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Redaksjonelt
Kjære kolleger,
endelig er 2. utgave av Kontaktpunktet ferdigsnekret! Vi har fått
intervjue den nye fylkestannlegen, kursnemnda forteller om
hvordan de har tilbragt fritiden sin nå som MNM dessverre ikke gikk
av stabelen og Bjørn Gunnar har skrevet om valgkomiteens viktige
oppgaver før høstens valg. Høydepunktet i mai må vi kunne si var
medlemsmøte med foredraget av Katrine Gahre Fjeld. Fortsatt
digitalt, men deilig med faglig påfyll. Referatet finner du på side 13.
Konkurransen er som alltid bakerst. Forrige konkurranse var det
kun to som svarte, begge svarte riktig og vi belønner innsatsen
hederlig! Laber deltakelse bidrar ikke til økt kreativitet hos de
undertegnende quizmasterne, så vi håper det blir flere som sender
inn svar denne gangen!
Vi ønsker alle en god sommer, krysser fingrene for masse sol og
håper du vil ta med deg Kontaktpunktet i reisevesken. Om du vil gi
ris eller ros eller har forslag til hva vi bør ha med i neste utgave så
send oss en mail på kp.sttf@gmail.com!
Hilsen Siri og
Friederike
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Leder
Kjære venner og kolleger,
da kom ENDELIG Trondheims tur til å få vaksine. I skrivende
stund er nok flere av dere på vei til å få deres første dose, og i
løpet av uken håper jeg at alle vår region har fått satt den.
De andre kommunene i gamle Sør-Trøndelag var stort sett
mye raskere enn Trondheim, noe som har gjenspeilet seg i
hele landet. Mange av våre kolleger venter fortsatt på sin
første dose, men jeg håper at det kommer på plass snart.
Så da møter vi sommeren med forhåpentligvis litt senkede
skuldre, og begynner å se lyset i tunnelen. Jeg gleder meg
veldig til å se dere alle på arrangementer igjen, til å samle
mange venner i gode lag, og til å klemme de jeg er glad i.
I mellomtiden jobber vi frem mot et nytt valg, både lokalt og
sentralt. Representantskapet og generalforsamling nærmer
seg med stormskritt, og det ser ut til at begge blir fysiske! Det
blir topp!
Jeg håper alle som ønsker seg verv, har svart på dette på
Valgkomiteens spørreskjema, og at mange er ivrige på å stille
til valg og gjenvalg.
Med ønske om en riktig god sommer,
Anne Kristine (Tine) Solheim
Leder, STTF
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Valgkomiteen
I forbindelse med høstens valg av tillitsvalgte har vi bedt Bjørn
Gunnar om litt informasjon om valgkomiteens arbeid og funksjon.
Medlemmer
I STTF består valgkomiteen av fire tannleger, to offentlige og to
private. Dette bør fortrinnsvis være personer med noe fartstid i
foreningen, slik at man har god kjennskap til hvordan driften
foregår. Det er også en fordel at man har god kunnskap om
mange av våre medlemmer, noe man blant annet får gjennom
kurs, møter og andre sosiale tiltak via foreningen. Det tilstrebes
jevn kjønnsfordeling samt noe spredning i alder.
For inneværende periode består komiteen av Eva A Sørlien, Tor
Olav Sølberg, Berit Øra og Bjørn Gunnar Benjaminsen.
Mandat
Hovedoppgaven er å gi en innstilling til generalforsamlingen
over kandidater til de ulike verv for kommende periode
(generalforsamlingen velger, komiteen bare innstiller). Per i dag
har foreningen 2-årig forløp mellom generalforsamlinger. De
som innehar verv er medlemmenes representanter for STTF, og
jobber på vegne av våre medlemmer. Føringene legges av
generalforsamlingen. I vår forening er vi veldig heldige i forhold
