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Redaksjonelt
Hei!
Da er høsten kommet til Trøndelag. Trærne har fått et bredere
fargespekter, men det er ikke alle dager som er like fine som
på denne KP-utgavens forsidebilde. Det blir mørkere og
mange synes nok høsten er spesielt tung. Vi vil derfor i denne
utgaven ha litt fokus på psykisk helse. Vi ønsker å minne dere
på hvor heldige vi er som har en forening som er her for oss,
og vil motivere alle til å bruke NTF for det den er verdt.
Vi har også gleden av å presentere Tannhelse Uten Grenser,
og TkMidt har spennende nyheter. Og ikke glem å prøve deg
på konkurransen.
Med ønske om en fin høst. Og husk å ta vare på dere selv og
hverandre!
Hilsen Siri og Friederike
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Leder
Kjære venner og kolleger,
nå har vi lagt bak oss en spesiell vår og sommer, og det blir
nok like spesielt i tiden fremover.
Jeg håper dere alle har holdt dere friske, og at livet på
klinikken nærmer seg en tilnærmet «ny» normal.
Jeg håper også dere har hatt litt ferie og fått pustet ut og senket
skuldrene noen hakk. Det har vært, og er fortsatt, svært
krevende tider for de fleste, både mtp økonomi, hverdag og
ikke minst fysisk og psykisk helse.
For mange er det svært tøft å være så isolert som man har
trengt å være, og med den usikkerheten det har vært
økonomisk, er det mange i disse dager som sliter litt ekstra
psykisk. De fleste av oss har ting vi bærer på og som vi ikke
nødvendigvis vil eller klarer å være åpne om. Pandemi, brudd
på rutine og unormale hverdager gjør ofte dette verre, og jeg
håper og tror at vi er flinke til å ta vare på hverandre og gi litt
ekstra omsorg.
Jeg vil derfor benytte denne muligheten til å minne om at alle
NTFs medlemmer har tilbud om gratis rådgivning og kurs på
Villa Sana på Modum Bad. Det er et lavterskeltilbud for de som
trenger å få råd og veiledning enten det gjelder utfordringer i
arbeidslivet, samlivet eller på fritiden.
Mer info om Villa Sana finner du lett om du søker på «Villa
Sana» på NTFs hjemmesider.
Med håp om at alle får en fin høst,
Anne Kristine (Tine) Solheim
Leder, STTF
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Tannhelse Uten Grenser

Tannhelse Uten Grenser (TUG) er en nøytral og uavhengig
hjelpeorganisasjon som arbeider for å fremme oral helse i
land der det finnes dårlig tannhelsetilbud. En gruppe frivillig
tverrfaglig tannhelsepersonell reiser og hjelper de som har
størst behov for behandling.
TUG hjelper pasienter uavhengig av deres politiske, etniske
og religiøse tilhørighet. Det frivillige helsepersonellet utfører
gratis behandling, profylaktisk arbeid og undervisning i oral
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helse og står for alle utgifter knyttet til prosjektet selv.
Hovedfokuset på våre prosjekter er å utføre
pasientbehandling som redder tenner fremfor å trekke de,
samtidig som vi har et stort fokus på profylakse og opplæring i
egenomsorg. Mye har skjedd siden oppstarten da Wuba
Kassahun stiftet Tannhelse Uten Grenser i 2016. Wuba er
opprinnelig fra Etiopia og kom til Norge som åtteåring. Som
ferdig utdannet tannlege i 2015 hadde han en drøm og et
ønske om å kunne gi tilbake til landet hvor han har sine røtter.

