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NTF skal arbeide for medlemmenes faglige og økonomiske interesser, samt gode
kollegiale forhold. Foreningen skal også arbeide for at odontologisk utdanning
og forskning skal legge grunnlaget for tannlegenes faglige kompetanse, samt
at hele befolkningen skal dra nytte av en god tannhelsetjeneste.
NTFs virksomhet deles inn i tre hovedområder:
1. Medlemsrettet arbeid
2. Samfunnsrettet arbeid
3. Organisasjonsmessige forhold
NTF har 21 lokalforeninger, 7 spesialistforeninger og 1 studentforening
Vår visjon:

Dyktige og tilfredse medlemmer med fornøyde pasienter i en befolkning med
god oral helse.

www.tannlegeforeningen.no

Litt av et år!
2020 har blitt beskrevet med mange ord. Pandemiens år. Annus horribilis. Annerledesåret. Året da Norge stengte ned. Ikke siden
2. verdenskrig hadde vi opplevd maken. NTF måtte utsette, avlyse og gjøre om på det meste av aktiviteter, konsentrere innsatsen
om oppgaver vi egentlig ikke var forberedt på og besvare spørsmål vi aldri hadde trodd skulle dukke opp – men som vi måtte finne
svarene på litt faderlig fort!

Foto: Kristin Aksnes

Da nasjonen «gikk i svart» i mars ble det NTFs oppgave å bistå medlemmer i alle kategorier og type virksomheter med mest mulig
konkret informasjon om hvordan de skulle forholde seg. Organisasjonen snudde seg på hælen og grep tak i utfordringene på en måte
og i et tempo som nesten ikke var til å tro. Ikke minst gjaldt det NTFs sekretariat, som i løpet av timer måtte legge om og rigge til en
nærmest døgnkontinuerlig tjeneste som kunne ta imot spørsmål innen så vel faglige spørsmål om smittevern som juridiske spørsmål
om nedstengning og permittering, kompensasjons- og støtteordninger. Og sekretariatet bestod prøven med glans!

Også NTFs styrende organer, våre lokal- og spesialistforeninger ble stilt overfor store utfordringer. Det ble utøvet mye godt fagpolitisk håndverk i 2020, med
tett kontakt mot myndigheter både sentralt og lokalt, for å sikre at også tannlegenes interesser ble ivaretatt gjennom alle de bestemmelser og ordninger som
ble iverksatt. Det bør nå ha gått opp for de samme myndighetene at de trenger NTF som en kraftfull og stødig samarbeidspartner for å opprettholde en samlet
helsetjeneste av høy kvalitet. Det er viktig for pasientene. Det er viktig for samfunnet.
Med vennlig hilsen
Det var i sannhet litt av et år. NTF leverte da det gjaldt som mest. Det er vi stolte av.
Morten Harry Rolstad, Generalsekretær NTF

NTFs sekretariat
GENERALSEKRETÆR
Morten Harry Rolstad

TIDENDE
5 medarbeidere
(2 i 20% stilling)
ORGANISASJONSSJEF

FAG &
KOMMUNIKASJON
6 medarbeidere

JUS &
ARBEIDSLIV
6 medarbeidere

ØKONOMI &
ADMINISTRASJON
7 medarbeidere

Inn i pensjonistenes rekker
Etter over 18 år i NTF gikk økonomisjef
Wenche Stavik av med pensjon ved utgangen av 2020.
Stillingen som økonomisjef ble tatt over
av Cecilie Ø. Gjerdene i 2019, og Wenche
har det siste året jobbet som seniorrådgiver i sekretariatet.
Tusen takk for mange fine år i NTF!
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NTFs tillitsvalgte												2020 - 2021
HOVEDSTYRE
President
Visepresident
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Leder SF
Leder SNU

KONTROLLKOMITÉ
Camilla Hansen Steinum
Heming Olsen-Bergem
Ingvild Nyquist Borgeraas
Terje Fredriksen
Linn Katariina Henriksen
Ellen Holmemo
Line Christiansen Holtan
Farshad Alamdari
Ralf B. Husebø

ETIKKRÅD
Leder		
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem

Morten Klepp
Line B. Pedersen
Mariann Saanum Hauge
Anja Michaelis
Karen Knudsen Reinholtsen

FAG- OG ETTERUTDANNINGSUTVALG
Leder		
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem
UiT		
UiB		
UiO		

Elisabet Jonsson
Sverre Aukland
Kristin M. Kolltveit
Arne-Olav Lund
Jie Yuan Wu
Qalbi Khan
Kristin S Klock
Ulf Harald Riis
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NTFs hovedstyre.

