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Kjære medlemmer, 

 

Enten vi vil det eller ikke så tenker jeg at man kan fastslå at vi lever i en historisk tid akkurat nå. Et 

virus som har etterlatt et uslettelig minne i verdenshistorien. Når man våkner om morgenen så 

våkner man til en virkelighet som er mere uvirkelig enn drømmenes verden. ‘Sometimes truth is 

stranger than fiction’ var det noen som sang på 90-tallet. Dem kunne nok ikke ane den gangen hvor 

rett dem skulle få...  

Jeg vil rette en stor takk til Fylkestannlegen og Den norske tannlegeforening, som på forbilledlig vis 

har gitt informasjon og veiledning. Og Fylkeskommunen som har opprettet 9 coronaklinikker i 

Trøndelag. ‘I krisesituasjoner er nemlig samarbeid viktigere enn alt av utstyr’ står det i boka ‘I tilfelle 

dommedag’ (side 40) fra Egil Aslak Aursand Hagerup, som er blitt en bestselger.  

I dagene som er gått har undertegnede deltatt i flere digitale konferanser, både med 

Tannlegeforeningen og Fylkestannlegen. Generelt så har det jo vært et enormt bruk av datateknologi 

i lockdown-perioden. Det blir spennende å se hvorvidt dette vil fortsette den dagen da verden er blitt 

normal igjen. I forrige TIME-magazine sto det blant annet om et program som gjør det mulig at 

møtedeltakere møtes som hologram og ikke fysisk. Ihvertfall miljøvennlig, tenker jeg. I skrivende 

stund er NTFs Forum for tillitsvalgte avlyst. Tradisjonelt kringkastes årets første utgave av Speilet rett 

etter dette forum, men siden dette ikke er tilfelle i år så kommer Speilet allerede nå. 

En tanke rundt coronatiden er at alt man tar for gitt, ikke er en selvfølge. Også det å gå på jobb. Selv 

om det er travelt til tider så merkes det når man over natta blir beordret til å ikke gå på jobb bortsett 

fra akuttbehandling. Jeg tenker de fleste av oss vil etter coronatiden oppleve en stor takknemlighet i 

forhold til de dagligdagse tingene vi tar som en selvfølge. Som for eksempel å gå på jobb som 

normalt. ‘It’s the little things that matter’ som Robert DeNiro sier i filmen ‘Awakenings’. Det er viktig 

å være takknemlig over tingene vi faktisk har. Ren luft og rent vann, for eksempel- ingen selvfølge i 

mange deler av verden. 

I forrige utgave av Speilet orienterte undertegnede om NTFs forsøk på dialog med Helfo og 

Helsedirektoratet og ønske om revisjon av direkteoppgjørsavtalen med Helfo. Blant annet reagerer 

NTF på at Helfo tilsynelatende har gått bort fra tilbakemeldingspyramiden og umiddelbart går for 

maksimal straff når dem er uenige med tannlegen. Slik jeg har forstått det så har NTF fått gehør for 

sine innspill. De fleste av oss i NTTF har ikke hatt noen problemer med Helfo. Jeg tenker at jeg i den 

forbindelse retter en stor takk til tidligere Rådgivende tannlege Jørn Herje for god veiledning og gode 

Helfo-kurs gjennom flere år. Dessverre er Jørn Herje ikke Rådgivende tannlege for Helfo lenger og 

mange opplever at det er vanvittig vanskelig å komme i kontakt med de nye Rådgivende tannlegene i 

Helfo. Dette er uheldig, spesielt for alle nyutdannede tannleger som ikke har hatt muligheten av de 

tidligere lokale Helfo-kursene og veiledning. I den forbindelse minnes det om veilederen ‘God klinisk 

praksis’, ikke feil å lese den innimellom. Og så hadde det vært meget ønskelig med et adekvat antall 

Rådgivende tannleger i Helfo. 

For en liten stund siden ble undertegnede informert av kasserer at alle medlemmer har betalt 

medlemskontingent til lokalforeningen. Det går an å glemme å betale lokalforeningskontingenten, 

men det koster kasserer unødvendig tid og arbeid å måtte purre mange ganger. Husk at det ble 

vedtatt nye vedtekter på forrige Representantskap, det presiseres at ubetalt 
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lokalforeningskontingent blir sett på som ubetalt kontingent til NTF og vil kunne føre til eksklusjon fra 

NTF. 

En ting som skaper mye diskusjoner er kostnadene for IT som for ikke så mange år siden var 

ubetydelige, men så har det bare gradvis vært en gradvis innføring av større og større kostnader til 

alt som har med IT å gjøre og nå løper kostnadene bare mere og mere løpsk. På kort tid har 

kostnadene til Norsk helsenett blitt doblet uten av vi har e-resept eller elektronisk samhandling 

(enda?). Og mange andre IT-relaterte kostnader som bare stiger og stiger uten at vi kan øke 

honorarene våres i samme takt. For da vil vi miste pasienter. Dette begynner å bli uholdbart. 

