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I skrivende stund viser kalende-
ren 1.desember her i heimen. 
Pakkekalenderen til eldstemann 
er allerede en pakke lettere, og 
vi starter tiden der blodsukkeret 
får en mye høyere gjennom-
snittsverdi enn vanlig. Litt må 
man jo kose seg!

Det har vært nok et underlig år, og som småbarns-
mor har det ikke bare vært covid som har vært ut-
fordringen denne høsten. Ukentlig har vi tatt imot 
et nytt virus av en eller annen art her i heimen, og 
det snufses både av store og små. Ettersom vi ikke 
har referenter denne perioden gjør det også at vi 
har mindre materiale å publisere. 

Vi har derfor besluttet å kun publisere 5 numre 
av BTF-bladet dette året, for å unngå å sende ut 
et blad som i prinsippet bare er reklame. Denne 
gangen kan dere kose dere med referater fra både 
næringspolitisk forum og representantskapsmøtet. 
Sistnevnte medførte også et nytt hovedstyre fra 
1.januar. Med dette gir Camilla Hansen Steinum 
stafettpinnen videre til vår kjære eks-BTF’er Heming 
Olsen-Bergem. Vi gleder oss til fortsettelsen og tak-
ker Camilla for en formidabel innsats!

Med det ønsker jeg dere en riktig fin førjulstid, 
og jeg håper så mange som mulig melder dere på 
Klækken 2022. Det kommer til å bli fenomenalt! 

Mvh Kristine Seierslund Block
Redaktør, BTF-bladet

Redaktøren har ordet

Nestleder 05/21

Ønsker du i tillegg 
FAST RABATT på vårt øvrige sortiment? 

Kontakt din distriktsansvarlig og bli 
avtalekunde hos oss!
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NYHET! FRI FRAKT 
*ved kjøp over 3000,- inkludert mva!

NYHET! PRISKUTT
på mange av våre mest solgte produkter!

MARKEDETS STØRSTE TILBUDSAVIS

NYHETSBREV inkl. månedlig XtraTilbud

SCANORDER bestillingssystem

LANDSDEKKENDE KUNDESERVICE

Bli kunde 
hos LIC SCADENTA!
ALLE som handler hos LIC Scadenta får:

NYHET!
Fri frakt* &

stort priskutt 

Kjellrun Vollan
Agder, Rogaland og Telemark
Tlf: 913 03 334 
Mail: kv@licscadenta.no 

Ruth Dalbo
Viken og Innlandet
Tlf: 459 08 745 
Mail: rd@licscadenta.no 

Gitte Wettre-Johnsen 
Oslo, Viken og Vestfold
Tlf: 928 34 380 
Mail: gcw@licscadenta.no 

Camilla Heimstad
Troms og Finnmark
Tlf: 77 67 35 00
Mail: chf@licscadenta.no

Linda Hummervoll
Vestland, Rogaland og 
Møre og Romsdal
Tlf: 928 29 201
Mail: lhu@licscadenta.no

Elin C. Sandneseng
Trønderlag, Nordland og 
Møre og Romsdal
Tlf: 952 06 359 
Mail: ecs@licscadenta.no 

Stein Erik Lium
Kundekonsulent
Tlf: 908 54 685
Mail: sel@licscadenta.no 

www.licscadenta.no | Tlf: 67 80 58 80 | Mail: forbruk@licscadenta.no
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VELKOMMEN  TIL MEDLEMSMØTE I BTF: 

Kurstittel: Helfo og dokumentasjon.
En rekke kasus blir vist og journalkravene diskuteres.

Forelesere: Kjetil Reppen og Ole Morten Kulbraaten.

MØTEINNKALLING
Buskerud tannlegeforening 
innkaller til BTF medlemsmøte 
torsdag 13. januar 2022 kl 19:00-21:30 på 

Scandic Hotell Hønefoss, 
Kongens Gate 3, Hønefoss.

