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Om Den norske tannlegeforening (NTF)

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.

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.
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NTFs sekretariat

GENERALSEKRETÆR
Morten Harry Rolstad

ØKONOMI &
ADMINISTRASJON

7 medarbeidere

JUS &  
ARBEIDSLIV

6 medarbeidere

FAG &  
KOMMUNIKASJON

6 medarbeidere

ORGANISASJONSSJEF

TIDENDE
5 medarbeidere
(2 i 20% stilling)

Ny rådgiver - politikk og kommunikasjon

Christian Pollock Fjellstad startet 6. april i ny jobb som 
rådgiver politikk og kommunikasjon i NTFs sekretariat.

Christian kom fra stilling som interessepolitisk fag- 
ansvarlig i Norsk Revmatikerforbund, og har tidligere 
vært rådgiver i Europabevegelsen og leder for student-
tinget ved NTNU.

Foto: Privat
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Det er ikke mulig å se tilbake på foreningsåret 2021 uten å tenke på hva pandemien fikk av betydning for NTFs virksomhet. 
Det har gått opp og ned gjennom hele året. Ingen fysiske arrangementer i nesten hele første halvår. En herlig sommer, og 
så en høst med kurs og møter i kø, for å ta igjen alt som var utsatt fra våren – før vi gikk i dvaletilstand igjen før jul. 

Tenk hva vi rakk disse høstmånedene! Jeg nevner i fleng: Forum for tillitsvalgte, Næringspolitisk forum, Lønnspolitisk 
forum, Landsmøtet i Bergen og Representantskapsmøtet. I tillegg til betydelig aktivitet i alle NTFs styrer, utvalg, råd og 
komiteer. Og ditto i alle våre 21 lokalforeninger, sju spesialistforeninger og NTF Student. Det var imponerende. Det var 
befriende. Og det var helt nødvendig. 

For all denne aktiviteten gjennomføres ikke for de tillitsvalgtes egen del. Den legger grunnlaget for de tjenestene som 
NTF leverer til medlemmene gjennom hele året. Og på tross av mange utfordringer klarte vi å holde driften på et ganske 
normalt nivå. Takk til alle som bidro til, deltok i eller benyttet seg av NTFs medlemstilbud i året vi nå har lagt bak oss.

Litt som før, med nye utfordringer

Takk for meg!

Med vennlig hilsen
Morten Harry Rolstad, Generalsekretær NTF

Foto: Kristin Aksnes

Foto: Andres Vargas

2021 har vært preget av pandemi. I tannhelsetjenesten har det likevel vært tilnærmet normal aktivitet. NTFs arbeid har 
vært preget av pandemien. Vi har hatt tett dialog med myndighetene om pandemihåndtering og vaksinering. Mye av 
kursaktiviteten har vært digital, men vi gjennomførte et fysisk landsmøte i Bergen med rekordoppslutning. Det viste at 
medlemmene hadde savnet de sosiale møtearenaene under pandemien. 

Det politiske arbeidet har blitt prioritert dette året. NTF har hatt dialog med de politiske partiene i arbeidet med nye parti-
program og i valgkampen, og vi har kommet med innspill til ny regjeringserklæring. 

NTF gjennomførte representantskapet som et fysisk møte i slutten av november. Der ble det vedtatt nye styrings- 
dokumenter og det ble valgt nye tillitsvalgte. Etter 10 år som president var det på tide å slippe til nye krefter. NTF er en 
viktig forening som samler alle tannleger i Norge, og NTF er den ene sterke stemmen som taler på vegne av oss alle. 

Jeg ønsker de nye tillitsvalgte og hele foreningen lykke til videre. Takk for meg!

