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Kjære medlemmer, 

Mange av oss var på årets Midt Norge møte i Trondheim. En meget trivelig opplevelse å kunne møtes 

igjen etter to år med pandemi. En ting jeg legger merke til: vi i lokalforeningen har et meget godt 

forhold til hverandre etter hva jeg kan skjønne. Det å møte kolleger, uansett om man jobber offentlig 

eller privat, er å møte venner. Det samme kan i aller høyeste grad sies om lokalforeningens vårkurs 

på vakre Inderøy, der det faktisk var flere interesserte enn det var kursplasser! 

Den evige tematikken offentlig støtte til tannbehandling lever også i år i beste velgående. NTF er ikke 

fornøyd med at det ikke er blitt satt av mere midler til tannbehandling i nåværende statsbudsjett. 

Tematikken har vært debattert i mange tillitsvalgtmøten med NTF sentralt tidligere, og av alle tanker 

som er blitt diskutert, mener jeg at et eget Helfo-innslagspunkt ‘økonomi’ er det mest fornuftige. 

Dagens diagnosebaserte system er bra, men det fører med seg at mange som ikke trenger refusjon 

fra Helfo, får det allikevel fordi dem tilfeldigvis har en sjelden medisinsk tilstand, er munntørre eller 

har periodontitt osv, imens folk som har dårlig råd, ikke får gjort noe tannbehandling i det hele tatt 

eller bare absolutt nødvendig akuttbehandling. Så på et eller annet vis burde pasientens økonomi 

flettes inn i refusjonsordningen. På den andre siden har undertegnede fått kommentaren fra ‘vanlige 

folk’ som har jobbet og stått på hele livet ‘Det var på tide at også jeg får noe tilbake’ når dem får 

beskjed at dem har krav på Helfo-refusjon. 

Og så er det jo heller ingen enighet om hva som er nødvendig tannbehandling. Når det gjelder 

refusjon for periorehabilitering tar man utgangspunkt i Käyser’s shortened dental arch med tenner 

fra 5er til 5er imens det ikke nevnes spesifikt ved mange andre innslagspunkt. I tidligere utgaver av 

Odontologisk årbok mener noen artikkelforfattere at behandlingsbehovet er subjektivt, det finnes 

pasienter som ønsker implantat for å erstatte en 7er når de har alle andre tenner igjen, og noen 

pasienter bryr seg ikke om de mangler en framtann. Så hva skal man konkludere med? En god 

veileder er jo God klinisk praksis. Et ytterligere rettesnor er, hva hadde man gjort, hvis pasientens 

tenner hadde vært ens egne tenner?  

Flere av oss har opplevd store utfordringer med å henvise pasienter med smerter fra munnen, men 

som ikke har odontologisk verifiserbar årsak, til smerteklinikker. Smerteklinikken på Haukeland 

sykehus i Bergen krever at pasient blir henvist fra sykehus, imens smerteklinikken i Trondheim 

tilsynelatende krever henvisning fra fastlege. Fastlegene anbefaler jo som regel pasienter som har 

smerter i munnen å ta kontakt med tannlegen. En veldig tungvint runddans når nevropatiske smerter 

er årsak. Det er svært uheldig at pasienter med sterke smerter på det viset må vente ekstra lenge til 

dem får hjelp. Jeg velger å tenke at de aller fleste av oss ikke bruker disse smerteklinikker for å 

‘dumpe’ pasienter med symptomatisk pulpitt men har utredet alle tenkelige odontologiske årsaker 

før dem henviser til smerteklinikk. Kunne de lokale kompetansesentrene åpnet for behandling av 

pasienter med atypisk odontalgi/ nevropatiske smerter? Undertegnede har sendt forslag til NTF om 

nytt TSE-kurs som tar for seg smertetematikken, det er helt opplagt et eget fagfelt. Ihvertfall er det 

helt uakseptabelt at pasienter med sterke ikke-odontologiske smerter fra munnen møter på store 

hinder til dem endelig får hjelp. 

Ellers så er det også i år planlagt årsmøtekurs i historiske omgivelser på Stiklestad på slutten av 

september, så det anbefales allerede nå å sette av 29. og 30.09. for kurs. 

 

God sommer ønsker Niklas Angelus, leder i Nord Trøndelag TF 
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Hei ! 
  
Har lest Speilet, og har et par kommentarer: 
  
Nytt NAV-prosjekt for utdanning av Tannhelsesekretærer blir igangsatt fra 17. august 2022. Skolen 
kommer til å fortsette på Levanger VgS., da det er planlagt et større renoveringsprosjekt på Verdal 
VgS.. Dessuten er nærheten til DOT-tannklinikken på Levanger gunstig og det samme er nærheten til 
jernbanestasjonen.   
P.S.  Det var en aktuell søker fra Namsos til kurset denne gangen, og det er stor sannsynlighet for at 
hun plukkes ut. Forøvrig vil man prøve å få til desentralisert utdanning via Teams og samlinger 
gjennom voksenopplæringen for kandidater/interesserte fra Namdalen/norddelen av fylket og de 
som ikke får plass på NAV-utdanningen kommende skoleår. Dette til din orientering. 
  
Ellers likte jeg ikke helt oppsettet for regnskap/balanse.  Føler kolonnene ikke er plassert 
logisk…enten må man kunne lese dem fra venstre mot høyre (helst) eller fra høyre mot venstre, og 
da kommer endringskolonnen på feil plass, føler jeg.  Og, i siste del står det 31.12.2020 i en kolonne 
og 1.1. 2022. i en annen kolonne, og det er jo ingen vits, da tallene i disse 2 vil være identiske. 
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Christiane og jeg og Tine + en fra utdanningen som snart er avsluttet (1. kull) var tilstede i 

Trondheim og orienterte om tannhelsesekretæryrket og behovet DOT og den private 

tannhelsetjenesten har. Etterpå intervjuet vi alle kandidatene for det neste kurset og fant ut hvem 

som egnet seg og ikke med vekt på hvem som var motivert. 

