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Camilla er tilbake! 

Etter ti år som president gikk Camilla Hansen Steinum 
av ved årsskiftet 2021/2022. Det var med stor glede 
NTF kunne ønske henne velkommen tilbake bare noen 
knappe måneder senere – denne gangen som ansatt i 
sekretariatet i 60 prosent stilling som spesialrådgiver. 
Ansettelsen var et viktig bidrag i å styrke sekretariatets 
kapasitet på det tannhelsepolitiske området og øke den 
odontologiske fagkompetansen.

Ny senior rådgiver – Harry-Sam Selikowitz

Harry-Sam Selikowitz har i en årrekke representert 
NTF både i verdens tannlegeorganisasjon FDI og i CED 
- Council of European Dentists. 1. februar ble han 
ansatt i NTFs sekretariat i en 20 prosent stilling med 
oppgaver knyttet til samfunnsodontologi, folkehelse og 
ikke-smittsomme sykdommer, samt NTFs fagkomité for 
antibiotikabruk og smittevern.

Wenche Tallås Kjernsval

September 2022 startet Wenche som 
ny økonomi- og regnskapskonsulent i 
sekretariatet. Hun kommer fra en stilling som regnskaps- 
konsulent i Nippon Gases AS og har før det jobbet 20 
år i byggebransjen med økonomi, regnskap og HR. Vi er 
veldig fornøyde med at vi har fått Wenche om bord og 
ønsker henne hjertelig velkommen til NTF!

Foto: privat
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NTFs leiekontrakt i Haakon VIIs gate 6 utløp i oktober 2022. I god tid begynte vi arbeidet med å vurdere hvor foreningen skulle holde 
hus i fremtiden. Valget falt på 5. etasje i Legenes Hus på Christiania Torv i Oslo sentrum. 1. mars 2022 overtok vi de nye lokalene, og 
to uker senere var vi innflyttet. 

Siden da har mange medlemmer og tillitsvalgte vært innom. Inntrykket er at alle er like fornøyde med resultatet som de ansatte. 
Eventuelle bekymringer over at NTF skulle bli en slags «lillebror» i det nye samboerskapet har vist seg å være fullstendig ubegrunnet. 
Nærheten til Legeforeningen er tvert imot være både nyttig og utviklende – for begge parter. Sammen er vi mer enn vi er hver for 
oss! Dette bygger vi videre på, til medlemmenes beste, mens vi er med på å utvikle fremtidens tannhelsetjeneste!

Nye tider – i nye lokaler

Morten Harry Rolstad, Generalsekretær NTF Foto: Kristin Aksnes

2022 ble året hvor Regjeringen Støre oppnevnte Tannhelseutvalget og statsråd Kjerkol underskrev på WHOs resolusjon om oral global helsestrategi. Begge 
deler handler om en helhetlig gjennomgang av tannhelsetjenesten og en integrering av munnhelse med øvrig helse. Én person –én helse – ett helhetlig helse- 
tilbud. Munnen tilbake i kroppen. 

Utvalget skal levere sin utredning i juni 2024, men politikken er dynamisk. Det har vi fått se etter at stortingsflertallet bestående av Regjeringen og SV samtidig 
med at utvalget arbeider, har bevilget penger over rammen til fylkeskommunene til rabattert tannbehandling først for aldersgruppen 21-22 år, som utvides 
til 26 år fra 2023. Dette gjør de mot alle faglige anbefalinger og til store protester fra NTF. 

Foto: Kristin Aksnes

 

Heming Olsen-Bergem, President NTF

2022 har også vært preget av krig, både i og utenfor Europa, og vi har vært vitne til borgerkriger og voldsomme overgrep.  Jeg vil 
gjerne få uttrykke medfølelse til alle de som har blitt berørt av dette, og jeg vil rette en stor takk til alle kollegaer som viser omsorg 
og som bryr seg. Personlig ga det håp å se den russiske og den ukrainske tannlegedelegasjonen i samtale under FDIs årsmøte i 
Geneve. Dialog er en viktig nøkkel til fred.

Jeg vil takke alle tannleger, alle tillitsvalgte og våre samarbeidspartnere for den gode dialogen vi har hatt i 2022. Jeg har stor tro på 
at samhandling og samarbeid vil føre oss fremover til en bedre tannhelsetjeneste for alle munnhelsearbeidere og for våre pasienter.

