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Et nytt spennende tannlegeår lig-
ger fremfor oss, og mens verden 
forandrer seg er foreløpig lite for-
andret inne i kontorlokalene våre. 
Vel, vi prøver å følge med i den 
digitale utviklingen, og digital av-
trykkstaking og papirløst kontor 
har blitt en vane. Vanskeligere er 
det å huske alle tenkelige passord 

til diverse portaler og duppedingser. 

Og vi er blitt veldig avhengig av at nettverk kommu-
niserer, at Visma samhandlingslink og lisenser til rtg 
og dataprogram er oppdatert. Ellers får vi ikke gjort 
noen ting. Og alt kjører på strøm, og strømutgiftene 
er flerdoblet. Og det uten støtte til næringslivet som 
har økte kostnader på alt, da blir det heller ikke bil-
ligere tannhelse til folket. 
Tannlegeregningen til folk flest kommer på toppen av 
økte matvarepriser og strømutgifter, økt boliglåns-
rente og generell prisoppgang, og lønnsoppgjøret i 
fjor endte med en negativ reallønnsvekst. Og da blir 
det uheldig hvis flere pasienter velger å utsette tann-
legebesøket fordi de ikke har råd. Da hjelper det ikke 
mye at 21-26-åringene får 50% støtte til tannlegebe-
søket i den offentlige sektoren. Det er da virkelig ikke 
den pasientgruppen som har det største behovet eller 

utgifter til tannbehandling. Dette nyinnførte tiltaket 
virker på meg som valgflesk; se hva vi har gjort for å 
styrke tannhelsen! Uten at det gir noen reell helseef-
fekt, men det koster mye mer å hjelpe de som sliter 
med redusert tyggefunksjon og infeksjoner. 

Tannhelseutvalget er gitt mandat til å komme med 
forslag til utarbeidelse av en ny tannhelsetjeneste, 
men det virker ikke som om regjeringen har lyttet 
til det røster i utvalget har kommet med så langt. 
Jeg håper at Tannlegeforeningen fortsetter å jobbe 
med å få innflytelse på den praktiske politikken, og 
at vi som tannlegestand blir hørt når vi blir spurt 
til råds. Vår mening er viktig i utarbeidelse av en ny 
tannhelsetjeneste, og dine synspunkter er viktig for 
oss i lokalforeningen. Vi vil ta med oss dette videre 
i egnede fora, og vi representerer både offentlig og 
privat sektor.

Når dette skrives gjøres siste forberedelser til Klæk-
ken-kurset, og jeg gleder meg veldig til å møte alle 
dere, og satser på et godt faglig og sosialt utbytte. 

Ha en riktig fin og innholdsrik høst!
Håvard Mandt
Leder BTF

Kjære medlemmer

Da er vi allerede i gang med 
2023 og det er bare å glede 
seg til lysere dager.

Buskerud tannlegeforening 
vokser og vi får stadig nye 
medlemmer, som vi ser frem til 
å bli bedre kjent med.

BTF har endelig fått avholdt et vellykket fysisk 
Klækkenkurs ( det siste fysiske kurset ble avholdt i 
februar 2020) med over 100 påmeldte deltakere. 

Dette er første gang det nye styret arrangerer 
Klækkenkurset og vi gleder oss allerede til neste år. 
Det er alltid hyggelig å møte lærelystne og enga-
sjerte kollegaer utenfor klinikken. 

Ta gjerne kontakt med oss om dere har kursønsker 
eller andre spørsmål til oss i styret. 

Med vennlig hilsen Kiran Jhooti
Nestleder BTF og redaktør for BTF-bladet
Mail: Nestleder.btf@gmail.com

Redaktøren har ordet. 

Kjære Kolleger
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Usynlig
tannregulering

Orthodontisk skinne behandling

Fordeler med AirNivol
•  All planlegging gjennomført av kjeveortoped.

•  Pålitelige resultater.

•  Enkel rådgivning direkte med kjeveortoped.

•  Ingen begrensninger.

•  Bruk med fordel intraoral skanner.

•  Vi tilbyr gratis online sertifiseringskurs.

Allerede align sertifisert?
Da er du klar for AirNivol, ta kontakt.

 Formidling og norskproduksjon av tannteknikk

Leie fra kr 3.150,-/mnd. inkl. mva.........................................................................................................

Kontant pris kr 199.900,- inkl. mva.........................................................................................................

Redusert pris 169.000,-* inkl. mva.........................................................................................................

Leddavtale, 9 stk. arbeid/mnd. i 36 mnd.........................................................................................................
*Ta kontakt for mer informasjon.

Leie fra kr 2.395,-/mnd. inkl. mva......................................................................................................................

Kontant pris kr 169.000,- inkl. mva......................................................................................................................

Redusert pris 129.000,-* inkl. mva......................................................................................................................

Leddavtale, 7 stk. arbeid/mnd. i 36 mnd......................................................................................................................
*Ta kontakt for mer informasjon.

For mer informasjon kontakt:

Ola Vikingsson
Telefon: 94 13 58 92

ArtiScan P2 inkl laptop

Intraoral skanner med  
alle de funksjoner du  
trenger på klinikken.

•  Artificial intelligence teknologi
•  Krystallklare preparasjonsgrenser
•  Liten og nett skanner
•  Ingen lisenser
•  3 års garanti
•  STL og PLY filer

ArtiScan P2
Mobility+

Ny pris, samme
skanner
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MØTEINNKALLING
Buskerud tannlegeforening innkaller til 
generalforsamling med fagprogram
torsdag 23. mars kl 19.00 - 21.30 på

Scandic Ambassadeur hotell 
Strømsø Torg 7 Drammen 

Registrering av medlemsnummer i NTF fra kl 18:30
Det blir enkel servering av mat / drikke i pausen

Program for kvelden: 

l  Sak 1: Godkjenning av innkalling

l  Sak 2: Generalforsamling
 
 Årsberetning
 Regnskap
 Budsjett
 Fastsettelse av kontingent
 Rapport fra BTFs klagenemnd

l  Sak 3: Valg
 Sittende styre er valgt for 2 år av gangen,
 og er således ikke på valg i år.

 Valg av valgkomité

l  Sak 4: Eventuelt

l  Sak 5: Fagprogram
 Emne: Endodonti
 Smerter, utredning og behandling av 
 endodontiske diagnoser.

 Foreleser:
 Tannlege Anders Ganer 
 Spesialist i Endodonti 

 Privatpraktiserende i   
 Drammen.
 Instruktørtannlege ved   
 UiO - Avdeling for 
 endodonti
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Referat fra medlemsmøte 24.11.22
Møtet ble innledet av kurskontakt Christine Dæhli 
Oppedal at ønsket oppmøtte velkommen til første 
medlemsmøte i Hønefoss, da BTF-leder Håvard 
Mandt var på møte i regi av Tannlegeforeningen i 
Oslo denne kvelden. 