Siden oppstart i 2016 har det blitt 4 prosjekter i Etiopia og 3
prosjekter i Jamaica. Det siste teamet som dro til Etiopia var
rekordstort. Det bestod av totalt 19 frivillige; hvorav 9
tannleger, 3 tannteknikere, 2 tannpleiere, 2
tannhelsesekretærer og en servicetekniker i tillegg til en
filmskaper og sosiale medier-ansvarlig. Dette var det største
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tverrfaglige tannhelseteamet som vi kjenner til, som har reist
ut på prosjekt fra Nord- Europa. Dette er vi stolte over å ha fått
til!
Vi har blant annet fått en større medlemsmasse og mer omtale,
og dermed fått på plass flere sponsoravtaler og donasjoner.
Dette gjør at vi nå kan videreutvikle organisasjonen og på
denne måten hjelpe flere.
Visjoner uten grenser
TUG har som visjon å ha hjelpeprosjekter på alle verdens
kontinenter.
I Etiopia er det kun noen få hundretalls tannleger for en
populasjon på over 100 millioner innbyggere. Til
sammenligning er det i Norge omkring 5 000 tannleger
tilgjengelig for omkring fem millioner innbyggere. I Etiopia er
behovet for orale helseprogrammer og behandling derfor
betydelig. I vestlige land er vi vant med å ha tilgang til
profesjonell tannbehandling. Vi tar forebygging av
tannsykdom som en selvfølge og årlig tannsjekk kan føles som
en sur plikt for mange. I utviklingsland kan virkeligheten være
annerledes. Store deler av befolkningen er tvunget til å leve
med tannsmerter eller søke hjelp hos selvlærte gatetannleger.
Barn blir ofte behandlet under primitive og skadelige forhold
som kan føre til
livstruende
infeksjoner hos
pasienten. Etiopia er
et land i utvikling, og
det har vist seg at
utbredelsen av
karies har økt i
samme takt som
utvikling og
urbanisering av
landet. Da landet har
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vanskeligheter med å håndtere de alminneligste sykdommene
er det forståelig at tannpleie er ikke en høy prioritet for verken
barn eller voksne – eller helsemyndighetene.

