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ISO 9001:2015

SYSTEMSERTIFISERT  

Alt til klinikken på ett sted! - Besøk vårt Oslokontor i Østensjøveien 18

LIC
SCADENTA

Scann og bestill  
- raskt og enkelt

NYHET!

ScanOrder
- OrdreApp fra LIC Scadenta

Spar tid, penger og ressurser med 
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Vel overstått påske! 

Det var en god vinter for alle som er glad i 
ski, snø og kuldegrader. Våren har kommet 
med fint vær og mye sol. Vi kan også glede 
oss over en fin periode uten overraskelser fra 
HELFO eller GDPR. Det burde være mer tid 
for pasienter og fag, og mindre for adminis-
trasjon og frustrasjon. Men DNTF sentralt 
har for stor jobb og mange oppgaver i for-
bindelse med vedtektene og reglementer. Det 
som hovedsakelig gjelder oss i lokalforeningen 
er hva som kommer til å stå i vedtektene om 
sammenslåing av lokalforeninger. Av svarene 
fra spørreundersøkelsen som ble foretatt blant 
lokalforeningene kom det frem at 
det er liten støtte lokalt for å slå 
sammen enkeltforeningene, slik 
at de samsvarer med de nye 
fylkesgrensene. Av svarene 
til nevnte spørreundersøkelse 
fremgikk det også at de fleste 
lokalforeningene bruker 
mye tid på kursvirksomhet 
og sosiale arrangementer. 
DNTF sentralt er for sam-
menslåing, og argumen-
terer med at det å samle 

det politiske arbeidet i NTF i større lokale 
enheter kan sikre robusthet og kontinuitet i 
det fagpolitiske arbeidet lokalt. Mens sosiale 
arrangementer og kursvirksomhet kan forbli i 
lokalforeningen.  

Siden kursvirksomhet og sosiale arrange-
menter blir nevnt som våre viktigste oppgaver, 
vil jeg benytte sjanse til å invitere dere på kurs 
den 21. mai med tema Antibiotika og antiko-
agulerende legemidler ved tannbehandling 
med Heming Olsen-Bergem.

Jeg vill også minne alle private tann- 
leger på å oppdatere våre priser på 
tannlege.no. Alle tannleger har en plikt 
til å oppdatere prisene sine i portalen. 
Det er viktig at vi som en yrkes-

gruppe er åpne om kostnadsnivå 
og prissetting av våre tjenester. 

Det skal være enkelt for pasi-
entene å forstå hva de skal 
betale og å kunne sammen-

ligne priser i markedet.

Hilsen
HTF leder Petar Ninkov
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HTF på  

Vi forsøker å nå ut til medlemmene våre via 
Facebook. For noen år siden opprettet vi en side 
som heter «Hedmark Tannlegeforening», som vi 
oppfordret dere til å «Like».  

På grunn av Facebook krever at vi promoterer 
og markedsfører for å varsle dere når vi legger 
ut noe på den siden, opprettet vi en Facebook-
gruppe, som heter «HTF». Noen har opplevd 
at «HTF»-gruppen har vært vanskelig å søke 
opp og finne på Facebook. Av den grunn har vi 
byttet navnet på gruppen til «Hedmark tann-
legeforening», som vi håper er mer søkbar 

i søkefeltet på Facebook. Denne gruppen er 
«lukket», og skal hovedsakelig være for med-
lemmer av HTF.  Søk opp «Hedmark tannlege-
forening» i søkefeltet på Facebook. 
Trykk på                      og du vil bli medlem i 
gruppen. 

På denne gruppen kommer vi til å legge ut 
kursinvitasjoner, innlegger  og arrangementer, 
slik at medlemmene våre får med seg hva som 
skjer i lokalmiljøet. 

Følg oss på Facebook-gruppen!  

Grupper

Sider

 59 medlemmer

 89 liker dette • Medisinsk bedrift
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Årsmøte i Hedmark Tannlege- 
foreningen

Hotell Astoria Hamar
Fredag 9. november 2018 klokka 18.00

31 medlemmer til stedet

Saksliste:
Godkjenning av dagsorden, godkjent
Valg av møteleder, Petar Ninkov og referent  
Dzenana Croucher. 

Orientering om aktiviteter i DNTF- Farshad 
Alamdari- hovedstyrets kontakt for Hedmark og 
Oppland. Hva hovedstyret har jobbet med i 2018:
• Trygdelovgivning: Gjennomgang av ordningen, 

utfordring lite eller ingen dialog med fagmiljø-
ene. Styrking av ordningen, likeverdig tilbud, 
ubyråkratisk system, riktig måte å bruke midlene 
på. Punkt 14. Kjeveortopedi.

• Forslag om å flytte ansvaret for DOT, NTF 
mener at prøveordningen bør skrinlegges

• Blankholmutvalget
• Abonnementsordning
• Samarbeidsprosjekter: Verdens Munnhelsedag. 