 

Det samme gjorde vi på Verdal Videregående Skole. Tine Solheim var ikke med her, så da tok 

Christiane og jeg ansvaret. Det mangler ikke på kandidater; 20 stykk har vi til 12 plasser. Kanskje 

det utvides til 14 plasser; vi har foreslått det i og med at en må regne med at noen faller fra 

underveis. Vi tok også til orde for at det etableres et voksenopplæringstilbud i regi av Verdal 

Videregående Skole, slik at også de som ikke får plass på NAV-studiet får en mulighet til å utdanne 

seg til tannhelsesekretær. Dette tilbudet vil også andre interesserte kunne benytte seg av, f.eks. 

fra nord-delen av fylket (i praksis Namdalen), som ligger for langt unna Levanger, slik at reiseveien 

utgjør en barriere for å ta utdanningen. Tilbudet må annonseres, men dette må vente til det er 

avklart at det blir etablert. Vi er på saken... 

 

Stein Tessem 
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Forum for tillitsvalgte 09.-10.06.2022 
 

WHO godkjente den 28.05.2022 en historisk WHO-resolusjon om å sette oral helse på den globale 

dagsorden 

Halvparten av jordas befolkning har en eller annen form for oral sykdom 

Visjon: universal helsedekning for oral helse innen 2030 

Nøkkelen til universell helsedekning er finansiering 

UN: One health: en menneskehelse, en dyrehelse, en plantehelse, en klimahelse 

 

OEU: 12% av medlemmene har fremdeles 0 timer i nyeste toårsperiode; hovedsaklig eldre tannleger 

Viktig at all lokal kursvirksomhet blir rapportert 

 

NTF trenger nye kursholdere! 

Per idag er det 75% av søkerne til odontologistudiet kvinner 

 

De som utløser flest NPE-erstatningsutbetalinger er de eldste tannlegene 

 

Tannlegen er et verktøy på vei mot best mulig tannhelsetjeneste 

 

Ca 50% av Norges befolkning har helsetap som følge av munn- og tannsykdommer 

Utgjør ca 35 mrd NOK/ år 

 

Helhetlig gjennomgang først og fremst i form av en NOU (norsk offentlig utredning) 

 

I 2020 var det rundt 18% av omsetning i privat tannhelsetjeneste som gikk til investoreide klinikk-

kjeder 

‘In baseball and in business, there are three kinds of people. Those who make it happen, those who 

watch it happen, and those who wonder what happened.’ (Tommy Lasorda, baseball-trener for 

Dodgers). Sitat ifm økt kjededannelse 

Vi står inn for å bli myndighetsstyrt eller investorstyrt (A E Andersen) 

 

Overordnet organisering av tannhelsetjenesten  

1. er organiseringen vi har idag, den beste vi kan se for oss, eller kunne man tenke seg en annen 
organisering?  hvorfor bør ikke tannhelsetjenesten organiseres på samme måte som 
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helsetjenesten? Økt byråkrati, økte kostnader; hvem holder tannhelsetjenesten utenfor? 
Fremdeles har tannleger ikke e-resept eller kjernejournal; privat tannhelsetjeneste ønsker 
fremdeles å være herre i eget hus; behovsprøvd offentlig finansiering? ønsker vi å ha en 
offentlig tannhelsetjeneste- og på hvilket organisatorisk nivå bør den i så fall ligge? Vi bør ikke 
finansieres av helseforetakene, da vil det bli konflikt om midlene; viktig med fylkeskommunal 
organisasjon av tannhelsetjenesten; man samler mere kompetanse om forvaltningen ligger på 
høyere nivå; helt nødvendig at melding til barnevern ved misstanke om omsorgssvikt gjøres av 
offentlige tannleger som til syvende og sist er representanter for staten; uheldig at loven ikke 
åpner for å fakturere foreldre for barn som ikke møter opp hos DOT; uheldig at loven pålegger at 
mange barn uten hull i tennene må kalles inn til recall selv om dem ikke har behandlingsbehov; 
problematisk med høyt sykefravær i DOT 

 

2.   privat tannhelsetjeneste er en effektiv måte å løse tannhelseproblemer; etableringskontroll? 

       praksisetablering med hjemmel? ja til etableringskontroll, ikke så viktig med 

prisfastsettelse 

 

3.   Hvordan skal vi i fremtiden sikre tannlegens autonomi og integritet? Tannlege må være leder for 

klinikken eller klinikk-kjeden; NTF må være en premissleverandør 

 

4.   Hensiktsmessig oppgavefordeling? Tannpleiere bidrar til effektivisering, men kunne vært mere 

brukt til f eks gruppeprofylakse og folkehelse 

 

5.   Kvalitet i tjenesten; godt kurstilbud; tilgjengelighet! 

 

 

Tre viktigste elementer i fremtidens tannhelsetjeneste: (penger, pasienter, tannleger; det går ikke an 

å påvirke en ting uten å påvirke noe annet) 

 

1. Alle må ha mulighet til å gå til tannlege og få utført tannbehandling 
2. Inget skille mellom offentlig og privat tannhelsetjeneste 
3. God kvalitet og tilgjengelighet 
 

Dersom gratis tannbehandling: da er faren at andre medisinske spesialiteter som per idag ikke får 

offentlig støtte, også kommer kreve at det skal bli offentlig finansiering; fare for kostnadseksplosjon 

 

Forsikringsordninger er prisdrivende 

 

 

Referent Niklas Angelus 
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