
1 
 

 

«Humlens flukt», Foto: Niklas Angelus 

s.2 Hilsen fra leder 

s. 3 Innkalling til årsmøte 

s. 4 Brev fra NTF angående kasserer-rollen for NTTF 

s. 5 Forslag fra NTTF til NTF i forhold til kasserer og revisor 

s. 6 Svar fra NTF  

s. 7 Informasjon fra TkMidt 

s. 12 Svar fra NTF angående Helsenett 

s. 13 Referat fra Forum for tillitsvalgte 2020 

s. 15 Regnskap og budsjett NTTF per 30.08.20 

s. 18 Referat fra digitalt ledermøte 

s. 19 Referat fra Næringspolitisk Forum 2020 

s. 22 Spørreundersøkelse mottatt fra TkMidt 



2 
 

 

Kjære medlemmer, 

 

I begynnelsen av denne sommeren mottok undertegnede beskjed fra NTF at det midlertidige samarbeidet mellom 

NTTF og kasserer Wenche Stavik opphører ved utgangen av juni 2020. NTF anmodet sterkt om å etablere et samarbeid 

med et eksternt regnskapsbyrå på lik linje som andre lokalforeninger også gjør. Lokalforeningens styre har fattet 

vedtak om et samarbeid med eksternt regnskapsbyrå samtidig som vi har gjort NTF oppmerksom på at et eksternt 

regnskapsbyrå utløser forholdsvis store kostnader og dette er uheldig for en liten lokalforening. Vi har tidligere 

foreslått at NTF fører regnskapet til alle lokalforeninger og kostnadene således fordeles likt, men dette er visstnok ikke 

så enkelt, jfr mottatt svar fra NTF. Vi har derfor sendt inn et annet forslag: en lokal tilltsvalgt fører regnskapet ved hjelp 

av et godkjent regnskapsprogram og NTF utfører revisjon av regnskapet for alle lokalforeninger. Vi er spente på svaret. 

Som sikkert alle vet så avlyste NTF alle planlagte kurs og møter grunnet coronasituasjonen som øyeblikkelig tiltak. 

Deriblant Forum for tillitsvalgte. Men det ble utført i digital form, referatet kan leses i dette Speilet. 

Ved forrige årsmøte informerte vi i styret om en pågående dialog med NAV om etablering av et lokalt kurstilbud for 

jobbsøkere som er interesserte i å bli tannhelsesekretær. Plenum ga den gangen tilbakemelding om at det hadde vært 

ønskelig om Fylkeskommunen kunne blitt delaktig i dette. Vi er glade for å kunne meddele at Fylkeskommunen nå 

også er part i avtalen i tillegg til STTF og NTTF. Som sagt på årsmøtet så er suksessen av dette prosjekt i meget stor 

grad avhengig av at det er nok praksisplasser for kursdeltakerne. Så jeg appellerer til alle dere som driver 

tannlegekontor: har dere mulighet å ta imot en praktikant, vær så snill å gjør det. De fleste av oss vet hvor vanskelig 

det er å få tak i gode tannhelsesekretærer, og nå får vi faktisk hjelp fra NAV for å løse dette. 

Etter at Helsenett i senere tid har økt og økt kostnadene så er vi visstnok ikke kommet i mål med kostnadsøkningene 

enda. På grunn av at Telenor legger ned kobbernettet så er alle nødt til å gå over på fiber. Etter hva undertegnede kan 

se så medfører dette månedlige kostnader på rundt 4000,- NOK. Og da får vi 20 MPs i den minste pakken i motsetning 

til dagens 2 MPs. Spørsmålet er hva vi skal gjøre med denne store kapasiteten når vi verken har eresept eller 

elektronisk henvisning/ epikrise (enda (?). Undertegnede mener at disse IT-relaterte kostnadene holder på å bli helt 

hårreisende. De store kjedene og etablerte klinikkene kommer nok klare av dette også, men det blir ikke akkurat 

enklere for et lite nytt tannlegekontor å etablere seg, spesielt med tanke på dagens situasjon med (for?) mange 

tannleger, også i distriktene, og den stadig bedre tannhelsen i befolkningen sammenlignet med bare for noen år siden. 

Undertegnede har vært i kontakt med NTF i denne saken, NTFs svar kan leses i dette Speilet. 