Med vennlig hilsen
Camilla Hansen Steinum, President NTF
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HOVEDSTYRE

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

Leder  Morten Klepp
Nestleder Line B. Pedersen
Medlem Mariann Saanum Hauge
Medlem Anja Michaelis
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 
UiT  Qalbi Khan
UiB  Kristin S. Klock
UiO  Ulf Harald Riis

NTFs hovedstyre                                Foto: Andres Vargas

NTF Student

KONTROLLKOMITÉ

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

VALGKOMITÉ

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

REDAKSJONSKOMITÉ

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

SENTRAL ANKENEMND KLAGESAKER

Medlem Anne Marte Frestad Andersen
Medlem Magne Granmar

ORDFØRERKOLLEGIUM

Ordfører  Ranveig Roberg
Varaordfører Gunnar Amundsen

NTFs tillitsvalgte            2020 - 2021

SENTRALT NÆRINGSUTVALG (SNU)

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

SENTRALT FORHANDLINGSUTVALG (SF)

Leder  Farshad Alamdari
Nestleder Ragnhild Henriksen Løken
Medlem Christiane Howlid Dale
Medlem Øivind Grønnerud Ellingsen
Medlem Birgit Hjorth Kollevold 
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NTF

Totalt 6625 medlemmer 
per 31.12. 2021 

Yrkesaktive priv. sektor (3452)

Andre (passive, uføre m.m.) (253)

Spesialistutdanning (102)

Pensjonister (705)

Studenter (609)

Yrkesaktive off. sektor (1504)

NTF Student

Utenlandsstudenter (72)

Universitetet i Tromsø (146)

Universitetet i Oslo (183)

Universitetet i Bergen (208)

Totalt 608 medlemmer
per 31.12. 2021

Nøkkeltall økonomi

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

Medlemskontingent   kr 42 890 000   

Kurs- og konf. inntekter   kr 25 150 000  

Annonseinntekter    kr 5 560 000   

Salg abonnementer   kr 4 260 000  

Andre inntekter og bidrag   kr 2 485 000 

Utgifter 2021: totalt 78,40 mill.
Tillitsvalgte og organer*   kr 15 300 000 

Sekretariatets stab**   kr 17 100 000

Juridisk rådg. & aktiviteter  kr 10 200 000

Kurs , div. fag & komm.  kr 13 200 000

NTFs Landsmøte   kr 12 600 000

TSE    kr 2 100 000

NTFs Tidende   kr 7 900 000

Utgifter 2020: totalt 67,45 mill.

Inntekter 2020: 66,45 mill.

Inntekter 2021: totalt 80.34 mill.Diagramtittel
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Den norske tannlegeforenings Tidende
Tidende er et fagfellevurdert vitenskapelig tidsskrift, og medlemsblad for NTF. Tidende er inkludert i 
Register over vitenskapelige publikasjonskanaler og i Cristin – det nasjonale systemet for forsknings- 
informasjon. Tidende er et nivå 1-tidsskrift, og publisering gir poeng i universitetenes publiserings- 
systemer. Tidende har godkjente rutiner for fagfellevurdering, og presenterer ny innsikt i en form som 
gjør resultatene etterprøvbare eller anvendelige i ny forskning.  

Tidende redigeres etter Redaktørplakaten, følger anbefalingen fra International Committee of Medical 
Journal Editors (ICMJE), og er medlem av Fagpressen og Tidsskriftforeningen.

Tidende 2021 

Opplag: 7 050

11 utgivelser
Totalt 1 228 sider

35 vitenskapelige artikler

10 kasuistikker
10 doktorgradsomtaler

Tidendeprisen gikk til Siri Flagestad Kvalheim (t.v.) og 
Gunhild Vesterhus Strand (t.h.) Tidendes redaktør Ellen 
Beate Dyvi i midten. Foto: Andres Vargas.

Tidendeprisen 2021

Annonseomsetning, stofftilgang, møter og strategiarbeid i 2021
Tidende merket en nedgang i annonseomsetningen våren 2021, som følge av koronasituasjonen. Nedgangen var ikke like stor som våren 2020. Omsetningen 
tok seg også noe opp igjen høsten 2021, men er fortsatt ikke på nivå med det som var normalen før pandemien.

Stofftilgangen har vært stabil, og de vitenskapelige artiklene utgjorde blant annet fem temahefter fordelt på fire temaer: Sosial ulikhet i tannhelse i de nordiske 
land (Tidende nr. 1 og 2), Sementering av faste permanente protetiske erstatninger (Tidende nr. 6-7), Alternative søtningsmidler (Tidende nr. 8) og CRISPR- 
systemet – å redigere gener (Tidende nr. 10).

