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DENTILINE® Online Course kan du 
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eksamen er du klar til å behandle
dine pasienter.
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Deadline for neste DiM er 1. mars

Kjære lesere!

Året nærmer seg slutten, og VTF kan nok en gang
se tilbake på et bra kursår.

Styret er i gang med planlegging av neste års kurs.
TSE har første samling i januar, Torskekurset
er 6. februar, se invitasjon senere i bladet.
Rekekurs kommer i mai og Farriskurset kommer
25. og 26. september.

Jeg ønsker alle en god jul og et godt nyttår

Maren
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LEDERSIDEN

Kjære kolleger

Innen dere leser dette regner jeg med at vi er i 2020, så da
ønsker jeg dere god Jul på etterskudd og håper 2020 blir et
godt nytt år for oss alle.

Jeg ønsker videre å benytte anledningen til å si noe om representantskapsmøte som
Vestfold Tannlegeforening har vært på. Det vil si, at VTF har sendt fire delegater til. De
av dere som var på generalforsamlingen var med på å velge de fire, og disse var da på
NTF's store hovedmøte for å diskutere og legge skissene for videre arbeid, både hva
angår det politiske engasjementet angår og alt det andre fagforeningen jobber med.
Skal man få NTF til å jobbe for noe, så skal man få det vedtatt her.

Jeg fremmet på dette møte et forslag til vedtak om noe jeg ville at NTF skulle jobbe med
fremover. Forslaget mitt var at NTF(hovedstyre og sekretariatet) skulle forplikte seg til å
jobbe for at autoriserte norske tannleger skal kunne kreve refusjon for enhver takst i det
gule hefte. Det vil si at refusjonen skal følge pasienten og ikke behandleren, uavhengig av
behandlingstype og diagnose.

Det er mange grunner til at jeg foreslo dette, men det tyngstveiende argumentet for meg
personlig er at vi i disse tider må bestemme oss for om allmennpraktikeren skal
evolusjoneres inn til å bli en supertannpleier eller om den faktisk skal forbli den
spesialisten han er i munnhulen. Skal vi US'se og pusse og konse og sende resten av
jobbene vekk? Rundt om i verden der det er refusjonsordninger og stønader fra offentlig
hold, er det ingen andre steder meg (og heller ikke sekretariatet i NTF) bekjent at det
finnes en slik begrensning som i Norge, at de forskjellige terapiene er seksjonert mellom
spesialister og de som ikke er det. Dette er noe særegent for Norge, og det gjør at vi som
yrkesgruppe får et enda mer begrenset arbeidsomfang og faller bak våre internasjonale
kolleger. Et annet argument som veier tung for meg er også det faktum at det er betydelig
samfunnsøkonomisk at hele yrkesgruppen kan benytte seg av alle refusjonene, for da vil
den private betalende gruppen få de beste prisene og ikke minst tilgjengeligheten for
behandling. Helseministeren kan kanskje til og med kutte på enkelte refusjonbeløp med
god samvittighet uten å fjerne punktene for egenandelene til pasientene vi lbli lavere.
Dette vil igjen stimulere tannlege til å kurse seg mer for å opprettholde kompetanse til å
utføre godt nok arbeid, og faglig nivå vil være gjennomsnittlig høyere. 

Forslaget mitt ble nedstemt. Sånn er det bare, men jeg mistenker at det dette tema er
langt fra lagt dø, for presidenten og visepresidenten vår er begge helt enige med meg. 

På gjensyn!

Husk Torskekurset!

Mvh Faruk Surbehan
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Kjære kollegaer!

Da går det full fart mot jul og nyttår. I fjor var det mye
diskusjoner og medieoppslag rundt disse tider om hvor
vidt vi kom til å få snø på juleaften. I skrivende stund
ser det ut til det blir hvit jul (hvert fall i nordlige deler av fylket), men
været kan selvsagt skifte, så vi skal være litt forsiktig med å spå om
fremtiden.