Endringsåret 2022
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HOVEDSTYRE

President  Heming Olsen-Bergem
Visepresident Ralf B. Husebø
Medlem  Ingvild Nyquist Borgeraas 
Medlem Linn Katariina Henriksen
Medlem  Ellen Holmemo
Medlem Line Christiansen Holtan 
Medlem  Ellen Cathrine Mork-Knutsen
Leder SF Farshad Alamdari
Leder SNU Terje Fredriksen
 
ETIKKRÅD

Leder  Line B. Pedersen
Nestleder Mariann Saanum Hauge
Medlem Anja Michaelis
Medlem Leif-Henrik Borge Olsen
Medlem Karen Knudsen Reinholtsen

FAG- OG ETTERUTDANNINGSUTVALG

Leder  Elisabet Jonsson
Nestleder Sverre Aukland
Medlem Kristin M. Kolltveit
Medlem Arne-Olav Lund
Medlem Jie Yuan Wu 
UiO  Qalbi Khan
UiB  Gunhild V. Strand
UiT  Sigbjørn Løes

NTFs hovedstyre, november 2022                              

KONTROLLKOMITÉ

Leder  Benedicte Heireth Jørgensen
Nestleder Jørn Andre Jørgensen
Medlem Niklas Angelus
Medlem Sigrid Bruuse Lunding
Medlem Bernt Vidar Vagle

VALGKOMITÉ

Leder  Arnt Einar Andersen
Medlem Atle Hagli
Medlem Marianne Horgen
Medlem Mette Helen K. Johansen
Medlem Per Fredrik Valle

REDAKSJONSKOMITÉ

Leder  Malin Jonsson
Nestleder Anne Rønneberg
Medlem Anders Godberg
Medlem Kristin S. Klock
Medlem Odd Bjørn Jøstensen Lutnæs

SENTRAL ANKENEMND KLAGESAKER

Medlem Anne Marte Frestad Andersen
Medlem Magne Granmar

ORDFØRERKOLLEGIUM

Ordfører  Ranveig Roberg
Varaordfører Gunnar Amundsen

NTFs tillitsvalgte            2022 - 2023

SENTRALT NÆRINGSUTVALG (SNU)

Leder  Terje Fredriksen
Nestleder Bård Anders Hagen
Medlem Gunnvor Forberg
Medlem Anne Kristine Solheim
Medlem Jon Arne Østgård

SENTRALT FORHANDLINGSUTVALG (SF)

Leder  Farshad Alamdari
Nestleder Birgit Hjorth Kollevold
Medlem Christiane Howlid Dale
Medlem Øivind Grønnerud Ellingsen
Medlem Anne Margrete Gussgard
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kr

Tillitsvalgte og organer* Sekretariatets stab**

Juridisk rådg. & aktiviteter Kurs , div. fag & komm.

NTFs Landsmøte TSE

NTFs Tidende

Ved utgangen av 2022 hadde NTF  6801 medlemmer, hvorav 6 
var æresmedlemmer, 41 passive medlemmer, 694 studenter, 753 
pensjonister og 5307 yrkesaktive.

Av de yrkesaktive sto 38 registrert med hovedarbeidssted  offentlig/
vitenskapelig stilling, 1475 i offentlig sektor, 3519 i privat sektor,  
105 var under spesialistutdanning og 166 sto uten registrert  
arbeidssted.

Totalt var det 4002 kvinner og 2799 menn. Figuren under viser 
kjønnsfordeling fordelt på medlemsgruppe/alder

Nøkkeltall økonomi

* Hovedstyre, råd, utvalg, komiteer, representantskap, Akademikerne, CED, FDI m.m.
** Stabsfunksjoner inkl. IT-systemer & felleskostnader

Medlemskontingent   kr 44 793 000   

Kurs- og konf. inntekter   kr 30 955 000  

Annonseinntekter    kr  5 371 000   

Salg abonnementer   kr  4 291 000  

Andre inntekter og bidrag   kr  5 096 000 

Utgifter 2022: totalt 94,5 mill.

Tillitsvalgte og organer*  kr 15 200 000 

Sekretariatets stab**   kr 22 450 000

Juridisk rådg. & aktiviteter  kr 11 300 000

Kurs , div. fag & komm.  kr 17 600 000

NTFs Landsmøte   kr 15 450 000

TSE    kr  3 300 000

NTFs Tidende   kr  9 200 000

Utgifter 2021: totalt 78,6 mill.

Inntekter 2021: 80,3 mill.

Inntekter 2022: totalt 90,5 mill.

Medlemstall
kr

Medlemskontingent

Kurs- og konf. inntekter

Annonseinntekter

Salg abonnementer

Andre inntekter og bidrag

49 %

5 %
6 %

34 %

6 %

24 %

10 % 16 %

16 %

3,5 %

12 %
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Den norske tannlegeforenings Tidende

NTFs Tidende er et fagfellevurdert vitenskapelig tidsskrift og redaksjonelt uavhengig medlemsblad for NTF.  
Tidende følger internasjonalt godkjente rutiner for fagfellevurdering, er Crossref-indeksert (DOI) og inkludert i 
Register over vitenskapelige publikasjonskanaler og i Cristin. Tidende er et nivå 1-tidsskrift, og publisering gir 
poeng i universitetenes publiseringssystemer. 

