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NTFs virksomhet deles inn i tre hovedområder:
1. Medlemsrettet arbeid
2. Samfunnsrettet arbeid
3. Organisasjonsmessige forhold
NTF har 21 lokalforeninger, 7 spesialistforeninger og
en studentforening
Vår visjon:
Dyktige og tilfredse medlemmer med fornøyde pasienter
i en befolkning med god oral helse.
www.tannlegeforeningen.no
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Medlemstall
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Styret i NTF Student representent ved leder Vegard H. Svartveit til venstre, Marie Søberg (UiO) i midten og Carl-Magnus
Kjølstadmyr (Krakow) til høyre.
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NTFs Sekretariat
NTFs sekretariat tilbyr individuell og generell rådgivning, samt faglig og juridisk bistand til alle medlemmer i spørsmål knyttet til yrkesutøvelsen som
tannlege. Sekretariatet bidrar også i det politiske påvirkningsarbeidet, deltar i møter med myndigheter, drifter NTFs kommunikasjonskanaler, driver
opplæring av tillitsvalgte og har ansvaret for produksjon av Tidende og NTFs etterutdanningstilbud. I tillegg administrerer sekretariatet sykehjelpsordningen og rettshjelpsordningen og bistår i arbeidet med de ulike NTF- og Akademikerorganene, samt utvikler/oppdaterer standardmaler (kontrakter,
skjemaer m.m.), brosjyrer, veiledere og NTFs kvalitetshåndbok.
NTFs sekretariat ledes av generalsekretær Morten Harry Rolstad, og besto i
2018 av følgende avdelinger:
•
•
•
•
•

Ansatte i sekretariatet

Jus og arbeidsliv - 7 medarbeidere
Fag og utdanning - 5 medarbeidere
Økonomi og administrasjon - 5 medarbeidere
Stab - 5 medarbeidere (1 i 20% stilling)
Tidende - 5 medarbeidere (2 i 20% stilling)

Den norske tannlegeforenings Tidende
Tidende er vitenskapelig tidsskrift og medlemsblad for NTF.
Tall for 2018:
11 utgivelser med totalt 996 sider
Gjennomsnittlig opplag: 6460
Tidende publiserte 27 vitenskapelige artiker,
tre kasuistikker og åtte doktorgradsomtaler i 2018.
Tidende deler hvert år ut en pris under åpningen av NTFs landsmøte. Annethvert år utdeles prisen for
henholdsvis beste kasuistikk og beste oversiktsartikkel. I 2018 var det Athanasia Bletsa og Ole Iden som
mottok Tidendes pris for kasuistikken: «En uvanlig tilnærming til behandling av dens invaginatus» publisert
i Tidende nr. 9, 2016.
Tidende kommer ut på tre plattformer: Papirutgaven, appen Tannlegetidende og www.tannlegetidende.no
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Athanasia Bletsa og Ole Iden mottar
Tidendes pris for beste kauspresentasjon

Nye regler for personvern – GDPR for tannlegevirksomheter
I 2018 ble den nye personvernforordningen The General Data Protection Regulation (GDPR) implementert i EU og EØS. Forordningen innebærer nye lover og regler for personvern i Norge. Tannlegevirksomheter var fra før av forpliktet til å følge «Normen
for informasjonssikkerhet i Helse- og omsorgstjenesten». Ved å følge Normen er tannlegevirksomheter dermed pliktet til å
etterleve kravene til sikkerhet ved behandling av personopplysninger, og langt på vei til å tilpasse seg GDPR.
NTF ønsket likevel å hjelpe medlemmene med å møte det nye regelverket, og utarbeidet en informasjonspakke om GDPR.
Allerede i siste nummer av Tidende i 2017 hadde NTF en lang artikkel med tittel “Ny personvernforordning – hva betyr den
for din tannlegevirksomhet?”. I mars 2018 ble det så publisert en rekke dokumenter til hjelp i dette arbeidet. De mest sentrale
dokumentene er “Sjekkliste om personvern” og “Veiledning for NTFs medlemmer om GDPR”.
I tillegg ble følgende relaterte dokumenter lagt tilgjenglig på våre nettsider:
•
•
•
•
•
•
•