Når det gjelder tannhelsetjenesten har vi hvert fall fått klarhet i flere viktige spørsmål
som berører våre pasienter, kollegaer og klinikker i den offentlige tannhelsetjenesten.
Andre saker er enten under landing eller må avklares i den nye fylkeskommunen.
Vi er nå eksempelvis i sluttfasen av ansettelsesprosessen for to viktige rådgiver-
stillinger som skal jobbe tett med våre klinikkledere og direktøren for Tannhelse og
forebygging fra 2020. Avvikling av bonusavtalen som gjelder for tannlegene i
Telemark er også noe som pågår i skrivende stund, men er snart i havn. 

Arbeidet med oppbyggingen av Vestfold-Telemark Fylkeskommune og den nye
tannhelsetjenesten har naturlig nok gått uavbrutt helt fram til nå og er noe som
kommer på toppen av de vanlige oppgavene vi har og alt det andre som skjer. Høsten
har derfor som vanlig vært en årstid med flere merknader i kalenderen enn ellers, og
det kjennes ut som om det har gått enda fortere enn vanlig i år. 

I oktober hadde vi til dømes vår siste etatssamling og vårt siste medlemsmøte som
tannleger ansatt hos Vestfold Fylkeskommune. Denne ble etterfulgt av Lønnspolitisk
forum for tillitsvalgte i offentlig sektor, hvor vi blant annet valgte det nye styret i
Sentralt Forhandlingsutvalg i tillegg til å diskutere saker som berører offentlig sektor.
I november fikk undertegnede, klinikkleder Nilofar Khorram, tannlege Axel Hopstock
og styreleder Faruk Surbehan mandat av generalforsamlingen til å delta på
Representantskapet. Her ble flere viktige saker som berører tannlegestanden og vår
fagforening diskutert i både formell og uformell sammenheng før vedtak ble fattet, og
det ble avsluttet med valg av sentrale verv i tannlegeforeningen. 

Før jeg gir slipp på tastaturet må jeg også skrive litt om UTV-sammensetningen i tiden
fremover; Fra 1.1.2020 blir vi totalt 6 tillitsvalgte i den nye fylkeskommunen.
Undertegnede fortsetter som UTV-leder. Vår UTV-nestleder blir Svanhild Synstnes fra
Telemark. Tannlegene Kathinka Stene Beisland, Chen Cui, Aiste Akrame og Hoda
Shamsolebad er med som UTV-medlemmer.

UTV-nytt
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På vegne av UTV-teamet benytter jeg anledningen til å takke alle våre kollegaer for
den tilliten de har vist oss. Jeg gleder meg til et videre samarbeid med dyktige og
engasjerte kollegaer i UTV-teamet i den nye tannhelsetjenesten, samt til å bli bedre
kjent med våre kollegaer fra Telemark og våre nye medarbeidere som har startet hos
oss siden sist.

Avslutningsvis vil jeg gjerne takke vår avtroppende tannhelsedirektør Trine Orten
Groven for et godt samarbeid og flotte år sammen ved DOT i Vestfold
Fylkeskommune, og ønsker henne lykke til i sin nye rolle som utviklingsleder for VT+.

Da skal alle som ønsker det få lov til å stresse videre med sine juleforberedelser.
Ønsker alle en fin juletid og et godt nytt år ☺

Hilsen

Ali R. Karagöz
HTV/UTV-leder

For mer info
om kurs og kursinnhold,

gå inn på
tannlegeforeningen.no

og se på kurs under
lokalforeningene/Vestfold
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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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Vi skal nå bli bedre kjent med tannlege og
kommende oralkirurg Sara Bergstrand og
starter med å spørre:

Kan du fortelle litt om deg selv?

Jeg er 41 år og bor i Vestskogen på Nøtterøy.
Jeg er født og oppvokst i Norrköping i Sverige.
Jeg er samboer med Torbjørn Øygard, som også er
tannlege. Vi har to felles barn, Ina Sofie på 3 år og
Storm på 4,5 år. Så har jeg datteren min Erle på
10 år fra et tidligere forhold, som bor hos oss.
Vi flyttet fra Oslo i sommer, så alt har vært nytt i
høst med skole og barnehage.