Foto: Kristin Aksnes

SENTRALT NÆRINGSUTVALG (SNU)
Leder		
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem

Ralf B. Husebø
Anne Kristine Solheim
Bård Anders Hagen
Cecilie Bottolfsen Heistein
Jon Arne Østgård

SENTRALT FORHANDLINGSUTVALG (SF)
Leder		
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem

Farshad Alamdari
Ragnhild Henriksen Løken
Christiane Howlid Dale
Øivind Grønnerud Ellingsen
Birgit Hjorth Kollevold

Leder		
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem

Rolf Terje Alvær
Benedicte Heireth Jørgensen
Niklas Angelus
Sigrid Bruuse Lunding
Bernt Vidar Vagle

VALGKOMITÉ
Leder		
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

Torbjørn Fauske
Arnt Einar Andersen
Atle Hagli
Marianne Horgen
Mette Helen K. Johansen

REDAKSJONSKOMITÉ
Leder		
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem

Jon E. Dahl
Malin Jonsson
Anders Godberg
Kristin S Klock
Anne Rønneberg

SENTRAL ANKENEMND KLAGESAKER
Medlem
Medlem

Anne Marte Frestad Andersen
Magne Granmar

ORDFØRERKOLLEGIUM
Ordfører
Varaordfører
NTFs fag- og etterutdanningsutvalg Foto: Kristin Aksnes

Ranveig Roberg
Gunnar Amundsen

Medlemstall NTF
Diagramtittel

NTF Student
DIAGRAMTITTEL
1

2

3

Nøkkeltall økonomi

2019

4

5%
5%

81

584

7%

1497

740

190

2020

Inntekter 2020: totalt 66,4 mill.*

2%
6%

Medlemskontingent - kr 41 950 000 (ca. 63%)

9%

231
114

34%

128

20%

3488

Kurs- og konf. inntekter - kr 13 360 000 (ca. 20%)
Annonseinntekter - kr 5 285 000 (ca. 9 %)
Salg abonnementer - kr 4 270 000 (ca. 6%)

183

Andre inntekter og bidrag - kr 1 535 000 (ca. 2%)

Medlemmer per 31. 12. 2020
Totalt 6661 medlemmer
1

2

3

4

5

6

7

Yrkesaktive priv. sektor (3488)
Yrkesaktive off. sektor (1497)
Studenter (584)
Pensjonister (740)
Spesialistutdanning (231)

49%

63%

Totalt 583 medlemmer

Inntekter 2019: 82,8 mill.

Universitetet i Bergen (190)
Universitetet i Oslo (183)

Utgifter 2020: totalt 67,45 mill.*

Universitetet i Tromsø (128)
Utenlandsstudenter (81)

2019

Tillitsvalgte og organer** - kr 11 500 000 ( ca. 17% )

10%
4%

Andre (passive, uføre m.m.) (114)

13%

57% kvinner
Diagramtittel

75 % kvinner
Diagramtittel

43% menn

25 % menn

2020

11%
5%

16%

11%

15%
16%

Sekretariatets stab, inkl. IT-systemer,
lokaler & felleskostnader - kr 15 150 000 (ca. 22%)
Juridisk rådgivning og akt. - kr 13 500 000 (ca. 20%)
Kurs , symposier og fag - kr. 10 300 000 (ca. 15%)
NTFs Landsmøte - kr 5 900 000 (ca. 9%)

20%

25 %

TSE - kr 3 450 000 (ca. 5%)
19%

43 %

22%

57 %
75 %

NTFs Tidende - kr 7 650 000 (ca. 11%)