Introduksjon til personvern i arbeidsforhold
Mal for avviksrapport og avvikshåndtering
Mal for erklæring om konfidensialitet og sikring av informasjon for ansatte
Databehandleravtale
Hvorfor trenger vi å inngå ny databehandleravtale?
Personvernerklæring til nettsider og venteværelset
Trenger min tannlegevirksomhet personvernombud?

Informasjonspakken ligger tilgjengelig for innloggede medlemmer under Jus og arbeidsliv / GDPR på www.tannlegeforeningen.no
NTFs personvernerklæring
Når det gjelder NTFs behandling av personopplysninger oppdaterte vi i forbindelse med GDPR vår
personvernerklæring. Denne gjelder personopplysninger som blir behandlet i forbindelse med bruk av
nettsiden, kursregistrering, medlemskap, abonnement på Tidende og/eller i annen kontakt med NTF.
Personvernerklæringen ligger tilgjengelig i bunnfeltet på www.tannlegeforeningen.no og inneholder
informasjon om hvilke personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter
knyttet til behandlingen av personopplysningene.
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2018 - Høydepunkter og viktige datoer
11. - 13.
Vestlandsmøtet
15. - 17.
NTFs januarkurs
19. Årsmøte
NTF Student

2. - 3.
NOFOBIs
vinterseminar
6. - 7. Kurs nye
tillitsvalgte

5. - 6.
NTFs Holmenkollsymposium
Tema: Estetikk,
kvalitet og etikk

9.
Sta. Apollonias dag

9. - 13. NTFs
utenlandskurs,
Piemonte, Italia
11. Helsepolitisk
barometer
12. - 13.
Årskursus og
Scandefa

5. Verdens
håndhygienedag

5. - 6. Samfunnsodontologisk forum

12. Periodagen

7. - 8. NOAT møte
Stockholm

23.
Slagkonferansen

14. - 15.
NTFs Midnattssolsymposium
25.
CED General Meeting Tema: “Den godt
voksne pasienten”

Leder og nestleder NTF-S

Januar

Februar

Mars

19. Helseminister
8. - 9. NTFs
Bent Høie gikk tilbake Tariffkonferanse
på “punt 14 saken”
(les mer s. 12)

April
12. - 13.
Seminar for
kollegahjelpere
19. - 20.
Midt-Norgemøtet

Medieoppslag om punkt 14

25. - 26.
Grunnkurs
tillitsvalgte KS I
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20. Verdens
Munnhelsedag
Tema: Slag og
munnhelse

22. - 23.
Nordisk ledermøte,
Danmark

Mai
24. - 25. Nordisk
redaksjonsmøte

Juni
30. Gunnar Amundsen
trer av som visepresident

25. - 26.
Loenmøtet
30. - 31.
Jubileumskonferanse
Norsk Tannpleierforening 50 år

26. - 27.
31. Verdens
Forum for tillitsvalgte tobakksfrie dag

Gunnar Amundsen

13. - 17. Arendalsuka 5. - 8. FDI World
Dental Congress
19. - 25.
EDSA-møte Oslo
22. - 24.
ADEE-møte UiO
22. - 24. Kurs
tillitsvalgte KS II
Arendalsuka 2018

Juli

August
28. - 29. Kurs for
utenlandsstudentene
29. Benedicte H.
Jørgensen tiltrer
som ny visepresident