til aktivitetsnivå og motiverte medlemmer som ønsker å ta et
verv. Det er derfor viktig at valgkomiteen greier å sette sammen
et styre, samt undergrupper, med personer som fungerer godt
sammen. Det må være motiverte medlemmer som ønsker å
bidra, slik at ikke noen få sitter med de fleste oppgavene. I
tillegg må vi tenke på relativt jevn kjønnsfordeling samt fordeling
mellom ervervsgruppene offentlig og privat.
Arbeidsmetoder
Normalt starter valgkomiteen sitt arbeid rundt juleavslutningen i
mellomåret, altså ett år før neste generalforsamling. Vi starter
med et sonderingsmøte.
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- Hvordan fungerer styret?
- Er det noen som har meldt at de vil gi seg etter inneværende
periode?
- Fordeling av oppgaver
- Er det nye navn vi har merket oss via kurs og arrangementer
siste året som ville vært en god tilvekst i et verv i foreningen?
I forkant av de siste 3-4 valgene har vi sendt ut et spørreskjema
slik at alle som er interessert i et verv kan gi tilbakemelding om
dette. En slik informasjon vil være ekstra nyttig i år, da vi ikke
har like mange medlemsmøter og kurs å delta og treffes på.
Ettersom vi er både private og offentlige medlemmer, vil vi
normalt være representert på de fleste aktuelle møter.
Før sommeren ønsker vi tilbakemelding fra alle som har verv
inneværende periode, og som ikke ønsker gjenvalg. Ut ifra
spørreskjemaet, informasjon om hvem som ikke ønsker gjenvalg,
samt kunnskap om hva som ikke fungerer optimalt i de ulike
styrene/gruppene kan vi starte jobben med å sette sammen en
ny innstilling. Denne ønsker vi primært ferdig i månedsskiftet
august/september slik at den hyppigste møteaktiviteten blir like
før og etter sommerferien.
Er det ytterligere spørsmål, kan dere selvsagt kontakte en av oss
i valgkomiteen direkte.
Da håper vi å kunne gi en god innstilling til generalforsamlingen i
år også
Med ønske om en god sommer!
Bjørn Gunnar Benjaminsen
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Kursnemnda
Siden den hektiske vinteren/våren 2020 da vi måtte kansellere
Midt-Norgemøtet kort tid før vi skulle avholde har det vært
rolige tider i kursnemnda. Med alle restriksjoner er det jo
vanskelig å avholde kurs og møter bortsett fra de digitale. Vi
har valgt å ikke avholde digitalt MNM da dette møtet har en
sterk faglig, men også sosial profil. Vi tror ikke dette ville blitt
det samme.
Men når planlegging av dette møtet forsvant i 2021 ble det
plutselig tid til litt annet syssel. Personlig hadde jeg gleden av
å gå masse på ski i vinter. Mange deilige turer i både varmt og
kaldt vær. Formen ble også adskillig bedre.
Og vi skal komme sterkt tilbake i 2022, nærmere bestemt 24.
og 25. mars!
Kai Åge Årseth
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Ivar Morten Fagerholt
Ved siden av travle
dager på klinikken
er ettermiddagene
nesten like travle
med to jenter på 1
og 4 år. Hus må
holdes vedlike og
det siste prosjektet
har vært å skifte ut
plattinger i
varierende
trøndervær.
Ingunn Omestad Solberg og Silje Thorvaldsen
For å ikke bli helt rustne i bordplasseringskunsten har Silje og
Ingunn kjøpt seg to hus tett i tett, slik at de selv med god
avstand og antallsbegrensning kan øve på ukentlig basis.
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Per Christian Tronesvold
Her nytes fine sommerdager på hytta i Stadsbygd av tre
generasjoner Tronesvold – èn pensjonert tannlege, èn aktiv og
èn blivende