Registrering av medlemsnummer i NTF fra kl 18:30                                  
Det blir enkel servering av mat/drikke i pausen.
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Som nyvalgt leder i Buskerud 
tannlegeforening ønsker jeg først 
å fremst å få takke min forgjen-
ger, Silje Eikre, som har gjort 
en formidabel jobb i lokalfore-
ningen, og har vært engasjert 
og kunnskapsrik, og har hatt 
en klar stemme i saker som har 
vært til det beste for lokalfore-
ningens medlemmer. Jeg ønsker 

deg lykke til i ny jobb i Vestfold, og så gleder vi oss til 
å se deg på Klækken-kurset i februar.

Jeg har ikke tidligere hatt verv i BTF, så det var litt 
rart å skulle hoppe rett på leder-vervet, men jeg har 
møtt et engasjert og kunnskapsrikt styre som skal 
hjelpe meg i gang. Jeg har allerede rukket å være med 
på forum for tillitsvalgte og et representantskaps-
møte, og jeg synes tannhelsepolitikk er veldig inter-
essant. 

BTF har arrangert to medlemsmøter denne høsten 
med emnet «Radiologi, panoramarøntgen i praksis» 
og «Kjeveortopedi for voksne». Møtene har vært 
avholdt på Scandic Ambassadeur i Drammen, og 
siden jeg selv jobber i Hønefoss og har erfart at det 

av og til kan være langt å dra tur/retur Drammen 
etter jobb, så ønsker jeg å variere litt på stedene vi 
avholder medlemsmøtene på, for å kunne favne 
mange flere enn de som tilhører Drammen med 
omegn. Neste medlemsmøte på nyåret avholdes på 
Scandic hotell i Hønefoss, og jeg håper tannleger 
i Ringeriksdistriktet og Hallingdalen vil kjenne sin 
besøkelsestid😉 I tillegg ønsker vi selvfølgelig medlem-
mer fra Drammen og Kongsberg-distriktet hjertelig 
velkommen!

Klækken-kurset er spikret med et spennende  
program, og jeg vil hedre den innsatsen Christine 
Dæhlie Oppedal legger ned for å finne gode kurshol-
dere. Det kommer til å bli to dager fylt med masse 
nyttig klinisk kunnskap, og jeg ser frem til fest-
middagen. Sørg for å melde dere på!

Adventstiden er her, og julen står snart for døren. 
Jeg håper vi i år kan feire julen med hele familien og 
møte venner, eller gå på julebord med gode kolleger, 
uten at vi må tenke alt for mye på smitteangst og 
restriksjoner. Jeg håper alle snart har fått sin tredje 
dose med Korona-vaksine, og kan se frem til en fre-
delig julefeiring. GOD JUL.

Kjære kolleger.

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: 
Medlemsmøte torsdag 13.01.2022 kl 19:00-21:30
på Scandic Hotell Hønefoss, Kongens Gate 3, Hønefoss.                   
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Presentasjon av forelesere: 

Kjetil Reppen

Cand. odont. fra UiO 1971. Har jobbet i privatpraksis og
vært instruktørtannlege ved UiO siden 1974. 
Har vært universitetslektor ved UiO siden 2002. Har hatt en rekke
tillitsverv lokalt og sentralt i NTF. Har i mange år forelest om Helfo, 
journalføring, behandlingsplanlegging etc.

Ole Morten Kulbraaten

Cand. odont. fra UiO 1986. Har jobbet i privatpraksis siden
1987. Har jobbet ved UiO siden 2007 og vært
universitetslektor siden 2017. Har hatt en rekke tillitsverv
lokalt og sentralt i NTF.



8

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:



9

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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Resyme fra Næringspolitisk forum.

Næringspolitisk forum ble i år arrangert 16.-17. 
september på hotel Christiania teater i Oslo.
Som representant for privatpraktiserende tannle-
ger i Buskerud og medlem av styret i Btf, deltok 
jeg på årets forum. Det var to fine dager med 
diskusjoner, stort engasjement og viktige innspill. 