25. - 28.
IADR General Session

4. - 6.
NTFs Landsmøte
& Nordental

14. Verdens
diabetesdag

19. Mønsteravtalen
ferdig forhandlet

15. - 16. - CED
General Meeting

78. Munn- og
halskreftdagen
20. - 21. Næringspolitisk forum

September
28. Sør-Trøndelag
tannlegeforening
fyller 125 år

Oktober

13. Blankhomutvalget
offentliggjorde sin
utredning

14. - 16. Rikstämman
& Swedental
29. - 30.
NTFs ledermøte
15. Stortingvedtak
rep.forslag om styrk19.
ing av tannhelsen
Gult hefte publiseres

November

Desember

24. Akademikernes
18. European Antijubileumskonferanse. biotics Awareness Day
Vinner av Akademikerprisen: Nora Sveaas Akademikernes
lanserer Akademikerne Pluss

25. - 26.
Klagenemndseminar

22. Kurs for tillitsvalgte i staten
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NTFs obligatoriske etterutdanning
Forening		
			

Yrkesaktive
medlemmer

Kurstimer
gj, snitt

% med
+ 91 t

NTFs etterutdanning
% med
31- 90 t

% med
0 - 30 t

% med
0 t		

NTF totalt		5022				
95

47

35

13

5

Aust-Agder		
Bergen
		
Buskerud
Finnmark 		
Haugaland
Hedmark
Nordland 		
Nordm. & Romsd.
Nord-Trøndelag
Oppland 		
Oslo 			
Rogaland 		
Romerike		
Sogn og Fjord.
Sunnmøre 		
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
		
Vest-Agder
Vestfold
Østfold 		

61
49
51
62
60
52
43
54
64
34
41
54
49
62
54
47
44
42
51
41
44

26
34
35
28
27
29
38
38
16
42
37
31
36
27
25
38
39
39
37
43
34

13
14
9
9
9
14
13
8
12
17
15
12
10
9
17
12
12
13
8
12
17

0
4
5
1
4
5
6
0
8
7
7
3
5
2
4
3
5
6
4
4
5

120
666
298
70
105
187
274
124
131
190
1369
352
218
107
149
301
196
229
206
280
293
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25 - 49

100 - 149
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NTFs etterutdanning

Kurs og utdanning
TANK - Tannlegeforeningens nettbaserte kurs
Gratis for NTFs medlemmer
5 obligatoriske kurs + 2 nye
•
•
•
•
•

Strålevern
• Kjøp og salg av
Smittevern
tannklinikk (NYTT!)
Kurs for tannleger om etikk
• Kurs for leder om HMS		
Kurs for tannleger om trygdestønad
(NYTT!)
Personvern og informasjonssikkerhet

Totalt 1522 gjennomførte kurs i 2018.

TSE - Tannlegeforeningens
Systematiske Etterutdanning

NTFs etterutdanning

NTFs KURS

NTFs Landsmøte og Nordental

Dato: 4. - 6. oktober
Sted: Norges Varemesse, Lillestrøm
27 foredrag og 13 workshops
1121 deltakende tannleger
1690 deltakere totalt på fagprogrammet
1202 besøkende Nordental
3250 kvm dentalmesse

Det ble avholdt 10 moduler 2018 (5 vår + 5 høst)
Totalt 465 deltagere

Januarkurs

Dato: 15. - 17. januar, Oslo Kongressenter
14 ulike kurs fordelt på 3 dager.
Totalt 476 deltakere.

NTFs Holmenkollsymposium
Dato: 5. - 6. mars, Oslo
Tema: Estetikk, kvalitet og etikk
343 deltakere

NTFs Midnattssolsymposium
Dato: 14. - 15. juni, Tromsø
Tema: Den godt voksne pasienten
181 deltakere
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Seier på punkt 14
Etter lengre tids kamp fra NTF og fagmiljøene gikk helseminister Bent Høie (H) i
februar tilbake på forslaget i statsbudsjettet for 2018 om krav om daglig bistand
fra annen person til munnstell/kroppsstell
for å kunne utløse refusjon etter innslagspunkt 14. NTF var i kontinuerlig dialog med
statsråd Høie, fagavdelingen i HOD, Helsedirektoratet, Helfo, samt Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget om saken.

