
   

 

 

 

 

Organ for Østfold Tannlegeforening, 2/2022 

 

Kjære medlemmer i Østfold Tannlegeforening. 

Vi er halvveis ut i foreningsåret, og sommerferie står straks for døren. Det 
blir godt med et avbrekk nå kjenner jeg, det blir bra å kjenne litt på 

hvilepulsen����  

Heldigvis har pandemien kommet litt i bakgrunnen, og vi har kunnet leve litt 
mer som normalt. Vi i styret har endelig kunne holde styremøter igjen, og 
arrangere kurs.  

Vårens absolutte høydepunkt var kurs og festaften på fantastiske Jeløy 
Radio i full vårsol i slutten av april. Da møtte vi Unni Endal i all sin prakt, det 
ble et kurs vi sent glemmer. Men høydepunktet for meg var jo festaftenen 
med utdeling av hederstegn til Hilde Aas. Og ikke minst fikk ØTF et nytt 
æresmedlem; Camilla Hansen Steinum ble velfortjent æresmedlem etter 
flott jobb i ØTF og ikke minst for 10 fantastiske år som president i NTF. 
Gratulerer til begge to, og takk for flott innsats over mange år. 

 

ØTF høsten er allerede godt spikret. Det begynner med et sensommermøte 
torsdag 1. september. Da har vi invitert alle spesialistene i Østfold til et 
uformelt møte mellom spesialister og oss som henviser. Vi er få spesialister i 
Østfold, og vi trenger hverandre. Vi opplever ofte at det er litt vanskelig å 
kommunisere, og det kan oppstå gnisninger. Så vi håper at en kveld 
sammen, hvor vi får snakket sammen og kanskje løst opp noen hindringer 
vil hjelpe. Så sett av kvelden. Det blir møte på Litteraturhuset i Fredrikstad, 
men etterfølgende middag på Slippen.  



Høstens Jeløya Radio kurs og Generalforsamling er satt til 21. og 22.  
oktober. Kursholder er ennå ikke helt fastsatt, men Marit jobber med noe 
spennende. Gå ikke glipp av dette! 

Ellers har møtene i NTF heldigvis kommet i gang igjen. Marit deltok på 
«Forum for etterutdanning», og jeg og Malin var på to-dagers «Forum for 
tillitsvalgte» som i år diskuterte fremtiden til tannhelsetjenesten. Et 
spennende tema, og det er veldig nødvendig og viktig å styre utviklingen 
fremover. Det blir nok forandringer, og det er essensielt at vi er med på å 
forme fremtiden vår. 

Valgkomiteen er godt i gang med sitt arbeid, så kanskje tar de kontakt med 
nettopp deg! Jeg håper flere har lyst til å engasjere seg i ØTF, det er både 
givende, lærerikt og sosialt. Hvis du har lyst til å være med er det bare til å 
kontakte Rune Børslett, Morten Gerhardsen eller Martine Backe eller oss i 
styret.  

 

 

 

God sommer til dere alle.  

 

 

Anne-Sophie Indrevær 

Leder ØTF 