Jeg var ferdig utdannet tannlege ved Karolinska Institutet i Stockholm i 2003.
Flyttet så til Trondheim, der jeg jobbet i en privat klinikk frem til jeg kom inn på
spesialistutdanning i oral kirurgi og oral medisin ved UiO i 2013. To av årene i
Trondheim jobbet jeg også i en 50%-stilling på Kjeve- og Ansiktskirurgisk avdeling på
St Olavs hospital. Det var der interessen for kirurgi begynte.

Grunnet to fødselspermisjoner har det tatt litt mer enn fem år å bli ferdig utdannet, og
planen er å ta spesialisteksamen i juni 2020. For tiden hospiterer jeg på forskjellige
avdelinger på Tønsberg sykehus, som en del av spesialiseringen. I tillegg jobber jeg
som kirurg på Colosseumklinikken i Tønsberg, og tenker å gå opp i stilling der når jeg
er ferdig utdannet oralkirurg.

Fritid har jeg ikke så mye av for tiden. Prøver å få trent litt, men tiden går mest til
barna og til studier, da det akkurat nå er en krevende periode før eksamen.
Jeg gleder meg veldig til å bli ferdig spesialist, både for å få mer tid til familien, men
også for å kunne få en mer strukturert jobb-hverdag. Håper på å bli kjent med flere av
dere kollegaer fremover.

DiM takker for svaret og ønsker Sara lykke til med spesialiseringen og velkommen
til Vestfold.

Bli bedre kjent med…
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Dental Sør AS | Postboks 901, 4509 Mandal | +47 38 27 88 88 | post@dentalnet.no
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Farriskurset  2019
I stolt tradisjon inviterte Vestfold Tannlegeforening til kurs på Farris Bad
11. og 12. oktober. Farriskurset er vårt største kurs, og gir en tilførsel av
faglig påfyll og sosialt samvær. I år hadde vi 105 deltagere på fredagen fra
hele tannhelseteamet, og 42 tannleger på lørdagen. 

Fredag er som kjent kurs beregnet for hele
tannhelseteamet. Vi fikk høre om smitte-
vern, antibiotikabruk og resitens, og basale
smittevernrutinger av smittevernoverlege
Maria Vandbakk-Ruether og hygienesyke-
pleier Hilde Aasen. Med grunnleggende gode
smittevernrutiner skal vi og våre pasienter
være trygge på at mikrober ikke deles. 

Jan-Ole Hesselberg er psykolog, formidler
og har en doktorgrad i beslutningspsykologi
fra Universitetet i Oslo. Han lærte oss i siste
halvdel av fredagskurset hvordan vi ikke
alltid kan stole på våre vurderinger. Ved
bruk av Mentimeter fikk publikum være med
og besvare spørsmål og «hjernetrimmere»
underveis. Det viste seg raskt at vi ofte går i
fella, og at det kan være ganske enkelt å lure menneskesinnet. 

Festmiddagen er alltid et høydepunkt. Årets meny var høstinspirert med fikk betesalat
til forrett, lam til hovedrett med sjokolademousse til dessert, og selvfølgelig tilhørende
gode viner. Aksel Kolstad sto for kveldens underholdning, og leverte et show med
kreativitet og stort musikalsk talent. 

Lørdag er tradisjonelt kursdag for behandlere. I år hørte vi spesialist i oral kirurgi og
oral medisin Heming Olsen-Bergem snakke om TMD, slimhinneforandringer,
visdomstannkirurgi og populærkulturens påvirkninger på våre arbeidsfelt. Fenomen
som «jawlineme» og «jawzersize» er uttrykk undertegnede må innrømme hun aldri
hadde hørt om. For ordens skyld er dette muskelbyggende øvelser som utføres ved å
tygge på en ball, og dermed bygge muskelmasse i Masseter og Temporalis. Ikke
overraskende byr dette på en rekke problemer for denne type «sportsutøvere»…

På vegne av styret vil jeg takk for kursdeltagelse, engasjementet for utstillere og alle
som deltok på quiz! Vi gleder oss allerede til neste år!