Faksimile Moss avis, 17. januar

Saken skapte stort engasjement i media,
og Høies snuoperasjon var et viktig gjennomslag for NTF og pasientene. Dersom
endringene hadde forblitt uendret ville
en stor og sårbar pasientgruppe mistet
muligheten til refusjon gjennom punktet.
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Krav om gjennomgang av
stønadsordningene
Blankholmutvalget (regjeringens offentlige
utvalg om prioritering i den kommunale
helse og omsorgstjenesten og den offentlige tannhelsetjenesten), la frem sin utredning i desember. Blant utvalgets mange
forslag var en helhetlig gjennomgang av
finansieringen og regelverket for stønadsordningen til dekning av tannhelsetjenester. Utvalget foreslo også en gjennomgang
av de gruppene som i dag har rettigheter
etter tannhelsetjenesteloven, og vil se på
de to områdene samlet. Dette var i tråd
med NTFs innspill og bidrag til utvalget.
NTF fikk også gjennomslag for en gjennomgang av stønadsordningene i Stortinget, da
et opposisjonsforslag fra Arbeiderpartiet
fikk flertall etter at KrF gav sin støtte.
NTF vil i 2019 arbeide med oppfølging av
Blankholmutvalgets anbefalinger og forutsetter at fagmiljøene vil få delta i gjennomgangen av stønadsordningene.

Kjeveortopedi

Faksimile Aftenbladet, 9. oktober

Helseminister Bent Høie og hans statssekretær Anne Grethe Erlandsen gikk hardt
ut i media med ønske om å ta vekk stønaden
til kjeveortopedipasienter i gruppe C etter
anbefaling fra Helsedirektoratet. Høies uttalelser skapte mye diskusjon, og NTF var
tydelige i foreningens motstand mot forslaget. Regjeringspartiet FrP ved daværende komitemedlem Bård Hoksrud gikk også
ut mot forslaget samme dag. Da statsbudsjettet kom i oktober var det ikke
foreslått noe kutt i ordningen i påvente
av Blankholmutvalgets anbefalinger. Hva
som skjer videre med refusjonsordningen
for gruppe C avhenger nå av gjennomgangen av stønadsordningene.

Se også medieoppslag s. 18-19 for oppslag om disse sakene

Høringssvar og politiske møter

Akademikersamarbeidet

I løpet av 2017 har NTF hatt jevnlig kontakt med politikerne i
helse - og omsorgskomiteen på Stortinget, samt regelmessige
møter med Helse- og omsorgsdepartementet, Helsedirektoratet,
Helfo, Helsetilsynet og Norsk Pasientskadeerstatning, samt de
andre organisasjonene i tannhelsetjenesten.

NTF er medlem av hovedorganisasjonen Akademikerne som består
av 13 medlemsforeninger med over 200.000 medlemmer.

NTF avga 24 ulike høringssvar i 2018 og deltok i flere høringsmøter på Stortinget.

Presidenten på høring på Stortinget

NTF-president Camilla Hansen Steinum fikk høsten 2018 gjenvalg i
Akademikernes styre, og hun er nå i gang med sin tredje periode.
NTF var i 2018 en av foreningene som stod bak opprettelsen av selskapet Akademikerne Pluss. Selskapets formål er å forhandle frem
og følge opp medlemsfordeler på vegne av akademikerforeningenes
medlemmer. Akademikerne Pluss har mandat til å forhandle avtaler
på vegne av over 180.000 medlemmer.

Arendalsuka 2018

Annet politisk arbeid
• Arendalsuka - Presidenten deltok på to debattmøter om
stønadsordningen.
• Antibiotika - NTFs fagkomité for anbefalt bruk av antibiotika i
odontologisk praksis ble revitalisert i november.
• Sukker - NTF er representert i regjeringens arbeid med
revisjon av sukkeravgiften.
• TannBarn - Første del av Nasjonal faglig retningslinje for tannhelsetjenester til barn og unge ble publisert i september.
• Leve hele livet - NTF deltok på høring for å påpeke at tannhelse
er lite omtalt i stortingsmeldingen.