Kursleder oppfordret og oppmuntret alle til å enga-
sjere seg og stille til verv både i lokalforeningen og 
sentralt. Valgkomiteen trenger hjelp fra medlem-
mene for at NTF skal gjøre en bedre jobb, forbedre 
kurs og bidra til jobben Tannlegeforeningen gjør. 
Det er også ønskelig med innspill til temaer for 
fremtidige kurs i BTF, slik at disse forslagene kan 
imøtekommes. 

Temaet for kurset var «Kombinasjonsprotetikk» 
som ble holdt av tannlege og spesialist i oral pro-
tetikk Anders Brennhovd. Kursholder Brennhovd 
innledet med en rask presentasjon av seg selv, før 
han startet på kveldens tema ved å beskrive målene 
for kurset. Forelesningen består av en innledende 
introduksjon, nomenklatur, arbeidsgangen og til 
slutt de vanligste systemene eksemplifisert med 
noen kasus med komplikasjoner som kan oppstå.

Kombinasjonsprotetikk er en viktig del å ha i pro-
tetikkarsenalet, selv om de fleste utfordringer kan 
løses med avanserte former for tannstøttet- eller 
eventuelt implantatstøttet protetikk. Men ikke alle 
pasienter har muligheter til dette, og da vil kombi-
nasjonsprotetikk kunne bidra til en enklere hverdag 
for pasienten. 

Den enkle definisjonen på kombinasjonsprotetikk 
er når en kombinerer en fastsittende protetisk 
løsning på en tann, en rot eller et implantat med 
en anordning eller et spesialfeste som retinerer en 

avtakbar protese, slik at man slipper klammere. 
Det finnes mange forskjellige systemer, og disse 
bør vurderes ut ifra hvert enkelt tilfelle. Det ble 
raskt vist eksempler på de ulike typene kombina-
sjonsprotetikk vi har, herunder hybridproteser med 
blant annet klammere, patentfester, konvensjonelle 
tenner, dobbeltkroner/konuskonstruksjoner og 
dekkproteser. Bedre retensjon, stabilitet og estetikk 
er noe av det en kan oppnå ved å benytte kombina-
sjonsprotetikk.

Det er flere forhold som må sees på før selve reha-
biliteringen starter. De ulike planene (sagittalplan, 
transversalplan og okklusalplan) må vurderes og 
rettes opp før oppstart. De statiske forhold må 
også vurderes på studiemodellene. Små korreksjon-
slipinger i bitt vil ofte gjøre fast protetikk og avtak-
bar protetikk veldig mye bedre. Håpløse tenner skal 
fjernes, men man er mer liberale når det jobbes 
med kombinasjonsprotetikk. Det må dog planleg-
ges i forhold til hvis en tann skulle gå tapt, slik at 
protesen enkelt kan ekstenderes og ikke må lage 
denne på nytt.  Idealet er fire retensjonselementer 
strategisk fordelt. Behovet for å supplere med im-
plantater må vurderes. 

Kursholder gjennomgikk arbeidsgangen med ulike 
eksempler og la fokuset på viktigheten av planleg-
gingsfasen, fordelen med å bli kjent med noen få 
typer systemer, samt godt samarbeid med tanntek-
niker. Pasientkasus med flotte bilder og illustrasjo-
ner ble vist medlemmene, og vurderingene bak ulike 
behandlingsalternativer ble forklart. Arbeidsgangen 
for kombinasjonsprotetikken som ble vist er som 
følger: 

 TANNLEGE TANNTEKNIKER

 1. Studiemodeller og planlegging. 2. Studiemodeller og planlegging.
 
 3. Preparering fast protetikk. 4. Fremstille fast protetikk. Individuellavtrykkskje.
 
 5. Prøving av fast protetikk, som løftes ut i  6. Fremstille metallskjelett avtagbar protetikk 
  sekundæravtrykk til avtagbar protese.  med bittvoll.
 
 7. Prøve fast protetikk og metallskjelett med bittvoll.  8. Tannoppstilling avtagbar protetikk.
  Kjeveregistrering. 
 
 9. Prøve fast protetikk og metallskjelett  10. Ferdigstille fast og avtagbar protetikk.
  med tannoppstilling. 
 
 11. Sementering fast protetikk og simultan utlevering 
  av avtagbar protetikk.  
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Foredragsholder
Anders Brennhovd, 
tannlege og spesialist 
i oral protetikk.

Det ble også grundig gjen-
nomgått teknikk for pre-
parasjon til rotkappe med 
stift. Det er vanlig at det tas 

for lite av tannen ved preparering. Kraftoverførin-
gen og retensjonen skal her være roten i beinet og 
ikke det som ligger over gingiva, da dette vil bli en 
enorm vektarm. Nok tannsubstans må derfor av-
vikes, slik at trykknappen ligger så lavt over tann-
kjøttet som mulig. I tillegg bygger disse konstruk-
sjonene mye, og det vil derfor være en fordel å velge 
type «attachments» etter preparasjon. Den bukkale 
veggen må «knekkes» slik at en får en ordentlig 
kantskjæring, dette for at det skal bli plass til pro-
tesetenner. Aksiale «attachments» bygger mye, men 
fordelen er at den retinerende delen kan skiftes ved 
slitasje.

Selve patentfestet eller retensjonsmekanismen deles 
inn i undergruppene 1) rigide, som er helt stive, 
prefabrikerte deler. De sitter kjempegodt, men 
ulempen er at de ikke tillater noen bevegelse og 
risikoen for frakturer eller tretthetsbrudd er derfor 
stor, 2) semi-rigide, som for eksempel palatinale 
innfresninger i kroner, 3) resiliente, og 4) dobbelt-
kroneprinsippet med sine underklassifiseringer. 

For å lage og planlegge kombinasjonsløsningene 
bør vi tenke på resiliensforskjellen på tann, gingiva 
og mucosa. Rigide løsninger må fores hyppig for å 
unngå at det ryker. 

Dersom posteriore støttesoner mangler kan par-
tielle proteser, ekstensjonsledd eller det å bruke 
fronten som støttesone vurderes. Implantatkompli-
kasjoner ble gjennomgått. 
Brennhovds «take home mesage» var generelt at 
det helst bør være fire retensjonselementer med 
god fordeling av pilartenner, designet bør være så 
enkelt som mulig og det er fordelaktig å bli kjent 
med ett eller noen få systemer man blir god på 
sammen med laboratoriet man jobber med. 
Teknisk ved aksiale «attachments» må det redu-
seres tilstrekkelig slik at man har plass til supra-
konstruksjon og slik at vektarmen blir så liten som 
mulig.  Ved ekstrakoronale «attachments» må det 
alltid foreligge lingual/palatinal støtte på den faste 
protetikken. Komplikasjonsraten er høy, både bio-
logisk og teknisk, og hyppig og tett oppfølging er 
derfor svært viktig. 
Avslutningsvis ble faglige spørsmål fra salen be-
svart. 

