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Kjære medlemmer, 

 

I årets første utgaver av Tidende er sosiale tannhelseforskjeller tema. Dette er noe som til stadighet blir tatt opp av 

NTF. Og som til stadighet blir tatt opp når det er stortingsvalg.  

NTFs mantra har hele tiden vært at tredjepartsfinansiering skal gå til dem som trenger det mest- millioner til dem som 

trenger det isteden for milliarder til alle. Mange pasienter har fått tredjepartsfinansiering via Helfo, og mange 

pasienter i regi av DOT. Allikevel er det fremdeles noen pasienter som ikke får økonomisk støtte som burde ha fått det. 

NTF har derfor blant annet kommet med innspill om at pasients dårlige økonomi skal være et innslagspunkt. Godt 

tenkt, mener vi i NTTFs styre, det gjenstår å definere kriterier for dårlig økonomi nærmere. En stor pasientgruppe som 

per idag burde fått hjelp fra det offentlige er de pasienter som faller inn under TOO- ordningen. Her er det en 

dessverre uakseptabel lang ventetid på ca 2 år til disse pasienter kommer inn til førstegangskonsultasjon. Når man 

tenker på at denne pasientgruppen veldig ofte venter i det lengste med å oppsøke tannlegen og når dem da tar 

kontakt, så står de akutte problemene i kø- da er to år for lenge å vente. 

De fleste av oss tilbyr betalingsordning til pasienter med dårlig råd. Dessverre avbestiller disse pasienter sine timer alt 

for ofte før de er ferdigbehandlet selv om de får tilbudt betalingsordning. Så pasients økonomi er antageligvis ikke den 

eneste årsaken til at disse har dårlig tannhelse. I den tiden pasienter fikk refusjon etter punkt 14 for tannlegeskrekk så 

tenker jeg de fleste av oss kunne observere at dårlig tannhelse var bare en av mange ting som var i ulage. Nå 

behandles disse pasienter innenfor TOO-ordningen, der det som nevnt er for lang ventetid. 

Var pasientene generelt noe mere takknemlig før, når det var enorm tannlegemangel, når det ikke var så enkelt å finne 

seg en tannlege og få akutt behandlingstime? Her tenker jeg at det passer inn å nevne at antallet NPE-saker over hele 

landet stiger fra år til år. Og det til tross for at tannhelsen generelt er blitt bedre fra år til år. Noen av oss har dessverre 

hatt den ubehagelige opplevelsen over å ha mottatt et brev fra NPE, de fleste har på den andre siden da hatt den 

gledelige opplevelsen over å ha fått medhold og pasientklage blitt avvist. De fleste klager blir jo faktisk avvist. En 

gjenganger blant disse klagere ser ofte ut til å være stort tannbehandlingsbehov og dårlig råd. Det er jo tross alt 

pasienter der det en gang i tiden forelå gjensidig tillit, som plutselig er borte. Da kan forklaringen være dårlig råd. Eller 

uetisk opptreden av den nye tannlegen som pasient går til. Eller begge deler. Eller nett-troll og sosiale medier. Vi alle 

er mennesker av kjøtt og blod, med en sjel, som helst ikke vil oppleve en pasientklage. Jeg mener at det også er i vårt 

eget interesse at pasienter med dårlig råd faktisk får hjelp fra det offentlige til tannbehandling. Og at det ikke er for 

mange tannleger. Det hadde vært interessant å vite hvor mye pasientklager det er i land med andre 

refusjonsordninger enn i Norge til vanlig tannbehandling, som f eks England, Tyskland, Danmark eller Sverige. Klager 

pasienter mindre når dem betaler mindre til vanlig tannbehandling som fyllingsterapi, enkel kirurgi og endo? Jeg vet 

ikke svaret, men det hadde kanskje vært verdt å sett på klagestatistikker fra andre land. 

I hvert fall er det en uheldig situasjon med at det stadig blir dyrere å drive tannlegekontor, veldig mange kostnader er 

IT-relatert, og det nærmest ikke er mulig å øke prisene. Når man ser hvor lite mat, underholdningselektronikk, klær 

eller idrettsutstyr koster (uten at det kan sammenlignes med tannhelsetjenester), er det ikke rart at tannbehandling 

blir oppfattet som dyrt selv om vi argumenterer med at det er dyrt å drive tannlegekontor.  

