, og det var viktig for oss å ha gjort fordi
det bringer mer normalitet til dagens situasjon. Det snakkes om harde tider, ja det
stemmer, men det er også bedre tider i forhold til det som har vært, og vi må
bygge videre på det.

Jeg ønsker alle sammen en god smittefri høst.

Mvh Faruk Surbehan
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Dental Sør AS | Postboks 901, 4509 Mandal | +47 38 27 88 88 | post@dentalnet.no

ISO 9001:2015

SYSTEMSERTIFISERT  

Stian hjelper deg!

Vi har egen servicetekniker i ditt distrikt som 
hjelper deg med både reparasjoner og 
installering av nytt utstyr. Ta kontakt med Stian:

Stian Gunnerund
stian.gunnerud@dentalnet.no
Tlf.: 911 46 552
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Det spøkte lenge for lokalforeningens tradisjonelle kursaktiviteter. Rekekurset ble
avlyst, og det så ikke lyst ut for kurshøsten heller. Det var i midlertid enighet innad i
styret at noe måtte vi kunne få til – med alle forbehold om smittevern. Trofaste Farris
Bad kunne stille med husrom, hjerterom og smittevern i skjønn forening. Vi endte opp
med å arrangere dagskurs lørdag 26. september, og hele 32 ivrige tannleger var på
plass!

Kompositt med komposittkameratene sto på agendaen, men situasjonen gjorde det slik
at i stedet for multiple komposittkamerater fikk vi én komposittkompis på besøk –
nemlig Torgils Lægreid. Han tok oss gjennom ny og gammel kunnskap innen karies-
diagnostikk, bonding, matrisesystemer, kofferdam, kompositter og mikroabrasjon mm.

Takk til Torgils, kursdeltagere, Tannstudio som eneste utstiller og Farris Bad for et noe
annerledes, men minst like hyggelig, Farriskurs. Vi sees igjen neste år!

Sekretær i VTF
Hanne Aabø Aasen 

Farriskurset 2020

En ivrig Lage Sæterbakken Kvikstadhagen.
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Jeg er 27 år, og bor i Melsomvik - Sandefjord
kommune, noen korte stenkast unna
oppvekststedet i Stokke.
Jeg bor med min samboer, som jobber som
tannpleier i fylkeskommunen. Vi har ingen
barn, men satser på å få en hund i nær
fremtid.

Jeg tok tannlegeutdannelsen min ved
Universitetet i Oslo, og stod til eksamen
sommeren 2017. Jeg har ingen planer om å
spesialisere meg per nå, men jeg har
interesse for kirurgisk behandling, samt
håndtering av pasienter med odontofobi og
behandlingsvegring. Jeg har lisens til bruk
av lystgassedasjon, som nå ligger delvis
integrert i utdannelsen, og håper på å kunne
begynne å ta imot henvisninger for
lystgassbehandling og kirurgi etterhvert som
vi får bedre kontroll på den nåværende
krisen.

Etter studiene startet jeg karrieren min i forsvaret, som forsvarstannlege ved Rena
leir. Etter å ha sett meg lei på friske 19- og 20-åringer, hvis medisinske anamnese
var "jeg var forkjølet i fjor", søkte jeg tilbake til gamle trakter, og jobber nå for
Vestfold og Telemark fylkeskommune, ved Lystlunden Tannklinikk i Horten. Det har
vært en turbulent tid, med Corona-stenging og etterslep, men vi begynner å få ting
tilbake under kontroll, og jeg trives veldig godt med variert klientell og enda mer
varierte problemstillinger.

Fritiden spises opp av diverse hobbyer, som kunst, historie, poesi, og kickboxing. Å
reise er også en stor lidenskap, som dessverre har blitt satt litt på vent inntil videre.
Forrige stortur var en 5000 km roadtrip gjennom sentrale USA, mellom Chicago og
Yellowstone Nasjonalpark. Jeg er alltid interessert i å lære eller prøve noe nytt, og
blir veldig engasjert når andre har noe de brenner for, så slå gjerne av en prat neste
gang vi møtes. Jeg ser frem til å bli bedre kjent med dere alle sammen!

Mvh
Ole Tuft

Bli bedre kjent med…
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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:

Bidrag fra Ragnhild Brånå:

Fra bygda Kvam i Gudbrandsdalen har det oppstått mange artige historier og
vitser om den typiske kvamværen; en noe enfoldig, men ærlig type med god
bakkekontakt.

Denne historien handler om da en prest var på reise gjennom bygda for å døpe
bygdefolket. Dåpen foregikk i Lågen da to kvamværer kom ruslende forbi.
Nysgjerrig på hva som foregikk gikk de bort for å se, og rett som det var ble det
den ene kvamværen sin tur til å døpes. Kvamværen la seg på alle fire langs
elvekanten, og presten dyppet hodet hans forsiktig ned i vannet.
“Ser du Jesus”?  Spurte presten høytidelig.
“Neei?”, svarte kvamværen noe usikkert.
Presten dyppet hodet hans ned i vannet en gang til og spurte igjen “Ser du Jesus
nå da, min venn?”
“Nei, e tru itte det altså!” Svarte kvamværen igjen.
Presten dyppet så hodet til kvamværen ned i vannet en tredje gang og holdt det
litt ekstra lenge denne gangen, før han igjen spurte “Men nå da, ser du Jesus?”
Kvamværen tørket seg i ansiktet med genserermet før han snudde seg mot
presten med en forvirret mine.
“Nei, men e du hælt sikker på at det va her han datt utti da?”  

Jeg sender stafettpinnen videre til Kari Line Roald!

På Sondespissen
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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 2020

Lokaltillitsvalgte



Enklere og bedre

Plandent AS | Østensjøveien 27
Pb. 6082 | Etterstad 0601 OSLO
Tel. 22 07 27 27
www.plandent.no | www.plannet.no

Klinikkdrift

Protetikk

Forbruk
og utstyr

Digitale
bestillings-
løsninger

PlanIT

Prosjektering

Service og 
reparasjoner

Kurs og
arrangementer

Programvare



Returadresse:
Øvre Fjellvei 8C
3121 Nøtterøy