Interimstyret Akademikerne Pluss

Sam Selikowitz (NTF) på talerstolen

Internasjonalt arbeid
NTF deltok i 2018 i en rekke internasjonale organisasjoner og fora
på vegne av norske tannleger:
• Council of European Dentists (CED)
• FDI World Dental Federation
• Samarbeidsmøter med nordiske tannlegeforeninger
Nordic Presidential Meeting - ledermøtet
Nordiske tidsskrifter - redaksjonsmøtet
Nordiske offentlige ansatte tannleger – NOAT-møtet
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Slag og munnhelse (Munnhelsedagen 2018)
Hvert år rammes rundt 12 000 personer av hjerneslag i Norge. En tredjedel av
de slagrammede opplever redusert munnhelse etter slaget – likevel får kun 5%
av dem informasjon om tannstell i oppfølgingen de får etter slaget.*
Markeringen av Verdens munnhelsedag 20. mars var i 2018 et samarbeid
mellom NTF og Landsforeningen For Slagrammede (LFS). Målet var å belyse
utfordringene slagrammede har med tanke på munnhelsen, og sikre at flere
slagpasienter får den informasjonen og oppfølgingen de har behov for.
I etterkant av markeringen har munnhelse vært oppe som tema på flere av LFS
medlemsarrangementer, i deres medlemsblad Slagordet, og på Slagkonferansen
23. mai.
* Tall hentet fra Myhrer et al, Forskning nr 2, 2014

Mer snakk om etikk, takk!
Etikk står sentralt i NTFs arbeid, også utover oppgavene til Etisk råd. Etikk er med på å styre valgene foreningens
medlemmer tar hver eneste dag i praksis og i møte med pasienter. Det er derfor viktig at medlemmene kjenner
godt til foreningens etiske regler, og vi jobber kontinuerlig for å øke den etiske bevisstheten i tannlegestanden.
I 2017 lanserte derfor NTF et nytt, nettbasert kurs (TANK), om etiske problemstillinger for tannleger. Tidende har
også en fast spalte kalt “Snakk om etikk”, hvor ulike etiske problemstillinger debatteres.
“Estetikk, kvalitet og etikk” var tema for Holmenkollsymposiet 5. - 6. mars. Dessuten var etikk
et av hovedtemaene under landsmøtet i oktober. Foredraget “Etikk vs butikk / klinikk vs salong”
samlet over 500 deltakere som fikk høre legene Andreas Pahle og Henrik Vogt argumentere at
kosmetisk behandling ikke er forenlig med (tann)legegjerningen. Introduksjonsforedraget ble
etterfulgt av en interessant paneldebatt hvor en rekke gråsoner innen estetisk tannbehandling
ble presentert og debattert.
| 14 | NTFs Årsrapport 2018

Etikk vil fortsette å være et viktig område i NTFs arbeid i tiden som kommer, blant annet som
tema for Midnattssolsymposiet 2019.

Tannhelse og utenforskap (TV-aksjonen)
De sosiale forskjellene og økonomiske ulikhetene i Norge øker. TV-aksjonen 2018 gikk til inntekt
for Kirkens Bymisjon og prosjekter som skal bidra til at flere skal bli inkludert i fellesskapet.
Utenforskap og dårlig tannhelse går ofte hånd i hånd, og det å mangle tenner kan være et synlig
tegn på et liv utenfor majoritetssamfunnet. Dårlig tannhelse bidrar til skamfølelse og forsterker
skillet mellom “oss” og “dem”. NTF valgte derfor å
støtte aksjonen.
I forbindelse med TV-aksjonen arrangerte Odontologisk fakultet UiO et frokostseminar sammen med
Teologisk fakultet og Kirkens Bymisjon om samme
tema, og med tittel “Brennmerket”.