Prisvinnerne Tine M. Søland, Bente B. 
Herlofson og Anne B. Skaare   
Foto: Anne Rønneberg, UiO

Stofftilgang                     
Tidende mottar rundt 50 manuskripter årlig, og publiserer fra 70 til 90 prosent av det innkomne vitenskapelige stoffet. 
De vitenskapelige artiklene i 2022 utgjorde blant annet to felles nordiske temahefter om periodontal og peri-implantat-
sykdom i de nordiske landene (nr. 1 og 2, 2022). 

Fakta, Tidende 2022

Opplag: 7 000 
(per desember 2022)
11 utgivelser
Totalt 1 144 sider
27 vitenskapelige artikler
10 kasuistikker
12 doktorgradsomtaler

Annonseomsetning og økonomi
Tidende har sett en nedgang i annonseomsetningen siden våren 2020, som følge av både 
covid-19 og krigen i Europa. Sammenlignet med 2021 var 2022 noe svakere annonsemessig. 
Samtidig leverer Tidende fortsatt et solid overskudd tilbake til utgiver. Annonseomsetningen 
er i all hovedsak knyttet til papirutgaven. 

Tidendes pris for beste kasuspresentasjon    
Prisen for beste kasuspresentasjon 2022 gikk til (f.v.) Tine M. Søland, Bente B. Herlofson og 
Anne B. Skaare ved Universitetet i Oslo, for artikkelen “Orofacial granulomatose og Crohns 
sykdom – et klinisk kasus og en litteraturgjennomgang”

www.tannlegetidende.no

Leserundersøkelse 2022                 
Leserundersøkelsen ble gjennomført av Signifikans i mars 2022. Tidendes lesere rapporterer høye lese- og bruksverdier. 82 
prosent svarer meget bra eller bra når de skal gi Tidende en helhetsvurdering. 94 prosent rangerer Tidendes troverdighet som 
meget god eller god. Utforming og layout vurderes som meget bra eller bra av 74 prosent. 72 prosent gir Tidende god eller 
meget god skår på aktualitet. Resultatene av leserundersøkelsen er noe svakere enn ved forrige undersøkelse, i 2019.
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Juridisk medlemsrådgivning

NTFs sekretariat er tannlegenes kompetansesenter ved utfordringer knyttet 
til arbeidslivs- og næringsrelaterte problemstillinger og til helserett. Kost-
nadsfri juridisk medlemsrådgivning og advokatbistand er en viktig del av 
medlemstilbudet. Dette omfatter både individuell og kollektiv rådgivning.  
I 2022 holdt sekretariatet ca 20 kurs i ulike relevante tema for NTFs lokal- 
foreninger, studenter og tillitsvalgte.

På enkelte av NTFs faglige arrangementer har deltakerne mulighet til å 
avtale tid med en jurist. I 2022 hadde vi 15 slike henvendelser i forbindelse 
med landsmøtet. Sekretariatet tilbyr også formell megling og bistand til 
å komme til en omforent løsning mellom tannleger når begge parter er 
medlem i NTF. I 2022 bisto vi i ca. 70 slike saker. 

I 2022 hadde sekretariatet ca. 3000 henvendelser på telefon og e post,  
inkludert henvendelser direkte fra tillitsvalgte. Mange saker består av råd- 
givning med sikte på å forebygge fremtidige konflikter. Saker som gjelder 
konfliktløsning, er ofte langt mer tidkrevende. Dersom saker ikke lar seg 
løse utenrettslig, kan vi etter en konkret vurdering også påta oss prosedyre- 
oppdrag og representere medlemmer i retten.

De fleste henvendelsene sekretariatet mottar er knyttet til arbeidsrett. 
Dernest kommer kontraktsrett, lønn, andre driftsforhold på klinikken og 
helserett. 

Juridisk rådgivning har telefontid mellom 12.00 og 15.30 på mandag,  
onsdag og torsdag. Medlemmer med løpende saker kan ringe saksbehandler 
direkte.

      

Den mest sentrale trenden i 2022:  
De investor-eide tannlegekjedene ekspanderer

Det er viktig for NTF å ha kunnskap om endringer i den private tann- 
helsetjenesten. Som følge av at vi ser en utvikling der tannlegekjedene 
ekspanderer, har NTF i 2022 opprettet dialog med noen av de største 
investor-eide virksomhetene i tannhelsetjenesten. Dette har vært  
konstruktive møter hvor vi har diskutert alt fra arbeidsforhold til  
tanker rundt fremtidens tannhelsetjeneste opp mot det nedsatte  
Tannhelseutvalget. 

Vi har registrert at de tre største virksomhetene til sammen har ca. 
900 tannleger som arbeider hos dem, og at disse i all hovedsak er selv- 
stendig næringsdrivende oppdragstakere. Dette utgjør en forholdsvis 
stor andel av vår medlemsmasse i privat tannhelsetjeneste. 