Referent: Ronja K. Sandum

Møtekalender
Forestående møter Buskerud tannlegeforening
Generalforsamling med fagprogram, torsdag 23. mars kl 19.00 på
Scandic Ambassadeur hotell, Strømsø Torg 7 Drammen

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.
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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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Spesialistklinikken 
Union Brygge

Tannlege Jon Flinth Vatne, spesialist i periodonti  

Tannlege Thomas Norum, spesialist i periodonti  

Tannlege Christine Dæhli Oppedal,  
spesialist i oral protetikk  

Tannlege Eva Gustumhaugen, 
spesialist i oral protetikk 

Tannlege Mirna Farran,  
spesialist i oral kirurgi og oral medisin  

Tlf: 974 74 300  
Grønland 40, 3045 Drammen  

post@spesialistklinikken-ub.nhn.no  

SPESIALISTER I PERIODONTI,  
ORAL PROTETIKK OG ORAL KIRURGI/ 

ORAL MEDISIN  

PERIODONTI - ORAL KIRURGI/ ORAL MEDISIN -ORAL PROTETIKK 
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Referat fra Klækkenkurset 2023
«Kliniske problemstillinger relatert til adhesiv teknikk og kompositt»
Kursholdere: Arne Lund, Tom Paulseth og Torgils Lægreid

Årets Klækkenkurs ble avholdt 10-11/2, og ble 
åpnet av at BTF-leder Håvard Mandt ønsket 
foreleserne velkommen. Dette var første fysiske 
Klækkenkurs post-covid.

Torgils Lægreid åpnet det faglige programmet med 
å presentere seg selv og de to andre foreleserne. 
Han tok først et kort historisk tilbakeblikk frem til 
dagens fokus på minimalinvasiv odontologi, der 
man ønsker å bevare mest mulig tannsubstans. 
Utfordringen med minimalinvasiv preparering, 
er at man kan ende opp med manglende innsyn 
og tilgang, som kan føre til kortere holdbarhet 
på fyllingene enn ved mer invasiv preparering. På 
allerede fylte tenner, anbefaler Lægreid reparasjon 
fremfor fyllingsbytte på hele tannen.

Ekskaveringdelen av preparering ble gjennom-
gått, og viktigheten av å ekskavere akkurat nok, 
og hverken ta for mye eller lite, ble understreket. 
Til dette kan man benytte bl.a. karisedetektor, 
kjemo-mekanisk kariesfjerning (carisolv), laser og 
spesialborr. Disse forskjellige metodene har alle 
sine fordeler og ulemper, og er i stor grad oper-
atøravhengige.

Kalsiumhydroksid (Dycal/Life) anbefales fortsatt 
i dype lesjoner, men kun litt på det aller dypeste. 
Litteraturen gir ikke veldig god støtte for kalsium-
hydroksid, og den hjelper lite mot postoperative 
smerter eller til å stimulere tertiærdentin. Approxi-
mal beskyttelse er viktig for ikke å skade nabotann.

Kompositt-fyllingsmaterialer er fremmede, og 
interagerer ikke med tann, saliva eller gingiva. 
Selvbondende og bioaktive materialer er under 
utprøving, men det er problemer knyttet til disse, 
spesielt med bindingsstyrke. Glassionomersementer 
frigjør fluor, og dette kan hindre sekundærkaries. 
I tillegg er glassionomersementer fordelaktig som 
langtidsmidlertidig fyllingsmateriale.

Antibakterielle materialer er under utvikling, men 
de antibakterielle midlene tilsatt kan gi dårligere 
mekaniske og kosmetiske egenskaper, samt fare 
for antibiotikaresistens.Med alle nye materialer 
er det en fare for at nye produkter blir lansert før 
langtidsstudier av holdbarheten er gjennomført.

Etter en kort pause, tok Tom Paulseth over som 
foreleser. Temaet var fuktighetskontroll. Koffer-
dam er et nyttig verktøy for dette, og Paulseth 
gikk gjennom fordeler, ulemper, teknikker og det 
vitenskapelige belegget. Fukten man skal beskytte 
mot er saliva, gingivalvæske, kondens og blod. Kof-
ferdam er også en hygienebarriere, som beskytter 
både tann og behandler. Sistnevnte har vært svært 
aktuelt under covid-pandemien, der kofferdam 
beskyttet mot virus fra aerosol under preparering. 
Kofferdam gir også sikring mot aspirasjon, og et 
ryddig arbeidsområde. Det finnes noe litteratur 
som støtter kofferdam. Med god teknikk vil koffer-
dam også spare tid, og lette arbeidsforholdene for 
tannlegen.

Bomullsruller og parotislapper er også nyttige verk-
tøy for tørrlegging og beskyttelse av slimhinnene 
ved preparering. Et nyttig tips fra Paulseth ved 
klasse-V-fyllinger, er å ha suget lingualt/palatinalt, 
slik at saliva og gingivalvæske ikke går inn i suget 
via kaviteten som skal fylles.
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Paulseth gikk deretter gjennom forskjellige typer 
kofferdammer, klammere og andre hjelpemidler. 
Kofferdam er ikke uten utfordringer, og blødning, 
pasientsamarbeid og konflikt med matrise er blant 
disse.

Retraksjonstråder kan brukes for å holde gingiva 
unna, men impregnerte tråder og retraksjonspas-
taer anbefales ikke, da kjemikaliene i disse kan 
forstyrre bondingen. 

Videre ble det, med kliniske foto, vist forskjellige 
kasus innen fyllingsbehandlng og fast protetikk der 
kofferdam ble benyttet, i tillegg til noen der koffer-
dam ikke var mulig å benytte.

Etter nok en kort pause gikk Lægreid videre med 
en gjennomgang av adhesiv-teknikk. Teknikken 
har vært under utvikling siden 40-tallet, og er i de 
siste år inne i alle underdisipliner i odontologi. Den 
første generasjonen adhesiv var syreets, primer og 
bonding, som senere har blitt forenklet og modi-
fisert. Forenklinger har gitt alt-i-ett-løsninger, men 
ofte med utfordringer i holdbarhet sammenlignet 
med systemer der ets, primer og bonding er hver 
for seg. Da dentin lett blir overetset, mens emalje 
ikke blir det, er selektiv ets av emalje anbefalt.

Dentinbinding er en viktig variabel, da dybden og 
sklerotisering av dentin er styrende for om man skal 
etse selektivt eller ikke. Når dentintubuli er åpne, 
anbefales selektiv ets. Ved universell adhesiv er det 
viktig med god lufttørring for å fjerne alle løsemi-
dler i bondingen. En grei regel er å blåse helt til 
man ikke lenger ser at bondingen bølger seg. Selv 
om det finnes forskjellige systemer innen adhe-
siv teknikk, er det operatøren som er den største 
variabelen, og man skal alltid ta seg god tid til alle 
trinn i bonding-prosedyren.

Man er ikke nødt til å bruke bonding og kompositt 
fra samme system, med unntak av ved dual-
herdende kompositt, slik som feks ved bondede 
sementer. Det er omdiskutert om eugenol (f.eks fra 
IRM) forstyrrer bonding, men total-ets ser ut til å 
motvirke den svekkede bonding-effekt fra eugenol. 
Det er derimot mindre omdiskutert at salivakon-
taminasjon svekker binding, men det er variasjon 
av hvor alvorlig svekkelsen blir, avhengig av når i 
bonding-prosedyren det kontamineres.