“Wash & Brush for life”
Jamaica er også et utviklingsland hvor økonomien
hovedsakelig er basert på bauxitt-utvinning, turisme og
sukkerproduksjon. Hver femte innbygger regnes idag som
fattig, og statsgjelden er blant de høyeste i verden. Som en del
av vårt arbeid med å fremme oral og generell helse i
utviklingsland, har TUG utviklet et samfunnsbasert prosjekt
som heter “Wash & Brush for life”.
“Wash & Brush for Life” er et håndvask- og tannbørsteprogram
som ble designet i 2019 av tannpleier Tone Hokland som har
master i folkehelse, for å hjelpe barn i våre prosjektland for å
forbedre deres orale og generelle helse. Ved å ha fokus på
håndhygiene i tillegg til tannbørsting, ønsker vi å være med å
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forbedre den generelle helsen i befolkningen. Å vaske hender
med såpe og rent vann er en viktig faktor for å forhindre
spredning av sykdommer og infeksjoner. Dårlig håndhygiene
er et stort problem i land med mangel på infrastruktur, som for
eksempel i Etiopia og Jamaica. For å få inn disse rutinene har
vi designet en håndbok til hjelp for lærerne, omsorgspersoner
og pleiere som vi gir ut under prosjektene.
Kryssinfeksjonskontroll, å
hindre smitte mellom pasient
og behandler, og mellom
pasient og pasient, er et av
TUGs største fokusområder.
“Don’t spread red” er et
prosjekt TUG startet i 2018 i
Etiopia for å opplyse om
hvordan smitte skjer – og
viktigheten av
kryssinfeksjonskontroll.
Både “Wash and Brush for life”
og “Don’t spread red” er to
prosjekter som TUG var i gang
med for en stund siden som er
ekstra aktuell i disse dager.
Åpen dag – et nasjonalt prosjekt
Reiserestriksjoner og anbefalinger fra FHI gir oss mulighet å
fokusere på lokale nasjonale prosjekter. Vi ønsker blant annet
å engasjere flere klinikker som kan være med på Åpen dagprosjektet som arrangeres i regi av TUG. Ved Åpen dag tilbys
gratis akutthjelp for de som trenger det, i samarbeid med
Kirkens Bymisjon og Røde Kors. Det første Åpen dagprosjektet ble gjennomført i Oslo rundt juletider i 2017. I 2018
ble det et nasjonalt prosjekt med tre klinikker i tre forskjellige
byer; Oslo, Bergen og Tromsø. På Åpen dag blir det utført et
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bredt spekter av behandling og mange kan da gå jula i møte
med smertefri munn og et smil.
Bærekraftige prosjekter
I TUG jobber vi aktivt for å ha et bærekraftig prosjekt som
bidrar til å skape forankring og kapasitetsoppbygging i de
utviklingslandene vi jobber i. Målet vårt er at prosjektene kan
gå sin gang i respektive land uten at vi personlig er tilstede og
at våre lokale samarbeidspartnere på sikt skal kunne greie å
stå på egne bein. Dette ser vi viktigheten av nå, da vi ikke har
muligheten til å dra til våre prosjektland og være der fysisk.
2020 har vært utfordrende for alle. For TUG sin del ble
naturligvis årets planlagte prosjekter til Jamaica og Etiopia
blitt utsatt – på ubestemt tid. Vi har som alle andre måttet
tilpasse oss situasjonen verden nå står i. TUG ser fremover og
møter høsten med å se mulighetene til å tenke nytt og gleder
oss til å fortsette å hjelpe, kanskje på en annen måte enn før?
Skrevet av: Wuba Kassahun, Sofie Jakobsen, Malin Pousette og
Kariann Skare.
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Nytt prosjekt skal gjøre det enklere å
oppsøke tannlege
Tannhelsetjenestens kompetansesenter Midt (TkMidt) leder
utviklingsprosjektet "Tenner, skam og angst – fra munnhulens mørke til
folkeopplysning". Prosjektet skal lage informasjonsfilmer rettet mot de
som sliter med tannbehandlingsangst. I tillegg skal prosjektet
produsere instruksjonsvideoer til tannhelsepersonell.
Målet med informasjonsfilmene er å gjøre det enklere for pasienter
med tannbehandlingsangst å oppsøke tannlege eller tannpleier. Å vise
hva som skjer på en tannklinikk, for eksempel hvordan pasienten kan
stoppe behandlingen, kan gi mer trygghet. Prosjektet håper at det igjen
kan gjøre det litt lettere å oppsøke tannlege eller tannpleier.
Prosjektets instruksjonsfilmer mot tannhelsepersonell skal på sin side
bidra til økt kunnskap om hvordan de kan tilby tilrettelagt og
traumesensitiv tannbehandling. Et slikt eksempel kan være en film som
viser hvordan tannhelsepersonell kan gå frem for å spørre om
pasienten har vært utsatt for overgrep. På denne måten ønsker
prosjektet å utvikle nyttig verktøy for ulike situasjoner som
tannhelsepersonell kan oppleve med redde pasienter; enten det dreier
seg om en mild eller sterk grad av angst.
Filmdatabasen vil inneholde til sammen ca. 45 filmsnutter, hvor
lengden på filmene vil variere mellom 1-4 minutter. Databasen vil bli fritt
tilgjengelig på www.tooinfo.no. Filmmanuskriptene er utviklet av
tannleger, tannpleiere, tannhelsesekretærer og psykologer i samarbeid
med prosjektets filmselskap. Prosjektet har også referansegrupper som
kvalitetssikrer manuskriptene og ivaretar brukerperspektivet. Blant
annet har TOO-behandlere, LMSO og pasienter tilknyttet TOOprosjektet gitt tilbakemelding og innspill under manusutvikling.
Filminnspillingen vil starte i Trondheim i oktober. Prosjektet er estimert
til å være ferdig september 2021.
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Eksempler på filmer i databasen:

Fakta om prosjektet
Prosjekteier: Kompetansesenteret Tannhelse Midt (TkMidt)
Prosjektleder: Lena Myran, psykologspesialist, TkMidt
Hovedsamarbeidspartner: Tannhelsetjenestens kompetansesenter
Øst (TkØ) Vibeke Almaas
Øvrig prosjektgruppe: Ansatte ved TkMidt og TkØst, Faggruppen
TOO, Landsforeningen mot seksuelle overgrep (LMSO), Nasjonal
forening for odontofobi (NOFOBI) og filmselskapet To Sølvmynter Film.
Prosjektperiode: 2020-2021
Finansiering: Stiftelsen Dam har gjennom Rådet for psykisk helse
innvilget 1.885.000 kroner til prosjektet.
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Oral protetikk ved TkMidt

