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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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Møteinnkalling
Buskerud tannlegeforening inviterer 
til medlemsmøte på 
Scandic Ambassadeur Drammen, 
Strømsø Torg 7, Drammen, 
torsdag 30. januar klokken 19:00.

Program for kvelden:

 Sak 1:  Godkjenning av innkalling

 Sak 2:  Fagprogram: 

  HELFO – aktuelle problemstillinger med Inger-Lise Mathiesen

 Sak 3:  Eventuelt

 Enkel bevertning etter møtet.
 Møtet er gratis for våre medlemmer.

 Hjertelig velkommen!
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Kjære kolleger!
Godt nytt år! Julehøytid og noen late dager sammen med familien er veldig godt i årets 
mørkeste tid. Det gir oss pågangsmot til nye utfordringer. Jeg ønsker dere alle det beste 
for året som nylig startet. 

Januar betyr nye Helfo-takster. Også i år er regelverket forandret noe. Helfo er som alltid 
aktuelt. Inger-Lise Mathiesen kommer til oss nok en gang. 
Så kom til Scandic Ambassadeur Drammen denne torsdagskvelden i januar. 
Etter møtet blir det enkel bevertning og hyggelig samvær med gode kolleger. 

NTF har fått nye nettsider. Sidene er utarbeidet i tett samarbeid med medlemmene, og 
målet er at de vil gjøre det lettere å holde seg faglig oppdatert og gjøre hverdagen som 
tannlege enklere. Markedsføringen av kurs har fått en framtredende plass. Så her kan du 
lett lese om kurs, både sentralt og lokalt. Link nedenfor er til BTF sin nettside. 

www.tannlegeforeningen.no/om-ntf/lokalforeninger/buskerud-tannlegeforening.html

Da ses vi på kurs, både i Drammen og på Klækken.

God vinter! 

Anders Mjølstad
Nestleder BTF
mjoelstad@hotmail.com

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
Torsdag 30. januar klokka 19:00: Medlemsmøte på Scandic Ambassadeur Drammen
7.-8. februar: «Klækkenkurs», Klækken Hotell, Hønefoss
Torsdag 19. mars klokka 18:30: Medlemsmøte med generalforsamling på 
Scandic Ambassadeur Drammen 
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Dental Sør AS | Postboks 901, 4509 Mandal | +47 38 27 88 88 | post@dentalnet.no

ISO 9001:2015

SYSTEMSERTIFISERT  

Alt til klinikken på ett sted! - Besøk vår dentalutstilling i Oslo
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Kjære kollegaer!
Godt nytt år! 
Håper dere alle hadde en fredfull jul og fikk brukt tid med familien. 

Da rakettene ble skutt opp og klokken tikket 00.00, ble Viken et fak-
tum. Tannlegevakten fortsetter som den har gjort, og slik jeg oppfatter 
situasjonen blir det aller meste det samme som tidligere for oss som 
bor i Buskerud. I løpet av 2020 skal vi forsøke å lage en oversikt over 

rettigheter og informasjon som kan være nyttig. Gi oss et hint hvis det er noe du mener 
andre tannleger også bør vite. 

Representantskapsmøte er hevet, og det ble lange dager. Nye vedtekter anno 2019 ble ved-
tatt, og selv om tekstene var godt gjennomarbeidet så ble det fortsatt noen siste justeringer 
for at alle de siste små, men kanskje desto viktigere poengene, kom med. Hovedstyret er 
glad for at denne jobben nå er gjort, og at de nå kan bruke mer tid og krefter på politisk og 
medlemsrettet arbeid.
Det ble et emosjonelt valg da Camilla på ny ble valgt som president, og vi fire fra 
Buskerud jublet litt ekstra da Heming ble valgt som nestleder. 
Fra Buskerud dro Grethe Wergeland og Kristine Seierslund Block fra DOT og 
Linda Dukefos og meg selv fra privat sektor. 

Det blåser ute og det blåser inne – oss tannleger imellom.  NTF informerte på represen-
tantskapsmøtet at de jobber på spreng for å få klarhet og oppnå en dialog med Helfo og 
Helsedirektoratet. Kommunikasjonen om direkteoppgjør og det gule heftet har låst seg litt 
fast. Byråkratene virker lite interessert i å gå i en dialog. Camilla sa det godt forklarende 
i sin tale om temaet. «Etter 17 år som tannlege er jeg fortsatt usikker på regelverket, sånn 
kan det ikke være!»

Årets høydepunkt er snart et faktum. Klækken! Det er fortsatt plass til flere både på 
middagen og på forelesning. Så meld dere på! Vi har opplevd at det er litt utfordringer 
med selve påmeldingen i år fordi vi har måtte flytte fra NTF til deltager.no. 
Spør oss om hjelp ved behov. 

Nytt år, og nye muligheter. Jeg har tidligere skrevet at vi ønsker å flytte ut av Hotvet gård. 
Nå flytter vi til mer sentrale lokaler og har endt på Scandic Ambassadeur Hotel i Dram-
men. Her vil det være mer plass for parkering, enkelt med kollektivt, litt varmere og nyere 
lokaler. 30. januar er første gang vi møtes der. Vel møtt!

Silje ☺ 
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Presentasjon av kursholder:  

Inger-Lise Mathiesen
Inger-Lise Mathiesen har vært både offentlig og privat tannlege i 
over 40 år, i tillegg til flere tillitsverv i foreningen.  
Hun har i mange år interessert seg for trygderefusjoner og 
regelverk. 

