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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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Vel overstått påske 

I år var påsketiden veldig spesiell – fra alle 
aspekter. Mange utnyttet sjansen og tilbrakte 
mer tid med familien, men det er også mange 
som jobbet og som måtte stille opp for folk 
som trengte hjelp. 

Som dere vet, har regjeringen åpnet for at flere 
tjenester – inkludert tannhelsetjenesten – skal 
forberede seg på en forsiktig åpning.

Hva dette innebærer og hvordan vi skal tilpasse 
vår arbeidsdag blir spennende og utfordrende. 
Også med tanke på sikkerhet og økonomi. 
Det kom retningslinjer for dette, men det blir 
utfordrende å gjennomføre dette i praksis.

Vi må være våkne og følge stadig nye og opp-
daterte faglige anbefalinger som kommer fra 
folkehelseinstituttet og helsedirektoratet. 

Det holdes regelmessige møter og god dialog 
med fylkestannlegen i innlandet og overtann-
leger hvor jeg drøfter problemstillingene jeg 
får fra dere. Det arrangeres også møter med 
styret i tannlegeforeningen sentralt, som prøver 
å kartlegge situasjonen i fylkene og få innsikt i 
problemene vi treffer.

Som dere antar er alle kurs og møter i regi av 
Hedmark tannlegeforening utsatt inntil videre.

Jeg benytter sjansen til å takke alle som stilte 
opp for våre pasienter fra starten av denne 
krisen og spesielt i helgene og påskeperioden.

Leder i HTF, 
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

76 medlemmer

96 liker dette • Medisinsk bedrift
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DIN TOTALLEVERANDØR TIL KLINIKKEN
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Årsmøte Hedmark Tannlegeforening

Sted: Hotel Astoria, Hamar
Dato: 8. november 2019, kl. 17:30

Åpning av Årsmøtet ved styreleder Petar 
Ninkov 

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
Ingen innvendinger

2. Valg av møteleder og referent
Valgt:   Møteleder: Petar Ninkov.   Referent: 
Kjersti Høye

3. Registrering av antall fremmøtte
Antall fremmøtte: 28

4. Årsberetning for HTF 2018
Lest av møteleder. Hovedpunkter: 

Kurs i implantatbehandling i februar
Antibiotika-kurs Heming Olsen-Bergem
Anestesikurs i september v/Arne Jacobsen
Motivasjonskurs v /Kjetil Høye ifb med 
årsmøtet
Styremøte i HTF  ble avholdt 4 ganger
Kurs for tillitsvalgte: Dzenana Croucher og 
Petar Ninkov
Næringspolitisk Forum: Ida K. Fjeldberg 

Årsberetningen er godkjent i sin helhet

5. Årsberetning UTV
Petar Ninkov leser UTV-årsberetning for 
Øyvind Ellingsen som er i permisjon
- Aktivitet i UTV: Møter om fylkessammen-
slåing, lønnsforhandling, kurs og konferanser

6. Årsberetning HTFs klagenemnd
Lest av  v/ Anders Furuseth, leder i klage-
nemda
- NPE: over 1000 pas. har fått erstatning fra 
NPE siden 2009.
Leder har vært på to samlinger for klagenemd 
for hele Norge i løpet av de siste par årene. 
Tone Betsaker Moen er innstilt som ny leder i 
klagenemda.
Tannleger har stor tillit i befolkningen.
2009: Tannleger kom under NPE. Klagenem-
da behandler saker som er under 10´000,- kr 
etter at NPE kom. 
46% av pasientene som klager på tannbehand-
ling får medhold. Nesten 5millioner kroner er 
utbetalt i NPE-saker som gjelder tannleger fra 
2009 til 2017.
18 saker fra Hedmark har gått rett til NPE 
uten å gå via Klagenemda
6 henvendelser til klagenemda i år. Flere av 
disse er over grensen på 10´000,- kr og har 
blitt sendt videre til NPE, én sak skal klagen 
rettes mot TKØ- senter i Oslo
Innspill fra Maria Alvenes: Klagenemda bør 
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hente inn journal før de vurderer om klagen 
skal henvises videre til NPE, for å spare ut- 
gifter på 35´000,- kr for saksbehandling pr. 
sak i NPE.
Svar fra Farshad Alamdari: Alle pasienter har 
rett til å bli henvist til NPE, uavhengig av om 
pas. får medhold i klagenemda eller ikke. 

