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 Kjære kollegaer!
Vi er nå godt inne i 2022, og våren er på vei! 
Våren for to år siden er det vel ingen av oss som 
vil glemme med det første, da hele samfunnet 
stengte ned på grunn av pandemien. Selv om 
viruset ikke er borte og vi i stor grad har blitt 
vant med en «ny normal» med tiltak som stadig 
endres, er det lov med litt forsiktig optimisme, 
da de fleste som blir smittet av Covid-19 nå hel-
digvis ikke blir alvorlig syke. Her i Europa står 
vi derimot ovenfor nye utfordringer, med krigen 
i Ukraina. Det er forventet at det kommer til 
å komme endel flyktninger også til Norge, og 
mange av disse vil trenge hjelp fra tannhelse-
tjenesten. Fylkestannlegen har vært i møte med 
nasjonal komite for smittevern og antibiotika-
resistens for tannhelsetjenesten, og det ble kon-
kludert med at det ikke er noen økt risiko for 
MRSA ved behandling av disse pasientene, når 
det følges nasjonale retningslinjer for smitte- 
vern. Det forventes også noe høyere antibiotika-
resistens hos denne gruppen.

Ellers har vi nå både ny regjering og ny presi-
dent i tannlegeforeningen. NTFs president He-
ming Olsen-Bergem inviterer medlemmene til 
månedlige, digitale møter, hvor man kan stille 
spørsmål, kommentere, utfordre og komme med 
innspill til presidenten. Jeg vil oppfordre dere til 
å delta på møtene og være aktive i foreningen – 
det er tross alt medlemmene foreningen er her 
for, og da er det viktig å få høre deres meninger!

Det var mye fokus på tannhelse og mange løfter 
i valgkampen før høstens stortingsvalg. Ikke alle 
lovnader har blitt innfridd så langt, men noen 
endringer er allerede innført. Fra 1. mars i år 

får alle 21- og 22-åringer 50% moderasjon på  
undersøkelse og behandling, og i Innlandet fyl-
ke vil dette tilbudet om moderasjon kun gjelde 
ved de offentlige tannklinikkene.

Vi planlegger et kurs i juni, og gleder oss til å ar-
rangere et skikkelig kurs igjen, med fysisk opp-
møte. Det er lenge siden sist! Kursinvitasjonen er 
med i denne utgaven av HTF-nytt, og vi vil også 
sende den ut til dere på e-post. Vi håper vi ser 
mange av dere da!

GOD VÅR!

Kjersti Høye, leder HTF
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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

90 medlemmer

114 liker dette • Medisinsk bedrift
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Referat fra generalforsamlingen 2021

Avholdt: 29.oktober 2021, Hotel Astoria Hamar

Saksliste:
1. Godkjenning av dagsorden, valg av møte-
 leder og referent
 - Ingen innvendinger til dagsorden, 
 Kjersti Høye blir valgt til møteleder og 
 Elin Slaatmo referent.
2.  Årsberetning HTF
 - Årsberetning ble lest opp, ingen kom-
 mentarer eller spørsmål.
3.  Årsberetning UTV
 - Lest opp, ingen kommentarer eller 
 spørsmål.
4.  Årsberetning Klagenemnda
 - Vært 5 saker, 2 henvist til NPE, 1 ble 
 løst uten hjelp av nemden, 1 i DOT- 
 denne ble videresendt til fylkestannlegen, 
 siste sak er under behandlingen (journal 
 ikke mottatt ennå). 
5.  Orientering om regnskap v/kasserer
 -Må bli bedre på å markere navn/faktura- 
 nr på melding ved innbetaling av kon-
 tingent eller betale via EHF faktura om
 man har mulighet til dette. Bankboks 
 opphører, i denne lå historiske dokumen-
 ter og medaljer, hva vi skal gjøre med 
 disse må vi bli enig om. HTF fortsetter 
 med samme kontingent. Skal ha revisjon 
 av regnskapet for 2021. Det kom en 
 kommentar til regnskapet: HTF har mye 
 penger på konto, og disse bør brukes i 
 fremtiden på kurs/større arrangement. 

6.  Forslag til vedtektsendring
 - Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
7.  Valg
 -Sekretær: Elin Slaatmo
 Klagenemnd: Hildegunn Wingdahl,  
 Anders Furuseth (som tar ytterligere ett  
 år) – velges nå for 2 år om gangen.
 Valgkomité: Siv Nybakk Berntsen.
 Kollegahjelper: Anke Bolte.
 Kurskontakt: Ingen som stilte til valg. 
 Privatpraktiserende i styret som i følge de  
 nye vedtektene skal ivareta nærings-
 drivende tannlegers interesser: Medlem:  
 Robert Drosch. Vara: Elin Slaatmo.
 Maria Alvenes, Ragnhild Henriksen  
 Løken valgt til å delta på representant- 
 skapsmøtet i tillegg til leder Kjersti Høye.
8. Innkomne saker/eventuelt
 - Sammensetningen av klagenemnd, kom- 
 met forslag om at det kun skal sitte tann-
 leger som jobber i privatpraksis, siden  
 sakene som kommer inn omhandler 
 klager fra pasienter i privatpraksis. Styret  
 tar til seg dette og skal se på saken.
9. Gjennomgang av saker til Representantskapsmøtet
 - Etiske regler – utnytting av pasient og 
 sosiale medier.
 - Arbeidsprogram – fastsetter de over-
 ordnede rammene for oppgaver og aktivi-
 teter, må gi hovedstyret handlingsrom. 
 Målet er et program hele organisasjonen  
 kan bruke aktivt. Forslaget til program er 
 lagt til grunn for budsjettet for perioden. 
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 1. Medlemmene 2. Samfunnet 
 3. Organisasjonen
 
 - Policydokumenter – bygger bro fra  
 overordnede prinsipper og mål til det dag-
 lige påvirkningsarbeid. Peke vei og ta 
 hensyn til den politiske virkeligheten en  
 beveger seg i. 2 nye policydokumenter:  
 Fremtidens tannhelsetjeneste, Nødvendig  
 helsehjelp og kosmetisk behandling for  
 pasienter innen odontologi.
 