Helsepolitisk Barometer 2018, NTF har under-
skrevet «Grefsenerklæringen mot vold mot barn», 
Arendalsuka

Årsberetning HTF 2018 (vedlegg 1)
Tilføyelse til årsberetningen: ingen tilføyelser.

Årsmelding UTV (vedlegg 2)
v/ Øivind Ellingsen, ingen innvendinger.

Klagenemdas årsberetning v/ Margrehte B. Hertz.
(vedlegg 3)

To henvendelser i oktober: 
1. sak: Pasient mistet fylling etter to dager, ønsket 
ikke å gå tilbake til denne tannlegen. Nemda 
anbefalt pasienten å kontakte tannlegen. Ingen flere 
henvendelser fra pasienten.

2. sak: Pasienten var gravid og fikk anbefalt under-
søkelse etter fødsel. Ønsker info om mulig å klage 
på underbehandling etter behandlingsbehov etter 
fødsel. Klagesak for underbehandling avvist.

2 representanter var på Klagenemdseminar.

HTF`s regnskap - orientering (vedlegg 4).

Kontigentavgift 500kr, vedtatt ingen endringer. 
Ektefelle/ samboer har samme pris som enkelt-
medlemmer. 

Valg 
Valg må foregå skriftlig dersom noen medlemmer 
krever det - ingen meldte seg.

Forestlått:
Leder; Petar Ninkov, privat.
Valgkommiteens forslag at leder blir valgt for 3 år. 
Sekretær: Dzenana Croucher
Infosekretær; Ida Kristina Fjeldberg - privat.
Vara; Robert Drosch - privat.
Klagenemda: Thea M. Granvoll Bie.
Valgkomite: Oda Lien - offentlig.
Samtlige valgt ved akklamasjon.

Ingen innmeldte saker.
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Styret i HTF 2018/2019

Leder
Petar Ninkov
Steinrøysa 22, 2315 Hamar
E-epost: Pjerns@hotmail.com
Tlf mobil: 402 15 432

Nestleder
Jørn Bang-Larsen
Nygata 9, 2380 Brumunddal
E-post: Banglarsen@yahoo.com
Tlf mobil: 974 63 990

Sekretær
Dzenana Croucher
Enerhaugen 78, 2335 Stange
E-post: dzeni_g@hotmail.com
Tlf mobil: 990 18 406

Kasserer
Agnethe Røsbak
Strandgata 43, 2317 Hamar
E-post: agnetherosbak@hotmail.com
Tlf mobil: 476 35 221

Kurskontakt
Kjersti Høye
Kvitbekkgata 37, 2316 Hamar
E-post: kjersti_h84@yahoo.no
Tlf mobil: 950 41 682

Infosekretær
Ida Kristina Fjeldberg
Nordvikvegen 261, 2316 Hamar
E-post: Idafjeldb@gmail.com
Tlf mobil: 466 75 184

Varamedlem 
Robert Drosch
Ole Bulls gate 12, 2318 Hamar
E-post: rdrosch@hotmail.com
Tlf mobil: 955 55 789

UTV
Øivind G. Ellingsen
Prærievegen 28, 2130 Knapper
E-post: oivind.gronnerud.ellingsen@hedmark.org
Tlf mobil: 977 40 483
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Jacobsen Dental AS
Totalleverandør av utstyr, service og forbruksvarer

www.jacobsen-dental.no  /  +47 22 79 20 20
Følg oss og få med 
deg alle kampanjer

Sertifi sert Miljøfyrtårn-
bedrift siden 2008

UTSTYR OG INNREDNING

Vi har alt du trenger til klinikken, og 
deltar gjerne i prosjekteringsprosessen 

ved etablering eller renovering. 

NETTHANDEL

Ny og brukervennlig nettside. Gå til 
www.jacobsen-dental.no og registrer 

deg som nettkunde i dag. 

SALGSKONTORET

Møt våre blide jenter på 
ordretelefonen, de er alltid klar 

til å hjelpe deg.

RABATTAVTALE

Vi gir deg de beste prisene på 
forbruksvarer, hvis du velger oss 

som totalleverandør.
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KURS:
  Motivasjonsforedrag og  
  sommersamling 

for hele tannhelseteamet fredag 14. juni, med 
3-retters middag inkludert i prisen. 
Tid og sted: Scandic Hamar fre. 14. juni kl 18:00, 
pris 750,- kr. Mer info om foredrag og påmelding 
kommer på e-post.