Vi er særskilt opptatt av tannlegenes lønns- og arbeidsvilkår, faglig  
autonomi og etikk.  

NTF følger utviklingen tett, ved at vi får direkte henvendelser både fra 
praksiseiere og assistenttannleger som er berørt av oppkjøp. Vi vil fort-
sette dialogen med de største investor-eide virksomhetene.
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Satsing på psykisk helse
Sammen om psykisk helse

Våren 2022 løftet NTF, sammen med flere andre profesjonsforeninger,  
behovet for å oppdatere dagens regelverk om tannbehandling for personer 
med psykiske helseplager. 

Mange i denne pasientgruppen har et større behandlingsbehov og  
opplever et større helsetap enn befolkningen generelt, også innenfor  
munnhelse. Tannhelsetjenesteloven gir personer med psykiske helse- 
plager rett til nødvendig tannhelsehjelp fra Den offentlige tannhelse- 
tjenesten og de kan ha rett til stønad til undersøkelse og behandling hos 
tannhelsepersonell, etter forskrift til folketrygdloven. Men begge lovverk 
oppleves som foreldet eller for vanskelige å la seg anvende på dagens 
pasienter. Tannhelsetjenesteloven er fra 1984. Siden den tid har utviklingen 
innen psykisk helsevern løpt fra loven. Situasjonen i dag er stadig færre 
liggedøgn i institusjon, og en stadig større andel pasienter overføres til 
ambulerende tjenester innen psykisk helsevern.

Felles innspill

Sammen med Norsk psykologforening, Norsk forening for allmennmedisin 
og Norsk psykiatrisk forening, sendte NTF et brev til helse- og omsorgs- 
departementet med forslag til endringer i det eksisterende lovverket.  
Endringene vil sikre at personer med psykiske helseplager gis en mulighet 
til å benytte seg av sine rettigheter når han/hun har kapasitet til å motta 
disse. Videre foreslo foreningene en utvidelse av rettighetene i 6 måneder 
da dette muliggjør gjennomføring av god odontologisk behandling uten at 
tidsperioden er behandlingsstyrende.

I løpet av våren 2022 deltok NTF på et innspillmøte om ny opptrappingsplan 
for psykiske helse. På møtet deltok de største helseprofesjonsforeningene 
og statsråd Ingvild Kjerkol. Alle foreningene var opptatt av mer ressurser 

til feltet, men også bedre samhandling mellom de ulike tjenestene, samt at 
forebygging og helsefremmende arbeid må prioriteres også i andre sektorer 
enn helsetjenesten.

«For syk for behandling - for frisk for rett på den» 
- Arendalsuka 2022

På Arendalsuka i august løftet NTF frem sitt arbeide med psykisk helse og 
inviterte til debattmøte om behovet for å utvide retten til nødvendig medi-
sinsk-odontologisk behandling etter utskrivelse og friskmelding for person-
er som har psykiske helseplager. Under tittelen «For syk for behandling - for 
frisk for rett på den» møtte brukere fra Fontenehuset, politikere og de fire 
foreningslederne til debatt i Arendal. Sentralt for debatten var erkjennels-
en av hvor viktig munnhelsen i den sosiale helsen og hvordan manglende  
oppfølging kan gi store konsekvenser og utgifter for samfunnet. 
ROP-pasienter har betydelige utfordringer med sosial ulikhet, en over- 
dødelighet i en rekke somatiske sykdommer og opptil 35 år kortere for-
ventet levetid. Flere påpekte muligheter som nå foreligger arbeidet med en  
utredning av tannhelsetjenesten og utvalget som ble satt ned uken før 
selve Arendalsuka.

Først på høsten besvarte Helse- og omsorgsdepartementet de fire  
foreningenes brev og det med å oversende forslaget til det nyopp- 
rettede Tannhelseutvalget. Tidlig i 2023 bestemte Tannhelseutvalget å sende  
henvendelsen tilbake til departementet.

Nytt nettkurs - «Psykiske lidelser og tannbehandling» 

For øvrig lanserte NTF 1. desember et nytt nettkurs med tittelen «Psykiske 
lidelser og tannbehandling» med psykiater Anne Kristine Bergem som fore-
dragsholder - les mer om kurset på side 15 under “NTFs digitale kurstilbud”.
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Styrkning av TOO-ordningen

I sine innspill til statsbudsjett 2022 fremmet NTF forslag om å styrke sats-
ningen på TOO-ordningen og var fornøyd med de ekstra midlene ordningen 
fikk. 2022 bød på flere anledninger til å fremme TOO.

I forbindelse med Munnhelsedagen 2022 inviterte AP, SV og Fag- 
forbundet Ung til tannhelsepolitisk seminar på Stortinget. Her benyttet NTF  
anledningen til å belyse behovet for en helhetlig gjennomgang av tannhelse- 
tjenesten, slå et slag for psykisk helse og å fremsnakke TOO-ordningen. 