PS, håper å ha like god swag som han oppe til venstre når jeg
blir pensjonist!
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Knut Gätzschmann
I skrivende stund er det kun
timer til jeg får første
vaksinedose i armen, og
jeg gleder meg veldig! Det
skal bli kjekt å få et mer
sosialt liv igjen og etter
hvert legge pandemien bak
seg. Det kommer sikkert
noe positivt ut av tida vi har
lagt bak oss, og kanskje vi
trenger en kalddusj
innimellom for å legge
merke til hvor godt vi har
det i Norge. Kursnemndas
aktivitet har vært
annerledes, men ikke
stillestående. Vi benytter
mang en anledning til å se
på muligheter for å arrangere kurs. Noe har vi måttet
skrinlegge, men vi har store planer for dere alle når samfunnet
ser mer normalt ut igjen. Det skal bli trivelig å se dere alle
igjen, vi gleder oss til å legge opp til gode kurs og sosiale
møter!
Ha en herlig sommer alle sammen, nyt Norge og gled dere til
tiden som kommer!
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Endodontister ved
kompetansesenteret

*

Kompetansesenteret er glad for kunne
tilkjennegi at kapasiteten innenfor endodonti
vi være opprettholdt når senterets egen
endodontist Tania Øystese er ute i permisjon.
Kompetansesenteret er så heldig at det har fått
duoen Ole Iden og Nancy Bletsa, begge spesialister i endodonti til å
vikariere for Tania. Ole Iden er en kjent skikkelse i Trøndelag da han
tidligere har arbeidet i Trondheim, Nancy er ikke så kjent i Trøndelag.
Hun har doktorgrad og er dobbeltspesialist i fagene endodonti og
pedodonti, en kombinasjon som kommer godt med, blant annet når det
kommer til kompliserte traumekasus. Både Ole og Nancy arbeider ved
TkVest, Nancy arbeider i tillegg ved UiB og Ole i privat praksis.

Ingrid Bergh
Kjeveortoped Ingrid Bergh starter opp ved
kompetansesenteret på august. Ingrid er utdannet
ved det odontologiske fakultetet, Universitetet
i Oslo. De som kjenner Ingrid fra før av, kjenner
henne som en habil tannlege fra Rørvik. Ingrid er
bosatt i Rørvik der hun også har sin familie, hun
kommer til å være å finne i egen klinikk på Rørvik og i 40% stilling ved
kompetanse¬senteret. Det betyr at kompetanse-senteret igjen åpner
for å ta inn nye pasienter for tannregulering. Ingrid gleder seg til å ta
seg an alle typer kjeveortopedisk behandling og være i dialog med
henvisere og pasienter. William «Bill» Clark vil også fortsette å være til
stede i kompetansesenteret. Vi gleder oss til at Trøndelag har fått en ny
kjeveortoped og hilser Ingrid hjertelig velkommen.
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* Bilde fra NTFs utdeling av beste oversiktsartikkel i 2018.

Køsituasjon til
spesialistbehandling
Alle behandlere kan henvise til og samarbeide med
Kompetansesenteret. Spesielt når det kommer til pasienter med
sammensatte behov, der tverrfaglig tilnærming er nødvendig. Tilgangen
på spesialisttjenester varierer dog mellom disiplinene. Oral kirurgi er
den desidert mest etterspurte spesialiteten.
Pasienter henvist til oral kirurg ved kompetansesenteret får for tiden
regne med å vente lenge på time. Andre oralkirurger i regionen har
også lange ventelister. Hvor lange, varierer stort, men på nåværende
tidspunkt er det ingen spesialister i oral kirurgi i Trøndelag som ikke har
venteliste inn til behandling. Det arbeides ved kompetansesenteret og
andre klinikker med å rekruttere mer kapasitet uten at det for stunden
har gitt resultat.
Det er litt venteliste inn til protetikk og pedodonti, men pasientene blir
forløpende tatt inn for undersøkelse og behandling.
Innfor kjeveortopedi får kompetansesenteret et etterlengtet tilskudd
i Ingrid Bergh og innenfor endodonti opprettholdes kapasiteten med
vikarer. Innenfor disse disiplinene opprettholdes eller utvides altså
kapasiteten.
Gledelig er at det er god kapasitet innenfor radiologi (alle typer opptak
og diagnostikk) der kompetansesenteret samarbeider med to kjeve og
ansiktsradiologer; Neeraj Kasbekar og Ingibjørg Benediktsdottir. Det
er tilnærmet ingen ventetid ved kompetansesenteret for bildeopptak.
Innenfor periodonti tas henvisninger imot og behandles raskt da det er
god kapasitet i disiplinen.
For oppdaterte ventetider, se kompetansesenterets hjemmeside.