I starten av august sendte vi i styret ut epost til alle medlemmer i NTTF med ønske om innspill til NTFs forslag om nye 

vedtekter. Det kom ikke noen forslag innen fristens utløp. 

Rett før utsendelsen av dette Speilet fikk vi vite at TSE-samling nr 2 i november blir digitalt. Således blir også årsmøtet 

digitalt. Vi informerer fortløpende. 

 

God lesing, 

Niklas Angelus, leder i Nord Trøndelag TF 
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INNKALLING TIL ÅRSMØTE 
  

NORD-TRØNDELAG TANNLEGEFORENING 
 

Digitalt møte 
Torsdag den 19.11.2020 

KL. 17.00 
 

Åpning 
1. Godkjenning av dagsorden 
2. Godkjenning av innkalling 

3. Valg av møteleder og referent 
4. Regnskap 2020 

5. Fastsettelse av medlemskontingent 
6. Eventuelt 

  



4 
 

 



5 
 

Hei           25.06.2020 

 

Nord Trøndelag TF foreslår at NTF står for revisjon av regnskapet til alle lokalforeninger. Dette for å gjøre det mulig for 

alle lokalforeninger at en lokal tillitsvalgt tannlege kan utføre de nødvendige regnskapsoppgaver med kontroll og 

revisjon av regnskapet v/ NTF etterpå, for å sikre og kontrollere at regnskapet er ført i henhold til lover og regler. 

En liten lokalforening har ikke samme finansielle muligheter til å dekke eksternt regnskapsbyrå som en stor 

lokalforening har. 

 

Mvh 

Niklas Angelus, leder i Nord Trøndelag TF 
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Hei Niklas, 
  
Du er tidlig ute med det jeg tolker som et forslag rettet inn mot neste års representantskapsmøte. 
Oversendelsesforslag blir jo vanligvis presentert i møtet og deretter oversendt til videre behandling i 
hovedstyret, som på sin side vurderer forslaget og melder tilbake til forslagsstiller på hvilken måte 
det vil bli fulgt opp. Så om du faktisk mener at dette skal være nettopp et slik oversendelsesforslag, 
anmoder jeg deg om å sørge for at det blir fremført på møtet høsten 2021. 
  
På den annen side kan vi velge å anse dette som et ordinært forslag fra Nord-Trøndelag 
tannlegeforening (NTTF), som ønskes vurdert for reell behandling i representantskapet. Da vil det 
bli sett nærmere på når sakene til det neste representantskapsmøtet skal forberedes, noe som vil 
foregå ila første halvår 2021; jf. NTFs vedtekter § 9-1 Innmelding av saker, første ledd: «Forslag til 
saker som ønskes behandlet av representantskapet må være sendt fra NTFs organer til 
sekretariatet innen 1. mai i de årene det avholdes representantskapsmøte.» 
  
Som det ble orientert om på årets forum for tillitsvalgte 4. juni, og som NTTF er gjort kjent med i 
forbindelse med tilbakeføringen av ansvaret for foreningens økonomi- og regnskapsfunksjon til valgt 
kasserer, har NTF nå utarbeidet en egen veileder for lokal- og spesialistforeningene. Denne vil blir 
gjort tilgjengelig for foreningene etter sommeren, sammen med ytterligere informasjon og ev. 
hjelpemidler for denne funksjonen. I erkjennelsen av at økonomi- og regnskapsarbeidet er omgitt av 
en rekke formelle krav i form av både lov og forskrift, vil det for mange av foreningenes del være 
både ønskelig og hensiktsmessig å engasjere profesjonell bistand til hele eller deler av dette 
arbeidet. Slik NTF i dag er organisert, vil det være opp til den enkelte lokal- og spesialistforening å 
ta stilling til dette og til selv å dekke kostnadene for slike tjenester. NTFs sekretariat har i dagens 
situasjon ikke ressurser til å påta seg slik oppgaver, og det er heller ikke gitt at det formelt sett kan 
gjøres uten endringer i organisasjonsstrukturen. 
  