Arne Lund tok deretter over, og temaet var reparas-
joner. En fylling bør beholdes så lenge som mulig, 
og pusses og justeres så lenge som mulig. Hvis en 
defekt i fylling oppdages med en gang fyllingen er 
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lagt, kan man preparere i defekten, og reparere 
umiddelbart. Olje fra roterende instrumenter er 
en versting når det kommer til å forstyrre bonding, 
og man er nødt til repreparere hvis flåten som skal 
blondes kontamineres med olje. 

Mot amalgam er det alltid en diskusjon om hvor 
vidt man bør fjerne gjenstående amalgam, el-
ler la dette stå. Hvis det er lett å erstatte amal-
gamfyllingen, og man bør inspisere under gam-
mel fylling, bør denne fjernes. Ved frakturer bør 
det prepareres for ekstra retensjon, men ved 
sekundærkaries bør man kun erstatte der det er 
karies. Sandblåsing anbefales også for å øke reten-
sjon via silanisering. Silan må tilføres separat eller 
via bonding der dette er i. 

Det er vanskeligere å reparere mot porselen, pros-
edyren er utstyrskrevende, og det er ofte bedre å 
enten pusse til, eller bytte hele kronen. Med dette 
ble første økt avrundet, og det ble lunsjpause.

Etter lunsj gikk Paulseth gjennom matriseteknikk. 
Her er det mange tekniske utfordringer og for-
skjellige systemer. Utfordringene er blant annet 
tørrlegging, kanttilslutning, stabilitet, kontur og 
kontaktpunkt. Matrisekomplekset består av kof-
ferdam, matrise, holder, kiler, separasjonsringer 
og eventuell retraksjonstråd. Komplekset må være 
stabilt og passivt, slikt at det blir et bredt og stabilt 
kontaktpunkt med minimal fare for food impac-
tion. Det må også være formgivende, tilgjengelig 
og hindre utilgjengelig fyllingsoverskudd. Dette ble 
illustrert med kliniske kasus.

Brukes trekiler, er det greit å fukte disse, så trever-
ket trutner, og kilen blir mer smidig og fleksibel. 
Man bør bruke så stor kile som mulig for å hin-
dre at kilen kommer for høyt opp, og deformerer 
matrisen mot kontaktpunktet. Riktig anatomi i 
kontaktpunkt er avgjørende, og det må være et 
mest mulig anatomisk og bredt kontaktpunkt, før å 
hindre fraktur og feilbelastning.

Paulseth gikk deretter gjennom forskjellige matri-
setyper, og deres indikasjonsområder, før forskjel-
lige kiler ble drøftet. Prekonturerte matriser skal 
strammes inntil, men ikke til, før de deretter fik-
seres med kiler. Seksjonsmatrise og separasjonsring 
er best for å få et stramt og godt kontaktpunkt. 
Når en Seksjonsmatrise skal kontureres for godt 
kontaktpunkt, er det viktig å konturer buccalt og 
lingualt/palatinalt for det ønskede kontaktpunk-

tet, før å gi et bredt nok kontaktpunkt. Hvis flere, 
dype kaviteter skal fylles i samme seanse, må dentin 
dekkes med fuktig bomull på de tennene som “ven-
ter” på fylling, slikt at pulpa ikke irriteres.

Matriseholder skal i hovedsak støtte, og ikke 
stramme, matrisen.

Etter en kort pause gikk Arne Lund gjennom ex-
cavering, og forskjellige strategier for å fjerne 
karies, enten ved komplett eller trinnvis excaver-
ing. Det finnes flere materialer for å underfore 
dype lesjoener. Dycal er fortsatt aktuelt, men MTA 
kan også benyttes. Ved grunne caviteter, kan man 
excavere totalt, og det er alltid viktigst å ha det helt 
rent i emaljen og 2 millimeter inn i dentin. Ved trin-
nvis excavering, bør den midlertidige fyllingen ligge 
i flere måneder, og det er gjerne greit å bygge opp 
approximalt i kompositt for best mulig renhold.

Ved accidentell perforasjon mot pulpa, kan man 
forsøke teksjon. Dette går ikke hvis man perforerer 
ved excavering, da kan man forsøke partiell pulpot-
omi. Hemostase og antiseptisk forhold er en forut-
setning for at disse prosedyrene skal fungere. Total 
pulpotomi av kronepulpa, før man deretter dekker 
med MTA, er en teknikk som er under utvikling, og 
som kan endre hvordan man behandler karies inn i 
pulpa.

Ved irreversibel pulpitt, er endodontisk behandling 
eneste løsning. Videre ble pulpotomi med dekning 
av MTA demonstrert med kliniske bilder. Det ble 
også en diskusjon rundt etikken ved underdiagnso-
tisering, og hvor stort økonomisk ansvar tannlegen 
skal ta for konsekvensen av slikt.
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Fiberforsterking er et nyttig verktøy innen fiksering 
og oppbygninger. Primært er oppbygningene best 
i underkjevens front. Everstick perio anbefales, og 
man kan også benytte stent i puttymateriale som 
en guide ved fiksering.

Etter dagens siste pause, pølsepausen, gikk Tom 
Paulseth bruken av Tofflemeier-matrise, og dis-
kuterte holdbarheten av store fyllinger. Et poeng 
her, er at det er tannen holdbarhet, og ikke res-
taureringens, som er det viktigste. Det ble deretter 
demonstrert flere kliniske kasus med fyllingslegging, 
med spesiell oppmerksomhet på matriseteknikk. 
Cervikalmatriser er fine ved rotkaries, da de er 
formbare, og uten spenn.

Neste tema var tannslitasje, der Paulseth viste et 
kasus med oppbygning før Lægreid tok over. Han 
gikk gjennom de forskjellige typene slitasje, og at 
de ofte forekommer i kombinasjoner. Man må 
skille mellom normal og patologisk slitasje, se om 
slitasjen progredierer, og kartlegge konsekvensene 
før man bestemmer seg for å sette igang behan-
dling.

Behandlingsvalget deretter gjerne mellom kom-
positt og protetikk. Kompositt (additiv behandling) 
er mindre invasiv, reversibel, reparerbar, og relativt 
rimelig. Men også teknikk-sensitiv og vedlikehold-
skrevende.

Subtraktiv behandling (protetikk) har gode me-
kaniske egenskaper, estetisk godt, men med større 
biologiske og økonomiske kostnader. I tillegg er det 
repareringsutfordringer, og færre fremtidige behan-
dlingsvalg.

Ved voldsom slitasje er det ingen dokumentert for-
skjell på de to behandlingsalternativene. 

Cervikale lesjoner har dårlig holdbarhet, tross 
ingen okklusal belastning, og det er krevende å få 
god retensjon Riktig preparering, fuktighetskon-
troll, materialvalg, fyllingsteknikk og polering er 
viktig for å øke holdbarheten. Med dette ble første 
kursdag avsluttet, og det ble festmiddag med god 
mat og drikke, samt mye muntert passiar.