Utgifter 2019: totalt 82,64 mill.
21%

17%

* Tall for 2020 er estimater
** Hovedstyre, råd, utvalg, komiteer, representantskap,
tillitsvalgte, Akademikerne, CED, FDI m.m.
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Den norske tannlegeforenings Tidende
Tidende er et fagfellevurdert vitenskapelig tidsskrift, og
medlemsblad for NTF. Tidende redigeres etter Redaktørplakaten, følger anbefalingene fra International Committee of
Medical Journal Editors (ICMJE), og er medlem av Fagpressen
og Tidsskriftforeningen.

Tidende 2020
Opplag: 7 100
(gjennomsnittlig)

Tidende markerte 130 år i annerledesåret 2020

11 utgivelser
Totalt 1112 sider

Tidende merket en nedgang i annonseomsetningen våren 2020, som følge av koronasituasjonen. Omsetningen tok
seg opp igjen høsten 2020. Tidende søkte kompensasjon for omsetningstapet, men oppnådde ikke å motta slik kompensasjon.

24 vitenskapelige artiker
12 kasuistikker
6 doktorgradsomtaler

Stofftilgangen har vært stabil gjennom året. Det ble publisert originale vitenskapelige artikler om temaer aktualisert
av covid-19. To artikler om aerosoler er siden sekundærpublisert i både Danmark og Sverige.
Som følge av koronasituasjonen ble det planlagte nordiske redaktørmøtet i København avlyst i april. Likeledes møtet
med redaksjonsrådet i mars. Møtet med redaksjonskomiteen ble avholdt digitalt i juni. Redaksjonsmøter med vitenskapelige redaktører har foregått digitalt og jevnlig, som ellers også er normalsituasjonen.
I Tidendes 130. årgang vedtok Stortinget to viktige ting for fagpressen – medieansvarsloven og digitalt momsfritak.
Medieansvarsloven sidestiller alle redaktørstyrte norske medier. Sammen med stortingsvedtaket om momsfritak for
digital dybdejournalistikk oppheves skillet som har vært mellom dagspresse og fagpresse. Mediene plikter å ha en
redaktør, og den redaksjonelle uavhengigheten lovfestes for både eiere og redaktører, slik at leserne skal være trygge
på at redaktørene ikke er styrt av eierne i de daglige redaksjonelle valg.

Tidendeprisen 2020
Tidende deler hvert år ut en pris under åpningen av NTFs landsmøte, vekselvis og hvert annet år til henholdsvis
beste oversiktsartikkel og beste kasuistikk. I 2020 gikk prisen til Terje Sæthre, Dagmar F. Bunæs og Knut N. Leknes
for kasuistikken «Komplikasjon etter frenektomi», publisert i Tidende nr. 9, 2019.
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Terje Sæthre mottar prisen på vegne av
forfatterne

Odontopod
NTF lanserte i april 2020 sin egen podcast - Odontopoden
Målet med Odontopoden er å diskutere, opplyse om og sette søkelyset
på saker som er viktige for medlemmene. Tematikk er bl.a.
tannhelsepolitikk, fag og klinikkdrift. NTFs president Camilla Hansen
Steinum er fast gjest.
Totalt ble det publisert 17 episoder i 2020.
Episodene er tilgjengelige på Spotify og Apple Podcasts.

Akademikerne
NTF er medlem av hovedorganisasjonen Akademikerne som består av 13 medlemsforeninger med over 200 000 medlemmer.
Akademikerne forhandler lønn og arbeidsvilkår på vegne av foreningenes medlemmer
i staten, kommunene og i helsesektoren. De jobber også for medlemsforeningenes felles
interesser knyttet til næringsdrivende og akademikere i privat sektor.
Etter 3 perioder og seks år takket Camilla Hansen Steinum for seg som medlem i Akademikernes styre i oktober 2020, men fortsetter som observatør og medlem i valgkomiteen.
Ny medlemsapp - A+ Tannlegeforeningen
Akademikerne Pluss forhandler og følger opp medlemsfordeler på vegne av Akademikernes
medlemsforeninger.
I oktober 2020 kunne NTF og Akademikerne Pluss lansere en nye medlemsapp hvor
medlemmer kan finne all informasjon om medlemsfordeler og -avtaler, samt nyttig
informasjon om NTF.
Appen heter “A+ Tannlegeforeningen” og finnes i App Store og Google Play.
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Overview

Kommunikasjonsarbeid under koronakrisen
Et søk på “korona” på NTFs nettsider ga
ved utgangen av 2020 et resultat på
5 kurs, 20 nettsider, 65 nyheter og 30
nedlastbare dokumenter.