Og nettopp dette er en oppgave representantskapet har nedfelt i arbeidsprogrammet for 
inneværende periode; jf. punkt 3.7 «Utrede NTFs organisasjon og struktur som følge av at 
regionreformen trer i kraft fra 2020, med færre og større fylker». Dette arbeidet påbegynnes til 
høsten. Det forholdet du tar opp her, vil utvilsomt inngå som en del av grunnlaget i denne 
utredningen – sammen med forhold knyttet til den nevnte regionreformen og andre relevante 
punkter fra arbeidsprogrammet, herunder de følgende: 
  
3.3         Bidra til videre utvikling og profesjonalisering av lokal- og spesialistforeningene. 
3.5         Arbeide for ytterligere profesjonalisering av foreningen, ved å systematisk gjennomgå 
foreningens virksomhetsstyring og måloppnåelser, prosesser og arbeidsformer. 
3.6         Legge til rette for en hensiktsmessig digitalisering av foreningens virksomhet. 
3.9         Legge til rette for hensiktsmessige og demokratiske beslutningsprosesser som sikrer 
involvering og eierskap for både lokale og sentrale organisasjonsledd. 
3.11      Legge til rette for en mer miljøvennlig og bærekraftig drift, blant annet gjennomgå 
foreningens og organenes møte- og reisevirksomhet, og i større grad implementere digitale verktøy 
og plattformer i beslutningsprosesser og foreningens arbeid. 
  
Så er dette noe vi kommer til å jobbe videre med gjennom hele denne representantskapsperioden, 
og lokal- og spesialistforeningene vil bli behørig involvert i prosessen. Og på veien vil vi vurdere om 
det er tiltak som kan iverksettes for å bidra til å avhjelpe de mest påtrengende behovene og 
ønskene som avdekkes. Men dette kommer vi tilbake til når strukturutviklingsprosessen kommer i 
gang. 
  
Med vennlig hilsen 
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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 til 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 TOO-prosjektet gitt tilbakemelding 

og innspill under manusutvikling. Filminnspillingen vil starte i Trondheim i oktober. Prosjektet er estimert til å være ferdig 

september 2021.  

 

Eksempler på filmer i databasen:  

 

  

http://www.tooinfo.no/
http://www.tooinfo.no/
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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! 

  

http://www.tkmidt.no/
mailto:elkse@tkmidt.no
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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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Hei, 
  
Takk for henvendelsen din. Det finnes andre muligheter som selvvalgt samband , og dette står 
beskrevet på nettstedet. 
Bedre e-helsetjenester for tannleger er et viktig satsningsområde for NTF som det arbeides 
kontinuerlig med overfor aktørene innen ehelsefeltet. 
Jeg kopierer inn informasjonen om selvvalgt samband og lenken til siden på nettstedet. 
(https://www.tannlegeforeningen.no/fag-og-politikk/e-helse.html) 
  
Norsk Helsenett (NHN) har lansert et nytt tilbud som kan være interessant for tannleger – selvvalgt samband. Denne 
løsningen innebærer at man kan koble en helsenett-ruter på en hvilken som helst internettlinje. En helsenett-ruter er 
den «boksen» man får fra NHN som sørger for sikker kommunikasjon inn i helsenettet. Det er denne man kobler 
klinikkens IT-system til. Denne boksen må kjøpes. 
Fordelene med selvvalgt samband er at man kan benytte den samme linjen også til annet enn helsenettet, for 
eksempel gjestenett og nettradio. Man kan dessuten benytte den internettlinjen som alt finnes inn til kontoret, 
fremfor å legge inn en ny helsenettlinje. Den største ulempen med dette er at man da må forholde seg til to 
leverandører hvis man får problemer med tilkoblingen. 
Med selvvalgt samband får man både helsenett (med internett) og usikret internett på klinikken. Det er svært viktig at 
man ikke benytter det usikrede nettet til pasientopplysninger. Det er også viktig at man IKKE kobler utstyr til begge 
nettene, for eksempel ved å koble journalmaskinen mot et CAD/CAM-system, og så koble CAD/CAM på internett for å 
sende scanningene. Det selvvalgte sambandet kan utgjøre en betydelig fare for informasjonssikkerheten for lokale 
pasientopplysninger og for helsenettet generelt. 
Kostnadene knyttet til selvvalgt samband er avhengig av internetthastigheten og hva leverandørene tilbyr. Man 
betaler for ruteren og en månedlig medlemsavgift til NHN. Medlemsavgiften dekker drift av fellesløsninger i 
helsenettet. I tillegg må man betale for tilknytningen til internett. Utover dette har man ikke faste kostnader til 
helsenettet. 