På den andre siden overstiger årlige frisørkostnader eller veterinærkostnader for katta eller bikkja for mange pasienter 

de årlige tannlegeutgiftene uten at man i media hører folk klage over frisør- eller veterinærpriser. Hva er det som er så 

spesielt med tannhelseutgiftene? 

 

Forsøk på konklusjon: TOO-ordningen må forbedres signifikant- her er det de svakeste pasientgruppene som må vente 

i flere smertefulle måneder/ år på nødvendig tannbehandling. Ikke bra. NTFs forslag om eget innslagspunkt økonomi i 

Helfo-ordningen støttes. I tillegg så er det i mellomtiden kommit flere fornuftige tannhelseforsikringer på markedet, 

som har vist seg å fungere godt i praksis. Med disse forsikringer tar pasientene selv ansvar for egne tenner. En etter 
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min forståelse helt grei tannhelseforsikring for to personer ligger på litt i underkant av 150,- per person per måned; 

altså omtrent det hva netflix eller hbo eller lignende streamingtjenester koster per måned... 

 

En siste ting: nå begynner tannhelsesekretærutdanningen i regi av NAV å komme i gang. Takk for alle positive 

tilbakemeldinger fra dere som tilbyr klinikkplass for jobbsmak, det var mange. Det er mange sterke kandidater som har 

søkt plass til tannhelsesekretærprosjektet, faktisk flere enn det var plass til.  

 

God lesing, 

Niklas Angelus, leder i Nord Trøndelag TF 
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Årsregnskap NTTF 
2020 

Budsjett 
2019 

Regnskap 
2019 

Budsjett 
2020 

Regnskap 
2020 

Inntekter     

Medlemskontigent  106 800 94 500  98 900 

Viderefakturering 
overnatting hotell 

    

Kurs- og konferanse 
inntekter 

80 000 107 350   

Fremleie inntekter utstiller 45 000 12 000   

Bidrag     

Sum salgsinntekter 231 800 213 850 0 98 900 

Godtgjørelser tillitsvalgt     

Godtgjørelse tillitsvalgte 
inkl arb. Avgift 

44 000 21 979   

Godtgjørelser 
tiilitsvalgte inkl.ver 
avgift arb. gi 

44 000 21 979 0 0 

Driftskostnader     

Økonomisk 
regnskapbistand NTF 

23 180 11 813  4 122 

Honorarer 
foredragsholdere 

75 000 50 926   

Lisenser 
regnskapsprogram 

2 650 2 677  4 758 

Kontorrekvista     

Kurs og møter 44 000 53 220   

Elektronisk 
kommunikasjon og porto 

    

Reiser 9 500 10 766   

Opphold 15 000    

Sosiale arrangementer 10 000 19 085   

Kontingenter 250 250  300 

Bidrag og gaver 1 200    

Diverse kostnader inkl. 
gebyrer til Deltager.no 

525 5 623  626 

Tap på fordringer     

Andre driftskostnader 181 305 154 360 0 9 806 

Totale driftskostnader 225 305 176 339 0 9 806 

Driftsresultat 6 495 37 511 0 89 094 

Finans     

Finansinntekter  153  67 

Finanskostnader  218  0 

Finansresultat 0 -65 0 67 

Ekstraordinære 
poster 

23 180 11 878 0 4 055 

Ekstraordinære poster     

Ekstraordinær inntekt    104 817 

Finansresultat 0 0 0 104 817 

Ordinært resultat 6 495 37 446 0 193 978 
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Resultatrapport    

    

Nord-Trøndelag 
Tannlegeforening 

   

    

(2020)    

    

Resultat (2020)    

