
Referat fra generalforsamling i RTF 17.okt 2018
SAKSLISTE. 

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
Godkjent.

Valg av referent, møteleder og tellekorps.
Referent: Sverre Tronsli Drabløs.
Møteleder: Julie Wilberg Brandvik
Tellekorps: Amund Vilhelmsen, Unn Therese Hoddø

2. Orientering om saker fra NTF v/ Benedicte Jørgensen ( hovedstyret ).

Gjennomgang av trygdesystemet og styrkning av ordningen. Liten eller ingen dialog med 
fagmiljøene, ofte kutt(ikke justering av takster etc, dermed en relativ nedgang). Ønsker å 
beholde/omlegge for at de med de største behovene skal inkluderes og prioriteres. 
Stønad fra HELFO forutsetter at man ikke har rettigheter innenfor DOT. Foreningen ønsker at 
pengene skal følge pasienten og ikke at man eksluderes fra HELFO-refusjon dersom man ikke 
ønsker å benytte seg av tilbudet fra DOT.
Trygden er reaktiv, ikke proaktiv, og dette slår ugunstig ut i enkelte tilfeller, for eksempel ingen 
refusjon ved bittskinne for attrisjonskasus. Ønsker en egen takst for tobakkavvenning(ikke kun i 
forbindelse med perio)
Grupper som ønskes inkludert, kreftpasienter, kreft overlevere, medfødte lidelser(etter at de er 
ferdige i DOT), svak/begrenset økonomi. 
Styrkning av TOO-ordningen i statsbudsjettet, men virker som om de ikke er rustet til å ta imot 
disse pasientene. Mange pas har fått et dårligere tilbud og lange ventelister. 
Kjeveortopedi og trygdesatsene der har vært diskutert flittig(også i media)
NTF forventer å bli involvert før det gjøres store endringer i regelverket. Det forespeilede kuttet i 
kjeveortopedirefusjon vil kunne ramme barn og unge med et reelt behandlingbehov. 

Gjennomgang vedrørende flytting av DOT, prøveordningen som pr dags dato NTF ønsker å avvikle.
Lite nytt og ingen midler i statsbudsjettet i 2018.

Samarbeidet med foreningen for slagrammede i forbindelse med verdens munnhelsedag 20 mars.
Underskrevet Grefsenerklæringen mot vold mot barn.
Deltar og forsøker å svare på samtlige høringer som omhandler tannhelse.

3. Gjennomgang og godkjenning av årsberetning 2017: Godkjent 

Informasjon om status pr oktober 2018.: Informert

Arsrapport for RTF 2017

Foreløpig arsrapport for RTF 2018

4. Gjennomgang og godkjenning av RTFs regnskap 2017 og budsjett 2019.
Regnskap 2017 Godkjent. 
Budsjett 2019: Godkjent.  Anbefalt å sørge for tofaktorverifisering i nettbanken slik at ikke en sitter 
alene med tilgang(slik tilfellet er når kasserer trakk seg)

Informasjon om status pr oktober 2018:
Godkjent

http://www.tannlegeforeningen.no/Viewfile.aspx?id=8157
http://www.tannlegeforeningen.no/Viewfile.aspx?id=8156


Revisjonsberetning for 2017. Berettet av Knut Erik Eide. Ønskelig å få papirene raskt da de faktisk 
er ferdige før oktober 2018. Styremiddagene må føre opp hvem som har deltatt og dette må ligge i 
regnskapet! Enten ved å skrive på regningen eller legge ved referatet. 

Kontingentfastsettelse: Ønsker å holde kontingenten på 500,-. 
Benkeforslag om å også øke kontingenten for ektefeller til 500,-(se eventuelt)

Resultat og balanse RTF 2017

Budsjett 2019 RTF

5. Årsrapport 2017 fra UTV:  Ved Selma Taso

Informasjon om status pr oktober 2018: Ved Selma Taso. Jobber med overgang til Viken (storfylke).