Adresse: Professor Brochs gate 2, 7030 Trondheim
Telefon: + 47 941 33 180
Epost: post@tkmidt.no
Web: www.tkmidt.no
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Medlemsmøte
Leder Tine Solheim ønsker velkommen og informerer om
vaksinesituasjonen i Trøndelag.

Når skal vi trekke rotrestene?
Katrine Gahre Fjeld, spesialtannlege
med doktorgrad i gerodontologi. Jobber
ved det odontologiske fakultet, UiO,
avdeling for kariologi og gerodontologi.
Spesielt opptatt av tverrfaglige samarbeid
for å ivareta oral helse hos den syke eldre
pasienten. Holder foredrag og underviser
hele helseteamet.
Referat av: Siri Ljøkjel
Foto: UiO

Kursets mål
- Oppdatere kunnskap om aldringsprosessen og
konsekvenser av funksjonstap
- Kjenne til vurderingskriterier før tannbehandling av syke
eldre
- Enkle tips i møte med pasienter med demenssykdom
Aldersforandringer og konsekvenser av funksjonstap
- Hjernen: tap av nerveceller og avleiringer i nervecellene
o Redusert psykomotorisk tempo/kognisjon
o Må snakke tydeligere og saktere, og gi mer tid til å
svare
- Perifere nerver: polynevropati (nummenhet)
o Redusert følelse/balanse
- Nyrer/urinveier: innskrenket funksjon
o Dosering av medisiner må ofte reduseres
- Hjertet: klaffeapparat stivere, nedsatt elastisitet
o Redusert yteevne ved stress og ved sykdom
o Obs! Redde pasienter
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Lunger: diafragma er svekket grunnet endret stilling, tap av
elastisitet osv
o Mindre motstandsdyktig mot infeksjoner
o Obs! Aspirasjonsfare – aspirasjonspneumoni
o Reduser vannmengden og ikke legg pas. like langt
bak
Svelging: er en komplisert prosess, som krever nøyaktig
muskulær koordinasjon
o Obs! Dysfagi (redusert svelgeevne)
o Krokryggede pasienter har ekstra vanskelig for å
hoste opp noe som kommer i vrangen
Skjelett: redusert beinnydannelse ift beinnedbrytning (1 %
tap/år >40 år)
o Beinskjørhet, med økt risiko for brudd (ekstraksjoner)
o Redusert elastisitet i leddbånd, mindre bevegelighet
Muskulatur: tap av muskelmasse
o Redusert muskelstyrke og utholdenhet
o Finmotorikk og koordinasjon blir dårligere
§ Legg til rette for god munnhygiene med
tilpassede hygieneartikler
§ Dårligere retensjon for proteser
o Lengre tid før avslapning etter fysisk anstrengelse
§ Sørg for at pas. ligger behagelig, det kan være
svært anstrengende for pas. å ligge
ubehagelig. Bygg opp med puter, og få beina
opp, så pas. ikke føler han/hun sklir ned.
Plakkretensjon
o Redusert celledeling i mukosa, ofte tap av papiller,
økt plakkretensjon, økt risiko for infeksjon
Syn og hørsel
o Kommunikasjon og evne til egenomsorg?
o Det kan være vanskelig for eldre pasienter å få med
seg hva som blir sagt, noe som kan føre til at pas. ikke
får med seg viktig info
o Sørg for at det er stille i rommet, snakk rolig og
tydelig (viktigere enn å snakke høyt)
Slagpasienter
o Vanskelig å lokalisere smerte
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Inaktiv muskulatur/redusert koordinasjon av muskler
og nerver
o Synsbortfall
o Neglekt (visuell, kroppslig), rom-retning, innsikt
§ Pasienten oppfatter ikke slagsiden, ser ikke
det som er på slagsiden av synsfeltet, dårligere
oral hygiene på slagsiden
o Kommunikasjonsutfordringer ved redusert
hukommelse, oppmerksomhet, konsentrasjon og
tempo
o Dysfagi – aspirasjonspneumoni
§ Vær ekstra nøye med å unngå at pas. får vann,
materialer, instrumenter i svelget
Den geriatriske pasienten
- Over 65 år, skrøpelig
- Funksjonssvikt (fysisk og/eller kognitivt)
- Ko-morbiditet
- Raskt funksjonstap pga redusert reservekapasitet
- Høy risiko for delir og demens
- Diffuse symptomer, atypiske sykdomstegn
- Polyfarmasi og endret respons på legemidler
- Behov for sosial støtte, klarer seg dårlig alene
- Ofte en psykisk lidelse (spes. depresjon eller angst)
o