Regnskapskonto 2020 2019  

  Periode Endring 

Driftsresultat    
    

   Driftsinntekter    

      Salgsinntekter    

         3105 Utstillere på kurs  12000 -12000 

         3121 Medlemskontingent  58600 -58600 

         3200 Utstillere Stiklestad 
2016 

 63850 -63850 

         3201 Ordinær 
medlemskontingent 

98900 35900 63000 

         3202 Kurs og konferanse  107350 -107350 

         3299 Motkonto salgsinntekt, 
utenfor avgiftsområdet 

 -63850 63850 

      Salgsinntekter 98900 213850 -114950 

   Driftsinntekter 98900 213850 -114950 

   Driftskostnader    

      Lønnskostnad    

         5000 Lønn til ansatte  19376 -19376 

         5330 Godtgjørelse til styre- 
og bedriftsforsamling 

 19972 -19972 

         5400 Arbeidsgiveravgift  2007 -2007 

      Lønnskostnad  41355 -41355 

      Annen driftskostnad    

         6420 Leie datasystemer 728  728 

         6490 Annen leiekostnad  5000 -5000 

         6705 Honorar regnskap 4122 11812 -7690 

         6770 Honorar selvstendig 
næringsdrivende 

 20000 -20000 

         6790 Annen fremmed 
tjeneste 

 11550 -11550 

         6810 Data/EDB-kostnad 4030 2677 1353 

         6867 Kostnader kurs, 
konferanser og møter 

 48220 -48220 

         7140 Reisekostnad, ikke 
oppgavepliktig 

 10766 -10766 

         7361 Sosiale arrangementer  19085 -19085 

         7401 Kontingent, Norsk 
odontologihistorisk forening 

300 250 50 

         7620 Kostnad ved 
varemerke o.l. 

 1000 -1000 

         7740 Øredifferanser  -1 1 

         7770 Bank- og kortgebyrer 626 540 86 
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         7779 Andre gebyrer  4084 -4084 

      Annen driftskostnad 9806 134984 -125179 

   Driftskostnader 9806 176339 -166533 

Driftsresultat 89094 37511 51583 

Finansinntekter og 
finanskostnader 

   

    
   Finansinntekter    

      Annen finansinntekt    

         8050 Annen renteinntekt 67 153 -86 

      Annen finansinntekt 67 153 -86 

   Finansinntekter 67 153 -86 

   Finanskostnader    

      Annen finanskostnad    

         8150 Annen rentekostnad  218 -218 

      Annen finanskostnad  218 -218 

   Finanskostnader  218 -218 

Netto finansresultat 67 -65 132 

Ordinært resultat før 
skattekostnad 

89161 37446 51716 

Ordinært resultat 89161 37446 51716 

Ekstraordinære poster    
    

   8400 Ekstraordinær inntekt 104817  104817 

Ekstraordinære poster 104817  104817 

Årsresultat 193978 37446 156533 

Overføringer    
    

   8800 Årsresultat  37446 -37446 

Sum overføringer  37446 -37446 
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Digitalt møte 09.02.2021 
 

Mva på kosmetisk behandling: hensikten er at rent kosmetisk behandling skal mva-belegges, som f eks botox og filler; 

når det gjelder bleking er det viktig med journalføring, har man diagnose og årsak så ser NTF ikke noe grunn til at det 

skal være mva på bleking; mva fra og med omsetning på over 50000,- NOK for kosmetisk behandling 

Begrunnelse kan også være psykososialt, f eks hvis pasient opplever noe som skjemmende 

Vanlig tannbehandling faller ikke inn under mva 

 

Vaksinering: utfordringen er at det er kommunene som har ansvar for vaksineringen, kommunen har i utgangspunktet 

ikke noe med tannhelsetjenesten å gjøre; enkelte steder er det dialog med fylkeskommunene, enkelte steder ikke 

NTF har tatt kontakt med KS for å hjelpe kommunene; problemet er at det ikke finnes lister over helsepersonell; NTF 

har ikke lov å levere ut medlemslister 

 

Tannleger er helsepersonell, det er fhi veldig tydelig på; det er oppstått missforståelse fordi fhi har publisert et 

eksempelark der tannhelsetjenesten ikke er med og enkelte kommuner tar utgangspunkt i eksempelarket 

 

Kommuner har ansvar for vaksine, Fylkestannlegen har ansvar for å ha oversikt over tannhelsepersonell 

 

I enkelte regioner ligger DOT veldig langt etter med å kalle inn prioritert klientell 