Andre kursdag fortsatte med videre gjennomgang 
av behandling av tannslitasje, og Lægreid åpnet 
med å forelese om anterior slitasje og dentoalveo-
lær kompensasjon. Siste er en utfordring, da det 
blir vanskelig å erstatte tapt tannsubstans. Flere al-

ternativ ble gjennomgått kort, før Paulseth drøftet 
Dahls metode. Denne metoden bruker apparatur 
(Dahl-skinne) og restaurering i supraokklusjon. Su-
ksessraten er høy på slik behandling, men 4ere i un-
derkjeven kan av og til bli inneklemt under reerup-
sjon, og dermed ikke komme i full okklusjon. I det 
siste har kompositt tatt over for Dahl-skinne, og 
holdbarheten er ofte god. Ved oppbygning i front 
viser artikler at posterior tannkontakt reetableres 
etter ca 7 måneder. Hevingpå opp til 5 millimeter 
tolereres godt av pasienter.

Det er kontraindikasjoner, slik som imlantater, 
broer, åpent bitt, bisfosfonat-bruk, perio, TMD og 
etter kjeveortopedisk behandling. Oppbygninger i 
fronten kan gjøres på frihånd, eller med oppvok-
sing og indexer. Begge teknikker ble illustrert med 
kliniske foto, og nye, mer uutprøvde metoder ble 
også gjennomgått. Studier viser god prognose på 
bittheving, men posterior støtte er avgjørende for 
holdbarheten.

Helfo-refusjoner på attrisjon ble deretter drøftet, 
og her ble en del uklarheter i regelverket løftet frem, 
både med patologisk/fysiologisk slitasje, og hvor 
langt inn i munnen man kan mene det er nedsatt 
estetikk.

Før dagens første pause gikk Paulseth gjennom 
noen kasustikker med oppbygning

Etter pausen fortsatte Lægreid med å diskutere 
toppfyllinger, og indikasjoner for krone mot kom-
posittoppbygning. Tradisjonelt har det vært an-
befalt med krone etter rotfylling, men det er en 
endring mot mer bruk av kompositt, og vitenska-
pen har så langt ikke påvist noen stor forskjell i 
prognose. Klinisk skjønn og pasientens ønske er det 
som må avgjøre.

En toppfylling i kompositt må ha cuspedekke for å 
hindre fraktur når prepareringen dekker begge ap-
proximalrom. Reduksjon av cuspedekke bør gjøres 
allerede ved første akuttbehandling, og glassiono-
merfylling bør ofte vurderes foran IRM som midler-
tidig fylling. IRM må dekke kanalinngangen, og ikke 
ligge lagt opp i cavum, da dette svekker tannen.

Arne Lund gikk derimot gjennom temaet infraks-
joner. Infraksjoner kan gi pulpitt-lignende smerter, 
og av og til også smertebilde som ligner de ved 
TMD og trigeminus-nevralgi. Symptomer er ofte 
en god indikasjon på å gjøre noe med infraksjoner. 
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Infraksjoner som stopper supragingivalt og som er 
uten amalgamfylling, kan avventes. Man må også 
kartlegge pasientens motivasjon og ønsker.

Røntgen viser sjelden infraksjoner, men pulpastein-
er kan gi indikasjon på langvarig pulpairritasjon 
etter infraksjoner. Bitetesting og vitalitetstesting 
er også gode verktøy i utredning av infraksjoner. 
Begynn testing av referansetenner først, før ikke å 
trigge smerter. De hyppigste tennene med infrak-
sjoner 7ere i underkjeven, og 6ere og 4ere i over-
kjeven.

Når infraksjonene er symptomfrie, dekkes kun 
svake cusper, ved symptomer dekkes utsatte eller 
alle cusper. IRM anbefales ikke som midlertidig 

fylling, da bør det heller avlastes, og legges glas-
sionomer midlertidig.
Krakkeleringer er mindre alvorlige, men kan være 
kosmetisk skjemmende.  Lund gikk deretter gjen-
nom kasuistikker der infraksjoner i varierende alvor-
lighetsgrad og deres behandling ble gjennomgått.

Når man åpner opp i en tann med infraksjoner, er 
målet å komme forbi infraksjonslinjen, og få god 
forsegling. Om infraksjonen fortsette mot rotden-
tin, følger man den ikke vider, men dekker i emalje. 
Smale periodontallommer ved fraktur og mørk 
misfarging i infraksjonslinjen indikerer usikker prog-
nose.

Når man begynner å behandle infraksjoner, er god 
informasjon til pasient viktig, da det er vanskelig å 
forutse alle komplikasjoner preoperativt.

Etter en kort pause, fortsatte Lund gjennom este-
tikk. Det er flere måter å kategorisere farge på, men 
form og overflatestruktur er det avgjørende. Kom-
positt kommer i forskjellige grader av gjennomsik-
tighet, der emaljefarger er transluscente, og kun 
skal legges tynt, ca 0,5mm.
Man kommer langt med farger i A-skalaen, men 
med body, dentin og emaljevarianter å velge i. 
Bruker man for lang tid i oppbygningsfasen, viser 
noen studier at holdbarheten faller. 
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Det finnes en hel rekke instrumenter for å legge 
fylling, og Lund anbefalte opta-pads for jevn 
påføring av kompositt. Et dekke av glyserin over 
siste lag med kompositt for en blankere overflate.

Fyllinger må pusses, og Lund gikk gjennom borr, 
strips, skiver og gummipolerere til dette formålet.

Sjiktteknikk ble deretter demonstrert trinn for trinn 
med kliniske foto. Kantskjæring buccalt er viktig for 
å kamuflere overgangen mellom tann og kompositt 
buccalt. Kantskjæring må være skrå og dyp nok til å 
gi godt dekke.

Kursets siste tema, kreativ odontologi, ble påb-
egynt rett før den siste pausen. Trioen delte på å 
ha ordet i denne siste delen. Som kliniker møter 
man ofte på krevende problemstillinger, der det 
eksisterende tannrestaureringer, økonomi og helse 
legger begrensninger på behandlingsmulighetene. 
Kronekantkaries er utfordrende, og det går an å 
legge glassionomer som semipermanent løsning. 
Ved dype, subgingivale fyllinger er sandwich-fylling 

et alternativ, der det legges glassionomer lengst 
gingivalt og resten med kompositt.

Paulseth gikk gjennom en kasustikk med oppbygn-
ing av diastema etter kjeveortopedi, og matrisete-
knikker ble demonstrert. Prefabrikkerte, tynne, 
kompositt fasetter kan også benyttes, men Paulseth 
anbefaler å bruke dem parvis for god symmetri.

Et nyttig tips er å konturere plastmatrisebånd med 
baksiden av en pinsett for å gi båndet riktig fasong, 
og Paulseth fortsatte deretter gjennomgang av flere 
spennende oppbygnings-kasustikker. 

Et godt kurs med høy klinisk relevans ble med dette 
avsluttet, og trioen ble takket av med gaver og hy-
ggelige ord fra BTF-leder Mandt.