I løpet av våren fremmet partiet Rødt et forslag om å sikre forutsigbar 
rett til de som faller inn under ordningen, starte en flerårig opptrappings- 
plan og igangsette et arbeid med opprettelse av et nytt innslagspunkt 
i trygdefinansieringen for denne pasientgruppen. NTF støttet langt på 
vei Rødts forslag, og foreslo videre en oppdeling av TOO i to grupper; en 
bestående av personer utsatt for tortur, overgrep og vold med et klart behov 
for psykologhjelp, og en gruppe med mer uspesifikk tannbehandlingsangst 
som kan behandles av tannhelsepersonell med rett kompetanse. Dette vil 
kunne redusere ventetiden for mange TOO-pasienter.

Stress, press og det “perfekte” smil - Munnhelsedagen 2022

Verdens munnhelsedag markeres internasjonalt den 20. mars og i 2022 
benyttet NTF dagen (mandag 21. mars) til å synliggjøre viktigheten av  
munnhelsen knyttet opp til den psykiske og generelle helsen. De siste ti- 
årene har det vært en økning i selvrapporterte psykiske helseplager blant 
unge, og kroppspress og bruk av sosiale medier blir ofte trukket fram  
som en årsak. NTF rettet søkelyset på kroppspress og det økende markedet  
for kosmetisk tannbehandling i et frokostseminar med tittel “Stress, press 
og det perfekte smil”. 

Til frokost på Kulturhuset møtte forskere, politiker og ungdom for å  
diskutere hva som gjør at så mange unge ønsker å bleke, rette og endre 
på tennene sine og hvordan jakten på det perfekte smil kan gå utover den  
fysiske og psykiske helsen. Ungdommen var representert ved organisa- 
sjonen Press – Redd Barna Ungdom. Fra NTF deltok både presidenten og 
leder for NTF Student. For NTF er det viktig at tannhelsetjenesten bidrar 
til at flere unge får et godt forhold til sitt naturlige smil, og at tannhelse- 
tjenesten ikke driver markedsføring og/eller praksis som bidrar til å skape et 
behandlingsbehov.

Frokostseminar om TOO-ordningen

I forbindelse med Verdensdagen for psykisk 
helse 10. oktober inviterte NTF akademia, 
helseprofesjonsforeninger, pasienter og 
politikere til samtale om TOO-ordningen. 

Arrangementet belyste hvordan og hvor 
godt ordningen fungerer, samt forslag til 
forbedringer og innspill til det nylig nedsatte  
Tannhelseutvalget, inkludert NTFs forslag 
om en todeling av pasientgruppen.

Fra frokostseminar om TOO-ordningen Fra Munnhelsedagen 2022
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Tannhelseutvalget
Fredag 12. august 2022 oppnevnte regjeringen et utvalg som skal gjennom- 
gå tannhelsefeltet. Regjeringen ønsker en gradvis utvidelse av den offen-
tlige tannhelsetjenesten med mål om å likestille den med andre helse- 
tjenester. Utvalget skal gjøre en helhetlig gjennomgang av tannhelse- 
tjenesten inkludert organisering, finansiering og lovverk, herunder om  
regulering og rettigheter. Det ledes av tidligere fylkesrådmann Evy- 
Anni Evensen og skal levere en NOU innen utgangen av juni 2024. NTFs  
president deltar i utvalget, det samme gjør hovedstyremedlem Farshad 
Alamdari som personlig oppnevnt medlem. 

Foreningen har allerede satt i gang et internt arbeid med fremtidens tann- 
helsetjeneste. Arbeidet opp mot Tannhelseutvalget for å bidra til å på- 
virke fremtidens tannhelsetjeneste blir svært viktig for foreningen i tiden 
fremover. 

Samfunnsodontologisk nettverk 
(SANE) 
NTF har bidratt til å danne et samfunnsodontologisk nettverk (SANE). 
Nettverket hadde sitt første møte i NTFs lokaler 31. mai 2022. De odonto- 
logiske lærestedene og de regionale odontologiske kompetanse-
sentrene er representert i nettverket. 

Nettverket skal bidra til kunnskapsbasert innsikt om hele 
tannhelsetjenesten, og bidra til å kartlegge data om oral 
helse og oral sykdom. Arbeidet består av å samle kunnskap 
og identifisere kunnskapshull innen oral helse sett i et folke-
helseperspektiv. Nettverket skal vurdere og foreslå metoder for 
tetting av kunnskapshullene. Det er også et mål at nettverket skal 
bidra til bedre samarbeid samt økt forskningssamarbeid mellom de 
ulike aktørene. Gruppen er opptatt av at det er behov for å bygge opp ny 
kompetanse innen samfunnsodontologi. NTF bidrar med koordinering av 
arbeidet, men skal utover det ikke styre eller legge føringer for nettverket.
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Oral helse på den globale agendaen
WHO Global Oral Health Strategy 
22. - 28. mai avholdt Verdens helseorganisasjon (WHO) helseforsamling hvor medlemsstatene vedtok en global strategi for oral helse, inkludert en  
handlingsplan og et rammeverk for å spore fremgang, samt mål som skal nås innen 2030. Strategien setter den ambisiøse visjonen om universell  
helsedekning (UHC) for oral helse innen 2030, og er det første konkrete skrittet mot full implementering av fjorårets resolusjon om oral helse.