Sekretær i VTF
Hanne Aabø Aasen 

Ikke gjør som i Grey’s Anatomy!
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Jan-Ole Hesselberg Ingvild klar for kurs og Aksel klar for spa.
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Aksel Kolstad Heming Olsen-Bergem 

Larviksdamer klare for festmiddag.
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Den heldige vinner av to vinlotterier.
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Enklere og bedre

Plandent AS | Østensjøveien 27
Pb. 6082 | Etterstad 0601 OSLO
Tel. 22 07 27 27
www.plandent.no | www.plannet.no
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948 28 976
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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:

En liten hilsen til Dens In Mentes lesere fra tannlege Kjetil Bakke. Denne er hentet
fra radiospalten «Ukas grisevits fra nord» på NRK P3.

Svenneprøven
Trønderen, østlendingen og nordlendingen skulle opp til eksamen i murerfaget.
Sensoren viser dem en Lecastein og spør hva den får dem til å tenke på.
Trønderen svarer at han tenker på Lerkendal. Østlendingen sier at han tenker på
operahuset i Bjørvika. Nordlendingen sier han tenker på fetta.
«Fetta?» spør sensoren, «Hvorfor tenker du på fetta?»
«Nei,» sier nordlendingen, «Æ vet a fan, æ tenk no egentlig bestandig på fetta…»

Jeg utfordrer tannlege Trond Rustad som alltid har en god historie på lager.

På Sondespissen

Farriskursene i 2020-2024
blir holdt fredag og lørdag i uke 39
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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
Maren Risvær                 Infosekretær  97145257     33125095        maren@risvar.no
Ali R Karagöz                         UTV         97468638    33020150    BE01038704@vfk.no
Annette Bøvre                       Vara                              33504757   annettebovre@hotmail.com

         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 2019

Lokaltillitsvalgte



Kam� ord spesialistklinikk

KAMFJORD
TANNLEGER  SPESIALISTKLINIKK

Eivind Andersen 
Spesialist oral kirurgi 

og oral medisin

Bernt Johan Evensen
Spesialist periodonti

Anders Kamfjord
Spesialist i oral protetikk 

Sophie Nguyen
Tannpleier

Maria Størby Eiken
Tannpleier

Vi har gleden av å informere om at 
spesialist cand. endodonti Håvard 
Stueland nå mottar henvisninger 
fra kollegaer. Det kan påregnes 
kort ventetid.

Klinikken ligger tilgjengelig plassert ved 
brygga i Sandefjord med gode 
parkeringsmuligheter.

KAMFJORD spesialistklinikk
Tlf: 33465218 
Adresse: Thor Dahlsgt 1, 3210 Sandefjord

Vi tilbyr spesialistbehandling innen protetikk, endodonti, 
periodonti og implantatbehandling. Gode rutiner for samarbeid 
og hospitering med henvisende kollegaer.

      



Pål-Espen Johansen
Protetikk

Sigurd Schneider
Protetikk

Berit Aanerød
Endodonti

Rafael da Silva
Oral kirurgi 

og oral medisin

Waleed Al-Gayalani
Tannpleier

Spesialister i Tønsberg og Larvik

Vi tilbyr spesialistbehandling 
innen endodonti, oral kirurgi og protetikk. 

Vektlegger godt samarbeid med henviser, og tilbyr hospitering 
for interesserte tannleger og tannpleiere.  

LARVIK
Spesialist i protetikk.
Om ønskelig kan protetisk konsultasjon
 utføres ved henvisers klinikk etter avtale.

Adresse: 
Torggården Tannklinikk
Torget 1, 3256 Larvik

TØNSBERG
Tilbys alle spesialiteter samt 
samarbeid med tannpleier og 
radiolog for CBCT utredning.

Adresse: 
Tønsberg Spesialistsenter
Rambergv 3, 3115 Tønsberg

T          

Returadresse:
Gloppeskogen 24
3260 Larvik