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 2021 gikk prisen for beste oversiktsartikkel til Gunhild  
Vesterhus Strand og Siri Flagestad Kvalheim for artikkelen «Risiko og 
forebygging av oral sykdom blant eldre». Artikkelen ble publisert i Tidende 
nr. 4, 2021.

Redaksjonskomiteen og Tidendes redaksjon hadde i alt seks arbeidsmøter i forbindelse med utarbeidelsen av ny strategi for 
Tidende, for årene 2022-2026. Strategien definerer i alt syv mål med tilhørende tiltak for arbeidet med og i Tidende. Som 
følge av covid-19-pandemien ble det planlagte nordiske redaktørmøtet i København våren 2021 avlyst, og det ble avholdt et 
digitalt møte i stedet. Møtet med redaksjonsrådet våren 2021, og møtene med redaksjonskomiteen var også digitale. 
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NTF har i 2021 gjennomført et kartleggingsprosjekt for å bedre forstå 
det vi har kalt for «medlemsreisen» - medlemmenes behov og ut-
fordringer gjennom yrkeslivet og medlemskapet. Dette ble gjort i sam- 
arbeid med konsulentselskapet Manyone.

Et slikt innsiktsarbeid er omfattende og krevende. I første omgang har 
vi intervjuet utvalgte medlemmer i målgruppene «den unge lovende» 
(tannlegen som er i starten av yrkeskarrieren) og «den modne praksis- 
eier» (de som har drevet praksis i minst 15 år). I perioden 2022-2023 
vil vi dykke nærmere ned i hvilke utfordringer våre medlemmer står i 
og hvilke behov de har. 

På bakgrunn av denne innsikten vil vi jobbe videre med å tilpasse og 
forbedre foreningens tjenester og tilbud, og samtidig videreutvikle 
medlemssystemet. Målet er å øke verdien av medlemskapet for alle 
medlemmer.

Større innsikt i behov og  
utfordringer i “medlemsreisen”

Illustrasjon: Manyone/NTF

Juridisk medlemsrådgivning
NTF har som mål å være tannlegenes kompetansesenter for arbeidslivs- 
og profesjonsrelaterte spørsmål i privat og offentlig sektor, og yter både  
individuell og kollektiv rådgivning, samt juridisk bistand til alle medlemmer i 
spørsmål knyttet til yrkesutøvelsen som tannlege.

I 2021 hadde NTFs medlemsrådgivning om lag 2900 store og små henvendel-
ser. Blant annet inngikk NTF på vegne av et medlem forlik med staten i en sak 
som sto for Høyesterett, og fikk med det medhold i at tannleger utdannet i 
Danmark har krav på autorisasjon som tannlege i Norge. 

NTFs advokater bisto også 68 medlemmer i en pågående sak som gjelder tvist 
om tannlegevakt i helge- og høytider, og bidro til komme til frem til løsninger 
i omlag 20 oppsigelsessaker i 2021. I tillegg bisto vi medlemmene i en rekke 
forhandlinger, meklinger, retts- og lønnstvister.

Grafen nedenfor viser antall henvendelser innenfor ulike saksfelt i 2021.
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Hvordan forhindre frafall i arbeidslivet? 
- Arendalsuka 2021

Under årets Arendalsuke inviterte NTF til dialog om utfordringer og mulige 
løsninger knyttet til frafallet i arbeidslivet, sett fra et munnhelseperspektiv. 

Dårlig munnhelse er skambelagt og knyttet til både smerter, medisinbruk, 
rus og psykiatri. Munnhelse og psykisk helse påvirker hverandre gjensidig, 
og resultatet av både dårlig munnhelse og psykiske problemer blir ofte et 
liv på siden av både arbeidslivet og samfunnet. 

Deltakere var Camilla Hansen Steinum (president i NTF), Jill Arild (lands- 
leder i Mental Helse), Håkon Kongsrud Skard (leder i Psykologforeningen), 
Tellef Inge Mørland (helsepolitisk talsperson for Arbeiderpartiet) og Geir- 
Jørgen Bekkevold (helsepolitisk talsperson for KrF).

Arrangementet ble også streamet og finnes tilgjengelig på NTFs Facebook-
side. Opptaket har blitt vist over 2200 ganger. 

Nye policydokumenter

Blant sakene som ble vedtatt av NTFs representantskap var to nye policy- 
dokumenter om fremtidens tannhelsetjeneste og nødvendig helsehjelp og 
kosmetisk behandling.