NTFs
nettsted
Users
15,000

10,000

5,000

March 2020

May 2020

July 2020

September 2020

November 2020

Grafen over viser daglig trafikk på NTFs nettsted i løpet av 2020. Gjennomsnittlig hadde www.tannlegeforeningen.no 113.000 sidevisninger og 12.500
brukere i måneden i periodene januar - februar + mai - desember. I månedene mars og april var snittet 442.000
sidevisninger
og 49.000
New Visitor
Returning
Visitor brukere i måneden.
12.
mars var “all time high” med
62.000
brukere på én dag!
Users
New
Users sidevisninger og 12.000
Sessions

201,971

193,446

577,445

Number of Sessions per User

Page Views

Pages/Session

2.86

1,763,836

3.05

I hovedsak har medlemmene blitt bedt om å holde seg oppdatert på informasjonen som kommer fra myndighetene (www.helsedirektoratet.no
25.5%
og www.fhi.no). Vi har likevel opplevd at informasjonsbehovet blant medlemmene til tider har vært enormt, og under kan du lese mer om noen av grepene
og tiltakene som ble gjort for å møte informasjonsbehovet.
Kommunikasjonstiltak

1. Tok i bruk mulighet for “Krisemelding” på nettstedet

74.5%

2. Opprettet egne koronasider under Jus og arbeidsliv, med direkte tilgang
Avg. Session Duration
Bounce Rate
fra forsiden og følgende undersider:
00:02:41
48.61%
- Tannhelsefaglige spørsmål
og råd
- Juridiske råd og informasjon til privatpraktiserende tannleger
- Informasjon til ansatte tannleger
- Pasientinformasjon korona og tannhelse
Language
Sidene
blir løpende oppdatert med de siste råd og retningslinjer,
1.
svarnb-no
på de vanligste spørsmålene, samt relevante nyheter.
nb
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3. en-us

Users

% Users

139,998
38,672
15,724

67.39%
18.62%
7.57%

3. Ekstra bemanning av e-post og telefon fra fag- og jusavdelingen for å svare på innkommende
spørsmål fra medlemmene
4. Informasjonsplakat til venteværelse
Plakaten ble oppdatert i henhold til endringer i myndighetenes anbefalinger
5. Aktiv bruk av NTFs sosiale mediekanaler
(spesielt www.facebook.com/dennorsketannlegeforening)
6. Flere episoder med informasjon om retningslinjer, krisepakker og konsekvenser av koronakrisen i NTFs
nye Odontopod. (Se s. 7 for mer informasjon om Odontopoden)
7. Hyppige utsendelser av nyhetsbrev
På 6 uker (12. mars - 28. april) ble det sendt ut 14 nyhetsbrev, med en gjennomsnittlig åpningsrate på 74%.
Til sammenlikning ble det totalt i 2020 sendt ut 37 nyhetsbrev, med en gjennomsnittlig åpningsrate på 66%.
100%
90%

22.

12.

80%

13.

70%

23.
27.

26.

8.
6.

3.
1.
24.

28.

2.

14.

60%

1.