NTFs president Camilla Hansen Steinum snakket 
om aktuelt og nyheter fra foreningen.

Tannpolitikk:
Norge kommer til å få en ny regjering. Alle parti-
ene på venstresiden i norsk politikk lover styrking 
av tannhelsetjenesten. De er ikke enige om hvordan 
dette skal gjøres eller hvor mye penger som skal  
brukes. Men alle vil de sikre hele befolkningen til-
gang til nødvendige tannhelsetjenester og dessuten 
utjevne den sosiale ulikheten i oral helse. Mange av 
partiene har som uttalt mål å likestille tannhelse 
med annen helse.

Rødt: -innføre offentlig finansiering og drift av 
tannhelse-tjenester.
SV- Ei tannhelsereform skal sørge for at fleire kan 
få behandling i offentlig regi og at tannhelse blir 
ein del av folketrygda.
AP- vil prioritere en gradvis utvidelse av den offent-
lige tannhelsetjenesten med mål om å likestille den 
med andre helsetjenester.
MDG- vil på sikt gjøre tannlegebehandling til en 
gratis og universell velferdsordning.
SP- Tannlegebehandling skal inn i egenandelsord-
ningen i folketrygden.

De mest konkrete forslagene:
SV- gi unge voksne opp til 30 år rabatterte tilbud, 
og sikre at all eldre over 75 år får gratis tannhelse-
sjekk. 
AP- øke aldersgrensen på gratis tannhelse til 21 år, 
og gi halv pris til dem opp til 25 år. Egen stønads-
ordning for dem som har dårlig råd.

Tannlegeforeningen ønsker at en tannhelsereform 
må bygge på fakta og mener at vi i dag har for lite 
kunnskap. Hvordan utjevner vi sosiale ulikheter i 
tannhelsetjenesten? Hvordan bør tannhelsetjenes-
ten organiseres og finansieres? Dette må utredes. 

De forventer nå en helhetlig gjennomgang av 
tannhelsetjenesten inkluderes i regjerings- 
plattformen. 

Kosmetisk behandling
Tannleger skal ikke bidra til økt kroppspress sam-
funnet, men være seg sitt ansvar bevisst og alltid 
sørge for at behandlingen som utføres, er medi-
sinsk/odontologisk begrunnet.
Tannleger skal sette klare grenser for behandling 
generelt, og for kosmetisk behandling spesielt, og 
skal ikke bidra til å skape behov for behandling ved 
å markedsføre eller foreslå behandling som ikke er 
medisinsk/ kosmetisk betinget.

Gjøre kloke valg-kampanjen
NTFs råd:
Unngå undersøkelser og behandlinger innenfor 
odontologi som vi mener er unyttige eller unødven-
dige og ikke tilfører reell verdi for pasienten. Det 
kan dreie seg om antibiotikabruk, panoramarønt-
gen, bytte av fyllinger, fjerning av visdomstenner, 
kroneterapi.

Fire pasientspørsmål:
l	 Trenger jeg denne prosedyren/ 
 testen/behandlingen?
l	 Hva er risikoer og bivirkninger ?
l	 Finnes det alternativer?
l	 Hva skjer hvis jeg ikke gjør noe?

Tannhelsetjenesten i privat sektor:
Hvordan er vi organisert, hvilke typer kontrakter og 
samarbeidsformer har vi?
Bruker vi kontraktene riktig? 
Er kontraktene slik de bør være?
Verden endrer seg - er vi på rett kurs?

Forskjellen på å være ansatt og 
næringsdrivende:
En næringsdrivende skal ha stor grad av frihet, drive 
på egen regning og risiko, har dårligere sosiale ret-
tigheter enn ansatte, men bør sitte igjen med større 
del av overskuddet enn ansatte.
Næringsdrivende må selv sørge for sykepenger de 
første 16 dagene, sørge for feriepenger og pensjon.
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Næringsdrivende har selvstendig faglig og økono-
misk ansvar, bl.a for pasienters betalingsmislighold 
og reklamasjoner.