Hedmark Tannlegeforening inviterer til kurs med spesialist 
i oral kirurgi og oral medisin Heming Olsen-Bergem:

  Tema:  Antibiotika og  
  antikoagulerende legemidler  
  ved tannbehandling 

Kurset vil ta for seg bruk av antibiotika ved tannbe-
handling, og hvordan vi forholder oss til pasienter 
som går på ulike typer antikoagulerende legemidler 
i en behandlingssituasjon

Dato: Tirsdag 21. mai kl 17:30-21:00
Sted: Scandic Hamar
Pris: 600,- kr
Påmeldingsfrist: mandag 13. mai
Påmelding via deltager.no :
www.deltager.no/antibiotika_og_antikoagulerende_
legemidler_ved_tannbehandling_21052019

Det vil bli servert enkel mat fra kl. 17:30, og kurset 
starter kl 18:00

Tannlege Kjersti Høye, kurskontakt HTF
Ved spørsmål om kurset ta kontakt på e-post: 
tannlege.hoye@yahoo.no

Nye styre- 
medlemmer  
i HTF
Ida Kristina Fjeldberg, infosekretær
HTF sin nye infosekretær heter Ida Kristina  
Fjeldberg. Hun er oppvokst i Moss i Østfold.  
I 2012 reiste hun til Krakow i Polen for å studere 
til tannlege ved Jagiellonian University. I 2017 ble 
hun ferdig med studiene, og flyttet til Hamar. 

Til daglig jobber hun hos Odontia Doktorgården 
i Brummundal, hvor hun har jobbet siden hun 
ble ferdig i et vikariat i Løten i september 2018. 
Figenschou Bjørg

Som info-sekretær har hun ansvaret for  
«HTF-info» bladet.

Robert Drosch, varamedlem
HTF sin nye varamedlem heter Robert Drosch. 
Han er opprinnelig fra Stockholm i Sverige, og ble 
uteksaminert fra Karolinska Institutt i Stockholm 
i 2014. 

Robert begynte sin tannlegekarriere i Norge i den 
offentlige tannhelsetjenesten i Nordland Fylkes-
kommune. I 2016 flyttet han til Hamar, og jobber 
nå hos Aktiv Tannhelse. 

På fritiden liker Robert å reise og sosialisere med 
venner og familie.
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Kursinvitasjon, Hamar onsdag 15.05:Kursinvitasjon

Spennende fremskritt innen  
LOKALANESTESI

- med fokus på smertefrie injeksjonssystemer  
og intraossøse teknikker. 

Kursinnhold
Hvordan bli smertefri

Innføring i elektronisk assisterte  
injeksjonsenheter

Bruk av ny teknologi for å utføre vanlige  
teknikker

Innføring av intraossøs anestesi og  
hvordan den virker

Kliniske applikasjoner

Enheter og teknologier for smertefri og  
optimalisert anestesi

Fordeler
Umiddelbar suksess selv for mandibulærer  
med pulpitt

Få stressløs og smertefri anestesi

Eliminerer følelsesløshet og leppebiting

Øker kundetilfredshet og lojalitet

Bedre avtalehåndtering

Tidsbesparing gir økt lønnsomhet

Returadresse:
LIC Scadenta AS
Hamangskogen 60, 
Postboks 443, 
1302 Sandvika

PRAKTISK INFO 
Tidspunkt:

ONSDAG 15. MAI 2019 
Kl. 17.00 - 20.30 

Sted:

HAMAR 
Clarion Collection Hotel Astoria 
Torggata 23, Hamar 

Målgruppe: 

TANNLEGER

Kursavgift: 

1 495,-

PRIS INKLUDERER: 
Opplæring, kursmateriell,   
enkel servering ved kursstart. 
Hands-on demonstrasjon.  

Påmeldingsfrist: 

11. APRIL 2019

PÅMELDING:
Gå inn på vår hjemmeside: 
www.licscadenta.no eller ring vårt  
ordrekontor på tlf: 67 80 58 80 

Begrenset antall deltakere!

Utdannelse og praksis
1995 Cand. odont. Universitetet i Oslo

2007 Spesialist i endodonti Universitetet i Oslo

1994-2004 Privat allmennpraksis. 
2002-2004 Instruktørtannlege ved UiO,  

klinisk odontologi, deltid. 
2004 Privat spesialistpraksis  

Bekkestua Tannmedisin

Trude Udnæs

Tannlege MNTF og  
Spesialist i endodonti 

 Dental Hi Tec 
Dental HI TEC er et fransk selskap med 20 års erfaring innen dental anestesi, spesialisert på  

intraossøse teknikker. Alt utstyr er designet og produsert i Frankrike. DENTAL HI TEC tilbyr  

opplæring der de nyeste teknikkene innen anestesi vises. Kursinvitasjon
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Få ledige plasser igjen
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KJØLLE & NINKOV
oralkirurger

Tar imot henvisninger innen oral kirurgi og oral medisin. 

Vi holder til i Torghjørnet, sentralt i Hamar.

Torggt. 83, 2317 Hamar
Tlf.:62 53 46 00 
E-post: kir@spestorg.nhn.no
www.spestorg.no

Ny 
oralkirurg

Spesialister i oral kirurgi og oral medisin
Gry Karina Kjølle        Petar Ninkov        Jarle Hillestad
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Returadresse: C/o Jørn Bang-Larsen, Nygata 9, 2380 Brumunddal

Takk!