Fremtidens tannhelsetjeneste

Policydokumentet skal brukes som 
basis for NTFs politiske påvirknings- 
arbeid. 

Dokumentet legger føringer for 
posisjoneing av foreningen i de 
kommende prioriteringsdebattene 
i Stortinget, samt finansiering av tjenesten og grenseoppgangen mellom  
individuelle og universelle rettigheter, prioritering og målretting til ulike 
grupper, og ikke minst hvordan tannhelsetilbudet skal organiseres.

Nødvendig helsehjelp og kosmetisk behandling for pasienter 
innen odontologi

Policydokumentet omhandler NTFs syn på grenseoppgangen mellom nød-
vendig helsehjelp og kosmetisk behandling. 

I policydokumentet fokuseres det på at tannlegers hovedoppgave er å fore-
bygge og behandle sykdom, og dersom tannleger utfører kosmetiske behan-
dlingsprosedyrer i ansikt og munnhule, skal dette alltid skje på medisinsk/
odontologisk grunnlag. 

Dokumentet påpeker også at tannleger ikke skal medvirke til å skape behov 
for behandling og at etisk refleksjon er viktig.

Fra venstre: Camilla Hansen Steinum, Håkon Kongsrud Skard, Jill Arild, Geir-Jørgen Bekkevold og 
Tellef Inge Mørland
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Gjør kloke valg / Mer er ikke alltid bedre
Gjør kloke valg startet opp i 2018 som en norsk versjon av den internasjonale Chosing Wisely kampanjen. Kampanjen er et samarbeid mellom Tannlege- 
foreningen, Legeforeningen og en rekke andre helseprofesjonsforeninger i tillegg til Norsk Pasientforening. Målet er å redusere overutredning, overdiagnostikk  
og overbehandling (medisinsk overaktivitet). 

I 2021 ble kampanjen utvidet med en befolkningskampanje med slagordet “Mer er ikke alltid bedre”. Lanseringen foregikk 
11. november. NTF bidro i arbeidsgruppen i forkant av lanseringen, og støttet kampanjen med kronikker og synlighet. Det 
ble også utviklet kampanjemateriell som medlemmene kunne dele på venteværelse og i sosiale medier. I forbindelse med 
befolkningskampanjen ble listen med råd til tannleger i klinisk praksis revidert, og ble utvidet med et 7. råd. 

Mer informasjon om kampanjen finnes på www.tannlegeforeningen.no/klokevalg 

Munnhelse og ernæring påvirker vår generelle helse. Sykdom i munnen kan ha direkte påvirkning på en rekke 
generelle sykdommer, og omvendt. God munnhelse er grunnleggende for god ernæring, som igjen står helt 
sentralt i behandling og oppfølging av syke og pleietrengende. Konsekvensene av dårlig munnhelse og sub- 
optimal ernæring blir spesielt tydelige hos pasienter med kreft, demens, diabetes, kjerte-karsykdommer, samt 
hos multimedisinerte pasienter med munntørrhet.

I forbindelse med Munnhelsedagen 2021 arrangerte NTF og Klinisk Ernæringsfysiologers Forbund (KEFF) et 
frokostseminar om viktigheten av god munnhelse og riktig ernæring i behandling og oppfølging av en rekke 
ulike sykdommer. Deltakere på webinaret var Mandeep Kaur Bains (Leder av KEFF), Camilla Hansen Steinum 
(President i NTF), Janicke Liaaen Jensen (Professor UiO), Preet Bano Singh (Spesialtannlege, UiO & Sykehus- 
tannlege, OUS-Rikshospitalet) og Tone Ramsli (Klinisk ernæringsfysiolog, Sunnaas sykehus HF). 

Over 400 deltok på seminaret på direkten, og opptaket ble sett av rundt 250 personer. 

Munnhelse og ernæring ved sykdom - Munnhelsedagen 2021
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Tannhelsepolitisk arbeid
I 2021 leverte NTF 24 høringer direkte til norske myndigheter og et lite antall innspill via Akademikerne. Samtlige høringssvar ligger tilgjengelig på  
www.tannlegeforeningen.no under Fag og politikk.

De viktigste høringene vi deltok i var:

Kommunalt pasient- og brukerregister – endringsforslag til forskrift
I høringen om forslag til endringer i forskrift om kommunalt pasient- og brukerregister (KPR) ble det blant annet foreslått at private virksomheter som yter tann- 
helsetjenester skal få en plikt til å sende inn helseopplysninger. KPR skal sikre bedre grunnlag for planlegging, styring, finansiering og evaluering av  
kommunale helse- og omsorgstjenester, og NTF var i sin tid positive til initiativ som sikrer at beslutninger om og i helsetjenesten gjøres kunnskapsbasert. 
Forslagene som nå ble fremmet mener NTF svekker personvernet og er til bekymring. Videre må myndighetene klargjøre for hvilke data som skal samles inn 
fra tannhelsetjenesten, og hva de skal brukes til. 

NTF er også kritiske til at en helprivat sektor pålegges store kostnader til implementering av ny teknisk løsning. Det vil medføre prisøkning og økt egenbetaling for  
pasientene. Videre ser NTF en stor risiko knyttet til programvareutviklingen og de tekniske løsningene som må utvikles av journalleverandørene.

Tannhelsetjenesten har lenge vært opptatt av god samhandling, og NTF mener det er svært viktig at det legges til rette for samhandling på tvers av forvalt-
ningsnivåer og sektorer. Enn så lenge utgjør den manglende samhandlingen en betydelig utfordring i forhold til effektiv helsehjelp til det beste for pasient- 
ene.

NOU 2021: 6 Myndighetenes håndtering av koronapandemien
I løpet av våren 2021 kom Koronakommisjonen med sin første rapport og evaluering av myndighetenes håndtering av koronapandemien, og NTF spilte inn 
noen av sine bekymringer. NTF har hatt en god dialog Helsedirektoratet, Helse- og omsorgsdepartementet og Folkehelseinstituttet gjennom hele pandemien. 
Likevel må det medgis at det var stor usikkerhet rundt råd og anbefalinger til tannhelsetjenesten om smittevern, og det ble foretatt svært mange endringer 
i rådene og anbefalingene. Dette opplevdes som uforutsigbart og krevende for hele tjenesten.

Det ble krevende for tannhelsetjenesten å få tak i nødvendig smittevernutstyr under pandemien, og prisene var også svært høye. Flere kommuner inkluderte 
ikke tannhelsetjenesten i beredskapsarbeidet, noe som førte til store utfordringer. NTF har også uttrykt bekymring over den markante nedgangen i antall 
bekymringsmeldinger til barnevernet, og frykter at det kan være tilfeller av vold, overgrep og somsorgssvikt som ikke er avdekket. For fremtiden er det derfor 
viktig at sårbare barn og unge blir fanget opp og ivaretatt når kriser treffer.
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NOU 2021:9 Den norske modellen og fremtidens arbeidsliv 
(via Akademikerne)

Den fremlagte utredningen omhandler tilknytningsformer og virksomhets- 
organisering i det norske arbeidslivet. Teknologiendringer og økende digitali- 
sering, globalisering, klimaendringer og endringer i befolkningssammen- 
setningen medfører endringer i arbeidslivet.

Blant hovedtemaene i NOUen finner man vurderinger og forslag som berører 
arbeidstakerbegrepet og grensen mot selvstendige oppdragstakere, arbeids-
giverbegrepet og arbeidsgiveransvar, vurderinger av behovet for midlertidig 
ansettelse forslag som berører arbeidsmiljø, medvirkning og samarbeid på 
arbeidsplassen. 

NTF har i hovedtrekk støttet utredningens mange forslag, men sammen med 
Akademikerne påpekt utfordringene ved å innføre verneombud for de alle 
minste bedrifter og arbeidsplasser

Bilde: Digitalt høringsmøte april 2021. Fra Stortinget.no

Samfunnsøkonomisk analyse av  
tannhelsetjenesten
NTF ga våren 2021 Oslo Economics i oppdrag å 
utarbeide en samfunnsøkonomisk rapport for 
å sammenfatte samfunnsbehovet innen oral 
helse og utfordringer med dagens system. 