Gjør kloke valg - kampanjen
“Gjør kloke valg” er en kampanje for å redusere overdiagnostikk og overbehandling.
Kampanjen er en del av den internasjonale kampanjen
“Chosing wisely”, og består av at ulike fagmedisiske
miljøer utarbeider råd om behandlinger, tester og
prosedyrer som muligens bør unngås.
NTF lanserte i desember 2018 sine 6 råd for tannleger i
klinisk praksis, samt en plakat med pasientinformasjon som skal stimulere til samtale mellom behandler
og pasient, og motivere pasienten til å bli en mer aktiv
deltaker i valg av behandling.
Les mer på www.tannlegeforeningen.no/klokevalg

6 råd for tannleger i klinisk praksis
1. Antibiotika skal ikke brukes rutinemessig ved behandling av marginal periodontitt og periimplantitt
2. Antibiotika skal ikke forskrives ved akutte smerter
3. Panoramarøntgen skal ikke benyttes som del av
rutinekontroll av asymptomatiske pasienter
4. Fyllinger skal ikke skiftes bare fordi de har vært i
funksjon i mange år
5. Visdomstenner skal ikke fjernes forebyggende/
uten indikasjon
6. Kroneterapi bør ikke benyttes dersom det kan oppnås god kontur, funksjon og estetikk med en fylling
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Medlemsrådgivning
NTF tilbyr individuell og generell rådgivning, faglig og juridisk bistand til alle medemmer i spørsmål knyttet til yrkesutøvelsen som tannlege.
Individuell rådgivning for medlemmer og tillitsvalgte
Den individuelle rådgivningen består av å besvare henvendelser på telefon og e-post, delta i møter, mekle ved
konflikt og føre saker for domstolene for medlemmer, inkludert rettsmekling, forliksforhandlinger mv. NTF håndterer om lag 2000 slike juridiske henvendelser per år.
Individuell rådgivning gis også gjennom “Book en jurist”, som i 2018 ble tilbudt under NTFs landsmøte, Vestlandsmøtet, Midt-Norgemøtet og Midnattssolsymposiet. Her kan NTFs medlemmer reservere tid med en av NTFs
advokater og få veiledning innen f.eks. lønns- og arbeidsvilkår, kontrakter, arbeidskonflikter eller spørsmål om
oppsigelse, ferie eller permisjon. I overkant av 30 medlemmer benyttet seg av dette tilbudet i løpet av 2018.
Generell medlemsrådgivning
NTF stiller med foredragsholdere på kurs og arrangerer tillitsvalgtsopplæring i offentlig sektor, studentkurs, kurs i lokalforeningene,
NTFs landsmøte, NTFs lederkurs, Forum for tillitsvalgte, Akademikerkurs i alle tariffområder mv.
NTF har også faste spalter i Tidende om “Arbeidsliv”, “Spør advokaten” og “Snakk om etikk”.
Kurs i lokalforeningene
Følgende tema for kurs og foredrag tilbys NTFs lokalforeninger
(heldagskurs eller kveldskurs).
•
•
•
•
•
•

Ansettelser og prøvetid
Arbeidsgivers styringsrett
Ferie
Oppsigelse
Journalforskriften
Arbeidstid
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•
•
•
•
•
•
•

Husleiekontrakter
Samarbeidskontrakter mellom tannleger
Sykehjelpsordningen for tannleger
Hva gjør du når pasienten klager?
Personvern og GDPR
Oppfølging av sykemeldte arbeidstakere
Valg av foretaksform

Lønnsforhandlinger
Via Akademikerne forhandlet NTF i 2018 på vegne av:
Stat: 			
323 (medlemmer NTF)
KS-området:
1.256 (medlemmer NTF)
Oslo kommune:
90 (medlemmer NTF)
Spekter Helse:
71 (medlemmer NTF)

