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Redaksjonelt 

 
Hei på deg, 
 
Nytt år, og (forhåpentligvis) etter hvert nye muligheter! Vi 
gleder oss til vi igjen kan skrive referat fra møter, kurs og 
arrangementer. I mellomtiden vil vi presentere STTFs 
klagenemnd, og TkMidt kommer med god info til deg som 
vurderer å ta spesialistutdanning. I tillegg vil vi gratulere 
æresmedlem Jan Parow med stor dag!  
 
Og ikke glem å delta i konkurransen. 
 
Har du bidrag til Kontaktpunktet, send det gjerne til oss på 
kp.sttf@gmail.com  
 
 

Hilsen Siri og Friederike,  
 
som begge gleder oss til vi er ferdige med 
koronapandemien.  
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Leder  
 
Kjære venner og kolleger, 
 
 
Da har det gått et helt år siden vi stengte ned første gang.  
 
Det har vært et utfordrende år, som vi alle vet, både økonomisk, 
helsemessig, mentalt og arbeidsmessig. Jeg håper og tror at vi har lært 
mye. Både om oss selv, om smittevern og om å takle situasjoner som snur 
veldig raskt. 
 
Av det vi har registrert, har det ikke vært et eneste dokumentert tilfeller av 
smitte fra behandler til pasient eller motsatt. I hele landet! Det er ekstremt 
bra, og et tydelig tegn på at våre rutiner er gode! Vi kan jo dette! Vi er vant 
til å jobbe i aerosol, med ekstrem nærhet til pasientene våre.  
 
Nå har flere av oss allerede fått første runde med vaksine, mens i noen 
kommuner venter vi fortsatt. I skrivende stund har de akkurat stoppet å gi 
AstraZeneca-vaksinen, så da må vi regne med at det tar enda litt tid før vi 
blir vaksinert, men vi satser på at det ikke blir alt for lenge å vente.  
 
 
Ellers har vi den siste tiden vært involvert i et prosjekt med NAV om 
utdanning av tannhelsesekretærer. Prosjektet minner en del om det svært 
vellykkede Menn i helse-prosjektet NAV har kjørt her i regionen de siste 
10 årene, og det er personer som må omskoleres som får plass her. Det ble 
tatt inn 35 personer til intervju, og av disse skal 12 velges ut til å komme 
med i prosjektet. De får undervisning ved tannhelsesekretærutdanningen 
på Levanger, og skal ut i praksis hos klinikker som har meldt seg frivillig i 
hele fylket. Det er et veldig spennende prosjekt og vi er glade for å ha fått 
være med i planleggingen og utviklingen av dette. De aller fleste klinikker 
melder om vanskeligheter med å få nok autoriserte sekretærer, og dette vil 
bidra til å få utdannet flere av disse. 
 
Til slutt vil jeg bare minne dere på at dere alltid kan ta kontakt med meg på 
tine.solheim@gmail.com om det er noe dere lurer på eller om dere har 
noen innspill.  
 
Håper dere alle får en fin påskeferie, og at vi snart kan ses igjen! 
 
Anne Kristine (Tine) Solheim 
Leder, STTF 
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Klagenemnda 
 
Medlemmene i Sør-Trøndelag tannlegeforenings klagenemnd 
blir valgt på årsmøtet, og i denne perioden er Terje Solheim, 
Wiggo Randers og Gunnfrid Alrek medlemmer, med 
varamedlemmer Synnøve Arntsberg og Arnt Einar Andersen.  
 
Som de fleste sikkert er kjent med mottar klagenemnda 
henvendelser fra pasienter som vil fremme en klage, eller som 
har spørsmål i forbindelse med en tannbehandling.  
Henvendelsene kommer gjerne på mail, eller av og til pr 
telefon. Ofte har klager lite kunnskap om hvordan systemene i 
tannhelsetjenesten fungerer, og også om hvem de kan rette de 
ulike typene klage til, og da blir vår oppgave å veilede videre 
i systemet dersom klagen ikke skal behandles i nemnda.  
 
Klagenemnda kan behandle klager i den private 
tannhelsetjenesten, mens klager i DOT rettes til klinikksjefen 
eller overtannlegen på den aktuelle klinikken. Klagenemnda 
skal bare behandle saker som gjelder den faglige utførelsen 
av et arbeid, og som fullt ut kan løses ved at klagen 
underkjennes, honorar nedsettes eller tilbakebetales, eller at 
arbeid gjøres om. Har nedsettelsen av honoraret, eller 
korrigeringen/ omgjøringen større verdi enn NPEs nedre 
grense for behandling, for tiden 10 000.-, må pasienten 
henvende seg til NPE. Dette betyr at mange av henvendelsene 
vi mottar ikke skal behandles i klagenemnda. Da veileder vi 
klager videre i systemet, og informerer om hvor de kan rette 
henvendelsen sin.   
 