Praksiseier kan ikke ensidig fastsette arbeidstid, 
ferieavvikling eller hvordan assistenttannlegen skal 
utøve sitt yrke.

Tannlegeforeningen ser mange kontrakter som går 
for langt:
l Styringsrett på arbeidstid.
l Faglig instruksjon.
l Forpliktelse til behandlingsrutiner.
l Styringsrett for ferietidspunkt.
l Forpliktelse til tilstedeværelse også når det ikke   
 er pasienter (uten honorar..).

NB! Det er gjensidig lojalitetsplikt i 
kontraktsforhold.

Hvilke råd gir tannlegeforeningen:
De er varsomme med å anbefale den ene eller an-
dre løsningen. Store konsekvenser for den enkelte 
praksiseier og den enkelte tannlege..
De anbefaler på generelt grunnlag ny-utdannede 
å bli ansatte- hvis de kan velge dette. De anbefa-
ler også en tannlege som sent i karrieren vil selge 
virksomheten til en kjede om å forsøke å bli ansatt- 
dette gir best sikkerhet for tannlegen.

Linda Dukefos

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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Kliniske problemstillinger relatert til adhesiv  

teknikk og kompositt 

Gjennom to dager vil det svært klinisk rettede kurset 
ta grundig for seg utfordringer, muligheter og 

begrensinger knyttet til kompositt og minimalinvasiv 
tannbehandling 

Målgruppe 
Tannleger 

Tidspunkt 
11.-12. februar 2022 
Fredag 11. februar 2022 fra kl 10.00 til 1700 
Lørdag 12. februar 2022 fra 09.00 til 13.00 
Registrering fra kl 09.00 fredagen 

Sted 
Klækken hotell, Hønefoss 

Kursavgift 
Kr 2100 
Etter påmeldingsfristen kr 2600 

I tillegg til kursavgiften kommer: 

Enten: Overnatting (inkludert pausemat/drikke, lunsj fredag, 
festmiddag fredag kveld samt frokost lørdag) 
Enkeltrom kr 1895 per person 
Dobbeltrom kr 1695 per person 

Eller: Dagpakke (inkludert pausemat/drikke og lunsj fredag) kr 
645 per person for de som ikke overnatter 

Dette registreres sammen med påmelding og gjøres opp direkte 
med hotellet 

Klækkenkurset 2022 
KOMPOSITTKAMERATENE

BUSKERUD TANNLEGEFORENING 

Tom Paulseth 
Tannlege privat  

praksis 

 Instruktørtannlege 
UiB 

Arne Lund 
Tannlege privat 

praksis  

Torgils Lægreid 

Tannlege privat 
praksis 

1. amanuensis UiB 
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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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Representantskapsmøtet 
i den norske Tannlegeforening 2021.
Møtet ble arrangert på Gardermoen 
26.-28. november, og delegatene fra Buskerud 
Tannlegeforening var Håvard Mandt, Birgit Moen 
Flatåker og Hallgeir Ulsaker. 
Møtet ble åpnet av president Camilla Hansen Stei-
num, før samfunnsodontolog Jostein Grytten rede-
gjorde for status for den norske tannhelsetjenes-
ten, og hvilke trender han så for seg i fremtiden. 

Det ble deretter debatt, der representantene 
kunne legge frem sine synspunkter om dagens 
organisering av tannhelsetjenesten, hvordan denne 
kan bli bedre, og hva Tannlegeforeningen kan 
gjøre for å forme tannhelsepolitikken. 
Denne delen var en kort innledning før selve repre-
sentantskapet begynte.