Illustrasjoner: Akademikerne

Akademikerne totalt for handler på vegne av:
Stat: 			160.098
KS-området:
432.524
Oslo kommune:
50.881
Spekter helse
125.000

Kontrakter, avtaler og veiledninger
Følgende kontrakter og avtaler ble publisert
og oppdatert i 2018:
• Veileder regionreform
• Veileder lokale lønnsforhandlinger
• Mønsteravtalen
En fullstendig oversikt over aktuelle
kontrakter og avtaler finnes på
www.tannlegeforeningen.no
under Jus og arbeidsliv
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Kommunikasjon - noen nøkkeltall
NTFs nettsted

www.tannlegeforeningen.no
98 nettnyheter (forsiden)
865,499 sidevisninger
140,770 brukere
51.91% desktop
40.39% mobil
7.71% tablet

Facebook

@dennorsketannlegeforening
Følgere: 4 478
Innlegg: 482

Twitter

@tannlegefor
Følgere: 461
Tweets: 95

Nyhetsbrev

Sendes ut ca. hver 14. dag til alle medlemmer.
I tillegg kommer egne nyhetsbrev om kurs, symposier
og landsmøtet.
Utsendte nyhetsbrev : 22
Snitt antall mottakere: 5931
Snitt åpningsrate: 60 %
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De viktigste medieoppslagene i 2018 (et lite utvalg)
Punkt 14: “Tannleger raser mot ny ordning”, div. lokalaviser 04.-16.01
		
“Det er rett og slett skittent spill”, TV2 30.01
		
“Et hundretall nye pasienter med tannlegeskrekk er blitt avvist
		
etter nyttår.” Aftenposten, 15.02
		
“Nå tvinges hun ut i offentlig tannlegekø” Romerikes Blad
Meldeplikten: “Seks av ti tannleger har sendt bekymringsmelding til barne		
vernet”, KK / klikk.no 31.03
		
“Ny studie: Ein av tre tannlegar varsla ikkje barnevernet ved
		
mistanke om omsorgssvikt”, Bergens Tidende 19.05
Slag: 		
“God munnhelse viktig for slagrammete” Romsdals budstikke 19.03
		
“Fokus på munnhelse”, Fædrelandsvennen 17.04
Prisportalen: “Så mye koster tannlegen” div. lokalaviser Østfold og Telemark
		
“Spar tusenlapper på å bytte tannlege. Men pass på de skjulte
		
«lokketilbudene», Dagbladet 16.04
		
“Tannleger boikotter priskalkulator” Stavanger Aftenblad 03.08
Utenlandsbehandling: “Advarer mot tannpleie i utlandet - En risiko for hele
		
samfunnet”, div. lokalaviser 19.-20.05
Kosmetisk behandling: “Færre hull å fylle - flere kosmetiske behandlinger”
		Aftenposten 21.07
		“Tannlege opprørt over ny skjønnhetstrend”, Tønsbergs blad 31.12
Kutt i tannhelsestøtten: “Regjeringen har kuttet 300 mill i tannhelse de siste
		
fire årene” Aas avis 24.08
		
“Kutt i tannhelsestønad rammer de mest sårbare” E24, 20.10
		
“Kutt gir de sykeste pine”, Klassekampen 20.10
Kjeveortopedi: “Politikere vet ikke hva kjeveortopeder eentlig gjør”,
		
Stavanger Aftenblad 09.08
		
“Regjeringen vurderer å fjerne offentlig støtte til tannregulering”,
		
NRK og Dagbladet 09.08
		
“Vil kutte støtte. Se bildene av hvem som kan rammes” Dagbladet
		
“Statsbudsjettet: Ingen kutt i tannregulering likevel”,
		
Stavanger Aftenblad 08.10

Vår visjon:

“Dyktige og tilfredse medlemmer med fornøyde
pasienter i en befolkning med god oral helse”

Haakon VIIs gt 6, 0161 Vika

I

Tlf: 22 54 74 00

I

post@tannlegeforeningen.no
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