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Proteket Online 
- Få mer kontroll med vårt digitale ordresystem

Enkel bestilling med automatisk  
prisoverslag, og leveringstid med 
 sporbarhet

Chat med tannteknikeren når  du 
selv ønsker eller har tid

Alt på et sted: samsvarserklæring, 
 faktura og dokumentasjon

Proteket AS   |   21 06 31 31   |   post@proteket.no 
proteket.no/po

Skann for å lese mer
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 Kjære kollegaer!

Det har gått et år siden landet stengte ned. 2021 
startet med en god slump optimisme. Det van-
skelige året 2020 var endelig tilbakelagt, smitte-
trykket var lavt og vaksine mot Covid-19 var på 
vei. Våren 2021 så lys ut. Dessverre har veien 
tilbake til en mer normal hverdag blitt lenger 
enn vi hadde håpet på og vi må finne oss i å følge 
med på stadige endringer i restriksjoner og tiltak 
en stund til. 

Foreningsarbeidet den siste tiden har naturlig 
nok handlet mye om håndteringen av pandemien 
vi opplever. I tillegg kom det på nyåret noen nye 
ting vi må forholde oss til. Fra 1.januar 2021 
er det innført krav om at behandler må ha av-
tale om direkte oppgjør med Helfo hvis pasien-
ten skal få dekning for behandlingen. Det har 
også fra 1. januar blitt innført merverdiavgift på 
kosmetisk behandling. Kort oppsummert vil be-
handling som er godt medisinsk/odontologisk 
begrunnet ikke bli omfattet av mva-plikten, så 
en vanlig tannlegepraksis vil i liten grad bli be-
rørt av endringen. For de som ønsker å vite mer 
om dette kan jeg anbefale podcasten til NTF, 
Odontopoden, hvor temaet blir grundig gjen-
nomgått.  

Da pandemien brøt ut ble tannleger ansett som 
en av yrkesgruppene med aller høyest risiko for 
smitte, fordi vi jobber med nær pasientkontakt 
og med aerosolgenererende prosedyrer. Til tross 
for dette viser tall fra Folkehelseinstituttet at 
tannleger er blant yrkesgruppene med minst 
smitte. Så vidt vi vet er det heller ikke rappor-
tert om ett eneste tilfelle av hverken pasienter 

eller tannhelsepersonellsom er blitt smittet på 
tannklinikken. Det er trygt å gå til tannlegen! 
Dette betyr at vi har høy kompetanse og strenge 
rutiner på smittevern, og at vi er flinke til å følge 
myndighetenes retningslinjer. Det er altså god 
grunn til å gi oss selv en liten klapp på skulde-
ren, og fortsette med den gode jobben vi gjør!

Slik situasjonen er nå varierer anbefalte smitte-
vernstiltak utfra smitterisikonivået i de enkelte 
kommunene. Hver uke utarbeider Statsforvalter 
i Innlandet en rapport for smitterisikonivået i 
kommunene i vårt område. Rapporten i sin hel-
het finner dere link til på NTFs nettside, men 
HTF vil legge ut en oppsummering av rappor-
ten på Facebook-gruppen vår, så vi følg gjerne 
med der. Vi vil også forsøke å oppdatere dere 
fortløpende i denne gruppen om endringer i  
anbefalte smittevernstiltak, og legge ut øvrig  
relevant informasjon vi får fra Fylkestannlegen 
og fra NTF. Heldigvis har vi i Hedmark for 
det meste vært forskånet for det største smitte- 
trykket, så vi håper at det fortsetter slik! 

Vi kan skimte lyset i enden av den mørke Covid-
19-tunnelen, og jeg håper at vi mot sommeren 
kan invitere til en hyggelig sosial samling for 
lokalforeningen vår, slik at vi får sett og snakket 
med gode kollegaer igjen.

Ønsker dere en riktig god påske, og en strålende  
(og smittefri) vår og sommer! 

