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Kjære kolleger! 

Foreningsarbeidet er godt i gang igjen med 
det nye styret. Hovedmålet for HTF er å 
fortsette kursaktivitetene slik at medlemmene 
får mer kunnskap samt at krav på obligatoriske 
kurstimer blir lettere å få. Kursene er ment både 
for private og offentlige ansatte, og vi tar gjerne 
imot forslag om kurs. 
 De siste to årene ble det arrangert tur og 
kurs til New York GNYDM, men i de neste 
årene tenkte vi å satse mer på lokale kurs og 
arrangementer.
 2017 var et spennende år, med spørsmålet 
om overføring av tannhelsetjenesten fra fylker 
til kommuner. Dette er nå bak oss. Likevel har 
HELFO brakt uro over feltet vårt, og dermed 
lagt andre emner i skyggen. Forandringene, eller 
rettere sagt presiseringene, vekket mye oppmerk-
somhet. NTF jobbet mye og fikk moderert den 
første versjonen av punkt 14. Tiden kommer til 
å vise hvilke  konsekvenser dette vil ha, spesielt 
for de svakeste. Det er dog ikke slutt på spen-
ningene. Nye momenter som kan gjøre jobben 
vår mer utfordrende kommer stadig på scenen. 
For eksempel de nye personvernreglene og 
regionreformene. Sammenslåingen av fylkes-
kommuner til større regioner er i full gang. 
Reformen vil for ansatte og tillitsvalgte være 
en omstillingsprosess som kan være krevende å 
gjennomføre i tillegg til at tjenester skal leveres 
som normalt. 

 Medlemsmøte med innslag fra advokat 
i NTF, Dag Kielland Nilsen, ble holdt 15. 
februar på Hamar. Godt oppmøte viser igjen 
at det er mange som har lyst til å treffe kol-
leger og bidra i foreningens arbeid. Planen for 
medlemsmøte var å kunne diskutere saker som 
er aktuelle i både vårt fylke og for hele landet. 
Det var mange gode innspill og ideer som HTF-
styret tok imot og skal jobbe videre med.

Ønsker alle en god påske. 

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 

tannlegeforening», 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

 42 medlemmer

 80 liker dette • Medisinsk bedrift
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Takk til tidligere styremedlemmer

HTF ønsker å takke tidligere medlemmer av styret for innsatsen: 

• Simen Willy Johnsen – Kurskontakt 
• Anneli Strand – Valgkomite 
• Hero Ibrahim Hassan – Klagenemd 

Vi vil gjerne sende post og mail til  
riktig adresse og antall mottakere.

Rediger dine adresser og meld deg på 
post og mail her: dentalnet.no/aktuelt/

Hjelp oss å bli
grønnere

ISO 9001:2015

SYSTEMSERTIFISERT  

Kurs
@

Tilbud
@

Undersøkelser
@

VINN!
Vi trekker en vinner  
av denne iPaden  
29. juni! Blant alle  
som melder seg på  
våre nyhetsmail!

Vi ønsker å  
spare miljøet!

www.dentalnet.no  

ENKLERE - SIKRERE - ALLTID SVAR:

RING: 38 27 88 88
Vi vil at du som kunde skal få den beste 

oppfølging, fra du løfter av røret  
- til jobben er ferdig utført.

Kontakt derfor vårt servicesenter,  
som straks vil aktivere  

oppdraget ditt.

Vårt ønske er at enhver kontakt med Dental Sør  
skal oppleves som en reise på 1. klasse!

HENG DETTE OPP PÅ TAVLA I DAG!!To enkle tastevalg: 
Tast 1 for bestilling av  
 utstyr, varer eller  
 reservedelerTast 2 teknisk service

Riffat, Åse og Jorunn

Vil du væreOPPDATERTmå du værePÅMELDT!Det gjør du her:
dentalnet.no/aktuelt

Kurs

@
Tilbud

@
Undersøkelser

@Ett servicesenter
- ett telefonnummer!

Dental Sør AS - Postboks 901, Saltverket 6 - 4509 Mandal  
Tlf. 38 27 88 88 - post@dentalnet.no
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Nytt styremedlem i HTF 

Informasjonssekretær 

HTFs nye informasjonssekretær heter Elaha Nazari. 
Hun ble uteksaminert fra Universitetet i Oslo i 2016. 
Per i dag er hun militærtannlege i Forsvaret samt jobber 
hos Grandtannlegene på Hamar.  

Forbidden love
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TOTALLEVERANDØR AV UTSTYR, SERVICE OG FORBRUKSVARER
Få de beste priser og markedets beste service  

ved å samle alle dine innkjøp hos oss.

Jacobsen Dental AS er sertifisert 
Miljøfyrtårn-bedrift siden 2008

NETTHANDEL: 
Ta en titt på www.jacobsen-dental.no og registrer deg som 
nettkunde i dag. Din salgsrepresentant eller ordrekontoret  
hjelper deg å komme i gang. Her finner du også sikkerhets - 
datablad (SDB) på de produkter hvor det er krav om det.

UTSTYR OG INNREDNING: 
Vi leverer alt du trenger til din klinikk, og deltar gjerne  
i prosjekteringsprosessen ved etablering eller renovering.  
Jo tidligere vi kommer med i prosessen, jo mer knirkefri blir den.

RABATTAVTALE: 
Vi gir deg de beste prisene på forbruksvarer 
hvis du velger oss som totalleverandør.

SALGSKONTORET: 
Møt våre blide jenter på ordretelefonen. De er alltid 
rede til å hjelpe deg med det du måtte ha på hjertet.

Tlf 22 79 20 20  / www.jacobsen-dental.no

Ikke gå glipp av en eneste kampanje:  
Følg Jacobsen Dental AS på Facebook: @jacobsendental
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Kursreferat og medlemsmøte 
Torsdag 15.februar på Hotel Astoria Hamar 
holdt advokat i NTF, Dag Kielland Nilsen, 
kurs om Sykehjelpsordningen og Tannlege-
foreningens samarbeidsavtaler for tannleger. 
Kurset ga mye nyttig og god informasjon om 
hvilke økonomiske muligheter vi som tannleger 
har ved sykdom. Vi fikk en gjennomgang av 
hvilke endringer NTF har gjort i sine forslag 
til kontrakter for samarbeid mellom tann-
leger, samt tips og råd til hvordan man får et 
samarbeid til å fungere godt. Etter foredraget 

var advokaten tilgjengelig for spørsmål og 
rådgivning, og det var flere som benyttet seg av 
denne muligheten. 
 Medlemsmøtet ble avholdt etter kurset. 
Omlag 30 engasjerte deltagere kom med gode 
innspill til styret, blant annet med ønsker om 
tema for kurs fremover. Flere uttrykte at det 
er fint å kunne treffes i både faglige og sosiale 
anledninger, og at foreningen gjerne kan ta 
initiativ til mer av dette.
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Med ønske om en riktig god påske!
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Det ble en gutt... 
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