Representantskapet ble åpnet av ordfører Ran-
veig Roberg, og det ble tatt oppmøte. Presidenten 
orienterte deretter om hva Tannlegeforeningen har 
gjort de siste 2 årene, med ekstra oppmerksom-
het på Covid-19-situasjonen, regjeringsskiftet og 
det nye budsjettet. Hun ønsket også at regjeringen 
skaffet seg langt bedre oversikt over tannhelse 
situasjonen i Norge før tiltak ble iverksatt, og at 
eventuelle endringer i finansieringen av tannhelsen 
må følge en helhetlig plan, og ikke gjøres klattvis. 

Ordfører la deretter frem beretninger fra tannle-
geforeningens underorganer til orientering, før 
visepresident redegjorde for årsregnskapene til 
tannlegeforeningen. Foreningen har økonomisk 
klart seg godt gjennom pandemien. Det har vært 
noe inntektsbortfall, men kostnadene har også 
sunket. Sykehjelpsordningen har gått med under-
skudd, men dette har vært en ønsket utvikling, da 
det er viktig at ordningen benyttes hvis den skal ha 
berettigelse. Det har spesielt vært økte utbetalinger 
til tannlege i foreldrepermisjon. Første møtedag av 
representantskapet var med dette gjennomført, og 
dagen ble avsluttet med felles middag.

Dag to begynnte med gjennomgang av arbeidspro-
gram for Tannlegeforeningen 2022-23. Dette ble 
gjort av hovedstyremedlemmene Ralf Husebø og 
Farshad Alamdari, som gjennomgikk programmet, 
og prosessen rundt utarbeidelsen av programmet. 
Arbeidsprogram, vedtekter, reglement og andre ak-
tuelle dokumenter fra representantskapet ligger på 
tannlegeforeningens nettsider. Representanter kom 
med innspill og endringsforslag til arbeidsprogram-
met. Disse forslagene ble behandlet av hovedstyret, 
og innarbeidet i et nytt utkast til arbeidsprogram. 
Det reviderte programmet ble deretter vedtatt av 
representantskapet. 

Neste sak var en behandling av NTFs vedtekter og 
reglementer, og dette ble redegjort for av president 
Camilla Hansen Steinum. Vedtektene ble omarbei-
det en hel del før forrige representatnskap, men det 
var blitt avdekket behov for flere presiseringer siden 
2019. Disse presireringene ble debattert og stemt 
over, men hovedstyrets forslag ble stående. 
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Under punktet ”eventuelt”, ble prioriteringene 
rundt covid-19-vaksinasjon diskutert. Tannleger 
har blitt prioritert svært ulikt, og leder i OTS, Kjetil 
Strøm, luftet frustrasjonen over Oslo kommunes 
prioriteringer. Tannlegeforeningen ønsker ved frem-
tidige vaksinasjoner at det er større grad av sentral 
styring for å gi mindre lokal variasjon i prioritering 
av tannleger. I tillegg ble problemene med tanntu-
risme og utenlandske tannleger på korte arbeids-
opphold i Norge tatt opp av representant Tessem 
fra Nord-Trøndelag TF. 

President og visepresident orienterte deretter om 
honorarer til sentrale tillitsvalgte. De foreslo en re-
form av nåværende opplegg, der man kompenseres 
for fravær fra daglig virksomhet. Det nye forslaget 
var å heller ha honorering ut i fra vervets arbeids-
mengde og kompleksitet, uavhengig av arbeidssi-
tuasjonen man har som tannlege. 

Tannlegeforeningens etiske regler skulle også re-
videres, og det ble endret på regler mot seksuell, 
økonomisk og livsynssmessig utnyttelse av pasien-

ter, og oppfordret til at tannleger ikke er tilknyttet 
pasienter på sosiale medier. Sistnevnte kun der 
tannlege og pasient ikke har annen relasjon.

Videre ble reglene om til krav til obligatorisk etter-
utdanning for tannleger gjennomgått. Kravene er 
stort sett uendrede, men det ble gjort en del min-
dre justeringer og omformuleringer. Presidenten 
redegjorde for dette. Det ble debattert hvor vidt 
leverandør-arrangerte kurs burde gi tellende kursti-
mer.