Referent: Hallgeir Ulsaker

Drammen Oralkirurgi • Torgeir Vraasplass 6, 3044 Drammen 
Telefon: 32 27 67 50 • E-post: post@drammenoralkirurgi.no

Over 25 års erfaring med de fleste 
implantat systemer på markedet 
Kompetanse på problemløsning

• Spesialist oralkirurgi
 Kjetil Misje
 Gudmundur Bjørnsson

• Kjeve og ansiktsradiolog
 Ingibjørg Benediktsdottir
 CBCT svar innen 24 timer

• Godkjent for implantat
 protetisk behandling

Se vår
Facebook-side
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Det første fysiske Klækkenkurset  etter covid 
ble  arrangert 9.-10. februar i år. 

Over 100 deltakere hadde funnet veien til Klækken 
hotell utenfor Hønefoss. 

Arrangementet ble en faglig 
(Komposittkameratene) og festlig suksess. 

Vi gleder oss allerede til neste års Klækkenkurs. 
Her følger en del bilder fra kurs og festaften.

Bilder fra Klækkenkurset 2023
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SPESIALISTKLINIKKEN UNION BRYGGE 
Henvisningspraksis for periodonti, protetikk og oral kirurgi 

ORAL KIRURG MIRNA FARRAN 
-tar i mot henvisninger fra september 2020- 

Spesialistklinikken Union Brygge 
Grønland 40, 3045 Drammen 

Tlf: 974 74 300 

post@spesialistklinikken.ub-nhn.no 

spesialistklinikken-unionbrygge.no

Vi utvider vårt tilbud og får nå økt kapasitet  
innenfor fagfeltet oral kirurgi! 

Mirna Farran er utdannet oral kirurg fra Universitet i Bergen. Hun har de 
siste årene jobbet ved Rikshospitalet  

og i privat praksis i Oslo.        
Fra september 2020 skal hun jobbe ved kjevekirurgisk seksjon ved 

Drammen sykehus kombinert med jobb i privat praksis. 
Vi ser frem til samarbeidet!

HENVISNINGER SENDES TIL:
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SPESIALISTKLINIKKEN UNION BRYGGE 
Henvisningspraksis for periodonti, protetikk og oral kirurgi 

SPESIALIST I ORAL PROTETIKK EVA GUSTUMHAUGEN 
-tar i mot henvisninger fra august 2021- 

Spesialistklinikken Union Brygge 
Grønland 40, 3045 Drammen 

Tlf: 974 74 300 

post@spesialistklinikken.ub-nhn.no 

spesialistklinikken-unionbrygge.no

Vi utvider vårt tilbud og får nå økt kapasitet  
innenfor fagfeltet oral protetikk! 

Eva Gustumhaugen er utdannet spesialist i oral protetikk fra Universitet i 
Oslo i 2012. Hun har de senere årene jobbet som spesialist ved 
Kirurgiklinikken og ved Spesialavdelingen ved Den Offentlige 

Tannhelsetjenesten i Oslo. Eva har også vært ansvarshavende tannlege ved 
avdeling for protetikk og bittfunksjon ved Universitet i Oslo i tillegg til å 

være en aktiv kursholder. 
 Vi ser frem til samarbeidet! 

HENVISNINGER SENDES TIL:
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Årsberetning fra klagenemnda 2022
Klagenemnda har i år bestått av Terje 
Døviken(leder), Ståle Bratland og Elin Paulsrud.
Vararepresentanter med møterett er Sigrid Bohne 
Friberg og Ingrid Bergan.

Nemnda har hatt et fysisk møte i løpet av året. I 
tillegg har det vært mye kontakt mellom medlem-
mene på telefon.

Klagesaken vi behandlet omhandlet en konserve-
rende tannbehandling som endte med endobe-
handling. Vi fant ingen faglig svak tannbehandling 
men partene løste saken seg i mellom ved at tann-
legen tilbakebetalte honoraret. Det var ssv også 
kulturelle og språklige problemer som bidro til 
uenigheten.

Videre har det vært et par saker som vi etter å ha 
vurdert opplysningene etter samtale med klager , 
som ble oversendt til NPE.

En annen klage har gått på sprik mellom kost-
nadsoverslag og  faktisk betaling. Dette er egentlig 
utenfor vårt område men vi bistår med gode råd. 

I slike tilfeller blir jo rådet at man tar direkte kon-
takt med tannlegen og klager der.
En annen gjenganger i år har vært klager vedrø-
rende kjeveortopedisk behandling. Disse sakene 
har en egen klagenemnd og vi henviser klagere dit. 
Dog bør nevnes at pasienter klager over manglende 
språkkunnskaper blant enkelte kjeveortopeder og 
ønsker ny henvisning for å kunne bytte til en annen 
kjeveortoped. Det deles ikke ut lister over kjeveor-
topediske behandlere lengre.

Til slutt vil jeg minne om at klagenemndens opp-
gave er å besvare forespørsler og behandle klager 
fra pasienter angående en tannbehandlings faglige 
utførelse når den ikke har latt seg ordne direkte 
mellom pasient og tannlege. 
Det er veldig få henvendelser vi får sett på bakgrunn 
av all den tannbehandling som skjer i Buskerud så 
all ære til dere kjære kolleger !!

Drammen 8.2.23      
Terje Døviken, leder BTF klagenemnd
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Årsregnskap for 2022

Resultatregnskap for 2022
BUSKERUD TANNLEGEFORENING

2022 2021Note

39 300 386 853Salgsinntekt
39 300 386 853Sum driftsinntekter

(55 749)1 (59 826)Lønnskostnad
(245 870) (318 447)Annen driftskostnad
(301 619) (378 273)Sum driftskostnader

(262 319) 8 580Driftsresultat

3 020 653Annen renteinntekt
0 275Annen finansinntekt

3 020 928Sum finansinntekter

0 (122)Annen rentekostnad
(76) 0Annen finanskostnad
(76) (122)Sum finanskostnader

2 944 806Netto finans

(259 375) 9 387Resultat før skattekostnad

(259 375) 9 387Årsresultat

Overføringer
(259 375) 9 387Annen egenkapital
(259 375) 9 387Sum
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Resultatregnskap for 2022
BUSKERUD TANNLEGEFORENING

2022 2021Note

39 300 386 853Salgsinntekt
39 300 386 853Sum driftsinntekter

(55 749)1 (59 826)Lønnskostnad
(245 870) (318 447)Annen driftskostnad
(301 619) (378 273)Sum driftskostnader

(262 319) 8 580Driftsresultat

3 020 653Annen renteinntekt
0 275Annen finansinntekt

3 020 928Sum finansinntekter

0 (122)Annen rentekostnad
(76) 0Annen finanskostnad
(76) (122)Sum finanskostnader

2 944 806Netto finans

(259 375) 9 387Resultat før skattekostnad

(259 375) 9 387Årsresultat

Overføringer
(259 375) 9 387Annen egenkapital
(259 375) 9 387Sum

Balanse pr. 31. desember 2022
BUSKERUD TANNLEGEFORENING

2022 2021Note

EIENDELER
Omløpsmidler
Fordringer

15 0002 10 350Kundefordringer
15 000 10 350Sum fordringer

563 6563 799 755Bankinnskudd, kontanter og lignende
563 656 799 755Sum bankinnskudd, kontanter og lignende