TkMidts spesialist i oral protetikk Elke Seitz er siden i sommer på plass
i spesialistklinikken på kompetansesenteret.
Elke tar imot henvisninger og henvendelser fra både private og
offentlige tannleger. Hun vil i samarbeid med behandler og pasient
finne frem til den riktige behandlingen for å gjenopprette pasientens
orale funksjon og estetikk. I tillegg til å motta tradisjonelle henvisninger,
er vi også åpne for å utføre behandling med henviser på hospitering.
Ta gjerne kontakt med oss for å spørre om råd og støtte innen oral
protetikk.
Henvisningsrutiner finner du på www.tkmidt.no.
Hvor skal henvisninger sendes?
Kompetansesenteret Tannhelse Midt
Elke Seitz
Professor Brochs gate 2, 7030 Trondheim
Telefonhenvendelser 941 33 180
Spørsmål pr e-post til elkse@tkmidt.no
Velkommen til TkMidt!
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Tilbud ved TkMidt

Kompetansesenteret har flere samfunnsoppdrag der et tverrfaglig tilbud
til pasienter med spesielle utfordringer står sentralt. Hit kan man sende
inn sine kasus for vurdering og få hjelp og innspill på terapivalg og
behandlinger. Hver uke samles spesialistklinikken for å gjennomgå
ukens innkomne kasus for å finne de beste løsningene for pasienten.
Selve behandlingen kan foregå i egen klinikk eller i samarbeid med
spesialistene ved kompetansesenteret.
TkMidts spesialist i endodonti Tania Øystese er gledelig ajour med
henvisningene og kan ta inn nye pasienter på kort varsel for de
behandlingene du som behandler ønsker hjelp med.
Det er ledig kapasitet på kort varsel til TkMidts periodontist Roya
Gaarden, som tar imot pasienter med alle typer utfordringer som
berører tannkjøttsbetennelse. TkMidt har tidligere styrket kapasiteten
innenfor periobehandling ved å også ha tannpleier med på laget.
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Kollegahjelperne
MORTEN NERGÅRD
Hvem er du?
Mitt navn er Morten Nergård, og jeg har vært kollegahjelper siden
2016. Jeg er privatpraktiserende tannlege ved Kolstad
Tannlegesenter, utdannet i Bergen i 1980.
Hva er kollegahjelp?
Kollegahjelpsordningen skal gi støtte og veiledning til kollegaer
som har behov for det. Alle medlemmer i NTF kan fritt benytte seg
av ordningen. Den tar sikte på å støtte kollegaer som er i en
vanskelig situasjon som påvirker arbeidsinnsatsen som tannlege.
Hva blir du oftest kontaktet for?
Eksempler på problemer hvor en kollega kan ha behov for hjelp er:
- sykdom
- misbruk av alkohol/narkotika/tabletter
- konflikter på arbeidsplassen
- utbrenthet
- personlige kriser
- pasientklager
- negativ medieomtale
Kollegahjelperen skal være en samtalepartner i en vanskelig
situasjon. Han skal også kunne orientere om hvilke ordninger NTF
kan stille opp med. Dette gjelder spesielt samarbeidet NTF og
Sykehjelpsordningen har for tannleger med samtaler på Villa Sana
og Modum Bad. Det er et tilbud om rådgivning for å forebygge
utbrenthet og fremme helse og livskvalitet.
Kollegahjelperne registrerer henvendelsene anonymt.
Opplysningene brukes kun som eksempler på type problemer som
rapporteres og antall. Opplysningene blir ikke brukt i noen annen
form for saksbehandling.
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Kollegahjelperne skal ikke:
- føre journal
- utføre behandling
- ha mer enn 3-4 samtaler med samme kollega
- løse kollegiale tvister
- gi råd i saker hvor NTFs sekretariat tilbyr rådgivning
Kollegahjelperne har gjerne samling hvert annet år med
oppdatering/kursing i NTFs regi.
Har du merket forskjell på pågangen det siste halvåret pga
Covid-19?
For egen del har jeg hatt svært få henvendelser, ingen merkbar
forskjell det siste halvåret.