50%
40%

Uke
1

Uke 12/3
10

28/4

Uke
20

Uke
30

Uke
40

Uke
50
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Krisepakker og medlemsundersøkelser
Krisepakker og medlemsundersøkelser
Pandemien har store økonomiske konsekvenser for norsk næringsliv generelt og for tannhelsetjenesten. I mars 2020 ble det iverksatt strenge restriksjoner på tannbehandling av
smittevernhensyn, og privat sektor mistet store deler av pasientgrunnlaget.
For å dempe virkningene av pandemien og bistå rammede bedrifter lanserte regjeringen
flere krisepakker med tiltak. Virksomheter med stort omsetningsfall kunne søke kompensasjon fra staten til å dekke en andel av sine uunngåelige faste kostnader. I utgangspunktet var ordningen særlig tilpasset bedrifter som var tvunget til å stenge ned all
virksomhet. NTF fikk imidlertid gjennomslag for at også privat tannhelsetjeneste fikk
høyeste mulig dekning i ordningen. Regjeringen styrket også dagpengeordningene og
ordninger for selvstendig næringsdrivende.
Tydelig tilbakemelding fra medlemmene
For å kartlegge konsekvensene av pandemien i tannhelsetjenesten og for NTFs medlemmer ble det gjennomført flere medlemsundersøkelser. Det ble sendt ut totalt fire
undersøkelser til samtlige medlemmer i privat sektor, og to til alle medlemmer i offentlig
sektor.
Privat sektor
I marsundersøkelsen (gjennomført 18.03-20.03) svarte 70 prosent av medlemmene i
privat sektor at de fryktet for fremtiden til sin egen klinikk/arbeidsplass/bedrift som
konsekvens av pandemien. 73 prosent svarte også at de mistet opptil 100 prosent av
inntektsgrunnlaget sitt den første uken etter nedstengningen. 75 prosent av tannlegene
med ansatte oppga at de hadde permittert ansatte.
I aprilundersøkelsen (gjennomført 02.04-04.04) var frykten for arbeidsplassens fremtid
enda større enn i mars. 75 prosent av medlemmene i privat sektor svarte at de fryktet for
fremtiden til sin egen klinikk/arbeidsplass/bedrift som konsekvens av pandemien. Hele
85 prosent svarte at de hadde mistet opp til 100 prosent av inntektsgrunnlaget den siste
uken. 94 prosent av tannlegene med ansatte hadde da permittert ansatte.
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90%
80%
70%
andel respondenter

60%

Mars

Mai

80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%

50%

Ja

40%
30%
20%

Nei

Ja

Nei

Jeg gjorde det, men
situasjonen er bedre nå.

Illustrasjon 2: Frykter du for fremtiden til din egen klinikk/arbeidsplass/bedrift som et resultat av
koronakrisen? (undersøkelsen gjennomført i mars vs undersøkelsen gjennomført i mai)

10%
tapt inntekt

som følge av pandemien. 60 prosent sa at de hadde vært permittert i en
periode siden mars og at de hadde søkt om dagpenger.

andel respondenter

NTFs president Camilla Hansen Steinum sier at foreningen opplevde stor
pågang og tydelig usikkerhet i medlemsmassen i perioden:
- I perioden etter at Norge «stengte ned» og innførte svært strenge restriksjoner, også på tannbehandling, var usikkerheten og bekymringen stor blant
tannlegene. Både den økonomiske situasjonen og ikke minst usikkerheten
rundt pandemien var tung. Vi fikk veldig mange henvendelser til sekretariatet som følge av dette, og undersøkelsen gjenspeiler det, sier Steinum.

opptil 100%

opptil 80%

opptil 60%

opptil 40%

under 20%

Illustrasjon 1: Hvor mye av inntektsgrunnlaget ditt har forsvunnet den siste uka? (april)

Etter at restriksjonene ble lettet på i mai 2020 så man en bedring i situasjonen for tannlegene i privat sektor. I maiundersøkelsen (gjennomført 25.0503.06) var prosentandelen som ga uttrykk for at de fryktet for fremtiden til
egen arbeidsplass grunnet pandemien sunket til 18 prosent. 83 prosent av
tannlegene svarte at de hadde søkt på ordningen. 50 prosent hadde også
søkt på eller mottatt dagpenger av NAV i perioden 12.mars-25.mai.
Desemberundersøkelsen (gjennomført 07.12-14.12) ga svar på situasjonen
i året som helhet. Her oppga 80 prosent av tannlegene i privat sektor at
de i 2020 hadde hatt vesentlig (33 prosent) eller noe lavere (47 prosent)
omsetning i 2020. 87 prosent av tannlegene med ansatte svarte at de
hadde permittert noen av sine ansatte i 2020, mens 90 prosent hadde søkt
på kompensasjonsordningen for foretak med vesentlig omsetningsfall. Men
kun 4 prosent fryktet for fremtiden til sin egen klinikk/arbeidsplass/bedrift