578 656 810 105Sum omløpsmidler

578 656 810 105Sum eiendeler
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Balanse pr. 31. desember 2022
BUSKERUD TANNLEGEFORENING

2022 2021Note

EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital
Opptjent egenkapital

355 3384 614 713Annen egenkapital
355 338 614 713Sum opptjent egenkapital

355 3384 614 713Sum egenkapital

Gjeld
Kortsiktig gjeld

3 672 3 011Leverandørgjeld
15 195 6 255Skyldige offentlige avgifter

204 452 186 126Annen kortsiktig gjeld
223 319 195 392Sum kortsiktig gjeld

223 319 195 392Sum gjeld

578 656 810 105Sum egenkapital og gjeld

Sted/dato:

Silje Eikre
Styrets leder

Kristine Seierslund Block
Nestleder

Hallgeir Ulsaker
Styremedlem

Christine Dæhli Oppedal
Styremedlem

Ida Helene Bruun Syversen
Styremedlem
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Noter 2022
BUSKERUD TANNLEGEFORENING

Note 1 - Lønnskostnader etc
2022 2021

Lønn 48 860 54 405
Arbeidsgiveravgift 6 889 5 421
Sum 55 749 59 826

Note 2 - Kundefordringer
Kundefordringer er vurdert til pålydende, nedskrevet med forventet tap på fordringer. Det er ikke tapsført
kundefordringer i løpet av 2022.

2022 2021
Kundefordringer til pålydende  15 000  10 350
Avsatt til dekning av usikre fordringer
Netto oppførte kundefordringer  15 000  10 350

Note 3 - Bankinnskudd
I posten for bankinnskudd inngår egen konto for bundne skattetrekksmidler med kr 114. Skyldig skattetrekk er kr 9
886. 

Note 4 - Egenkapital
Annen EK Sum

Egenkapital 01.01.2022 614 713 614 713
Årets resultat (259 375) (259 375)
Egenkapital 31.12.2022 355 338 355 338

Note 5 - Obligatorisk tjenestepensjon
Virksomheten er ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.

Note 6 - Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer
Selskapet har ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer, aksjeeiere med videre.
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Årsberetning for BTF Foreningsåret 2022

Styrets sammensetning:
Leder: Håvard Mandt, Hønefoss
Nestleder: Kiran Jhooti, Drammen
Sekretær: Hanne Forbord Bjerke, Hønefoss
Kasserer: Sura Nur Koca, Kongsberg
Kurskontakt: Christine Dæhli Oppedal, Drammen
UTV-representant: Birgit Moen Flatåker, Krokstadelva
Varamedlem: Marianna Sætre Halland, Hønefoss

Andre tillitsvalgte:  

Referenter: Hallgeir Ulsaker, Drammen
 Ronja Kristine Sandum, Hønefoss

Kollegahjelp: Anna Karin Bendiksby, Røyken
 Lise Opsahl, Drammen

Valgkomite: Hallvard Vik, Nedre Eiker                       
 Torunn Finnerud, Hokksund
 Frank Nygård, Slemmestad 

Hederstegnkomité: Anna Karin Bendiksby, Røyken
 Lise Opsahl, Drammen
 Håvard Mandt (leder), Hønefoss  

Klagenemnd: Terje Døviken (leder), Drammen
  Ståle Bratland, Krokstadelva
  Elin Paulsrud, Kongsberg
      
     
UTV Viken: Birgit Moen Flatåker, Krokstadelva
 For øvrig vises til egen årsberetning.     
                        
                                              
Revisor: Anne Gro Torstvedt,  Drammen
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Representasjon i NTFs råd, utvalg og komitéer:

NTFs President: Heming Olsen-Bergem
 
NTFs kollegahjelp:                           Lise Opsahl
                                                           Anna Karin Bendiksby

Norsk forening for periodonti:    Kristin M. Kolltveit (leder), Hønefoss

BTFs  representasjon i andre fora:
Kurs for nye styremedlemmer i NTF 5-6.mai: Håvard Mandt
Forum for tillitsvalgte 9-10. juni: Håvard Mandt og Sura Nur Koca
Næringspolitisk forum 15-16.sept: Hanne Bjerke Forbord
Ledermøte NTF 24-25. nov: Håvard Mandt

Møter og kurs:   

Generalforsamling
4 medlemsmøter
Klækkenkurset ble utsatt et år pga smittevern-hensyn
Kick-off/sosial tur på Kleivstua

Fordragsholdere:
Medlemsmøte januar (digitalt): «HELFO  og dokumentasjon» – Kjetil Reppen og Ole Morten Kulbraaten
Klækkenkurs utsatt pga smittevernstiltak
Generalforsamling mars:  «Oral medisin – en praktisk tilnærming» Else K Hals 
Medlemsmøte september: «Nese, bihuler og odontogene infeksjoner» Håvar Løseth og Else K Hals
Medlemsmøte november; «Kombinasjonsprotetikk» Anders Brennhovd

I tillegg til å planlegge møter og kurs har styret arbeidet med følgende saker:
I og med at det er et relativt fersk styre har vi jobbet med å sette styret og styreoppgaver, og vi har jobbet 
med å få en mer aktiv forening etter lang tids nedstengning. Sommerfest på Kleivstua var derfor et veldig 
godt initiativ, og styret ønsker å videreføre noe liknende neste år. 
Vi har også sett på muligheten for at medlemmer langveisfra kan delta på medlemsmøter digitalt, og de siste 
medlemsmøtene har hatt streaming til de medlemmer som har meldt fra ønske om det.
Forslag til verv i NTF sentralt. Vi har hatt et styremøte med Ellen Mork-Knutsen fra NTFs hovedstyre.
Tannhelseutvalget og deres mandat har vært diskutert, og leder har vært på ledermøtet der dette ble videre 
diskutert, og det ble skissert muligheter/ønsker for organisering av fremtidens tannhelse.

Ordinære medlemmer: 264
Pensjonistmedlemmer: 51
 
Medlemskontingent ordinære medlemmer ble i år satt til kr 0,- da man ikke har behov for ekstra tilskudd i år 
for å drifte foreningen. I og med at det er en del arbeid med å kreve inn evt lavere avgift ble det på general-
forsamling besluttet å ha et år med 0,- kr i medlemsavgift.

Hønefoss, 5.2.23

Hanne Bjerke Forbord   Håvard Mandt 
Sekretær     Leder
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Årsmelding UTV Viken 2022

Antall styremøter:  7
Medlemsmøter:  1  Vårmøte, Fysisk på Legenes hus samt digitalt 
 1 Årsmøte/høst Legenes hus og digitalt november

NTF er en aktiv medvirker i arbeidet for å få en velfungerende og harmonisert tannhelsetjeneste i Viken.
Vi er opptatt av at tannlegenes interesser blir ivaretatt med hensyn til avtaleverket og lokalt regelverk. 
Som tillitsvalgte svarer vi også på en rekke forespørsler fra medlemmene angående saker av mer individuell 
karakter.

