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Dental Sør AS | Postboks 901, 4509 Mandal | +47 38 27 88 88 | post@dentalnet.no

ISO 9001:2015

SYSTEMSERTIFISERT  

Hjelp oss å bli
grønnere
Dental Sør ble resetifi sert 
Miljøfyrtårn-bedrift, det forplikter!

Vi ønsker å spare miljøet ved å sende 
mindre papir. Vi vil også gi deg 
skreddersydd informasjon og gode 
tilbud i våre nyhetsbrev.

Melder du deg på innen 20. desember er 
du med i trekningen av en iPhone X, 
Samsung Galaxy note 8 eller Samsung S9+.

Gå inn på dentalnet.no/aktuelt og meld 
deg på i dag.

Alt til klinikken på ett sted! - Sjekk ut våre nettsider dentalnet.no
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Kjære kolleger! 

Dette året startet vi med nye regelverk for 
innslagspunkt 14 og konsekvensene av disse. Vi 
fortsetter med samme trend og mest sannsynlig 
skal 2019 starte med nye kutt.  Regjeringen 
foreslår kutt på totalt 61,7 millioner kroner i 
budsjettet for 2019. 23 millioner kroner fore-
slås kuttet ved å ikke justere takstene i tråd med 
pris og kostnadsvekst og 38, 7 millioner er rene 
kutt. Med dette forslaget har regjeringen totalt 
kuttet i underkant av 400 millioner kroner i 
pasientenes trygdestønad siden 2014. Hvordan 
blir de neste 5 årene, hvor store kutt kan vi 
forvente, hvilke grupper pasienter blir rammet 
neste gang og mange slike tanker skaper usik-
kerhet og frustrasjon blant våre medlemmer. 

Camilla Hansen Steinum var på høringen i 
Stortinget om regjeringens forslag til stats- 
budsjett med klar beskjed fra 
vår foreningen om at trygde-
kuttene må reverseres.

I høstferie ble det årets 
landsmøte avholdt i Lille-
strøm. Årets hovedtema var 
etikk. Innledningen ble holdt 
av legene Andreas Pahle og 
Henrik Vogt, som var tydelige 
i sin kritikk av både leger og 
tannleger, og hevdet at kosme-
tisk behandling ikke er forenlig 
med (tann)legegjerningen. 
Argumentene var at lege- og 
tannlegeyrket går ut på å 

forebygge og behandle sykdom, lindre smerte og 
lidelse, og forhindre for tidlig død. Kosmetisk 
medisin derimot har som mål å forbedre eller 
perfeksjonere friske mennesker. Konklusjonen 
ble derfor at estetisk medisin ikke deler noen 
felles mål med tradisjonell medisin, og skal 
derfor ikke bedrives av leger og/eller tannleger.

Et meget viktig emne som jeg vil nevne her er 
nye nasjonale anbefalinger for smittevern.  Det 
tok tre år å lage de nye nasjonale anbefalingene. 
Målet var å heve kompetansen på smittevern 
blant tannleger og tannhelsepersonell i Norge. 
Det er et krav om at alle ansatte får opplæring i 
smittevern.  Det er vi tannleger som har ansvar 
for at smittevernet blir ivaretatt på en god måte 
og jeg oppmuntrer dere til å lese anbefalingene. 
De faglige anbefalingene for smittevern finner 

dere på nettsidene til Den Norske 
Tannlegeforening og på nett-
sidene til Universitetet i Bergen, 
Oslo og Troms. 

Jeg vil benytte anledningen til 
å invitere dere til årets medlems-
møte med middag på Astoria 
hotell den 9. november.

Ønsker dere en riktig god høst 
og en strålende vinter.