Offentlig sektor
Medlemmene i offentlig sektor ga også klart uttrykk for sin bekymring for
konsekvensene av pandemien. Undersøkelsene ble gjennomført i mai og
desember 2020.
I mai svarte 44 prosent at de fryktet for kvaliteten på det offentlige
tannhelsetilbudet for prioriterte pasientgrupper som følge av økonomiske
konsekvenser av korona. Vi stilte også dette spørsmålet i desember, da differensiert fra 1 (liten grad) til 5 (stor grad av frykt). Gjennomsnittet av svarene
var 2,89. På spørsmål om medlemmene ser at færre oppsøker DOT grunnet
pandemien var gjennomsnittet 2,24 (1 = i liten grad og 5 =i stor grad).
Medlemmene i offentlig sektor rapporterte om permitteringer, men i langt
mindre grad enn i privat sektor. Kun tre prosent av tannlegene i den offentlige tannhelsetjenesten svarte at de har vært eller er permittert.
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Medlemsrådgivning

Høringssvar og annet politisk arbeid

NTFs medlemsrådgivning har som oppdrag å yte individuell og kollektiv
rådgivning, samt juridisk bistand til alle medlemmer i spørsmål knyttet til
yrkesutøvelsen som tannlege.

NTF avga 24 ulike høringssvar i 2020 og deltok i flere høringsmøter på
Stortinget. Her er noen av de viktigste:

NTFs medlemsrådgivning i 2020 ble, som så mye annet av NTFs arbeid,
preget av pandemien og nedstengningen av tannlegevirksomhetene. Normalt
mottar NTFs avdeling for jus og arbeidsliv om lag 200 henvendelser i måneden, i mars og april var antallet over 600.
På tannlegeforeningen.no/korona ble det opprettet sider med juridiske råd
og informasjon til både privatpraktiserende og ansatte tannleger tannleger. Her kunne medlemmene finne den til enhver tid gjeldende informasjonen om bl.a. tilskudds- og kompensasjonsordninger, rettigheter, kriselån,
permitteringer, nedbemanninger og sykemeldinger.
Kollektiv medlemsrådgivning
NTF stiller med foredragsholdere på lokalforeningskurs og gjennomfører
tillitsvalgtsopplæring. Selv om flere av de planlagte kursene og medlemsmøtene ble lagt på is, gjennomførte likevel NTF jurister enkelte fysiske kurs og
holdt også noen digitale foredrag for lokalforeningene i 2020.

• Ny forskrift om legemiddelresepter (15.12.2020)
• Bedre velferdstjenester for barn og unge med behov for et sammensatt tjenestetilbud (28.10.20)
• Endringer i folketrygdloven - krav til direkte oppgjør (30.09.20)
• Stortingsmelding 24 – Lindrende behandling og omsorg (sep. 20)
• Innspill til Helse- og omsorgsdep. om ny e-helselov (11.09.20)
• Nasjonal veileder – “Gode helse- og omsorgstjenester til personer
med utviklingshemming” (11.09.20)
• Krav om samarbeid mellom kommuner og helseforetak (11.09.20)
• Mva på alternativ og kosmetisk behandling og kirurgi (02.08.20)
• Endringer i helsepersonelloven - lisens til helsepersonell (16.06.20)
• Endringer i lov om folketrygd og forskrift om egenandelstak
(20.05.20)
• Autorisasjon og lisens til helsepersonell - EØS-forskriften (29.04.20)
• Grimstadutvalgets NOU (14.02.20)
• Ny e-helselov og endringer i IKT-standardforskriften (15.01.20)