  
  
Med vennlig hilsen 

 
  

https://www.tannlegeforeningen.no/fag-og-politikk/e-helse.html
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Forum for tillitsvalgte 04.06.2020 
 

Orientering om aktuelle saker v/ Camilla Steinum 

Heldigitalt møte med 64 deltakere 

Uvanlig start for nytt hovedstyre med bare to fysiske møter 

Mye digital kommunikasjon siden 12.03.2020 

Ingen fysiske møter frem til tidligst 01.09.20 

Usikkert om det blir Landsmøte 

26.05. kom de nyeste retningslinjene fra HDir 

Nesten daglig dialog mellom NTF og helsemyndigheter og politikere 

Mer fokus på digitale kurs i ettertid 

Idag jobber NTF med refusjonstakstene for kjeveortopedi, spesielt gruppe C 

 

Tannlegeetikk i  coronatider v/ Morten Klepp 

Utfordringer: ulik tolkning av helsemyndighetenes retningslinjer fra kontor til kontor 

Etikken stiller de største av alle spørsmål 

De 4 prinsipper: velgjørenhetsprinsippet, ikke skade prinsippet, autonomiprinsippet, rettferdighetsprinsippet 

Tidligere var det mere paternalisme. Idag krever pasientene å bli mere involvert 

Informert samtykke: hvor godt informert er pasient? Ofte vil pasient bare ha jobben gjort fort. Ofte er pasient opptatt 

av pris. 

Antall tannleger i sentrale strøk øker, kombinasjon mindre kariesangrep og coronasituasjonen gjør at 

tannlegesituasjonen i sentrale strøk tilspisser seg 

Skal man la pasienten bestemme behandlingen?  Behandling skal jo alltid være diagnosebasert, dette kan jo komme i 

konflikt med å la pasienten bestemme behandlingen 

Markedsføring av estetisk tannbehandling er i konflikt med etikk, vi må ikke oppfattes som en yrkesgruppe som 

prakker på dårlig selvtillit på pasientene  

Utfordring rundt Helfo punkt 9, hva er retningslinjene for at noe er nødvendig i forhold til funksjon og estetikk 

Hvor mye ressurser skal brukes for å gjøre noe som er ok til noe bedre under bruk av mange ressurser? 

Optimal behandling av tidlig patologi! 

God journalføring! 

Forebygging! Behandle årsakene! Helhetsperspektiv! 

Er vi ute etter optimal behandling eller bare nødvendig behandling? Hvor mange tenner trenger man? 

Vi tannleger skal behandle patologi 

Etiske utfordringer i coronatider: noen har kjørt vanlig drift i lockdownperioden. Noen har ikke behandlet noen 

pasienter i det hele tatt. 
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Medlemsundersøkelse NTF i coronasituasjonen v/ Øyvind Huseby 

Etter vedtak om tilnærmet normal drift etter 20.04. er det forholdsvis mange tannleger i offentlig sektor som ikke 

behandlet vanlig mange pasienter 

I offentlig sektor var det nesten ingen permitteringer under coronalockdown, noe uklart hvorfor disse var permittert, 

egentlig skulle ingen vært permittert 

I privat sektor er fremdeles 35% av de ansatte permittert 

83% av de private har søkt om kompensasjon 

NTF spilte inn til helsemyndighetene å differensiere retningslinjene utifra smittesituasjonen, men myndighetene var 

fast bestemt på at retningslinjene skulle være lik over hele landet. I ettertid kan det komme retningslinjer avhengig av 

lokal smittesituasjon. NTF tenker ikke at det blir en ny lockdown. 

Mange søknader til offentlig sektor i utkantstrøk i kjølvannet av coronakrisen. Tryggere å være ansatt. Reduseres 

etterspørselen til privat sektor? 

Generelt så øker tilstrømmingen til fagorganisasjoner etter  coronakrisen i landet. 

Som bedriftseier er man også ansvarlig for seg selv og må spare opp til en buffer.  

Kommer mange småklinikker nå selges til de store kjedene? 