Leder i Hedmark tannlegeforening
Petar Ninkov
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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 

tannlegeforening», 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

 52 medlemmer

 85 liker dette • Medisinsk bedrift
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Enklere og bedre

Plandent AS | Østensjøveien 27
Pb. 6082 | Etterstad 0601 OSLO
Tel. 22 07 27 27
www.plandent.no | www.plannet.no

Klinikkdrift

Protetikk

Forbruk
og utstyr

Digitale
bestillings-
løsninger

PlanIT

Prosjektering

Service og 
reparasjoner

Kurs og
arrangementer

Programvare
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Næringspolitisk forum
Næringspolitisk forum ble arrangert på Clarion 
Collection Hotel Bastion, Oslo, 20.-21. sep-
tember. Til sammen tiltok 19 deltakere fra de 
ulike fylkene. Det var representanter fra Sentralt 
Næringsutvalg (SNU), hovedstyret, sekretariatet 
og prosjektleder for GDPR. Forumet ble åpnet 
av Ralf  Husebø leder for SNU. Hovedtemaet 
for forumet var GDPR i et tannlegeperspektiv. 

General Data Protection Regulation (GDPR) 
er direkte gjeldende i EU- og EØS-landene og 
erstatter nasjonal lovgivning.  GDPR er hoved-
loven om personvern, andre lover og forskrifter 
kommer i tillegg til GDPR. Bakgrunnen for 
GDPR er å gi innbyggerne kontroll over side 
personlige data og hvordan disse behandles, 
samt beskytte de mot personvernkrenkelser og 
informasjonssikkerhetsbrudd. Det ble gjen-
nomgått generelt hva en må gjøre i sin virksom-
het. I første omgang er det viktig med kart- 
legging og skaffe seg oversikt over alle behan-
dlinger av helse-og personopplysninger. Deretter 
gjøre en vurdering av hvilke krav i GDPR som 
ennå ikke oppfylt og gjennomføre tiltak. Det er 
utviklet ulike mal for dette, som ligger tilgjen-
gelig på deres nettside (ehelse.no). Når dette er 
på plass, så det viktig med databehandleravtale, 
enten inngå avtaler eller oppdatere avtalene i 
henhold til GDPR. Prinsippene for vern av  
personopplysninger er skrevet i GDPR  
artikkel 5. 

Videre ble det tatt opp norm for informas-
jonssikkerhet i tannhelsetjenesten ved sekre-
tariatet for Normen. Vi ble informert om hva 
Normen bidrar til og samarbeider med, og at 

jobbes med revisjon og oppdatering av veiled-
ningsmateriell i henhold til GDPR. 

Aktuelt og nyheter fra foreningen ved Presi-
dent i NTF Camilla Hansen Steinum. Hun 
nevnte mange områder hvor foreningen var ak-
tive og hadde mange møter med politikere, både 
for å få gjennomslag og gi informasjon.  I tillegg 
ble det snakket om utfordringene som blant an-
net overføring av spesialistutdanning fra univer-
sitetene til kompetansesentrene, som uheldig og 
ikke ønskelig. Et annet spørsmål som vi stadig 
hører: Blir vi for mange tannleger i Norge? Bør 
vi ha strengere krav for de som utdanner seg i 
utlandet som kommer tilbake til Norge?  

Mye av tiden ble satt av for gruppediskus-
joner. Tema: Informasjon til medlemmene 
om GDPR – praktisk og andre utfordringer.  
Hvilke tilbud har NTF til næringsdrivende og 
hva kan NTF gjøre for å gjøre medlemmenes 
hverdag enklere?  Det var ønskelig med konkre-
tisering og enklere språk i veiledninger både 
GDPR og Normen. E-resept og e-helsenett 
vil gjøre hverdagen enklere for mange. Det ble 
også ønskelig med bedre søkemodus og bedre 
NTF-nettside, noe som foreningen jobber med 
for å utbedre. Sammenslåinger av fylkene og 
utfordringer ved det, særlig med tanke på lokal 
foreningen og deres organisering.  En annen 
utfordringer for lokal foreningen er å rekruttere 
og engasjere medlemmene sine i lokal forenin-
gen samt aktiviteter.  Vi i HTF håper og ønsker 
å kunne å engasjere dere! 