Undertegnede har foreslått forskjellige ting til hovedstyret i NTF, blant annet et journalprogram som 

driftes og faktureres av NTF. Dette er dessverre ikke mulig siden dette vil utløse enormt merarbeid 

for NTF. Er det noen som har et godt forslag så mottas det med takk. 

Juridisk avdeling i NTF jobber med å løse opp NTTFs organisasjonsfond for å frigjøre midlene til 

lokalforeningen NTTF. Organisasjonsfondet utløser veldig mye ekstra administrasjonsarbeid uten at 

midlene blir brukt til noe. Forståelig nok har juridisk avdeling i de siste ukene vært nødt å prioritere 

coronasituasjonen, men vi vil vel etterhvert få svar.  

Nå skal tannklinikkene gjenåpnes forsiktig fra og med 20.04. NTF informerer fortløpende. 

 

God lesing 

Niklas Angelus, leder i Nord Trøndelag TF 
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Notater: Siden NTTFs organisasjonsfond ikke er registrert i Brønnøysund med eget 

organisasjonsnummer er det å regne som en del av foreningsregnskapet. Som dere ser har 

kasserer laget presentasjoner som både inkluderer fondet og et rent foreningsregnskap. Inkludert 

er også fondsregnskapet. NTF ser på muligheten av å oppløse NTTFs organisasjonsfond og 

avventer svar fra NTFs advokat Elisabeth Scarpello. 

 

NTTFs organisasjonsfond 
 2017 2018 2019 
Renteinntekter 310 311 524 

Årets resultat 310 311 524 

Balansen 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 
Bankkonto 103 545 103 856 104 380 

Eiendeler 103 545 103 856 104 380 

Egenkapital 103 235 103 545 103 856 
Årets resultat 310 311 524 

Egenkapital og gjeld 103 545 103 856 104 380 

    

 

Balanse 
Nord-Trøndelag Tannlegeforening 2018 2019 
Eiendeler   

Fordringer 500 0 

Bank 256 520 306 607 

Eiendeler 257 020 306 607 

Gjeld og egenkapital   

Annen egenkapital 253 592 246 344 

Årets resultat -7 248 37 446 

Egenkapital 246 344 283 790 

Gjeld   

Forskuddstrekk 9 688 9 986 

Skyldig arbeidsgiveravgift 988 1 019 

Annen kortsiktig gjeld NTF  11 813 

Gjeld 10 676 22 817 

Gjeld og egenkapital 257 020 306 607 
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Nord-Trøndelag Tannlegeforening inkl NTTFs organisasjonsfond 2018 2019 
Eiendeler   

Fordringer medlem 500 0 

Bank 360 376 410 987 

Eiendeler 360 876 410 987 

Gjeld og egenkapital   

Annen egenkapital 357 137 350 200 
Årets resultat -6 937 37 970 

Egenkapital 350 200 388 170 

Gjeld   

Forskuddstrekk 9 688 9 986 

Skyldig arbeidsgiveravgift 988 1 019 
Annen kortsiktig gjeld NTF  11 813 

Gjeld 10 676 22 817 

Gjeld og egenkapital 360 876 410 987 
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Linjen
r. 

Årsregnskap NTTF 2019 inkl. NTTFs 

organisasjonsfond 
Regns

kap 
2018 

Regns
kap 

2019 
1 Inntekter   

2 Medlemskontigent 88 000 94 500 

3 Viderefakturering overnatting hotell 7 500  

4 Kurs- og konferanse inntekter 44 000 107 350 

5 Fremleie inntekter utstiller 42 000 12 000 

7 Sum salgsinntekter 181 500 213 850 

8 Godtgjørelser tillitsvalgt   

10 Godtgjørelse tillitsvalgte inkl arb. avgift 42 638 21 979 

12 Godtgjørelser inkl arb.giver avgift 42 638 21 979 

13 Driftskostnader   

14 Økonomisk regnskapbistand NTF  11 813 

15 Honorarer foredragsholdere 72 251 50 926 

16 Lisenser regnskapsprogram 2 535 2 677 

17 Kontorrekvista 800  

18 Kurs og møter 33 945 53 220 

19 Elektronisk kommunikasjon og porto   

20 Reiser 9 019 10 766 

21 Opphold 13 550  

22 Sosiale arrangementer 9 540 19 085 

23 Kontingenter 250 250 

24 Bidrag og gaver 1 128  

25 Diverse kostnader inkl. gebyrer til 
Deltager.no 

524 5 623 

26 Tap på fordringer 2 600  

27 Andre driftskostnader 146 142 154 360 

28 Totale driftskostnader 188 780 176 339 

29 Driftsresultat -7 280 37 511 

30 Finans   

31 Finansinntekter 343 677 

32 Finanskostnader  218 

33 Finansresultat 343 459 

34 Ordinært resultat -6 937 37 970 

 

 

 