De faste spaltene på foreningssidene i Tidende om “Arbeidsliv”, “Spør
advokaten” og “Snakk om etikk” gikk som normalt gjennom hele 2020.
Lønnsforhandlinger i koronatider
Sekretariatet støtter NTFs tillitsvalgte i gjennomføringen av lønnsforhandlingene i alle tariffområder. Det såkalte frontfaget setter rammene for oppgjørene i offentlig sektor, og da det 13. mars ble det vedtatt at frontfagsforhandlingene ble utsatt til høsten, måtte også forhandlingene i stat,
kommune- og helsesektoren utsettes. Akademikerne kom til enighet i
forhandlingene for både stat, KS og Oslo kommune natt til 15. oktober. De
lokale forhandlingene var så endelig i havn i januar 2021.
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Bilde: Digitalt høringsmøte til Stortingsmelding 24 Lindrende behandling og omsorg. Fra Stortinget.no

2020 - Viktige datoer og hendelser
6. januar		
9. januar		
16. – 18. januar
16. – 17. januar
23. – 24. januar
23. - 24. januar
24. januar		
3. – 7. februar		
6. – 7. februar
13. februar		
25. – 26. februar
5. – 6. mars		
13. mars		
16. april		
20. april		
31. mai 		
4. juni			
22. - 23. juni		
17. september		
14. oktober		
21. oktober		
21. oktober		
27. oktober		
29. – 30. oktober
18. november		
20. november 		
25. november		
7. desember		

Kirsten Ahlsen starter som ny fagsjef i NTF
NTF lanserer nye nettsider
Vestlandsmøtet
Januarkurs
Grunnkurs KS
Topplederseminar Akademikerne
Årsmøte NTF Student
Arbeidslivets klimauke
NOFOBI Vinterseminar
Akademikernes vinterkonferanse
Kurs for nye tillitsvalgte
NTF tariffkonferanse
Ordinær tannbehandling stanses, kun akuttbehandling tillatt
Lansering av Odontopoden
Regjeringen beslutter gradvis gjenåpning av tannhelsetjenesten
Verdens tobakksfrie dag
Forum for tillitsvalgte (digitalt)
Kurs for utenlandsstudenter (digitalt)
Næringspolitisk forum (digitalt)
Verdens kariesfrie dag
Akademikernes høstkonferanse & akademikerprisen (digitalt)
Akademikernes rådsmøte
Ny medlemsapp Akademikerne Pluss lanseres
NTFs landsmøte (digitalt)
European Antibiotic Awareness Day			
CED General Meeting (digitalt)
NTFs ledermøte (digitalt)
Forhandlinger Mønsteravtalen
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Historiens første
digitale landsmøte
2020 ble annerledesåret også når det kom til gjennomføring av NTFs
landsmøte. Vi håpet i det lengste at vi skulle kunne gjennomføre et
fysisk arrangement, men da myndighetene bestemte seg for å videreføre
restriksjonene for antall personer på fysiske arrangementer i august,
innså vi at en tradisjonell dentalutstilling ikke ville bli mulig å gjennomføre. I september ble det klart at også fagprogrammet måtte digitaliseres.
Da var det bare for sekretariatet, fag- og etterutdanningsutvalget og
forelesere å kaste seg rundt og tilrettelegge for et landsmøte i et helt
nytt format. Målet var å lage en innholdsrik og variert digital fagkonferanse og gi medlemmene god mulighet for kompetanseheving, selv om vi
dessverre ikke kunne møtes fysisk. Og alt tyder på at vi lyktes med det!
Arrangement hadde for det første rekordstor påmelding, med over 3200
deltakere, hvorav over 2100 tannleger. Evalueringen viser at selv om
forventingene var høye i forkant (4.17 på en skala fra 1 - 6 hvor 6 er
toppscore), så ble forventningene innfridd (5.04 i snitt), og deltakerne var
svært fornøyd med både den faglige kvaliteten og den tekniske gjennomføringen av landsmøtet. På spørsmålet om helhetsinntrykk fikk arrangementet en snittscore på hele 5.14!
Digitalisering gir nye muligheter
Det viser seg at annerledes kan også være noe positivt. En av de viktigste fordelene var at deltakerne fikk muligheten til å få med seg samtlige
foredrag. De digitale løsningene setter ingen deltakerbegrensning, og
fordi alle foredragene kunne sees i opptak gikk man heller ikke glipp av
noe hvis to interessante foredrag gikk parallelt. Siden deltakerne kunne
få med seg flere foredrag utvidet vi også antall etterutdanningstimer i
NTFs obligatoriske etterutdanningssystem.
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Noen glimt fra landsmøtet 2020 - flere bilder fra arrangementet finner du på NTFs Facebookside