LIC
SCADENTA

QuickSleeper 5
Utfører alle typer dental- 
anestesi inkl. intraossiøs 
anestesi! 

• Presist, e�ektivt og 
          smertefritt! 

• Raskt tilslag!
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Kjære kollegaer!

Spesialistklinikken Union Brygge AS er en moderne tannklinikk  
i Drammen sentrum. Vi er en ren spesialistpraksis og utfører  
periodontal behandling, protetisk behandling og implantat- 
behandling.

Vi er nå fire spesialister ved klinikken:

Spesialist i periodonti, Dr. odont. Thorarinn Sigurdsson
Spesialist i periodonti Kerstin Schander
Spesialist i periodonti Jon Flinth Vatne
Spesialist i oral protetikk Christine Dæhli Oppedal

Vi tar imot henvisninger for:

• Periodontal behandling inklusive mukogingival kirurgi
• Implantatbehandling (kirurgi og protetikk)
• Alle former for protetisk behandling

Vi tilbyr behandling med intravenøs sedasjon i  samarbeid med  
anestesilege Lars Lauritzen.

Med ønske om et fortsatt godt samarbeid!

HENVISNINGER SENDES TIL:

Spesialistklinikken Union Brygge AS
Grønland 40

3045 Drammen

Tlf: 974 74 300
Nettside: www.spesialistklinikken-unionbrygge.no

E-post: post@spesialistklinikken-ub.nhn.no
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Kurs ved Villa Sana, Modum Bad
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 Syke-
hjelpsordningen. 

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

Villa Sana har to typer tilbud: Rådgivning og 
kurs (individual- og parkurs). 
Kursene inneholder undervisning, fysisk 
aktivitet og tilbud om samtale. 

Parkurs
Kurs for opptil seks par, hvorav minst en er 
tannlege (parkurs) fra mandag til torsdag. 
Kursene vil handle om samliv, forventninger, 
vennskap og god kommunikasjon. Målet er at 
parene skal kjenne igjen hva slags konflikter 
som kan skade forholdet, og lære grep som kan 
forebygge, forbedre kommunikasjonen og løse 
problemer.

Kurs høsten 2020: Uke 37, parkurs (7.-10. september)

Individualkurs
Et kurstilbud for ni tannleger fra mandag til onsdag. Kursukene inneholder under-
visning, gruppesamtale og tilbud om enkeltsamtale, dette kombinert med et godt 
opplevelsesorientert og rekreativt tilbud. 

Undervisningen handler blant annet om livskvalitet, følelsenes fornuft, balansen 
mellom arbeid, samliv og familie, tannlegerollen, samt konkrete utbrenningsfore-
byggende tiltak.

Kurs 2020: Uke 12, individualkurs (16.-18. mars)
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Rådgivning
Et tilbud hvor tannleger kan søke råd og veiledning. Samtalen foregår over en dag og 
ved behov finnes mulighet for overnatting. Vi har også tilbud om parrådgivning der 
tannlegens ektefelle eller samboer deltar i samtalen.

Rådgivningsdager kan bestilles fortløpende (ledig fra medio august).

Ta kontakt
Tannlegen tar selv kontakt med Villa Sana for en rådgivningsdag. 
Henvendelse kan skje per telefon: 32 74 98 83/32 74 98 80 eller e-post: 
villasana@modum-bad.no

Utgifter
Alle utgifter i forbindelse med rådgivning inklusive reiseutgifter dekkes av Den norske 
tannlegeforening. Tap av eventuell arbeidsfortjeneste dekkes ikke.

Villa Sana inngikk avtale med Den norske tannlegeforening i 2008. 
Denne ble utvidet i 2017. 
Les mer om avtalen med Villa Sana på www.modum-bad.no

Tlf. 32 83 60 00 | Øvre Torggate 10, 3017 Drammen | drammen-tannlegesenter.no

Oralkirurg
Periospesialist
Endospesialist
Akupunktur
Sedasjon/Anestesilege 
Muskelterapeut
CBCT
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Silje Eikre K:  Kongsberg Tannlegesenter, 
Leder  Nymoens Torg 6-8, 3611 Kongsberg            Tlf: 32 73 14 34
  P:  Daniel Barths vei 50B, 3612 Kongsberg Mob: 467 97 703
 btfleder@gmail.com                     

Anders Mjølstad K:  Vikersundgata 28, 3370 Vikersund  Tlf: 32 78 74 69
Nestleder P:  Hallen gård, 3535 Krøderen  Mob: 414 47 270 
 mjoelstad@hotmail.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

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

Cecilie Herbjørnsen K: Brage tannklinikk, 
Kurskontakt  Torgeir Vraas plass 6, 3044 Drammen  Tlf: 32 83 26 40
 P:  Styrmoesvei 18b, 3043 Drammen. Mob: 922 47 313
 btfkurskontakt@gmail.com

Kristin Grov K:  Hønefoss Tannklinikk,   
UTV-representant  Klinikkveien 2, 3515 Hønefoss  
 P: Jørgen Thonsvei 5, 3513 Hønefoss  Mob: 934 25 397
 kontor: kristin.grov@bfk.no
 privat: kristin_grov@hotmail.com

Elin Paulsrud K:  Kongsberg tannklinikk, 
Varamedlem  Chr. IV’s gate 6, 3616 Kongsberg Tlf: 32 86 83 00
 P:  Lafteråsveien 76, 3610 Kongsberg
 elinpau@hotmail.com

Btf´s STYRE:


