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PROTEKET …
Proteket består nå av Proteket avdeling Ullevaal, Bergen Tannteknikk,  
Bodø Dental og Tannstudio.

Du vil ikke merke noen forskjell i hverdagen. Drift, produksjon og samarbeid  
med deg er på samme måte som før. Du vil  forholder deg til de samme  
tannteknikerne.  

Vi fortsetter utviklingen digitalt og kunnskap på produksjon av tannteknikk  
til din pasient, som blant annet intraoral scanning.

Prosessene gjennomføres på Protekets vis, som 
innebærer kvalitetskontroll, både før, under og etter 
produksjon – i tett dialog med deg. En prosess 
Proteket har hatt stor suksess med i mange år. Du 
kan også selv velge hvilken produksjonslinje du vil 
benytte deg av i vår felles bestillingsportal;  
Proteket Online.

www.proteket.no

AVDELING FOR CAD/CAM

TA KONTAKT MED OSS FOR PRISER 
OG SERTIFISERINGKURS

Ta kontakt med meg for spørsmål rundt fremgangsmåte

Tanntekniker, IOS-ansvarlig 
MORTEN THORSTENSEN 

morten@proteket.no

tel 90 09 18 67 eller 21 06 31 31

VURDERER DU INTRAORAL SKANNER? 

Proteket tilbyr leie av 3Shape intraoral skanner!
Proteket var Norges første Trios sertifiserte laboratorium. Vi har 
vært med fra starten, og den erfaringen og kunnskapen vi har 
opparbeidet oss kan man ikke sette en prislapp på!

Vi fokuserer ikke på pris, men prosessen og oppfølgingen når man 
har bestemt seg for å bli digitale.
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Kjære medlemmer 

Høsten har åpnet maleskrinet sitt og pynter 
med fine farger. Regjeringen med helseminister 
Bent Høie følger trenden og åpner skrinet til 
HELFO for å ta ut mer støttepenger. Denne 
gangen gjelder det kjeveortopedisk behandling 
og gruppe C – de med «klart behov», som kan 
miste støtten. Med å kutte 17 millioner for 
kjeveortopedisk behandling og enkelte takster, 
og ved å ikke justere takstene etter pris- og 
kostnadsvekst, kutter regjeringen 49 millioner 
kroner. Regjeringen lover å styrke tannhelsen, 
men jeg er i tvil om at det skjer i praksis. Vår 
forening jobber for å bli hørt slik at det skal bli 
best mulig for våre pasienter.

Jeg benytter sjansen til å invitere dere til  
årsmøte med motivasjonsforedrag og middag, 
den 6. november på Astoria hotell i Hamar.  
På agendaen står blant annet orientering om 
saker som blir diskutert i representantskaps-
møtet og valg av nye medlemmer i styret og 
andre HTF-organer. 

HTF styret jobber for å holde aktiviteter og til 
nå ble det følgende:
• Kurs for tillitsvalgte 9. og 10. mai - deltok 

Dzenana Grabovica Croucher og Petar 
Ninkov 

• HTF styret avholdt 4 styremøter
• HTF- info har hatt 2 utgivelser
• Kurs implantatbehandling er team arbeid 

-  våre lokale spesialister 6. februar
• Kurs om antibiotika og antikoagulerende 

legemidler ved tannbehandling - Heming 
Olsen Bergem 21.mai

• Slapp av, du får bedøvelse -  Arne Jacobsen 
25. september

• Næringspolitisk forum 19. og 20. septem-
ber – deltok Ida Fjeldberg 

• Årsmøte 8. november

HTF styre består av:
• Leder Petar Ninkov
• Nestleder Jørn Bang Larsen
• Sekretær Dzenana Grabovica
• Kasserer Agnethe Røsbak
• Info. Sekr. Ida Kristina Fjeldberg
• Kurskontakt Kjersti Høye
• Vara Robert Drosch
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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

64 medlemmer

92 liker dette • Medisinsk bedrift
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Plandent AS
Postboks 6082 Etterstad, 0601 Oslo 
Tlf 22 07 27 27 
www.plandent.no 
utstyrsavdelingen@plandent.no

PLANMECA COMPACT™ i5
DESIGNET FOR Å VARE, BYGGET FOR Å PRESTERE

Planmeca Oy Asentajankatu 6, 00880 Helsinki, Finland. Tel. +358 20 7795 500, fax +358 20 7795 555, sales@planmeca.com

•	 Komfort for pasient og behandler

•	 God arbeidsflyt, alt innen rekkevidde

•	 Raskere rutiner gir raskere pasientflyt, integrerte løsninger  

for optimal hygienekontroll 

•	 En investering for fremtiden som innfrir økende krav

NY!
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ÅRSMELDING FOR UTV HEDMARK
Nov 2018 – okt 2019