UTV arsmelding 2017

Foreløpig UTV arsmelding 2018

6. Årsrapport 2017 fra RTFs kollegahjelpere: Ved Hilde Skjeflo.

Informasjon om status pr oktober 2018: Ved Hilde Skjeflo. 

Referat kollegahjelperene 2018

7. Årsrapport 2017 fra RTFs klagenemd: Ved Elin Nygård. 

Informasjon om status pr oktober 2018: Ved Elin Nygård. 
Informert om at når en sak er ferdigbehandlet hos klagenemden er det kun statistikken som blir 
beholdt og alt skriftlig og elektronisk blir makulert og slettet. 

Arsrapport klagenemden 2018

8. Valg

Valgkomiteens innstilling tatt til følge. Legges ved som side 3 i referatet.
OBS: Amund Vilhelmsen velges for 1år . Dette grunnet at medlemmet som trakk seg fra styret 
skulle sittet ut 2019 før styreplassen skulle velges på ny. Dermed opprettholdes rotasjonen med valg
av halve styret hvert år. 

9. Eventuelt
Ønske om at styret fremmer forslag om å endre vedtekt og øke kontingenten for ektefeller til det 
samme som ordinære medlemmer før neste generalforsamling. NTF sentralt har endret dette ved RS
i 2017 og lokalforeningene bør følge linjen hovedforeningen har lagt seg på. Endringen vil også 
gjelde for medlemmer i aldersgruppen 65-67. 

Sverre Tronsli Drabløs
Sekretær i RTF. 
23.10.2018

http://www.tannlegeforeningen.no/Viewfile.aspx?id=8140
http://www.tannlegeforeningen.no/Viewfile.aspx?id=8139
http://www.tannlegeforeningen.no/Viewfile.aspx?id=8144
http://www.tannlegeforeningen.no/Viewfile.aspx?id=8143
http://www.tannlegeforeningen.no/Viewfile.aspx?id=8146
http://www.tannlegeforeningen.no/Viewfile.aspx?id=8145


Valgkomiteens innstilling RTF generalforsamling 17. okt 2018 

Leder:    Helene Nilsson   ny  1 år 

Styremedlemmer:  Lill-Ann Ruud    gjenvalg 2 år 
    Unn Therese Hoddø   gjenvalg 2 år 
    Sverre Drabløs   ikke på valg 2 år 
    Amund Vilhelmsen   ny  2 år 
    Andreas Lassen Grov   ny  2 år 

UTV:   Selma Taso    DOT  2 år 

Vara styremedlem.: Silje Storehagen Gjesme  gjenvalg 1 år 
    Simen Willy Johnsen   gjenvalg 1 år 

Kvalitetskontakt:  Heidi Lassen    gjenvalg 2 år 
Vara kvalitetskontakt: Bettina Slyngstadli   gjenvalg 2 år

     

Revisorer:   Leif Reier Tønneberg   ny  1 år 
    Cecilie Stenbråten   ny  1 år
    

Klagenemnd:  Elin Nygaard    gjenvalg 1 år 
    Lene Aarvik    gjenvalg 1 år 
    Sølve Larsen    gjenvalg 1 år 
Vara klagenemnd:  Melina Grigoriou   gjenvalg 1 år 
    Simen Willy Johnsen   gjenvalg 1 år 
    Kristin Bergh Lundby   gjenvalg 1 år 

Valgkomite:  Brian Tierney    gjenvalg 1 år 
    Asgeir Sæbø Nilsen   gjenvalg 1 år 
    Julie Wilberg    ny  1 år 

Kollegahjelpere RTF er: Sven Grov, Hilde Skjeflo og Kari Anne Karlsen. 
Kollegahjelperne er utnevnt av RTF og innehar sitt verv inntil de selv orienterer 
styret om et evt. ønske om å fratre fra sitt verv. 

Valgkomiteen har bestått av: Asgeir Sæbø Nilsen, Brian Tierney og Asgeir Grotle-
Sætervoll.