Leder i HTF
Kjersti Høye
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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

97 liker dette • Medisinsk bedrift
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Kort presentasjon av nye medlemmer
i HTF

HTFs nye infosekretær heter Åsne V. Kraugerud Søberg. 

Ble uteksaminert fra Jagiellonian University  
Medical college, Krakow i 2015. 

Jobber offentlig på Åkershagan Tannklinikk. 

Linn-Aurora Pettersen Haraldstad er HTFs nye sekretær. 

Ble uteksaminert fra Jagiellonian University  
Medical College, Krakow i 2018. 

Jobber offentlig på Hamar Tannklinikk.

HTFs nye varamedlem heter Nicoleta Corina Miron. 

Ble uteksaminert fra Universitet Gr. T. Popa, Lasi,  
Romania i 2012.

Jobber offentlig på Brumunddal Tannklinikk.

Hedmark tannlegeforening ønsker å takke tidligere medlemmer av styret og øvrige verv for den flotte innsatsen!
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Les mer om våre produkter på www.artinorway.no

Velkommen til en hyggelig prat

Ola Truls Viking Vikingsson
E-post: ola@artinorway.no
Mobil: 941 35 892

Arti Deal: 
Kombiner protetikk og aligner etter 
eget ønske - 10 ledd i måneden.

Vi tilbyr
skanner
– Med en deal du kan leve med
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Planmeca Romexis®  
én programvare som dekker 

alle behov
Planmeca 

Romexis
All-in-One-Software

En revolusjonerende programvare for klinikker i alle 
størrelser. Den verdensledende programvaren  
Planmeca Romexis® er hjernen bak alle våre produkter, 
den binder sammen alt utstyret på klinikken fra  
CAD/CAM via røntgen og bildebehandling til uniten.  
Romexis er svært brukervennlig og støtter det mest 
allsidige spekteret av 2D- og 3D-bildeformater.

Mac og Windows kompatibel.

Plandent AS | Postboks 6082 Etterstad, 0601 Oslo 
Tlf 22 07 27 27 | www.plandent.no | utstyrsavdelingen@plandent.no
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Referat Generalforsamling  
Hedmark Tannlegeforening 
Tid og sted: Møtet ble avholdt på Teams 
06.11.20 kl. 18:00 Antall deltagere: 18.
Åpning av generalforsamlingen ved leder Petar 
Ninkov. 

Avstemning foretas ved håndsopprekning i 
Teams, og antall avgitte stemmer er synlig for alle 
deltagere i møtet. Det velges allikevel to medlem-
mer som teller stemmer og kontrollerer om det er 
gyldig flertall. 

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 

2. Valg av møteleder og referent: Petar Ninkov 
velges som møteleder, Kjersti Høye velges som 
referent 

3. Årsberetning HTF, ved leder i HTF Petar 
Ninkov 

4. Årsberetning UTV v/leder Øyvind Ellingsen. 
(Årsberetningen er tilgjengelig i siste utgave av 
HTF-nytt (Nr 2, 2020) 

5. Årsberetning i Klagenemnda v/leder Tone 
Betsaker Moen. 

6. Regnskap. Gjennomgang av regnskap for 2019 
v/kasserer Eli Brinck. 
Informasjon til medlemmene fra kasserer: Ved 
ønske om EHF-faktura for medlemsavgift i HTF 
kan det sendes e-post med organisasjonsnummer 
til kasserer: elibrinck@yahoo.co.uk 

7. Valg 
Valg v/leder i valgkomiteen, Oda Lien. 
Astrid Aas Moen og Anders Furuseth velges til å 
telle stemmer. 
a) Styret: Leder: Kjersti Høye Nestleder: Robert 
Drosch Sekretær: Linn Aurora Pedersen Info-
sekretær: Åsne V. Kraugerud Søberg Varamedlem: 
Nicoleta-Corin Miron 
Styremedlemmer er valgt for to år, og valget trer i 
kraft ved årsskiftet. 
b) Valgkomité: Ellen Thea Gjelseth Dalbak og 
Anna Ruzicka 
c) Klagenemnd: Astrid Aas Moen og Anders  
Furuseth 
d) Kollegahjelper: Petar Ninkov 