Sviktende helse, munntørrhet, redusert motorikk
Kan føre til ekstrem kariesutvikling på kort tid!
Pasienter og pleiere på sykehjem/hjemmesykepleie ser ikke det
samme som oss!
Etiske aspekter ved behandling av syke eldre
- Pasienter har rett til å nekte, men ikke rett til å kreve
behandling
- Pasienten skal ha informasjon nødvendig for innsikt i sin
helsetilstand og informasjonen skal tilpasses individuelt
- Pårørende (for pasienter uten samtykkekompetanse) har rett
til å bli hørt, men hensynet til pasienten er overordnet
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Ved redusert konsekvensinnsikt i egen helse er det
helsepersonellets plikt å gjøre det beste for pasienten
o Ved tvil gjelder hovedregelen at pasienten har
samtykke
Husk at vi velger på vegne av pasienten, ikke på vegne av
oss selv. Det er ikke sikkert pasienten har samme subjektive
behandlingsbehov
o

-

Vurderingskriterier før tannbehandling av syke eldre
Nivå

Mål

Kjennetegn

Resultat

Forbedre

Høye forventninger.
Tilfredsstillende oral/
medisinsk
undersøkelse.

Optimal estetikk og
tyggefunksjon.
Sunne slimhinner.

Bevare

Begrensende
helsefaktorer.
Vurdering kost/nytte
og evne til selvstendig
oppfølging.

God tyggefunksjon.
Sunne slimhinner.

Mindre
bra

Utsette

Svekket helse.
Vurdering kost/nytte.

Tilfredsstillende
tyggefunksjon.
Begrense ubehag
og/eller infeksjon.

Lavt

Lindre

Svært begrensende
helsefaktorer.
Vanskelig samarbeid.

Redusere smerte
og/eller begrense
alvorlig infeksjon.

Høyt

Rimelig

Vurderingskriterier før tannbehandling av syke eldre
- Alderdom og sykdom er ikke det samme
- Kronologisk og biologisk alder er ikke det samme
- Vil pasienten tolerere behandling eller skaper vi nye
problemer?
- Vil pasienten leve lenge nok til å oppleve komplikasjoner fra
tilstand/behandling?
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-

Vil behandlingen endre pasientens autonomi (lage
restaureringer som krever vedlikehold pasienten ikke er i
stand til)?

Medikamenter
- Candesartan og NSAIDs (interaksjoner)
- Risiko for bivirkninger øker med antall ulike medisiner
samtidig
- Respirasjonsdempende; spesielt i kombinasjon med dysfagi
(morfinpreparater og sedativa) kan øke risiko for aspirasjon
- Benresorpsjonshemmere, virkningen vil vedvare lenge etter
seponering
o Spør derfor også om pasienten tidligere har brukt
slike medikamenter
o Rådfør deg med lege dersom du er usikker