Ofte har pasienter spørsmål som ikke direkte er en klage, men 
har behov for informasjon, og da kan vi hjelpe på generelt 
grunnlag uten å gå inn i en konkret sak. Andre typer 
henvendelser kan være manglende kostnadsoverslag, klage 
på pris, spørsmål om nerveskader, implantat eller 
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kjeveortopedi. Disse henvendelsene skal heller ikke 
behandles i nemnda, og da informeres pasienten om hvor de 
kan henvende seg. På NTFs nettsider er det også oversiktlig 
informasjon om hvor de ulike typer klager kan rettes. 
Klagenemnda oppfordrer generelt pasienten til å ta kontakt 
med egen tannlege dersom dette ikke har vært gjort, slik at de 
kan få forklaring og kanskje rette opp i misforståelser.  
 
I klagenemnda ble året 2020 et rolig år. Vi har hatt få 
henvendelser og ikke behandlet en eneste klage i løpet av 
året. At vi får så få henvendelser fra pasienter «sør-i-
Trøndelag» er vi glade for, og tar det som en indikasjon på at 
det gjøres bra arbeid!  
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Æresmedlem Jan Henrik Parow er 90 år 
 
Alltid like vitale og engasjerte 
Jan Parow fylte 90 år 15. 
februar. Og i nesten 60 av disse 
årene har han vært tillitsvalgt i 
NTF, både lokalt og sentralt. 
Intet verv har vært for stort, 
intet for lite. 
 
Dette engasjementet har 
resultert i en serie utmerkelser; 
hederstegn, æresmedlemskap i 
Sør-Trøndelag 
tannlegeforening og i NTF 
sentralt, og den gjeveste 
Kongens Fortjenestemedalje (i 
gull), den gang det ennå var to valører på denne medaljen. 
 
Etter oppvekst i Harstad og utdanning i München (eksamen 
1956) var han noen år militærtannlege og offentlig ansatt 
tannlege ulike steder i Norge, før han i 1959 landet i 
Trondheim for godt. Der drev han en travel privatpraksis fram 
til sen pensjonering, ved siden av at han var timelærer ved 
tannhelsesekretærutdanningen i Trondheim. 
 
Samfunnsengasjementet har alltid vært stort, og han har sittet 
både i Trondheim bystyre og formannskap og hatt styreverv i 
Sør-Trøndelag Høyre. Frivillige organisasjoner har også nytt 
godt av hans store arbeidskapasitet. 
 
I Sør-Trøndelag tannlegeforening er vi svært takknemlige for 
alt arbeid han har nedlagt for NTF gjennom disse 60 årene, fra 
han startet som medlem av opplysningskomiteen på 
sekstitallet til han avsluttet som infosekretær og kollegahjelper 
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på sent totusentall. I løpet av dette tidsrommet har han hatt alle 
de verv man kan ha i en lokalforening. Han har vært en dyktig 
leder, og i egenskap av dette gitt inspirasjon til senere 
tillitsvalgte. Mange er de ferske ledere som opp gjennom 
årene har fått gode råd og veiledning fra ham. Det har vært lett 
å spørre ham om råd. 
Sentralt har han også lagt ned et betydelig arbeid. Fartstiden i 
representantskapet er lang, likeså tiden i fagnemnda, i 
spesialitetsrådet og i etterutdanningsrådet ved Odontologisk 
institutt i Oslo. Han gjorde en utrettelig innsats for å få innført 
obligatorisk etterutdanning, noe han var opptatt av i hele sin 
tid som tillitsvalgt. 
 
I hovedstyret satt han på åttitallet, og i hele ti år var han 
representantskapets varaordfører og ordfører. De tillitsvalgte 
fra denne tiden vil huske en dyktig møteleder og en helt 
spesiell ordkunstner. Slike elegante formuleringer tror jeg 
neppe vi har hørt i tannlegeforeningen, hverken før eller 
siden. 
 
De siste årene før koronaen har han tilbragt mye tid i huset i 
Spania, hvor han også lever en aktiv tilværelse med mange 
oppdrag, venner og 
familie. Det er en 
gave å være så vital. 
 
Vi gratulerer med de 
nitti, og ønsker 
mange gode år 
framover med Grete 
og resten av 
familien! 
 
- Anne Grethe  
  Beck Andersen  

John Helge Andersen, Turid Seime og Jan Parow på STTFs 
125 års jubileumsfest. 
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Oppslagstavle 
 
 
 
 
 
 
 
  

Tannlege søker deltidsstilling 
Kvinne på 31 år med åtte års erfaring søker deltidsstilling som 
tannlege fra august 2021 i Trondheimsområdet. Jeg ønsker primært 
å jobbe ettermiddag/kveld og helg, men er åpen for andre løsninger. 
Jeg er punktlig, effektiv og nøye samt opptatt av at pasienten skal få 
en god opplevelse. I tillegg bidrar jeg med god humor og et glimt i 
øyet. 
Jeg kan nås på maria.tranung@gmail.com eller på tlf 95 45 11 44, 
gjerne ta kontakt for ytterligere info.  
 