8. Vedtektsendringer for Hedmark Tannlege-
forening: 
Vedtektene er sendt ut på høring til med-
lemmene. Det har kommet to innspill som styret 
har gjennomgått, og styret har deretter sendt ut 
sin innstilling for nye vedtekter sammen med 
innkalling til generalforsamling. Hvert enkelt 
punkt i vedtektene gjennomgås, og foruten noen 
nye innspill fra styret som i hovedsak gjelder en-
dring av ordlyd i enkelte punkter, kommer det 
ingen innspill. Det gjøres avstemming over hvert 
enkelt punkt i vedtektene, og samtlige punkter 
i vedtektene blir vedtatt. Endringene trer i kraft 
umiddelbart. 

Referent: Kjersti Høye Referat signert av: Linn Aurora 
Haraldstad Pedersen og Åsne V. Kraugerud Søberg 
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Kurs /rådgiving ved Villa Sana,  
Modum Bad 

NTF/sykehjelpsordningen for tannleger har 
avtale med Villa Sana, Modum bad, bestående av 
kurs og rådgivning for medlemmer som trenger 
å snakke om utfordringer i arbeidsliv eller samliv. 
Reise, opphold og kurs dekkes av sykehjelps-
ordningen. 

Målsetningen er å bidra til å styrke tannlegers 
bevissthet i forhold til yrkesrollen, forebygge 
utbrenthet og fremme tannlegers helse og 
livskvalitet. 

Tilbudet på Villa Sana er for tannleger som 
trenger å snakke om utfordringer i arbeidsliv, 
samliv eller fritid – eller som av andre grunner 
ønsker å arbeide med seg selv og sin livssituasjon
Det er åpent for dagsrådgivninger på Villa Sana 
(Modum bad), i Oslo og i Bergen. Samtalene 
blir gjennomført med 2 meters avstand og gode 
smittevernsrutiner. Med forbehold om endringer 
pga. koronarestriksjoner. 

Det tilbys også telefon- eller videorådgivninger 
på inntil 2,5 t. 

Kurskalender 2021: Uke 23: individuellkurs 
mandag 7/6- onsdag 9/6. 

Tannlegen som ønsker rådgivning tar selv kon-
takt med Villa Sana. 

Henvendelse kan skje per telefon: 32 74 98 83 
eller e-post: villa.sana@modum-bad.no

For mer info se: modum-bad.no 
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Kontaktpersoner  
Hedmark Tannlegeforening

Verv Navn Telefon Epost

Leder Kjersti Høye 95041682 tannlege.hoye@yahoo.no

Nestleder Robert Drosch 95555789 rdrosch@hotmail.com

Infosekretær Åsne V. Kraugerud 

 Søberg 99487104 aasne_90@hotmail.com

Kasserer Eli Brinck 92237640 elibrinck@yahoo.co.uk

Klagenemnd Anders Furuseth 41618770 furuseth@online.no

Klagenemnd Astrid Aas Moen 45209434 astrid@ulvmoen.net

Kollegahjelp Petar Ninkov 40215432 pjerns@hotmail.com

Kurskontakt EunHyun Kim 41222441 dreunhyun@gmail.com

Sekretær Linn-Aurora 

 Haraldstad Pedersen 92209626 linnaurorapedersen@gmail.com

Varamedlem Nicoleta-Corina Miron 46596043 Miron_corina80@yahoo.com

UTV Øyvind G. Ellingsen 97740483 Oivind.g.ellingsen@innlandetfylke.no
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Returadresse: C/o Åsne V. Kraugerud Søberg, Kristian Bakkens veg 15 C, 2316 Hamar

Med ønske 
om en riktig 
God påske!