Utforming av kroner på syke/eldre pasienter: Katrine
anbefaler subgingival preparering, da keram gir mindre
plakkretensjon enn rotdentin. Hun har sett at kronetenner
med subgingivale restaureringer varer lengre enn de med
supragingivale kroner. Her må man selvfølgelig vurdere
risiko for periodontale problemer opp mot kariesrisiko.
Sykdomskarakteristika Parkinson
- Sliten, skjelvinger, stivere hender
- Langsomme bevegelser og falltendens
- Depresjon, både mtp sykdommen, men en del av de mest
brukte medisinene mot sykdommen kan forsterke depresjon
- Noen plages med angst eller dårlig motivasjon. Irritabilitet er
også vanlig
- Evnen til å trekke logiske konklusjoner svekkes ikke, men
tankeprosessen kan gå tregere
- Svelge- og tyggevansker
- Taleutfordringer: monoton tale, nøling, gjentakelse av ord
eller svært hurtig tale
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Soppinfeksjon
- Ved gjenværende tenner – bruk Nystimex fremfor
Mycostatin, da Mycostatin inneholder sukker
o Vil også hjelpe mot sopphyfer i svelget, da pas.
svelger miksturen, i motsetning til om pas. skyller
med Corsodyl
- Hygieneoppfølging er viktig
Munntørrhet og tabletter:
- En del tabletter kan gi etsesår
- Hvis pasienten tar tabletter som er etsende og er munntørr,
kan disse bli liggende. Derfor ekstra viktig å passe på
munntørre pasienter
Lindrende behandling:
- Saltvann
- Corsodyl
- Salviete
- Gjerne på en tupfer, evt. som skyll
Demente pasienter er ofte i best form tidlig på dagen, mens
pasienter med Parkinson eller pasienter som tar tunge
sovemedisiner som kan gi hangover bør helst ha time sent på
dagen.
Noen enkle tips i møte med pasienter med kognitiv svikt
- Ta vare på primære behov. Pass på at pasienten er
komfortabel, for eksempel sitter godt, benstøtte, nakkestøtte,
ha noe å holde i, ikke sitte for langt bakover osv.
- Øyekontakt! Snakk tydelig og unngå munnbind når info skal
gis
- Pasientens navn kan være en «trigger» som får pasienten til å
følge bedre med
- Fokus på rest-ressurser og å bygge tillit
Vurderinger: når skal vi trekke rotrestene?
- Infeksjon og risiko for påfølgende komplikasjoner?
- Protesegnag og kompliserer restaurering?
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Argumenter for å ikke trekke:
Holder alveolarkam og gir tyggemotstand
Unngår sårflate og komplikasjoner ved redusert/manglende
tilheling
Unngår mulig belastning av en ekstraksjonsprosedyre
Ingen symptomer, ingen apikal patologi – kan stå
ubehandlet, men under tett oppfølging
Argumenter for å trekke:
Kliniske symptomer og pasientens helsetilstand tilsier at pas.
tåler ex – indikasjon for ex
Noe å lære av?
Sykehjemsbeboer, 80+. Én rotrest med symptomer. Valgte å
fjerne tre andre i samme slengen. Endte med dårlig tilheling.
Måtte gjøre revisjon av sårflaten, og den eksisterende
protesen passet ikke lenger etter behandlingen.
o Pasienten mistet både tyggemotsand og trygghet hos
tannlegen.
Tenk over hva som faktisk er nødvendig. Det er ofte best å
gjøre minst mulig, og heller flere besøk enn mye behandling
på en gang for eldre/syke pasienter

Duraphat-tannkrem:
- Kan være et godt hjelpemiddel, men for at det skal ha effekt
må plakket bort, og pasienten må ikke skylle med vann etter
tannpuss.
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Intervju med Bjørnar Hafell
Skrevet av Siri Ljøkjel