Tannlege Elaha Nazari 
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Innkalling til årsmøte i  
Hedmark Tannlegeforening

Hotell Astoria Hamar
Fredag 9. november klokka 18.00

Kaffe/Te og frukt fra kl 17.30

Saksliste:

• Godkjenning av dagsorden, valg av møteleder og referent

• Årsberetning HTF 2018

• Årsmelding UTV

• Klagenemdas årsberetning

• HTF´s regnskap- orientering 

• Valg

Forslag til saker for årsmøtet må sendes skriftlig til HTF´s leder innen 2. november

Årsmøte middagen er gratis for foreningens medlemmer, eksklusiv drikke til maten.

Påmelding til middag sendes til Petar Ninkov
 pjerns@hotmail.com  eller mobil 40215432

Vel møtt til årsmøtet !
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TOTALLEVERANDØR AV UTSTYR, SERVICE OG FORBRUKSVARER
Få de beste priser og markedets beste service  

ved å samle alle dine innkjøp hos oss.

Jacobsen Dental AS er sertifisert 
Miljøfyrtårn-bedrift siden 2008

NETTHANDEL: 
Ta en titt på www.jacobsen-dental.no og registrer deg som 
nettkunde i dag. Din salgsrepresentant eller ordrekontoret  
hjelper deg å komme i gang. Her finner du også sikkerhets - 
datablad (SDB) på de produkter hvor det er krav om det.

UTSTYR OG INNREDNING: 
Vi leverer alt du trenger til din klinikk, og deltar gjerne  
i prosjekteringsprosessen ved etablering eller renovering.  
Jo tidligere vi kommer med i prosessen, jo mer knirkefri blir den.

RABATTAVTALE: 
Vi gir deg de beste prisene på forbruksvarer 
hvis du velger oss som totalleverandør.

SALGSKONTORET: 
Møt våre blide jenter på ordretelefonen. De er alltid 
rede til å hjelpe deg med det du måtte ha på hjertet.

Tlf 22 79 20 20  / www.jacobsen-dental.no

Ikke gå glipp av en eneste kampanje:  
Følg Jacobsen Dental AS på Facebook: @jacobsendental
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Årsmelding for  
utv Hedmark 

Nov 2017 – sept 2018 

Styrets sammensetning for perioden: 
UTV-Leder: Øivind G. Ellingsen 
Styremedlemmer: Anke Bolte, Zunera Butt 
(sluttet i løpet av perioden)  
Varamedlem: Ove Trana (sluttet i løpet av 
perioden) 

Aktivitet det siste året: 
2018 har vært preget av at Hedmark og Oppland 
fylkeskommuner fra 1. jan 2020 slås sammen til 
Innlandet fylkeskommune, dette vil da også gjelde 
tannhelsetjenesten. Det er mye arbeid som skal gjø-
res i en slik sammenslåingsprosess og det er viktig 
at UTV er involvert i hele prosessen. UTV-leder 
representerer NTF i den nedsatte arbeidsgruppa for 
tannhelsetjenesten.    

I september 2018 ble det gjennomført årlige 
lokale lønnsforhandlinger i Hedmark Fylkeskom-
mune. Forhandlingsutvalget fra UTV bestod av 
Øivind G. Ellingsen og Anke Bolte.  

UTV har det siste året deltatt på NTFs tariff-
konferanse, NTFs KS II kurs og på Akademikernes 
kurs i lokale lønnsforhandlinger.  

UTV har i perioden vært representert i flere 
utvalg i Tannhelsetjenesten i Hedmark fylkeskom-
mune. 

Styret har bistått medlemmene i spørsmål vedrø-
rende lønns- og arbeidsvilkår. 