Rapporten skal kartlegge ulike faktorer som er 
viktige for å ivareta befolkningens behov og se 
på hvordan man kan sikre en samfunnsøkono-
misk optimal bruk av ressursene. 

Funnene vil danne et viktig grunnlag i den fore-
stående utredningen av tannhelsetjenesten og 
NTFs innspill om spesifikke tiltak og alternative 
modeller for tjenesten. 

Rapporten og informasjon om NTFs videre politiske arbeid vil bli publisert på 
NTFs nettsted under Fag og politikk.

Illustrasjon: Oslo Economics
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2021 - Viktige datoer og hendelser 
25. - 31. januar  Arbeidslivets klimauke
11. februar  Webinar priodontitt
11. - 12. mars  NTFs symposium (digitalt) 
13. mars  Årsmøte NTF Student (digitalt)
17. mars  Grunnkurs KS 
18. mars  NTF tariffkonferanse 
19. mars   Digitalt frokostmøte munnhelse og ernæring
20. mars  Munnhelsedagen
23. - 24. april   EAPD interim seminar (digitalt)
26. april  Webinar Norsk Helsenett
5. mai   Håndhygienedagen
12. mai   Periodagen (Gum health day)
31. mai   Verdens tobakksfrie dag
3. juni   Mini-Forum for tillitsvalgte
17. juni   Webinar kompositt
16. - 20. august Arendalsuka
23. - 24. august Tillitsvalgtskurs KS II
26. august  Lansering nettkurs smittvern
27. + 30. august Kurs for utenlandsstudenter (digitalt)
2. - 3. september Forum for tillitsvalgte 
14. september  Stortingsvalg med regjeringsskifte
15. september  NTFs digitale fagdag
16. - 17. september Næringspolitisk forum (digitalt)
23.  september  Lønnspolitisk forum
26. - 29. september FDI World Dental Congress (digitalt)
4. - 6. november NTFs landsmøte Bergen
9. november  Akademikernes høstkonferanse & akademikerprisen
11. november  Lansering “Mer er ikke alltid bedre”
18. november  European Antibiotic Awareness Day   
19. november  CED General Meeting 
26. - 28. november NTFs representantskapsmøte
8. desember  Lansering nettkurs folketrygdens stønadsordning
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Ny, normal hverdag

25. september besluttet myndighetene å
gjenåpne samfunnet, og at landet nå går
over til en "normal hverdag med økt
beredskap". FHI har revidert råd og
retningslinjer for tannhelsetjenesten.
 
NTF har laget en oversikt over de viktigste
endringene, og avvikler arbeidet med egne
koronainformasjonssider på nettstedet.

Les mer på www.tannlegeforeningen.no

Ledig stilling - tidsbegrenset
prosjekt om etterutdanning

NTF søker en dyktig, selvstendig og
kvalitetsbevisst tannlege til en deltidsstilling i
et evaluerings- og utviklingsprosjekt for
foreningens etterutdanningsvirksomhet.
 
Les mer på www.tannlegeforeningen.no

#Kreftoverlever – En ny
kampanje for munn-og
halskreftoverlende

I dag lever det 7429 overlevere etter munn-
og halskreft i Norge – mange av dem med
senskader og store orale utfordringer. Munn-
og halskreftforeningen retter søkelyset mot
de overlevendes utfordringer og rettigheter i
en ny kampanje.

Les mer på www.kreftoverlever.no

Internasjonale dokumenter
om antibiotikaresistens

Både FDI World Dental Federation og den
europeiske tannlegeforeningen (CED) har nå
publisert dokumenter som omhandler
tannhelsetjenestens ansvar i kampen mot
antibiotikaresistens.
 
Nedlastbare dokumenter og mer
informasjon finner du på
tannlegeforeningen.no

Bli med på debatten! 
NTFs LM2021

Skal tannhelsetjenester være en
universell rettighet eller et
behovsprøvd velferdsgode i
fremtiden?

Under NTFs landsmøte inviterer vi til debatt
om avgrensninger, hvem som skal sikres
tilgang til nødvendig tannbehandling og
hvordan man best kan legge til rette for et
behandlingstilbud av høy kvalitet og god
pasientsikkerhet. Bli med og si din mening!
 