 

Tannhelsetjenesten i fremtiden v/  Camilla Steinum 

NTF har kommit med innspill til Blankholmutvalget men fremdeles ikke fått svar 

NTF opplever at trygdeordningene svekkes fra år til år 

hvakostertannlegen.no - portalen er midlertidig nedlagt; portalen kan man ha sine synspunkter om, men man kommer 

ikke bort fra prisopplysningsforskriften; priser skal ligge på hjemmesiden til hvert enkelt kontor; portalen eies av HOD 

og BLD (barn- og likestillingsdepartementet) 

Ny kjede som heter blid; ingen billigkjede 

Samhandling med helsetjenesten: fremdeles ingen elektronisk samhandling verken tannleger imellom og heller ikke til 

helsetjenesten 

Nyutdannede tannleger er mere opptatt av trygghet enn økonomi 

Offentlig prisregulering: EØS-regelverk forbyr offentlig prisfastsettelse 

Med 400000 permitterte er spørsmålet hvordan folk kommer prioritere pengebruk i ettertid; kommer folk 

bortprioritere tannbehandling? 

Tannhelsetjenesten har lidd store økonomiske tap, dette kan gå ut over kvaliteten av tannbehandling i ettertid 

 

Referent Niklas Angelus 

  

http://hvakostertannlegen.no/
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Balanse 

 
Nord-Trøndelag Tannlegeforening 

 
2018 

 
2019 

Per 
31.08.2020 

Eiendeler    

Fordringer 500 0 19 500 

Bank 256 520 306 607 361 463 

Eiendeler 257 020 306 607 380 962 

Gjeld og egenkapital    

Annen egenkapital 253 592 246 344 283 790 

Årets resultat -7 248 37 446 97 172 

Egenkapital 246 344 283 790 380 962 

Gjeld    

Forskuddstrekk 9 688 9 986 0 

Skyldig arbeidsgiveravgift 988 1 019 0 

Annen kortsiktig gjeld NTF  11 813 0 

Gjeld 10 676 22 817 0 

Gjeld og egenkapital 257 020 306 607 380 962 
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Digitalt ledermøte 15.09.20 
 

Mest sannsynlig ingen ny nedstenging; ingen lokale nedstenginger så langt heller 

Det jobbes for fullt med digitalt landsmøte; dette året gir landsmøte 25 tellende timer for OEU 

Livesending fra studio, tradisjonell åpning, direktesendt livebehandling av pasienter 

På fredagen kan man melde på sekretær også 

Fredagen kan man se på senere også tre uker frem i tid 

Den ene dagen foregår live og blir ikke tatt opp; torsdagen er det ingen opptak; dette for å  få til en så sosial som mulig 

samling, dessuten foregår det behandling av pasienter som ikke kan legges på nett 

Fremtidige landsmøter vil muligens bli delvis digital; erfaringer fra landsmøte 2020 vil bli tatt videre til fremtidige 

landsmøter 

Vestlandsmøte i januar 2021 blir avlyst 

Mest sannsynlig blir Midt Norge møte 2021 avlyst 

NTF ønsker ikke samme skandale som Hurtigruta i sommeren 2020 

Fysisk ledermøte i november blir avlyst, det blir digitalt møte 

Advokat Elisabeth Scarpello er nå leder for fag og kommunikasjon 

Lokalforeningens revisjon av vedtekter skal være avsluttet i løpet av 2020 

Økonomi i lokalforeningene: NTF ønsker at det benyttes eksternt regnskapsbyrå for å sikre at lover og regler blir fulgt 

Enkelte lokalforeninger har avlyst årets TSE kurs 

I år er det unntak for OEU, medlemmer kommer ikke bli ekskludert dersom dem ikke oppfyller timetall; man får timer 

over i den nye ordningen 

Digital opplastingsportal for månedlig oppgjør under 40000,- NOK er planlagt tilbud fra Helfo 

‘Aksonprosjekt’ som går på samhandling mellom de forskjellige helseprofesjonene 

 

Referent Niklas Angelus 
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Referat fra Næringspolitisk Forum 2020 

Av Kyrre Aas Hustad, NTTF 

 

Årets møte ble holdt torsdag 17. september 2020. Møtet gikk digitalt, med døryt 30 representanter, samt styret i SNU, 

Sentralt Næringsutvalg. Tilstede var også leder og nesteleder av NTF. 