Styrets sammensetning for perioden:
UTV-Leder: Øivind G. Ellingsen
Styremedlemmer: Anke Bolte, 
Ragnhild Henriksen Løken  
Varamedlem: Vilde Benedicte Rikstad Kleiven

Aktivitet det siste året:
Et viktig fokusområde for UTV det siste året 
har vært sammenslåingsprosessen mellom 
tannhelsetjenestene i Hedmark og Oppland 
i forbindelse med etableringen av Innlandet 
fylkeskommune fra 1. jan 2020. UTV har 
representert NTFs medlemmer på ulike arenaer 
i prosessen. Samarbeid med andre foreninger 
i Akademikerne og med tillitsvalgte fra andre 
yrkesgrupper i tannhelsetjenesten har vært 
sentralt i denne perioden. Ikke minst har UTV 
Hedmark og Oppland utviklet et godt samar-
beid. NTF er også godt representert ved Aka-
demikernes fellestillitsvalgte i de overordnede 
prosessene rundt etableringen av Innlandet.    

I september 2019 ble det gjennomført årlige  
lokale lønnsforhandlinger i Hedmark Fylkes-
kommune. Forhandlingsutvalget fra UTV 
bestod av Øivind G. Ellingsen og Anke Bolte. 

UTV har det siste året deltatt på ulike kurs og 
konferanser i regi av NTF og Akademikerne. 

UTV har i perioden vært representert i flere 
utvalg i Tannhelsetjenesten i Hedmark fylkes-
kommune.

Styret har bistått medlemmene i spørsmål 
vedrørende lønns- og arbeidsvilkår.

15. oktober 2019
Øivind Grønnerud Ellingsen, UTV-leder
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NTFs tillitsvalgte i nye Innlandet 
fylkeskommune
I forbindelse med opprettelsen av Innlandet 
fylkeskommune fra 1.1.2020 og sammen-
slåingen av de offentlige tannhelsetjenestene 
i Hedmark og Oppland så er det for perio-
den 2020-2022 valgt et nytt felles utvalg av 
tillitsvalgte (UTV) til å representere NTFs 
medlemmer i fylkeskommunen.  

Valget ble gjennomført på NTFs medlems-
møte i forbindelse med felles etatssamling  
for tannhelsetjenestene i begge fylker  
12. september 2019. 

Fra 1.1.2020 består UTV av følgende  
personer:

Hovedtillitsvalgt: 
• Øivind Grønnerud Ellingsen, Sør-Odal 

tannklinikk, Hedmark 

Nestleder: 
• Annika Magnusson, tannklinikken Lena, 

Oppland

Medlemmer: 
• Marianne S-H Førde, tannklinikken  

Raufoss, Oppland
• Anke Bolte, Alvdal tannklinikk, Hedmark 
• Anita Dalbakk Simensen, tannklinikken 

Lillehammer, Oppland
• Ragnhild Henriksen Løken, Hamar tann-

klinikk, Hedmark  
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Innkalling til årsmøte i  
Hedmark Tannlegeforening

Hotell Astoria Hamar
Fredag 8. november klokka 17.30

Kaffe/Te og frukt fra kl 17.00

Saksliste:
• Godkjenning av dagsorden, valg av møteleder og referent

• Årsberetning HTF 2019
• Årsmelding UTV

• Klagenemdas årsberetning
• HTF´s regnskap- orientering 

• Valg

Farshad  Alamdari Orientering om representantskapssakene
 

Motivasjonskurs
Dr. Kjetil Høye: GLEDE, GLØD og GALSKAP

  
Forslag til saker for årsmøtet må sendes skriftlig til HTF ś leder

gjerne før den 1. November
 

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

Påmelding til middag sendes til Petar Ninkov senest fredag den 1. november
 pjerns@hotmail.com  eller mobil 40215432

  
Vel møtt til årsmøtet !

Om foredragsholderen:
Kjetil Høye har jobbet som allmennlege, forsker og militærlege, og har holdt flere  
foredragsserier om helse og livslykke for foreninger og lag. Han er kjent som 
«Radiodoktor'n» i NrK Hedmark og Oppland, og har egen podcast i NrK  

og på Spotify: «Dr. Høyes Helsetips»
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DIN TOTALLEVERANDØR TIL KLINIKKEN

Innstillingen fra valgkomiteen i  
Hedmark Tannlegeforening.  
Årmøtet/Generalforsamling 2019
Følgende er innstilt for perioden 2020:

Nestleder: Kjersti Høye

Kurskontakt: Kim Eunhyun

Kasserer: ?

Klagenemnd: ?