Strategien setter fire overordnede mål for å bistå medlemslandene til å:

• utvikle ambisiøse nasjonale tiltak for å fremme munnhelse
• redusere orale sykdommer og sosiale forskjeller innen munnhelse
• styrke innsatsen for å adressere orale sykdommer og tilstander som en del av UHC
• vurdere utviklingen av mål og indikatorer for å prioritere innsats og vurdere fremgangen 

innen 2030

I tillegg inkluderer strategien seks strategiske mål om helsestyring, helsefremming, sykdoms-
forebygging, informasjonssystemer, helseforskning og helsetjenester innen oral helse. 

I forkant av helseforsamlingen deltok NTF i innspillsmøte med helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol hvor vi benyttet anledningen til å peke 
på behovet for global og nasjonal helseovervåking, og nødvendigheten av digital samhandling hvor også munnhelsen blir inkludert og ivaretatt.  
NTF argumenterte også for nødvendigheten av å satse på samfunnsodontologisk forskning og kompetanse.

Ny, global WHO-rapport om munnhelse 
I november 2022 utga WHO en statusrapport om munnhelse med nøkkeltall for alle de 194 medlemsstatene. 
Rapporten gir en oversikt over de nyeste dataene om orale sykdommer, risikofaktorer, utfordringer og mulige 
tiltak innen munnhelse, samt markører som er relevante for beslutningstakere og som kan brukes for å 
spore endring og effekt av tiltak.

Rapporten har undertittel “Mot universell helsedekning for munnhelse innen 2030”, og WHO kon-
kluderer med at statusen for global munnhelse er alarmerende. De krever umiddelbar handling og 
tiltak for å sikre at alle mennesker, uansett hvor de bor og uansett inntekt, har kompetansen og verk-
tøyene som trengs for å ta vare på egen munnhelse, samt tilgang til forebygging og omsorg når de trenger det.



2022 - Viktige datoer og hendelser 
1. januar  Heming Olsen-Bergem tiltrer som ny president
1. februar  (Digitalt) møte med helse- og omsorgskomiteen på Stortinget  
2. februar  Årsmøte NTF Student (digitalt) 
24. februar  Webinar “Kunstig intelligens innen odontologien”
10. - 11. mars  NTFs symposium 
14. mars  NTF flytter inn i nye lokaler (Christiania Torv 5)
21. mars  Frokostseminar “Stress, press og det perfekte smil”
21. mars  Tannhelseseminar i regi av Fagforbundet Ung på Stortinget
28. mars  Kurs for nye tillitsvalgte i fylkeskommunene
29. - 30. mars  NTFs tariffkonferanse 
30. - 31. mars  Forum for etterutdanning
3. - 4. mai  NTFs kollegahjelpsseminar
5. - 6. mai  Kurs for nye styremedlemmer i lokalforeningene 
12. mai   Periodagen (Gum health day)
20. - 21. mai  General Meeting Council of European Dentists (CED)
27. mai   WHO vedtar ny, global strategi for oral helse
31. mai   Oppstartsmøte Samfunnsodontologisk nettverk (SANE)
9. - 10. juni  Forum for tillitsvalgte
15. - 16. juni  NTFs Midnattssolsymposium
12. august  Regjeringen oppnevner Tannhelseutvalget
15. august  Debatt: “For syk for behandling - for frisk for rett på den” 
7. - 9. september Kurs for tillitsvalgte i fylkeskommune og stat
15. - 16. september Næringspolitisk forum
16. september  NTFs digitale fagdag
19. - 24. september FDI World Dental Parliament 2022
10. oktober  Frokostseminar om TOO-ordningen (Verdensdagen for psyk. helse)
25. oktober  Webinar “Fallgruver ved behandling av tannskader”
3. - 5. november NTFs landsmøte og Nordental
19. oktober  Akademikernes jubileumskonferanse & akademikerprisen 
19. november  General Meeting Council of European Dentists (CED)  
23. november  WHO utgir ny, global rapport om oral helse
24. - 25. november NTFs ledermøte
1. desember  Lansering nettkurs Psykiske lidelser og tannbehandling
12. desember  Verdensdagen for universell helsedekning
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Nettsted - www.tannlegeforeningen.no
Gjennomsnittlig hadde nettstedet 3200 besøk per dag i 2022, og antall side- 
visninger økte med 7,5 % fra 2021. 