1. juni overtok Bjørnar Hafell stillingen som fylkestannlege i
Trøndelag etter Kari Strand, da hun gikk av med pensjon. I den
anledning har jeg gjort et lite intervju med han slik at dere skal få
vite litt mer om hvem denne trivelige mannen er.
Bjørnar Hafell kommer fra
Skjetten, men flyttet til Malm
utenfor Steinkjer da han var 15.
Han er gift og har 3 barn på 8, 13
og 14 år sammen med kona som
han ble sammen med da han var
17 år. På fritiden blir det mye
oppfølging av fritidsaktiviteter
for ungene. Han er lagleder på
fotballaget. Ellers er han glad i
trening, friluftsliv, fiske og
løping.
Bjørnar var ferdig med
tannlegestudiet ved Universitetet
i Oslo i 2009, og flyttet da tilbake
til Malm og begynte på Verdal
tannklinikk. Han jobbet kun 6
mnd før han ble overtannlege i
Midtre tannhelsedistrikt i NordTrøndelag. Han fikk altså en bratt
læringskurve. Begynte etter hvert på klinikken på Steinkjer i 2010. I
2018 ble han assisterende fylkestannlege. Selv om Bjørnar nå har
valgt bort den kliniske delen av faget var han ikke i tvil om at han
ønsket seg jobben som fylkestannlege. Han forventet at det skulle
være andre kompetente søkere, men for sin egen del følte han det
var et naturlig steg videre.
Hovedgrunnen til at Bjørnar ønsket stillingen som fylkestannlege er
at han er glad i å engasjere seg. Han brenner for at de som har

21

spesielle behov skal få god tannbehandling, for eksempel pasienter
med tannbehandlingsangst. Bjørnar peker spesielt på Trygge barn i
tannbehandling (Tbit) ved TkMidt som et viktig tilbud. Hvis man
klarer å kurere barn for tannbehandlingsangst vil man få færre
voksne med tannbehandlingsangst. Noe som igjen fører til flere
personer ut i jobb, og færre personer med tannrelaterte problemer
pga odontofobi. Også generelt det å forebygge behov for
tannbehandling synes Bjørnar er viktig. Hafell er opptatt av at det
private og det offentlige jobber godt sammen, for det beste for
innbyggerne i fylket vårt. Han har derfor god kommunikasjon med
lederne i lokalforeningene.
Jeg spør om Bjørnar har noen artige
historier, og han kan fortelle at som
student hadde han praksis på Steinkjer
tannklinikk, og fikk i oppgave å
bestille solobørster. Bjørnar visste
ikke forskjell på esker og kartonger,
så det endte med at det kom 10.000
solobørster til klinikken. Og som
relativt fersk overtannlege skulle han
ta imot en nyansatt på en av
klinikkene. Det ble smått pinlig da
tannlegen, etter at Bjørnar hadde
presentert seg, spurte om han ikke
husket at de gikk på videregående
sammen. Riktig nok i enkeltfag, men
likevel...
Bjørnar sitt beste tips til unge tannleger er: Kom dere ut i distriktet,
og opparbeid bred erfaring. Prøv dere på så mange deler av faget
som mulig.
Hvis noen har spørsmål, er det bare å ta kontakt på
bjohaf@trondelagfylke.no.
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10 kjappe
1. Sommer eller vinter? Vinter
2. Melk eller juice? Melk – det går
til alt
3. Perio eller kons? Kons!
4. Spise ute eller hjemme? Ute
5. Måke snø eller klippe gress?
Måke snø – det klør i øynene av
å klippe gress
6. Mer eller mindre enn 50.000
poeng på snap? Mer
7. Hus eller leilighet? Hus
8. Ferie i Norge eller utlandet?
Utlandet (Sverige)
9. Hund eller katt? Hund
10. Favorittmat? Burger
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Vi i STTF gleder oss til samarbeidet med Bjørnar!
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Alt til klinikken på ett sted! - Besøk vårt Oslokontor i Østensjøveien 18

Oppslagstavle
TANNLEGEVIKAR SØKES SNAREST
Jeg søker etter vikar til trivelig kontorfellesskap i
Nordregate 12, Trondheim.
En eller flere dager i uka.
ketilaksnes@gmail.com

Konkurranse
Har du lest forrige utgave av Kontaktpunktet? Da har du nok
svaret på det vi lurer på denne gangen :)
“Hvor studerte æresmedlem Jan Henrik Parow?”
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: Katode.
Vi fikk inn kun to svar, og velger derfor å gi premie til både
Synnøve Arntsberg og Hanne Mjøsund. Dere får hvert deres
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 74 17 51 11
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
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