Les mer i fagprogrammet for NTFs
landsmøte

www.tannlegeforeningen.no
Gjennomsnittlig hadde nettstedet 755 brukere og 
3026 sidevisninger per dag i 2021.

Vi publiserte ca 170 nyhetssaker som i snitt er blitt 
besøkt/lest ca 1100 ganger hver. 

Den totale trafikken på nettstedet økte med 31% 
i forhold til 2020. Ca 56% av besøkene kom fra 
desktop, 42% fra mobil og fra 2% tablet.

Nyhetsbrev
I 2021 sendte vi ut 28 nyhetsbrev, til gjennom- 
snittlig 6306 mottakere og med en gjennom- 
snittlig åpningsrate på 62,8% og klikkrate på  
25,9. Dette er en liten nedgang fra 2020 da vi 
sendte ut 37 nyhetsbrev med en gjennomsnittlig 
åpningsrate på 66%.

Facebook (@dennorsketannlegeforening)
Ved utgangen av 2021 hadde NTFs facebookside 6,300 følgere (7% økning). 
I løpet av året hadde vi rundt 500 innlegg på siden, med en gjennomsnitt- 
lig rekkevidde (antall visninger i nyhetsfeed) på ca 2500. Totalt hadde siden 
12.592 besøk. Grafen under viser fordeling av følgere på siden fordelt på 
kjønn og alder.

Kommunikasjon nøkkeltall
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Tall hentet fra Facebook

Odontopoden

NTF lanserte i 2020 sin egen podcast - Odontopoden. Med noen  
kortere opphold grunnet pandemien har produksjonen av nye episoder 
fortsatt, og i 2021 ble det publisert totalt 21 episoder. 

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. 

Statistikk for publiserte episoder i 2021:
• 83% av lytterne lyttet til siste minutt
• 41% hørte på via Spotify og 32% via Apple/Itunes
• 60% av lytterne var kvinner vs 40% menn
• 19% var i aldersgruppen 24-29 år, 32% var 30-44,  

mens 28% var 45-59

Episodene er tilgjengelige på Spotify og Apple Podcasts, 
og blir annonser på Facbook, i nyhetsbrev og på NTFs nettsted: 
www.tannlegeforeningen.no/odontopod

Fra innspilling av odontopodepisode med Emily McLean fra Grønt helsevesen 
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Nye regler obligatorisk etterutdanning
NTFs obligatoriske etterutdanning (OEU) ble vedtatt av NTFs represent-
antskap i 2015. Livslang læring er helt avgjørende for å opprettholde en 
høy etisk og faglig standard som tannlege, og ordningen skal sikre kon-
tinuerlig kompetanseheving av våre medlemmer. På representantskaps-
møtet 2019 ble det vedtatt endringer i ordningen, som trådte i kraft 1. 
januar 2021.

Målet med endringene er å forenkle administrasjonen av ordningen, samt 
sikre kvaliteten på kursene i etterutdanningskravet, slik at kravet faktisk 
blir et kvalitetsstempel. Ordningen er obligatorisk, og er et minimumskrav 
for å holde seg oppdatert på utvalgte myndighetskrav, etikk og fag. 

Hva er nytt?
• Timekravet er redusert til 40 timer per to-års periode. 
• Kun 10 timer kan overføres til neste periode.
• Tellende timer gis kun automatisk for kurs i regi av NTF sentralt, lokal- 

og spesialistforeningene, lærestedene, kompetansesentrene og DOT.
• For at timene skal bli registrert i ordningen må kursarrangøren sende 

inn komplette deltagerlister til NTF.
 

Også etterutdanningsaktivitet som tilbys av andre ikke-kommersielle  
aktører og utvalgte kurs og kongresser i utlandet kan gi tellende timer for- 
utsatt at det foreligger en forhåndsgodkjennelse fra NTFs sekretariat. 
Timer for slik aktivitet skal registreres av det enkelte medlem via «Min 
side»/Registrering av kurstimer. Søknad om kursregistrering fra enkelt- 
medlemmer for annen kursaktivitet enn det som er forhåndsgodkjent/
innlemmet i ordningen vil ikke bli behandlet. 