Valgkomité: Tiril Berggren

Kollegahjelper: (Erstatter Bjørg Figenschau)
Åsne Kraugerud Søberg

Representantskap 2019:
Leder
Nestleder/styremedlem
UTV representant

Hamar 3. november 2019
Børge Vaadal, leder valgkomité HTF
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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

Info fra klagenemda

Sak 1.
Pas ringer og forteller at hun var akutt hos tannlege 
i Hedmark i februar. Hun hadde store smerter i en 
jeksle i underkjeven. Tannlegen «borret opp» denne 
og hun trodde hun var ferdigbehandlet. Dette kostet 
kr 3000,-. Så kom smerten igjen og hun gikk til sin 
fasttannlege i Oslo som fortalte at tannen var  
borret igjennom og var feilbehandlet. Dette kostet 
kr 1000,-. Hun ble så henvist til endo spes og der 
ble regningen på kr 7000,-. Totalsummen ble her  
kr 11000 og hun ble henvist til NPE.   
 
Sak 2.
Skriftlig klage på narkosebehandling Kongsvinger 
sykehus. Pas skriver langt og utfyllende om sin 
odontofobi og at han føler seg dårlig behandlet. 
Også store diskusjoner om pris. Det var snakk om 
frontkroner evt lappe med kompositt på gamle  
kroner. Dette er utført på offentlig sykehus og 
klager ble henvist til fylkestannlegen.
 

Sak 3.
Pas gått hos samme tannlege i Hedmark i ca 15 år. 
Pas følte at forholdet til tannlegen var blitt svært 
dårlig. Tannlegen hadde ikke tid til å snakke med 
han på tlf. Han følte at tannlegen hadde gitt han 
opp. For ca 2 år siden hadde han fått laget en bro 
i 3 kvadr. som etter pas utsagn ikke passet. Denne 
kostet kr 20000,- Den var blitt slipt på flere ganger 
slik at den ble for lav. Tannlegen hadde så laget en 
krone i 2 kvadr. gratis for å få riktig bitt. Dette 
resulterte, stadig i følge pas., til enda dårligere bitt.
Arbeidet det klages på kostet over kr 10000,- og pas 
henvises til NPE.
 
Vh. Anders Furuseth
leder av klagenemnda 2019
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Næringspolitisk forum

Næringspolitisk forum ble arrangert på Thon 
Hotel Vika Atrium, Oslo, 19. – 20. september 
2019. Til sammen deltok 22 representanter 
fra de ulike fylkene. Det eneste fylke som 
ikke hadde en representant i år var Sunnmøre 
tannlegeforening. Representanter fra Sentralt 
Næringsutvalg (SNU), hovedstyret og sekretari-
atet var også til stedet. 

Forumet ble åpnet av leder for Sentralt Næring-
sutvalg, Ralf  Husebø. I år ble det satt fokus på 
blant annet nytt reglement for NTFs sentrale 
næringsutvalg og næringspolitisk forum, gjen-
nomgang og debatt om policydokument om 
fremtidens tannhelsetjeneste og policydokument 
om tannlegers rolle og grenseoppgang mot annet 
tannhelsepersonell. 

Ralf  Husebø gikk igjennom de nye vedtektene 
fra den delen som gjelder næringspolitisk forum, 
jf. gjeldende vedtekter § 10 siste avsnitt.
Vedtektene ble allerede vedtatt av NTFs 
hovedstyre 21. juni 2019 (kapittel 1, unntatt 
1.2), og i næringspolitisk forum 20. septem-
ber 2019 (kapittel 2). Disse vedtektene skal 
fremlegges for godkjenning på NTFs represen-
tantskapsmøte fredag 29. november – søndag 1. 
desember 2019 på Gardemoen.  
President i NTF, Camilla Hansen Steinum, 
oppdaterte forumet i aktuelt og nyheter i NTF.  
Hun nevnte mange områder hvor foreningen var 
aktive, og snakket om at foreningen stadig var 
i dialog med politikerne for å informere og for 
å få gjennomslag i ulike saker. Det ble snakket 

mye om samhandling innad i sektoren og mel-
lom de ulike sektorene for å nå målet om best 
mulig helsetjeneste for pasientene. E – resept ble 
nevnt, og det loves stadig en dato for når dette 
kommer. Det tar tid! Hun snakket også om 
folkehelsen, og fokuserte spesielt på at vi som 
tannleger har en viktig å jobb med å forhindre 
unge i å begynne å røyke og snuse. Det er fore-
slått en refusjon for tobakk-avvenning.  

Det ble satt av tid til å diskutere styremedlem 
i lokalforeningene med spesielt ansvar for 
privat sektor. Hvilken rolle og oppgaver dette 
styremedlemmet eventuelt skal ha. Noen 
styremedlemmer blir valgt lokalt, flertallet velges 
fritt før NPF-møtet. Burde alle lokalforeninger 
velge et styremedlem med dette ansvaret? 

Infosekretær i Hedmark Tannlegeforening
Ida Kristina Fjeldberg

Illustrasjonsbilde.
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Returadresse: C/o Ida Kristina Fjeldberg, Nygata 9, 2380 Brumunddal