 

OEU: planlagte obligatoriske kurs i toårsperioden blir sannsynligvis trygd og smittevern; foreløpig planlegges vanlig 

landsmøte 

 

 

Referent: Niklas Angelus 
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Hei igjen, 

 

Ville bare høre om det er noe nytt rundt problematikken rundt elektronisk samhandling og e-resept? Hvordan er det 

mulig at Nextsys Dental offentlig får til e-resept siden 2018, og Opus og Nextsys ikke får det til selv om vi har 

måttet ha helsenett i over 10 år nå og betalt høye avgifter for helsenett? Kan ikke bare en IT-kyndig brette opp 

armene å ordne dette? Kan man ikke innhente ekstern hjelp fra store IT-selskaper? 

For noen dager siden sendte jeg mail om en pasient der jeg ufrivillig ble til nært sagt telefonselger med å ringe til 

legevakt, fastlege, legevakt og atter en gang fastlege fordi det ikke eksisterer elektronisk kommunikasjon mellom 

tannlege og sykehus, der det tok meg rundt 40 minutter av min arbeidstid å få inn pasient på sykehus for akutthjelp 

isteden for to minutter det hadde tatt å skrive en elektronisk henvisning, som i skrivende stund enda ikke er på 

plass. Hvor lenge skal vi tannleger ha det sånn? 

 

Mvh 

Niklas Angelus 

 

Hei, 

 

Jeg har sjekket status med Norsk Helsenett i dag og tilbakemeldingen derfra er følgende: 

Opus har fått godkjent sin akseptansetest hos NHN. Dette betyr at NHN har sikkerhetsgodkjent måten Opus ønsker 

å integrere e-resept i sin software. Nextsys (Unident) har de ingen oppføringer i forhold til . Dentica var i kontakt 

med NHN før jul for å undersøke hvordan prosessen for godkjenning foregår. 

For Opus er neste steg er nå en pilotutprøving med noen få eksisterende kunder av Opus. Disse skal ha fått tilgang 

til en egen versjon av Opus med e-resept. Etter at klinikkene har brukt e-resept i en periode vil det hos NHN bli 

foretatt en gjennomgang av bruken for å se at funksjonen fungerer uten feil og eventuelle sikkerhetsrisikoer. Etter 

godkjent pilottest står Opus fritt til å sende ut en versjon av sin software med e-resept til alle sine kunder. 

 

Når det gjelder tjenester og medlemsavgift til NHN er dette et tema som løpende tas opp i dialogmøter mellom NTF 

og NHN .Vi er kjent med at grunnlaget for beregning av medlemsavgift er til diskusjon i NHN, og NTF følger opp 

denne saken. 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Web:       www.tannlegeforeningen.no 

 

 

  

https://deref-gmx.net/mail/client/133hBzhMWE8/dereferrer/?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.tannlegeforeningen.no
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Hei, 
 
Per idag er det en ganske tungvint måte å sende epost til lokalforrningens medlemmer ved hjelp av 
NTFs portal med registrerte medlemmer. Man må kopiere hvert enkelt lokalforeningsmedlem inn i 
en excel-fil for å etterpå sende det til mottakerne. 
Går det ikke an å lage en form for shortcut der man krysser av ‘Send til alle medlemmer i Nord 
Trøndelag TF’ og så fikser et program resten? Man kan si at det tar jo ikke så lang tid å sende det 
på tungvint-måten, men vi tillitsvalgte som gjør disse ting frivillig i vår fritid blir noe oppgitt over den 
type hindringer. Det må jo være mulig å løse denne IT-utfordringen. 
 
Mvh 
Niklas Angelus 

 
Hei Niklas, 
Beklager at dette tok litt tid, men vi har nå fått svar fra Intility. 
  
De sier at «det er en del begrensninger i Exchange for utsendelser. Det er mulig å sette opp 

distribusjonslister for de ulike lokalforeningene der man legger inn medlemmene for hver lokalforening, 

man får da en e-postgruppe man kan sende til som eksempelvis består av medlemmene i en 

lokalforening.» Dette kan opprettes via Intility Portalen, alternativt er det muligens noe Intility kan 

gjøre. 