7. Regnskap
Orientering om regnskap v/ Agnethe Røsbak. 
Regnskapet er godkjent i sin helhet.

8. Valg
Valget er ledet av leder i valgkomiteen, Børge 
Vaadal

Innstillinger fra valgkomité:

Nestleder: Kjersti Høye
Kurskontakt: Kim Eunhyun
Kasserer: ? Ingen ble valgt, men planen er å 
finne en kasserer som kan konstitueres fra års-
skiftet.

Klagenemd: Leder: Tone Betsaker Moen. Med-
lem:  Anders Furuseth
Valgkomité: : Tiril Berggren velges inn
Kollega-hjelper: Åsne Kraugerud Søberg
Revisor: Sisle Varegg Eide

Ingen benkeforslag. 
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Valg foretatt ved akklamasjon.

Valg av representanter til representantskaps-
møtet:
Petar Ninkov; styreleder HTF
Kjersti Høye, privat, nestleder HTF
Vilde Rikstad Kleiven, offentlig, vara i UTV

Sammensetning av nytt styre: 
Leder: Petar Ninkov
Nestleder Kjersti Høye
Sektretær: Dzenana Croucher
Kasserer: Foreløpig uavklart
Infosekretær: Ida K.Fjeldberg
UTV-representant: Øyvind Ellingsen
Vara: Robert Drosch

9. Orientering om NTFs representantskap 
2019:
v/ Farshad Alamdari

- Revisjon av NTFs vedtekter:
Bakgrunn: Arbeidsprogram vedtatt av repre-
sentantskapet i 2017

Hovedstyret opprettet en prosjektgruppe, og 
det ble sendt ut en spørreundersøkelse i 2018. 
Forslag til endring legges frem på representant-
skapsmøtet 2019. 

- Obligatorisk etterutdanning:
Forslag om 2-årsperioder i stedet for 5år, antall 
timer endres til 40timer pr. 2 år. Inntil 20 
timer kan overføres til neste periode hvis man 
har overskytende timer. Timer for sentrale og 
lokale verv foreslås fjernet. 

- Arbeidsprogram
Visjon og virksomhetsidé, ellers samme som 
tidligere

- Prinsipprogram

- Policydokumenter

Petar Ninkov                                   Agnethe Røsbak
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Kontaktpersoner  
Hedmark Tannlegeforening
Leder
Petar Ninkov
E-post: pjerns@hotmail.com
Tlf: 40215432

Nestleder
Kjersti Høye
E-post: kjersti_h84@yahoo.no
Tlf: 95041682

Infosekretær
Ida Kristina Fjeldberg
E-post: idafjeldb@gmail.com
Tlf: 46675184

Kasserer
Eli Brinck
E-post: elibrinck@yahoo.co.uk
Tlf: 92237640

Kurskontakt
Eun Hyun Kim
E-post: dreunhyun@gmail.com
Tlf: 41222441

Kurskontakt
Linh Nguyen
E-post: linh.nguyen@soleilit.se
Tlf: 0046 0736679022

Sekretær
Dzenana Croucher
E-post: dzeni_g@hotmail.com
Tlf: 99018406

Varamedlem 
Robert Drosch
E-post: rdrosch@hotmail.com
Tlf: 95555789

UTV
Øivind G. Ellingsen
E-post: oivind.gronnerud.ellingsen@hedmark.org
Tlf: 97740483

Klagenemnd
Anders Furuseth
E-post: furuseth@online.no
Tlf: 41618770

Klagenemnd
Thea Martine G. Bie
E-post: theagranvoll@hotmail.com
Tlf: 41623514

Klagenemnd
Martin kampe
E-post: martin.kampe@hedmark.org
Tlf: 40730191

Klagenemnd
Tone Betsaker Moen
E-post: to-m2@hotmail.com

Kollegahjelp
Åsne Kraugerud Søberg
E-post: aasne_90@hotmail.com
Tlf: 99487104
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Returadresse: C/o Ida Kristina Fjeldberg, Nordvikvegen 261, 2316 Hamar