En annen fordel var at medlemmene ikke trengte å ta seg flere dager fri fra
klinikken, og de slapp utgifter med reise og opphold. Torsdagens live-sekvens
med direktesendt pasientbehandling i klinikk hadde heller ikke vært mulig
uten de digitale løsningene. Fra bildene vi mottok på sosiale medier så vi også
at fleksibiliteten gjorde at medlemmene fikk med seg landsmøtet selv om de
var på hytta, på klinikken, hjemme i karantene eller i barselpermisjon – noe
tilbakemeldingene viser at medlemmene satte stor pris på.
Tusen takk!
Så tusen takk til alle dere som deltok og bidro til å gjøre årets landsmøte
til en helt spesiell opplevelse. En stor takk også til alle foredragsholdere og
tillitsvalgte, spesielt fag- og etterutdanningsutvalget, og til vår gode samarbeidspartner NPG som bisto med arrangementet og sørget for en vellykket
gjennomføring!
PS: Selv om digitaliseringen av landsmøtet 2020 ble en suksess krysser vi fremdeles
fingrene og håper at Nordental og NTFs landsmøte 2021 i Bergen kan gjennomføres
på tradisjonell måte. Det sosiale er tross alt svært viktig, og vi vil gjerne møtes!

NTFs etterutdanning

Fakta om NTFs Landsmøte 2020
Dato: 29. - 30. oktober 2020
Sted: Nettbasert (innspilling på Norges Varemesse, Lillestrøm)
24 foredrag, 4 kasuspresentasjoner og 6 studentforedrag
3275 deltakere, hvorav 2111 tannleger
1416 fra offentlig sektor, 1323 fra privat, 377 andre deltakere (studenter,
spesialist- og årskandidater & pensjonister) og 159 gjester (forelesere,
tillitsvalgte og andre inviterte)

Noen glimt fra deltakerne på sosiale medier:

NTFs etterutdanningstilbud 2020
TANK - Tannlegeforeningens nettbaserte kurs
6 obligatoriske kurs + 2 frivillige

TSE - Tannlegeforeningens systematiske etterutdanning
Totalt 352 deltagere fordelt på 7 moduler 2020 (5 vår + 2 høst*)
* 2. samling av modul 10 i Rogaland avholdes våren 2021

NTFs symposium, utenlandskurs og Midnattssolsymposium: Avlyst
Øvrige kurs: 3 januarkurs og 5 webinarer

Nytt lederkurs for tannleger i offentlig og privat sektor
NTF og Handelshøyskolen BI har sammen utviklet et lederkurs som skal
gjøre tannleger til bedre ledere og bidra til gode, lønnsomme og effektive
arbeidsplasser.
Første runde av kurset ble fulltegnet på rekordfart (innen noen få
minutter), og var opprinnelig satt opp med samlinger i april og mai. På
grunn av koronapandemien ble oppstart utsatt til september. Runde to
var planlagt i november/desember, men nye nedstegninger førte til utsettelse. Flere runder vurderes satt opp i 2021.
Kurset består av et digitalt forkurs og to samlinger som går over to dager.
Tema er lederutfordringer, introduksjon til effektiv ledelse, ledelsesbegreper og team – og mestringsledelse.
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Vi står sammen for god oral helse!
Haakon VIIs gt 6, 0161 Vika

I

Tlf: 22 54 74 00

I

post@tannlegeforeningen.no

www.tannlegeforeningen.no
@dennorsketannlegeforening