 

Møtet ble innledet av leder i SNU, Ralf Husebø, som introduserte president i NTF Camilla H Steinum. Steinum snakket 

litt om tiden som har vært og sa blant annet følgende: 

Ingenting tyder på nye retningslinjer med tanke på Covid-19, i så fall små korrigeringer. Følg med på 

tannlegeforeningen.no. 

Straks kommer ny podcast i «Odontopoden» om nye karanteneregler, reiseregler og andre tilpasninger som er gjort 

den siste tiden. 

Erfaringen tilsier at det er mest bekymringer om pasientenes økonomi, fremfor tannlegenes evne til å ta unna 

«etterslep». 

Vi er midt i pandemien, og det går lenge før en evaluering kommer. Men da må man se på hvordan man ruster seg for 

noe lignende. 

NTF har hatt jevnlige møter med blant annet Helfo, helsetilsynet, alle foreningene i tannhelsetjenesten. Det er godt å 

kunne ta unna noe av dette igjen.  

Det er også tatt grep i prosjekt om kjeveortopedi, gruppe A, samt takstprosjekt kjeveortopedi – hvordan takstsystemet 

er bygd opp. 

Skriftlige høringer ligger ute på hjemmesiden, nye møter blir om ny E-helselov. 

Når det gjelder direkte oppgjør via Helfo: Man må være tilknyttet Helfo via Helsenett for å gjøre arbeid for helfo sin 

regning, med direkte oppgjør. Unntaket er refusjon for mindre enn 40.000 pr måned, der oppgjør kan lastes inn på 

nettside som Helfo skal lage. Det er en ordning som de ikke kjenner foreløpig, så det er usikkert hvordan det vil bli 

seende ut. 

 

Covid-19 har hatt konsekvenser for foreningen. Avlysning av kursvirksomhet, spesielt større samlinger. Landsmøtet 

åpnet påmelding idag. Møtet avholdes som et heldigitalt arrangement 29. og 30.oktober 2020. Det skal streames og 

det blir en stor TV-produksjon med 6 kameraer, forskjellige scener og innretninger. Torsdagen blir direkte pga gjester, 

musikere og pasienter. Fredagen kan også ses i opptak. 3 paraleller, to for tannleger, 1 for sekretærer osv. Smittevern 

blir i fokus for sekretærene. 

 

Steinum tilføyde, slik som hun gjorde i fjor, nemlig at det ses en bevegelse i privat tannhelsetjeneste. Mange tannleger 

er redde / usikre. Noen aktører bruker det for det det er verdt. 
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Ralf overtok så ordet, og sa litt om SNU og deres mandat. Medlemmene i SNU presenterte seg selv. 

SNU går gjennom saker som hovedstyret har på agendaen. Det med interesse, kommer de med innspill til. På tampen 

av fjoråret landet de trinnvis-avtalen, som ble lansert på Landsmøtet i fjor. Bård Anders Hagen fra SNU sitter i 

representantgruppen i Trinnvis. Det har ikke siden Covid-19 vært aktivitet i interessegruppa opp mot Trinnvis. Han 

skryter av HMS-biten og det som går på å drive en bedrift på plass. Hvis man følger Trinnvis «trinnvis» i et år, så er 

systemet gjennomarbeidet og man har på plass tingene som loven krever. Bård er veldig glad i Trinnvis.  

 

Mønstervtalen skal også innom SNU før den sendes ut. 

 

Nytt valg i SNU 2021, da også en valgkomité. 

 

Det var satt av tid til at representantene for lokalforeningene, NTTF inkludert, skulle ha et 2 minutters innlegg om 

status og relevante problemstillinger.  

 

Jeg redegjorde for NTTF sitt arbeid sist år, kursvirksomhet og oppgaver vi jobber med nå. Dette være seg fornyelse av 

vedtektene til lokalforenigen, og det planlagte årsmøtet i forbindelse med TSE kirurgi del 2 på Steinkjer i november. 

TSE-kurset ser nå ut til å bli avholdt digitalt, så våre medlemmer vil få beskjed om hvordan avvikling av årsmøtet blir.  

Styret har også jobbet med overgangen til ekstern regnskapsføring, etter å ha fått bistand fra NTF sentralt siden 

bortgangen av tidligere kasserer Otto Rangul. 