Mer informasjon om NTFs obligatoriske etterutdanning inkludert det  
oppdaterte regelverket finner du på www.tannlegeforeningen.no/OEU

NTFs etterutdanning

Etterutdanningstilbudet 2021
TSE (Tannlegeforeningens systematiske etterutdanning)
ble kun avholdt høsten 2021. Totalt deltok 176 deltakere 
fordelt på fire moduler i Oslo, Sør-Trøndelag, Nordland og Romerike. 

I 2021 ble det avholdt fire webinarer om periodontitt, kompositt, Munn- 
helsedagen og Norsk Helsenett. Totalt hadde webinarene rundt 1000 
deltakere på direkten, i tillegg til at mange har sett dem i opptak.

NTFs symposium ble gjennomført digitalt i mars med over 880 deltakere. 
Midnattssolsymposiet 2021 ble avlyst grunnet pandemien.

Årets nyvinning; NTFs digitale fagdag ble gjennomført 15. september 
med over 850 deltakere. Les mer om fagdagen på neste side.

Gleden var stor da NTFs landsmøte og Nordental kunne gjennomføres 
fysisk i Bergen 4. - 6. november. Se neste side for mer informasjon.

Portefølje av NTFs nettkurs besto i 2021 av 11 ulike kurs. To av disse ble 
lansert høsten 2021; Smittevern & Folketrygdens stønadsordning. De nye 
kursene er obligatoriske i etterutdanningsperioden 2021 - 2022. Kursene 
er gratis og kun for NTFs medlemmer.

For mer om NTFs kurstilbud se  www.tannlegeforeningen.no/nettkurs 
og www.tannlegeforeningen.no/kurs



Endelig kunne vi møtes igjen! Og det var ingen tvil om at det var  
etterlengtet. For første gang i NTFs historie måtte påmeldingen  
stenges, og både Nordental, fagprogrammet og de to sosiale arrange-
mentene ble utsolgt. Alt i alt var i underkant av 3000 mennesker innom 
Grieghallen disse dagene. Av disse var rundt 130 studenter, 600 tann- 
helsesekretærer, 150 tannpleiere og ca 1600 tannleger. 

Totalt besto fagprogrammet av 40 ulike foredrag. Nytt av året var 
også at fagprogrammet for tannhelsesekretærene gikk over to hele 
dager.

Takk til alle deltakere, utstillere, foredragsholdere, tillitsvalgte og  
samarbeidspartnere som bidro til en god opplevelse. En ekstra takk 
til NTFs fag- og etterutdanningsutvalg for bidrag til et solid fag-
program, til Bergen tannlegeforening og den lokale komiteen for et 
glimrende sosialt program og til NPG som har hatt hovedansvaret for 
all praktisk tilrettelegging og for dentalmessen!

NYTT - NTFs digitale fagdag
Deltakerrekorder og overveldende positive evalueringer fra de digi-
tale symposiene og landsmøtet under pandemien tilsa at medlemmene  
ønsket seg flere digitale fagarrangementer. Dette var bakgrunnen for 
nyetableringen «NTFs digitale fagdag». Interessen lot heller ikke vente på 
seg, og deltakerlisten talte over 850 da påmeldingen stengte noen dager 
før arrangementet. 

15. september gikk fagdagen på lufta - en hel dag med direktesendt, fler-
kamera studioproduksjon rundt temaet «Den akutte pasient». Deltakerne 
fikk presentert en rekke foredrag om aktuelle caser og klinisk relevante 
problemstillinger rundt traumer, smerter og andre akutte pasient- 
situasjoner. Foredragene fra fagdagen ble liggende tilgjengelig for del- 
takerne i fire uker etter arrangementet. 

Fordelene med slike digitale faglige arrangementer er mange. Nettbaserte 
forelesninger gir økt fleksibilitet da deltakerne kan velge om de ønsker å 
delta live, stille spørsmål og være med i faglige diskusjoner, eller om de 
ønsker å se foredragene i opptak når det passer den enkelte. Likevel var 
det tydelig at de aller fleste hadde satt av dagen til å delta live, og det 
store antallet gode spørsmål som ble sendt inn i løpet av forelesningene 
vitner også om at engasjementet og deltakelsen var høy.

PS: 16. september 2022 gjentas suksessen. Hold av datoen!

Dato: 4. - 6. november 2021

Sted: Grieghallen, Bergen
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Vi står sammen for god oral helse!
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