Antall innlogginger på “Min side” i 2022 var ca 70.000, dvs. i underkant av 200 
daglig - noe som utgjør en økning på hele 49% fra året før. 

Vi publiserte ca 130 nyhetssaker som i snitt er blitt besøkt/lest ca 470 ganger. 

Kommunikasjon nøkkeltall
   I 2022 har NTF Student jobbet i stor grad med synlig- 
  het og å øke engasjementet hos medlemmene. For å være 
en forening som medlemmene engasjerer seg i, må studentforeningen vise 
at de har politiske synspunkter og de må lykkes med å nå ut til student- 
medlemmene med aktuell informasjon.

NTF Student

NTF Student sørger for både sosiale og faglige arrangementer for student- 
medlemmene i løpet av året - og holdt i 2022 blant annet informasjons- 
foredrag for 1. året og TOO-foredrag med Ann C. Høyvik.

Stine Arnesen, leder i NTF Student, har ved flere anledninger representert 
fremtidens tannleger og utfordret både politikere og NTF sentralt, samt del-
tatt i debatt under andre arrangementer slik som under Munnhelsedagen, 
Arendalsuka og under NTFs landsmøte. 

Tall hentet fra make.as

Facebook (@dennorsketannlegeforening)
Ved utgangen av 2022 hadde NTFs facebookside 7200 følgere (økning på 
14%). I løpet av året hadde vi rundt ca 510 innlegg på siden, som i gjennom-
snitt nådde 610 personer og oppnådde195 engasjement (lik, klikk eller reak- 
sjon). Innleggene ble i snitt delt 3 ganger og fikk 4,5 kommentarer. 
 

Nyhetsbrev
I 2022 sendte vi ut 28 nyhetsbrev, til gjennomsnittlig 6490 mottakere 
og med en gjennomsnittlig åpningsrate på 65,3% og klikkrate på 21,8.  

Besøk på nettstedet Tall hentet fra Google Analytics

Snitt  Nyhetsbrevutsendelser med åpnings- og klikkrate

På vegne av fremtidige tannleger har NTF  
Student en klar formening om hvordan tannhelse- 
tjenesten bør fungere, og hvordan deres fremtidige  
arbeidsliv skal se ut - og de er ikke redd for å si sine 
meninger høyt! Det er bare sammen at vi kan lage 
den beste fremtiden, både for oss tannleger og for 
pasientene våre.

Følg foreningen på Instagram @NTFStudent for å 
holde deg oppdatert på NTF Students aktiviteter



| 14 | NTFs Årsrapport 2022

Landsmøtet ble i 2022 gjennomført på Nova Spektrum, Lillestrøm, 
som er det nye navnet til Norges Varemesse. Totalt var godt over 
4000 mennesker innom i løpet av de tre dagene. I underkant av 2500 
av disse var påmeldt fagprogrammet, hvorav ca 1700 tannleger og 
250 studenter. Ikke dårlig å kunne skilte med at 35% av de yrkes- 
aktive medlemmene våre deltar på vårt viktigste arrangement! 

Dentalmessen hadde i år ny layout med et sentralt torg, som var 
veldig godt besøkt. Der lå også Møtesonen, hvor det gjennom alle tre 
dagene ble gjennomført korte “pop-up” foredrag, debatter, poster-
presentasjoner og prisutdelinger. 

Det sosiale programmet besto av en lavterskel minglekveld med 
shuffleboard og spill på torsdagen, og hele to arrangement fredag: 
Først en reprise av fjorårets nyskapning; messeminglingen hvor ut-
stillingen ble fylt med besøkende som kunne nyte musikalsk under-
holdning, noe godt i glasset og god stemning etter endt fagprogram. 
Senere på kvelden ble det streetfood og konsert av Chris Holsten på 
Vippa. Med andre ord - litt for en hver smak!

Dato: 3. - 5. november 2022 Sted: NOVA Spektrum, Lillestrøm

Etterutdanningstilbudet 2022
Til tross for at flere lokale kurstilbud ble avlyst i første halvår, var vi i 2022 
tilbake på tilnærmet samme nivå som før pandemien, og kunne igjen tilby 
et variert etterutdanningstilbud. Alle de største, sentrale arrangementene 
ble gjennomført fysisk, og nykommeren Digital fagdag ble videreført. 

NTFs symposium 
Symposiet ble arrangert på The Hub i mars som et hybrid arrangement, 
med tema “Når det går galt i klinikken”. 175 valgte å delta fysisk, mens 450 
fulgte det digitalt - og alle fikk også anledning til å se det i opptak. 

Midnattssolsymposiet
NTFs midnattssolsymposium ble arrangert på The Edge i Tromsø i juni, med 
egne paralleller for tannleger (194 deltakere) og tannhelsesekretærer (104 
deltakere). Totalt deltok i underkant av 200 på det sosiale programmet, noe 
som viser at symposiet er et godt sosialt arrangement for hele klinikken.