 - Styre- og utvalgshonorar for tillitsvalgte  
 - dagens ordning er todelt, fast og variabel  
 del. Kompenseres for tapt arbeidsinntekt/ 
 omsetning fremfor å honoreres for det  
 arbeidet man gjør. Differensieres hverken  
 på ansvaret, arbeidsmengde for de som har  
 variabel. Ny modell bør baseres på ansvar  
 og arbeidsinnsats i vervet. 

 - Regler om obligatorisk etterutdanning –  
 foreslått noen endringer og presiseringer.  
 40 timer minimumskrav, maks 10 timer  
 som kan overføres. Jevnlig etterutdanning. 

 - Regnskap – Godt år økonomisk i 2019. 
 I 2020 ble resultatet annerledes, pga. 
 pandemien men det gikk bare 394 000 
 i minus, til tross for mye avlyste arrange-
 ment.
 - Budsjett
 - Valg

Antall tilstede på møtet: 42

HTF ønsker å takke tidligere styremedlemmer og verv 
for innsatsen! 

Presentasjon av nytt styremedlem: 
Elin Slaatmo er den nye 
sekretæren i Hedmark 
tannlegeforening.
Hun ble uteksaminert 
fra universitetet i Bergen 
i 2016.
Jobber til daglig som pri-
vattannlege hos Alvenes 
dental på Hamar. 

Kurs: 
Hedmark tannlegeforening inviterer til 
kurs med Siri Flagestad Kvalheimm, 1. 
Amanuensis protetikk – UIB og Gunhild 
Strand, professor gerodontologi - UIB.

Tema: Tenner for hele livet 

Et velfungerende tannsett betyr svært 
mye – Enten vi har naturlige tenner, faste 
proteser eller avtakbare proteser. Uansett 
hvilke tenner en har, så vil høy alder kunne 
medføre problemer i forhold til dette. 
Kurset vil handle om forebyggende 
strategier, fremstilling av hensiktsmessige 
restaurasjoner/protetiske konstruksjoner 
og tips for reparasjon av faste og avtakbare 
proteser. 

Dato: 02 juni, 2022 kl 17.30-21.00
Sted: Scandic Hamar
Pris: 650,-

Det vil bli sendt ut link til påmelding pr  
e-post.  Kurset teller 3t i NTFs etterutdan-
ningssystem. Det vil bli servert enkel mat 
fra kl. 17.30, og kurset starter kl 18.00.
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Ikke gå glipp av 
nyheter, tilbud og 
muntert bransjestoff!

Abonner på vårt nyhetsbrev.

Registrer 
e-postadressen 
din her

Jacobsen Dental AS er totalleverandør av 
utstyr, service og forbruksvarer til det norske 
dentalmarkedet. Vårt mål er til enhver tid å 
tilby våre kunder det aller beste innen dentale 
produkter og service. Vi skal optimalisere 
behandlingsrutiner og pasientkommunikasjon 
for tannlegen og vi arbeider hardt for å møte 
og overgå våre kunders forventninger.

jacobsen-dental.no
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PLANDENTALTILBUD

TOUR

PRODUKTNYHETER | FOREDRAG | SERVERING

ARRANGEMENTET ER GRATIS

TOPP STEMNING | DE BESTE PRISENE | NM I SKANNING | DEMO 

For mer info og påmelding se www.plandent.no/plantour

VI KOMMER TIL DEG | HELT GRATIS

UTSTILLERE OG SAMARBEIDSPARTNERE

2

0

2

2

HAMAR 26.4

FREDRIKSTAD 27.4

SKIEN 28.4
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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 Hildegunn Wingdahl  90187344 hildegunn100@hotmail.com

Kollegahjelper Anke Bolte 41164017 anke.bolte@innlandetfylke.no

Sekretær Elin Slaatmo 47866565 e.slaatmo@gmail.com

Varamedlem
Nicoleta-Corina
Miron

46596043 Miron_corina80@yahoo.com

UTV Øyvind G. Ellingsen 97740483 Oivind.g.ellingsen@innlandetfylke.no 

UTV Innlandet fylkeskommune 2022-2023
Leder: Øivind G. Ellingsen (Distrikt 3)
Nestleder: Annika Magnusson (Distrikt 4)
UTV-medlemmer: Ragnhild Henriksen Løken 
(Distrikt 2), Anke Bolte (Distrikt 1), 
Lene S. Møllerløkken (Distrikt 5) og 
Sondre Knut Alvheim (Distrikt 6).
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dentalnet.no | post@dentalnet.no
Ring oss: 38 27 88 88

Tommy hjelper deg til 
riktig unit! 

 
tommy.ulverud.dentalnet.no 

Tlf.: 951 80 079

Heka S+ gir frihet i  
arbeidet, med en  

180 graders arbeidsplass 
rundt pasienten.

NYHET! 
Bli med på  
Norgeslansering: 
dentalnet.no/uniqa
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Returadresse: C/o Åsne V. Kraugerud Søberg, Kristian Bakkens veg 15 C, 2316 Hamar

Ønsker alle 
medlemmer en 

riktig god påske! 