ANNE GRETHE BECK ANDERSEN
Hvem er du?
Infosekretæren spør hvem jeg er og hvor lenge jeg har vært aktiv i
NTF. På det første spørsmålet har jeg mest lyst til å svare bestemor,
men i denne sammenhengen er det vel riktigere å definere seg som
pensjonert overtannlege, bosatt på Røros. På det andre er det enkelt
å svare at jeg har vært sammenhengende aktiv siden 1977, i ulike
funksjoner: Blant annet styremedlem i STE, OTL, Trøndelag
tannlegeforening, Sør-Trøndelag tannlegeforening, representant i
representantskapet ca. 25 ganger. Jeg har også vært leder i OTL og
Sør-Trøndelag tannlegeforening.
Kollegahjelper ble jeg da jeg gikk av som leder i STTF etter 11 år.
Hva er kollegahjelp?
Hva er kollegahjelp? Tidligere kollegahjelpere har definert hva det
ikke er: låneinstitusjon, praksistakserer, klagenemnd, ærendsgutt
eller odontologisk fjøsavløser. Derimot er kollegahjelperen et
medmenneske med særlig kunnskap til å løse både større og
mindre floker for kolleger. Til tider kan det hende at også kollegers
etterlatte kan ha behov for og nytte av kollegahjelpen.
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Dette medmennesket vil kunne være en samtalepartner og støtte til
å belyse problemer. Vedkommende vil også kunne være veileder i
forhold til institusjoner som kan kontaktes for konkret hjelp. Sakene
som kollegahjelperen behandler har full anonymitet, alt forblir
mellom hjelperen og den som hjelpes. Det er viktig å huske at
kollegahjelperen ikke er terapeut, men en som kan hjelpe til å finne
den riktige terapeuten. (Det kan formidles kontakt eksempelvis til
Modum Bad).
Og noen ganger kan det hjelpe bare å ha noen å snakke med om
noe det ikke er naturlig å ta opp med venner eller familie.
Hva blir du oftest kontaktet for?
Det er vanskelig å si hva jeg oftest er kontaktet for, det er så
forskjellig: Noen har problemer i forhold til arbeidsgiver,
problemer som ikke naturlig tas opp med fagorganisasjonen.
Mange vil ha råd i forhold til samarbeid på klinikken, også om
hvordan organisasjonen fungerer. Noen kan rett og slett trenge
oppmuntring og trøst, de kan ha fått en klage eller kranglet med
kollegene, ha problem med å trives i jobben, De mest utfordrende,
men også de mest givende tilfellene, er der hvor jeg konkret har
kunnet hjelpe noen tilbake til en normal arbeidshverdag. Det kan
være mange grunner til å falle utenfor, ofte sykdom, personlige
problemer, flytting ol. Da hjelper det å ha noen som kan bidra både
med råd og konkret hjelp.
Har du merket forskjell på pågangen det siste halvåret pga
Covid-19?
Det siste halve året har vært annerledes. Det er ikke som man
kanskje skulle tro, flere som har tatt kontakt, men faktisk færre.
Oppfordringen må være: Ta kontakt med en kollegahjelper dersom
du strever. Kanskje kan det hjelpe.

Ønsker du å snakke med Morten eller Anne Grethe?
Kontaktinformasjon finner du på: tannlegeforeningen.no /
Om NTF / Lokalforeninger / Sør-Trøndelag tannlegeforening
/ Kontaktpersoner Sør-Trøndelag tannlegeforening.
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VI <3
TRØNDELAG
Tilgjengelighet er viktig for oss, derfor
står tre staute karer i Dental Sør alltid
på for å gjøre sitt ytterste for trønderne.