Videre skriver Intility at et annet alternativ er å ta i bruk en tredjepartstjeneste som kan sende ut store 

mengder e-post. Eksempler på leverandører av slike tjenester er Mailchimp, HubSpot og SendGrid, men 

Intility har ikke tilstrekkelig erfaring med disse tjenestene til å kunne komme med noen konkrete 

anbefalinger. 

Vi bruker ikke noen av disse tjenestene, og kan derfor heller ikke komme med noen anbefaling på hva 

som evt egner seg best. 

Som du ser har ikke Intility forslag til en enkel og god løsning. I forhold til løsningsforslaget ditt er det 

nok distribusjonslisten i Exchange som er det som ligner mest, men med tanke på at epostadressene må 

legges inn manuelt og distribusjonslisten må endres hver gang det er endringer i medlemsbasen, er det 

nok en løsning som krever mye administrasjon. 
  
Mvh 
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Hei igjen, 
 
Takk for svar. Grunn til at jeg spør er fordi det en periode var veldig mye snakk rundt SNOMED i 
tannhelsetjenesten, og plutselig hører man så godt som ingenting. Det var igjen et innlegg i 
LinkedIn fra Direktoratet for e-helse, denne gangen rundt SNOMED og allmennhelsetjenesten, og 
enda en gang er tannhelse ikke nevnt. Som Nextsys-bruker håper jeg at også Nextsys kommer på 
banen med SNOMED. 
 
Mvh 
Niklas Angelus 

 
 
 
Hei, 
  
NTF har dessverre ingen oversikt over hvilke planer EPJ leverandørene har mht. implementering av 
SNOMED CT i journalsystemene. 
SNOMED CT er oversatt og tilrettelagt for tannhelse og ble brukt i den siste HUNT undersøkelsen. 
Opus ble benyttet som EPJ system for tannhelsedelen i HUNT. 
Nextsys offentlig versjon har meddelt at det kan implementeres i deres journalsystem og hva gjelder 
Dentica og Nextsys ( Unident) har vi ingen opplysninger. 
  
  
Med vennlig hilsen 
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Hei 

 

Etter å ha lest artikkelen "Tverrfaglig behandling for pasienter med psykiske helseutfordringer" i siste utgave 

av Tidende 2020, sitter jeg igjen med to konklusjoner: det var viktig for pasientene å ha følge av psykiatrisk 

sykepleier og det var viktig at samme tannlege behandlet pasientene. Tannlegen måtte være respektfull 

overfor pasienten og opptre med positiv nysjerrighet. Om jeg forsto artikkelen rett så ble disse pasienter 

behandlet på DOT. 

Denne pasientgruppen faller ofte inn og ut av diverse ordninger som kommer og går, det er nærmest umulig 

for pasientene (og ofte også tannlegen) å vite om de nå har krav på fri behandling innen DOT, TOO eller har 

krav på en eller annen Helfo-refusjon. Pasienten kan falle inn under rusomsorg, en gang i tiden fantes det et 

prosjekt som hette FUTT, og de kan falle inn under et annet punkt. Eller ikke. 

Vi har forstått det sånn at TOO ikke har kapasitet å behandle alle pasienter som muligens har krav på 

behandling i deres regi. Jeg har i egen hverdag opplevd at pasientene ønsker å gå til meg selv om jeg på faglig 

grunnlag har informert om og anbefalt TOO-ordningen og at det ikke er noen offentlig støtte dersom de 

ønsker å gå til meg. Noen klarer å fullføre behandlingen, noen møter opp en stund til behandling for å etterpå 

ikke møte opp. 

Her tenker jeg at det er på høy tid med en forenkling. Når nå artikkelen poengterer viktigheten av en 

psykiatrisk sykepleier som støtteperson og at pasienten får gå til samme tannlege: er det ikke mulig å få til EN 

ordning med offentlig støtte, der denne pasientgruppen fortrinnsvis kan gå til egen tannlege (offentlig eller 

privat) i følge med en psykiatrisk sykepleier? 

 

Mvh 

Niklas Angelus, leder i Nord Trøndelag TF 
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