Skarnes, 1. oktober 2018 
Øivind Grønnerud Ellingsen, UTV-leder 

 
 

Årsberetning: HTF

• Kurs for tillitsvalgte 6.-7. februar - deltok 
 Dzenana Grabovica Croucher og Petar
  Ninkov 
•  Medlemsmøte og Sykehjelpsordningen for 
 tannleger og om Tannlegeforeningens sam-
 arbeidsavtaler for tannleger- Advokat NTF  
 Dag Kielland Nilsen- 15. februar. 
• HTF styret avholdt 4 styremøter i 2018.
• HTF- info har hatt 2 utgivelser.
• Forum for tillitsvalgte, 26 og 27 april -  
 deltok Agnethe Røsbak og Petar Ninkov
• Opus kurs 18. oktober
• Næringspolitisk forum – Elaha Nazari

HTF styre:
Leder Petar Ninkov
Nestleder Jørn Bang Larsen
Sekretær Dzenana Grabovica
Kasserer Agnethe Røsbak
Info. Sekr. Elaha Nazari
Kurskontakt Kjersti Høye
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Følgende er på valg for perioden 2019/2020:
(Leder Petar Ninkov gjenvalg/fortsetter 2 år)

Sekretær:
Dzenana Croucher

Infosekretær:
Ida Kristina Fjeldberg

Varamedlem:
Robert Drosch

Klagenemnd (4 år):
Thea M. Granvoll Bie

Valgkomité(3år) :
Oda Lien

Representantskap:
Leder

Styremedlem
UTV repr.

Hamar 20.10.18
Børge Vaadal

Innstillingen fra valgkomiteen i  
Hedmark Tannlegeforening. 
Årsmøtet / Generalforsamling 2018
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Årsberetning 2018 Hedmark  
klagenemnd

KJØLLE & NINKOV
oralkirurger

Tar imot henvisninger innen oral kirurgi og oral medisin. 

Vi holder til i Torghjørnet, sentralt i Hamar.

Torggt. 83, 2317 Hamar
Tlf.:62 53 46 00 
E-post: kir@spestorg.nhn.no
www.spestorg.no

Ny 
oralkirurg

Spesialister i oral kirurgi og oral medisin
Gry Karina Kjølle        Petar Ninkov        Jarle Hillestad

Klagenemnda har bestått av Margrethe Bronken 
Hartz, Anders Furuseth, Tone Betsaker Moen 
og Martin Kampe.

Vi har i løpet av året hatt 2 stk henvendelser 
på mail hvor vi har hatt en rådgivende funks-
jon, men disse har ikke ført frem til formelle 
klagesaker.

Den ene henvendelsen gjaldt en fortanns-
fylling som ble lagt hos en tannlege på Hamar 
som løsnet etter 5 dager. Vi rådet pasienten til å 
først ta kontakt med aktuelle tannlege slik at de 
kunne finne en løsning. Etter det hørte vi ikke 
noe mer.

Den andre henvendelsen gjaldt underbehand-
ling. En gravid pasient som ikke hadde vært hos 
tannlege på en god stund fikk laget en bittskinne 
hos en tannlege på Hamar, men det ble ikke 
foretatt undersøkelse av hele tannsettet samti-
dig. 7 måneder senere er hun på undersøkelse 

hos samme tannlege, og da har hun flere hull. 
Pasienten mener dette er tannlegens skyld. Hun 
lurer på om en klage kan føre frem her. Hun 
får informasjon om klagenemndas paragraf  3 
Mandat hvor det står at en sak skal avvises i 
følgende tilfelle; punkt 5 «Klagesak der det klages 
på underbehandling eller overbehandling». Vi formidler 
også at det er lite sannsynlig at disse hullene kun 
skyldes de 7 månedene hun ikke fikk undersøkt 
tennene sine, da hun selv sier det er lenge siden 
hun hadde vært hos tannlege. Svar på henven-
delsen blir at en klage i dette tilfellet ville blitt 
avvist.

Videre skal 2 stk fra Klagenemnda delta på 
kurs på Gardermoen i regi av DNT i oktober.

Hamar 20.10.2018
Margrethe Bronken Hartz
(leder)
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Returadresse: C/o Jørn Bang-Larsen, Nygata 9, 2380 Brumunddal