Odd-Kenneth Bohlin
Selgende tekniker
Tlf.: 950 09 953

odd-kenneth@dentalnet.no

Ragnar Sæbø
Tekniker
Tlf.: 908 060 82

ragnar@dentalnet.no

Jens Petter Fallet
Key accont manager
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Tlf.: 906 88 051

jens.petter@dentalnet.no

Odontopoden (NTFs podcast)
NTF lanserte i april sin egen podcast – Odontopoden
Målet med Odontopoden er å diskutere,
opplyse og sette fokus på viktige saker for
deg som tannlege. Tematikk er bl.a.
tannhelsepolitiske saker, fag og klinikkdrift.
Episodene finner du på Spotify, Apple
Podcasts og SoundCloud.
President i Tannlegeforeningen, Camilla
Hansen Steinum, er fast gjest.
Innspill til tema?
Vi lager nye episoder regelmessig, og vi hører gjerne fra deg som
er medlem dersom du har forslag til tema, gjester eller andre
innspill til Odontopoden. Send en e-post til
nettredaksjonen@tannlegeforeningen.no

Konkurranse
Virusets år – Hvilket virus står bak sykdommene vannkopper og
helvetesild? Vi leter etter et virus, som etter å ha ligget latent kan
bli reaktivert og føre til helvetesild.
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: 0-40 mg/kg kroppsvekt/dag.
Vinneren denne gangen er Torild Kulseth Pedersen. Du får et
gavekort på Una til en verdi av 500 kr.
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Oppslagstavle
Digitalisering av Kontaktpunktet
Vi vil takke alle som svarte på spørreundersøkelsen angående digitalisering av
Kontaktpunktet. Vi fikk 112 svar, og av disse
var det 73% som var for heldigitalisering. Det
er derfor enstemmig vedtatt i styret at
Kontaktpunktet fra neste år (2021) ikke lenger
vil komme i posten, men på mail.

27 %
73 %

Heldigitalisering
Papirutgave

Dette er både bedre økonomisk sett for foreningen og mer
miljøvennlig. Vi håper nyheten blir vel mottatt.

Har du et bidrag til Kontaktpunktet?
Vi tar mer enn gjerne imot bidrag fra dere medlemmer til
Kontaktpunktet. Det kan være spørsmål, idéer, innlegg, eller
stillingsannonser. Og det er gratis for medlemmer å annonsere
i Kontaktpunktet.
Send ditt bidrag til kp.sttf@gmail.com.
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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

Sekretær

Styremedlem

Styremedlem

Styremedlem

UTV-representant

Vara UTV-representant

Varamedlem

Varamedlem

Infosekretær

Vara infosekretær

Tore Andre Ohm
Dr. Sands vei 2A
7052 Trondheim
t-ohm@online.no
Ingrid Christoffersen
Markaplassen 19
7054 Ranheim
ingrid.christoffersen@stfk.no
Eivind Skaar
Strindvegen 45
7052 Trondheim
eivos1982@hotmail.com
Tine Nergård Rønne
Sunnlandsvegen 30B
7032 Trondheim
tinro@trondelagfylke.no
Odd Bjørn Lutnæs
Bakkaunvegen 6
7068 Trondheim
oddlut@gmail.com
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Lenamælen 39A
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johansen.line@gmail.com
Steffen N. Haugen
Byåsveien 160 A
7021 Trondheim
sthaugen28@hotmail.com
Ingunn Hareide Venås
Steinåsen 2 C
7049 Trondheim
inghar@trondelagfylke.no
Guri Landsem Mjøen
Kjelveien 2
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Friederike Wünsche
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Tlf. arbeid 73 99 19 99
Mobil 906 50 892

Tlf. arbeid 72 81 42 47
Mobil 990 34 813
Tlf. arbeid 73 53 45 36
og 72 87 11 70
Mobil 474 00 997
Tlf. arbeid 72 85 29 00
Mobil 480 75 047
Tlf. arbeid 73 99 19 99
og 72 87 11 70
Mobil 924 09 097
Tlf. arbeid 72 85 29 00
Mobil 971 48 808

Tlf. arbeid 72 56 70 40
Mobil 918 53 724

Tlf. arbeid 74 17 41 20
Mobil 480 50 855

Tlf. arbeid 72 48 57 70
Mobil 958 84 794

Tlf. arbeid 72 48 56 71
Mobil 943 39 671
Tlf. Arbeid 72 87 90 10
og 72 84 64 00
Mobil 922 14 786
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