Neste sak var valg. Valgkomiteens leder, Torbjørn 
Fauske, presenterte kandidatene, og disse ble valgt. 
Ny leder er Heming Olsen-Bergem, ny nestleder er 
Ralf Husebø, og hovedstyret vil i 2022-23 bestå av  
Ingvild Borgeraas, Linn Henriksen, Ellen Holmemo, 
Line Holtan og Ellen Mork-Knutsen. Ranveig Ro-
berg og Gunnar Amundsen ble gjenvalgt som hhv 
ordfører og varaordfører av representantskapet. 
Det ble avholdt valg til en rekke andre verv i NTFs 
underkomiteer, og en fullstendig oversikt over disse 
finne på tannlegeforeningens nettsider. Fra Buske-
rud Tannlegeforening ble Kristin M. Kolltveit valgt 
inn i NTFs fag og etterutdanningsutvalg.
Med dette var møtedag to av representantskap 
over, og dagen ble avsluttet med festmiddag, der 
avtroppende president Steinum ble behørig takket 
av.

Den tredje møtedagen ble tannlegeforeningens 
policydokumenter for fremtidens tannhelsetjeneste 
og om kosmetisk tannbehandling debattert og ved-
tatt. Tradisjonen tro takket møtets eldste deltaker 
av møtet. Denne gangen var dette Andreas Iversen.
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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 Sykehjelpsordningen.  
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Henvend deg på mail til: VillaSana@modum-bad.no,  

eller tlf 32 74 98 83 (kl 08-15) 

!!

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

Villa Sana har to typer tilbud: Rådgivning og kurs (individual- og parkurs).
For øyeblikket er det kun Rådgivningsdager som tilbys.

Rådgivning
Rådgivningstilbudet for tannleger som trenger å snakke om utfordringer i arbeidslivet,

samliv eller fritid, eller som av andre grunner ønsker å arbeide med seg selv og sin 
livssituasjon. Tilbudet er ikke helsehjelp, det gjøres ingen skriftlig dokumentasjon.

Rådgivningssamtalen foregår over én dag, som går fra kl 09-15 med ca 1 times lunchpause. 
Ofte er den slik at man bruker god tid frem til lunch til å kartlegge og fortelle. 

Så brukes ofte tiden etter lunch til å sortere i problemstillinger 
og å se på tiltak og valg og evt konsekvenser av disse.

Og så prioritere i forhold til dette. Men dagen kan også se annerledes ut alt 
etter hva tannlegen har behov for og ønske om å ta opp.

Utgifter
Alle utgifter i forbindelse med rådgivning inklusive reiseutgifter, dekkes av den norske

tannlegeforening. Tap av evt arbeidsfortjeneste dekkes ikke. 
Reiseregningsskjema fås ved oppmøte.

Ta kontakt
Tannlegen tar selv kontakt med Villa Sana for en rådgivningsdag. 
Henvendelse kan skje per telefon: 32 74 98 83 / 32 74 98 89 eller 

e-post: villasana@modum.bad.no. 
Oppgi bostedsfylke, fødselsår og telefonnr.
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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
                    

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

 
Ida Helene Bruun Syversen K:  Kongsberg tannklinikk, 
Kasserer  Chr, IV gt 6, 3616 Kongsberg Tlf: 32 86 83 00
 P: Skippergata 7, 3040 Drammen Mob: 934 96 519  
 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
 

Birgit Moen Flatåker K:  Bruveien 12, 3055 Krokstadelva Tlf: 32 23 12 69
UTV-representant P: Dovregubben 2, 3055 Krokstadelva  Mob: 971 58 511
 

Linda Dukefos K:  Hokksund tannlegesenter
Varamedlem  Stasjonsgt 14, 3300 Hokksund Tlf: 32 75 20 45
 P:  Grønnlundvegen 11, 3403 Lier Mob: 911 47 778

BTF-STYRET 2021