NTFs Digitale fagdag
Det var nok en gang stor oppslutning rundt vårt nyeste etterutdannings- 
tilbud, og godt over 800 deltakere fulgte direktesendingen fra Konsertsys-
temers studio og/eller så sendingen i etterkant. 

NTFs landsmøte
Se boksen til høyre for omtale og informasjon.

Tannlegenes Systematisk Etterutdanning (TSE)
Det ble avholdt 4 TSE-kurs både vår og høst, med et totalt deltakerantall 
på 320.

Kurs i NTFs lokal og spesialistforeninger
NTFs lokal- og spesialistforeninger tilbød totalt 70 ulike kurs i løpet av  
2022, med totalt 5650 deltakere. Disse kursene varierer fra kortere 
medlemsmøter til større arrangementer over flere dager.

Se side 15 for mer informasjon om NTFs nettkurs og webinarer
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NTFs digitale kurstilbud
I etterkant av pandemien har NTF vektlagt og utvidet sitt digitale kurs- 
tilbud. Det digitale tilbudet består av NTFs digitale fagdag, nettkurs og 
webinarer. 

NETTKURS
NTFs nettkurs ligger til en hver tid tilgjengelig på NTFs nettsted og gjen-
nomføres individuelt med avsluttende test. Nettkursene er hovedsakelig 
for medlemmer og inngår i medlemsavgiften. NTF tilbød 9 nettkurs i 2022. 
To av disse kursene - “Folketrygdens stønadsordning” og “Smittevern” -  
inngikk som obligatoriske i etterutdanningsperioden 2021-2022.

NYTT nettkurs: I oktober filmet NTF en forelesning med psykiater Anne 
Kristine Bergem med tema «Psykiske lidelser og tannbehandling». Fore- 
lesningen gir innsikt i vanlige orale problemer hos personer med psykiske 
lidelser, god kommunikasjon og hvordan unngå fordommer i møte med 
disse pasientgruppene gjennom ti ulike kasuistikker. Forelesningen inn- 
gikk i fagprogrammet Dental Trauma Guide symposiet i november 2022. 
Nettkurset vil være tilgjengelig for NTFs medlemmer frem til 1. mai 2023. 

WEBINARER
Webinarer er digitale forelesninger med live deltakelse og begrenset 
mulighet for å sees i opptak. NTF avholdt to webinarer i 2022. I webi- 
 naret  om kunstig intelligens (AI) i februar foreleste lege Helga  
       Brøgger om mulige gevinster og reelle utfordringer når denne  
  teknologien tas i bruk i tannhelsetjenesten. 123 deltok live 
  og 68 så webinaret i opptak. 

  Webinaret «Fallgruver ved behandling av tannskader» ble  
        gjennomført i oktober med Tove Wigen og Kjetil Strøm,  
    hvor deltakerne fikk oppdatert kunnskap om behandling av  
 tannskader i permanent tannsett. Totalt var det 384 påmeldte til  
      dette webinaret, og opptaket hadde hele 932 avspillinger. 

Medlemsundersøkelse 
etterutdanning 
For at NTF skal kunne levere et tilpasset etter-
utdanningstilbud er vi avhengige av innsikt i med-
lemmenes behov og ønsker. Våren 2022 gjennomførte vi derfor en kart- 
leggingsundersøkelse blant medlemmene for å hente inn informasjon om 
medlemmenes vaner, tilfredshet, deltakelse, utfordringer, behov, preferanser 
og ønsker innen etterutdanning. Her er noen av hovedfunnene:

• Forutsetningene er til stede for å utvide det digitale kurstilbudet,  
men flertallet svarer likevel at de foretrekker fysiske kurs

• Medlemmene er godt fornøyd med kurstilbudet, også på tvers av  
sektor - og særlig fornøyd med TSE modulene og nettkursene

• Medlemmene oppgir at de benytter sjelden andre kurstilbydere enn NTF, 
og at de i liten grad foretrekker andre kurstilbydere.

• Når det gjelder ikke-kliniske temaer etterspør medlemmene kurs  
innen «Bestemmelser og regelverk», «Praksisadministrasjon» og «Ledelse 
av medarbeidere»

Resultatene har gitt NTF viktig innsikt for å oppdatere og justere dagens 
kurstilbud, samt evaluere og videreutvikle faglig innhold, pedagogikk og 
metodikk. 

Hvor ofte har du deltatt på kurs de siste 5 årene? 

I regi av NTF sentralt I regi av lokalforeninger

husker ikke

ingen

1 - 4

5 eller mer

%

Husker ikke Null 1 til 4 5 eller fler

%

Husker ikke Null 1 til 4 5 eller fler

3%

17%

43%

30%

2% 3%

53%41%
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Vi står sammen for god oral helse!

@dennorsketannlegeforening @tannlegeforeningen