Videre har vi en aktiv tilnærming til arbeidet som deltager i ansettelser med målsetting å få gode og 
rettferdige prosesser i tråd med kvalifikasjonsprinsippet i offentlig sektor.
NTF i Viken er også involvert i og medvirker til sentrale prosesser i Viken som har betydning for alle 
medarbeiderne. Dette ved representasjon i sentrale utvalg og gjennom samarbeidsprosesser.
Vi legger stor vekt på og er aktive i Akademiker samarbeidet i Viken samtidig som vi også ser stor verdi av 
samarbeid generelt på tvers av organisasjonstilhørighet.

Medbestemmelse og medvirkning er et svært sentralt for Viken Fylkeskommune. 
Det blir ikke mindre viktig i perioden vi nå går inn i med oppløsning av Viken og danning av 3 nye 
fylkeskommuner. NTF sine tillitsvalgte i Viken deltar aktivt, og bruker sin mulighet for medvirkning både på 
Viken nivå og i tannhelse. Medvirkning og medbestemmelse har stort fokus for oss i NTF og er et viktig 
prinsipp for ledelsen av Viken fylkeskommune.

Styrets medlemmer:
Leder  Birgit Hjorth Kollevold  Hovedtillitsvalgt
Styremedlem  Kristin Røsholm  Arbeidsplasstillitsvalgt  Seksjon Vest 
Styremedlem/kasserer  Pernille Øsmundset  Arbeidsplasstillitsvalgt  Seksjon Nord
Styremedlem  Selma Taso  Arbeidsplasstillitsvalgt  Seksjon Øst 
Styremedlem  Birgit Moen Flatåker  Arbeidsplasstillitsvalgt  Seksjon Sør-Vest
Styremedlem  Reidun Agnalt  Arbeidsplasstillitsvalgt  TKØ
Styremedlem  Maiken Rosenvinge Arbeidsplasstillitsvalgt  Seksjon Sør-Øst

Revisorer  Ingunn Texmon og Sobia Iqbal

Utvalg:

Arbeidsmiljøutvalget  Birgit Hjorth Kollevold,  Vara: Birgit Moen Flatåker
Drøfting/dialog utvalg  Birgit Hjorth Kollevold,  Vara: Selma Taso
Forhandlingsutvalget  Birgit Hjorth Kollevold  Leder
 Birgit Moen Flatåker
 Maiken Rosenvinge
 Reidun Agnalt
 Selma Taso
HAMU Viken  Birgit Hjorth Kollevold  Representant Akademikerne
Valgkomité  Mansour Hosseini, Signe Brochmann, Ragnhild Aglen Dahl
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Representert i NTF:
•	 Kristin	Røsholm	møter	som	styremedlem	i	OTF	(Oslo	tannlegeforening)
•	 Selma	Taso	møter	som	styremedlem	i	RTF	(Romerike	tannlegeforening)
•	 Birgit	Moen	Flatåker	møter	som	styre	representant	i	BTF	(Buskerud	tannlegeforening)
•	 Maiken	Rosenvinge	møter	som	styre	medlem	i	ØTF	(Østfold	tannlegeforening)
•	 Birgit	Hjorth	Kollevold	er	nestleder	i	Sentralt	Forhandlingsutvalg	NTF.

Medlem av NTF Representantskap for 2022 og 2023:
•	 Kristin	Røsholm,	OTF
•	 Selma	Taso,	RTF
•	 Birgit	Hjorth	Kollevold,	OTF
•	 Birgit	Moen	Flatåker,	BTF

Deltagelse på kurs og seminarer i NTF
•	 KS	kurs	I:	Birgit	HK,	Maiken
•	 KS	kurs	II:	Birgit	HK,	Selma
•	 Tariffkonferansen:	Birgit	HK,	Selma,	Reidun,	Maiken
•	 Forum	for	tillitsvalgte:	Birgit	MF
•	 Akademikerne	«Lokale	forhandlinger»:	Birgit	HK	og	Selma

Valg av UTV for perioden 01.01.23-31.12.23
•	 Leder	Birgit	Hjorth	Kollevold	Ikke	på	valg
•	 Styremedlem	Birgit	Moen	Flatåker	Ikke	på	valg
•	 Styremedlem	Selma	Taso	Ikke	på	valg
•	 Styremedlem	Maiken	Rosenvinge	Ikke	på	valg	
•	 Styremedlem	Kristin	Røsholm	Går	ut	av	styret	
•	 Styremedlem	Pernille	Øsmundset	Går	ut	av	styret
•	 Styremedlem	Reidun	Agnalt	På	valg	-	tar	gjenvalg

Medlemmer av styret skal i år velges fra:
•	 Seksjon	Nord
•	 Seksjon	Vest	for	Oslo
•	 TKØ

Arbeidsplasstillitsvalgt/lokaltillitsvalgt velges for hver seksjon av de medlemmer fra den
enkelte seksjon som er til stede på årsmøtet. (Digitalt og fysisk)
Medlemmene velges for en periode på 1 år fra og med 01.01.2023.
(Vanlig valg periode er 2 år, men på grunn av 3 nye fylker fra 01.01.24 blir her gjort et 
unntak).
Valgkomiteen foretar innstilling.

UTV Viken
v. Birgit Hjorth Kollevold
NTF/HTV Viken fylkeskommune
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Håvard Mandt K: Tannlegekompaniet AS
Leder  Kong Ringsgate 1, 3510 Hønefoss Tlf: 32 12 14 05 
 P: Froksmoen 2, 3512Hønefoss Mob: 915 46 607
                    btfleder@gmail.com

Kiran Jhooti K:  Tenners Venner AS
Nestleder  Vårveien 24, 3024 Drammen Tlf: 32 82 38 30
 P: Hestengbakken 7, 3047 Drammen Mob: 922 30 042
 nestleder.btf@gmail.com

Hanne Bjerke Forbord K:  Tannlegene Nohre AS, 
Sekretær  Sundgata 2, 3510 Hønefoss Tlf: 32 12 28 26
 P: Hovseterveien 56 B, 0768 Oslo  Mob: 980 97 635
 btf.sekretaer@gmail.com

 
Sura Nur Koca K:  Kongsberg tannklinikk, 
Kasserer  Gunnar Hvashovdsvei 12, 3611 Kongsberg Tlf: 32 86 83 00
 P: Farmen Øvre 7,3024 Drammen Mob: 966 82 059 
 btf.kasserer@gmail.com

Christine Dæhli Oppedal K: Spesialistklinikken Union Brygge AS,  
Kurskontakt  Grønland 40, 3045 Drammen  Tlf: 974 74 300
 P: Niels Leuchs vei 6, 1361 Østerås Tlf: 477 52 564
 btfkurskontakt@gmail.com

Birgit Moen Flatåker K:  Krokstadelva tannklinikk 
UTV-representant  Bruveien 12, 3055 Krokstadelva Tlf: 32 23 12 69
 P: Dovregubben 2, 3055 Krokstadelva  Mob: 971 58 511
 birgitf@viken.no

Marianna Sætre Halland K:  Ringerike tannklinikk
Varamedlem  Stangs gate 9, 3510 Hønefoss  Tlf: 32 12 65 02
 P:  Fekjærveien 120, 3530 Røyse Mob: 975 30 483
 mariannah@viken.no

BTF-STYRET 2022