Maria Tranung 
 

Spesialister Bakke Tannlegekontor AS 
 
 
Oral kirurg Murwan Idris øker sin stilling hos oss 
fra 1. mars 2021 til halvtid. 
 
I tillegg er spesialist i Periodonti Helge Ehnevid 
tilbake i normal praksis etter et fravær. Starter 
etter påske. 
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Konkurranse 
 
Hva er løsningsordet? 
 

1. Hva kalles det når underkjevens hjørnetenner, premolarer 
eller molarer med sine bukkale kusper biter bukkalt for 
antagonistene? 

2. Produsent av covid-19 vaksine?  
3. Hva står forkortelsen SLS for? 
4. Mellomnavnet til vinneren av Nobelprisen i fysikk i 1901? 
5. Forkortelse for ikke-steroide antiinflammatoriske 

legemidler? 
6. Hvem var den første til å bruke tittelen «helseminister» i 

Norge?  
 

    1                  

2                      

  3                    

   4                   

5                      

6                      
 
 
Send inn ditt svar på e-post: kp.sttf@gmail.com.  
Merk svaret med navn og adresse. 
 
Vinneren trekkes i neste utgave av Kontaktpunktet.  

Fasit konkurranse fra forrige utgave 
 
Riktig svar var: Eugenol.  
 
Vinneren denne gangen er Ka Yan Tang. Du får et gavekort på 
Una til en verdi av 500 kr. 
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Styret i STTF 2020-2021 

Leder  

Anne Kristine (Tine) Solheim  
Rognervegen 4A  
7021 Trondheim  
tine.solheim@gmail.com  

Tlf. arbeid 73 99 19 99  
Mobil 970 35 609  

Nestleder  

Patrik Simon Cetrelli  
Skyttarveien 29 
7290 Støren  
patce@tkmidt.no  

 
Tlf. arbeid 72 43 11 76  

Mobil 959 49 362  
 

Kasserer  

Tore Andre Ohm  
Dr. Sands vei 2A  
7052 Trondheim  
t-ohm@online.no  

Tlf. arbeid 73 99 19 99  
Mobil 906 50 892  

Sekretær  

Ingrid Christoffersen  
Markaplassen 19 
7054 Ranheim  
ingrid.christoffersen@stfk.no  

 
Tlf. arbeid 72 81 42 47  

Mobil 990 34 813  
 

Styremedlem  
Eivind Skaar  
Strindvegen 45 
7052 Trondheim  
eivos1982@hotmail.com  

Tlf. arbeid 73 53 45 36  
og 72 87 11 70  

Mobil 474 00 997  

Styremedlem  
Tine Nergård Rønne  
Sunnlandsvegen 30B  
7032 Trondheim  
tinro@trondelagfylke.no  

Tlf. arbeid 72 85 29 00  
Mobil 480 75 047 

Styremedlem  

Odd Bjørn Lutnæs  
Bakkaunvegen 6  
7068 Trondheim  
oddlut@gmail.com  

Tlf. arbeid 73 99 19 99  
og 72 87 11 70  

Mobil 924 09 097  

UTV-representant  

Line Johansen Sund  
Lenamælen 39A 
7224 Melhus  
johansen.line@gmail.com 

Tlf. arbeid 72 85 29 00  
Mobil 971 48 808  

Vara UTV-representant  

Steffen N. Haugen 
Byåsveien 160 A 
7021 Trondheim 
sthaugen28@hotmail.com  

Tlf. arbeid 72 56 70 40  
Mobil 918 53 724 

Varamedlem   

Ingunn Hareide Venås 
Steinåsen 2 C   
7049 Trondheim 
inghar@trondelagfylke.no 

Tlf. arbeid 74 17 41 20  
Mobil 480 50 855  

Varamedlem  
Guri Landsem Mjøen 
Kjelveien 2 
7300 Orkanger 
gurilm@hotmail.com 

Tlf. arbeid 72 48 57 70  
Mobil 958 84 794  

Infosekretær 
Siri Ljøkjel  
Thomas von Westens gate 2  
7067 Trondheim  
tannlege.ljokjel@gmail.com  

Tlf. arbeid 72 48 56 71  
Mobil 943 39 671  

Vara infosekretær 

Friederike Wünsche 
Nordlykkja 1 
7350 Buvika 
friederike.wuensche@gmail.com 

Tlf. Arbeid 72 87 90 10 
og 72 84 64 00  

Mobil 922 14 786 