Jeg oppdaterte også om Covid-19 situasjonen i nordfylket. Vi har ikke fått beskjed om at noen har hatt direkte 

ødeleggende konsekvenser som følge av pandemien. Det oppfordres likevel til å ta kontakt med meg, eller andre i 

styret dersom noen har utfordringer de trenger hjelp for å løse, ellers andre spørsmål rundt håndteringen av Covid-19 

for sin klinikk. 

Det ble også fra min side tatt opp utfordringene rundt tilknytningen til Norsk Helsenett og ordningen for direkte 

oppgjør. Noen står på brinken til å melde seg ut av ordningen, men det er knyttet usikkerhet til om det i det hele tatt 

er mulig. Som svar på det var det slik at NTF jobber med en todelt ordning for direkte oppgjør, som nevnt over i 

uttalelsene fra presidenten i NTF. Mer informasjon vil følge, men hovedargumentet for den relativt dyre ordningen er 

at tannleger har fri prissetting og således kan bake inn kostnaden i sluttprisen til kunden. Det jobbes for øvrig 

kontinuerlig med å forbedre tilbudet med bruk av Helsenettet for tannleger. 

 

I neste runde holdt Espen Skaldehaug fra BI et øknonomisk rettet innlegg, «Tannlegen – Hva nå?». Skaldehaug er 

førstelektor ved institutt for regnskap, revisjon og foretaksøkonomi.  

Hvordan lede virksomheter i usikre tider? Å forberede seg på at utfordringene står i kø, og at dette vil påvirke oss alle, 

også arbeidsplassene. Å være forberedt på uheldige utfall. 

Å være en lærende bedrift, frem i skoene og tenke nytt / alternativt var et sentralt tema. Som økonomisk lærd, 

snakket Skaldehaug muligens noe generelt og refererte til «kunden». 
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Dette ble i etterkant adressert av panelet i SNU og det ble en viktig og morsom diskusjon om kunde versus 

pasientbegrepet. Terminologi lagt til side, var det bred enighet om at å forberede seg på dårlige tider. Et interessant 

innlegg.  

 

I siste runde fikk de resterende lokalforeningene komme med sine innlegg. Det var mye likt som kom frem blant de 

ulike lokalforeningene. Det var avlsyninger av kurs, og overgang til digitale møter, samt forberedelser på neste fase, 

hvor vi igjen kan møtes fysisk. Noen, blant andre oss, vil avholde fysiske årsmøter. Men for de som er mange 

medlemmer, vil digitale løsninger fremdeles gjelde. 

Utfordringer som lokalforeningene har møtt det siste året har vært noe ulikt. I Troms er det blant annet en 

arbeidsrettsak på trappene, hvor vaktordningen og avlønningen står i fokus.  

En annen sak dreide seg om utbygging av store offentlige klinikker med inntil 30 behandlingsrom, som har skapt 

usikkerhet med tanke på økt konkurranse i det private markedet. 

 

Møtet ble rundet av med spørsmålsrunde. 

 

Ta gjerne kontakt med meg eller andre i styret dersom du har spørsmål med næringspolitisk relevans. Vi kan ved 

behov videreformidle problemstillinger til SNU som kan bistå med kompetanse på området. 
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Hei 

  
Det foregår samarbeid mellom yrkesforeningene innenfor tannhelsefeltet og kompetansesenteret. 
Målet er å få et bredere og bedre kurstilbud som er lettere tilgjengelig for alt tannhelsepersonell i 
regionen. Nå trenger vi din hjelp med å besvare en kort og enkel spørreundersøkelse for å skaffe et 
blide av hvordan dagens kurstilbud oppleves og hvilke ønsker som finnes. Gå inn på lenken under 
for å besvare undersøkelsen. Undersøkelsen er åpen frem til fredag 2. oktober. 
  
https://response.questback.com/tkmn/ozxmufss7z 
  
Takk for hjelpen! 
  
Patrik Cetrelli                          TkMidt 
Kyrre Hustad                           NTTF 
Per Christian Tronesvold     STTF 
Ingrid Beversmark                 Tannhelsetjenesten 
Andrea S. Aspås                      St. Olavs hospital 
Kirsten Karlsen                       NTTpF 
Linda Brandhaug                    STTpF 
Wenche Husby                        Parat 
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