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Jacobsen Dental AS
Totalleverandør av utstyr, service og forbruksvarer

www.jacobsen-dental.no  /  +47 22 79 20 20
Følg oss og få med 
deg alle kampanjer

Sertifi sert Miljøfyrtårn-
bedrift siden 2008

UTSTYR OG INNREDNING

Vi har alt du trenger til klinikken, og 
deltar gjerne i prosjekteringsprosessen 

ved etablering eller renovering. 

NETTHANDEL

Ny og brukervennlig nettside. Gå til 
www.jacobsen-dental.no og registrer 

deg som nettkunde i dag. 

SALGSKONTORET

Møt våre blide jenter på 
ordretelefonen, de er alltid klar 

til å hjelpe deg.

RABATTAVTALE

Vi gir deg de beste prisene på 
forbruksvarer, hvis du velger oss 

som totalleverandør.
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 Ord fra lederen

Jeg fortsetter trenden som jeg har gjort i det siste 
halvt året  og begynner med å oppfordre alle til 
å følge rådene fra HDIR og FH. Pass også på 
å ikke overdrive med tiltakene, lage unødvendig 
kø og utsette viktig tannlegebehandling. Det 
kommer lokale utbrudd av Covid her eller der 
i innlandet men generelt står vi fortsatt veldig 
bra til med tanke på den epidemiologiske situa-
sjonen.   

Hovedmålet for HTF er å fortsette kursaktivite-
tene slik at medlemmene får mer kunnskap samt 
at krav på obligatoriske kurstimer blir lettere å 
få. I denne tiden er dette krevende og vi står over 
å arrangere noen kurs.   

Det er mange forskjellige kurs og webinarer 
på nett som kan følges. Jeg anbefaler først og 
fremst TANK kursene i regi av tannlegeforenin-
gen. Landsmøte blir også arrangert online med 
mange foredrag og det blir spennende å se hvor-
dan dette fungerer.   

Jeg må innrømme at jeg var veldig ambisiøs med 
tanke på at jeg kunne delta på mye og få kunn-
skap nesten gratis når jeg får tid. Realiteten viste 
at å opparbeidet etterslep etter mars og april tar 
mye tid, og å delta på nettkurset uten å treffe 
andre er langt fra det samme.   
 
HTF styre gikk gjennom vedtektene og revider-
te dem. Vedtektene må vedtas på generalforsam-
ling i 2020 og vi forsøker å få generalforsamling 
den 6. november. Dere får invitasjon i god tid 
med detaljer om hvor og hvordan dette eventuelt 
vil avholdes.  
  
Etter mange år som nestleder og leder går jeg av 
styret i år. Jeg utnytter sjansen og takker for til-
liten og støtten jeg fikk fra dere.  
 
HTF leder 
Petar Ninkov
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HTF på  

Vi forsøker å nå ut til medlemmene våre via 
Facebook. For noen år siden opprettet vi en side 
som heter «Hedmark Tannlegeforening», som vi 
oppfordret dere til å «Like».  

På grunn av Facebook krever at vi promoterer 
og markedsfører for å varsle dere når vi legger 
ut noe på den siden, opprettet vi en Facebook-
gruppe, som heter «HTF». Noen har opplevd 
at «HTF»-gruppen har vært vanskelig å søke 
opp og finne på Facebook. Av den grunn har vi 
byttet navnet på gruppen til «Hedmark tann-
legeforening», som vi håper er mer søkbar 

i søkefeltet på Facebook. Denne gruppen er 
«lukket», og skal hovedsakelig være for med-
lemmer av HTF.  Søk opp «Hedmark tannlege-
forening» i søkefeltet på Facebook. 
Trykk på                      og du vil bli medlem i 
gruppen. 

På denne gruppen kommer vi til å legge ut 
kursinvitasjoner, innlegger  og arrangementer, 
slik at medlemmene våre får med seg hva som 
skjer i lokalmiljøet. 

Følg oss på Facebook-gruppen!  

Grupper

Sider

76 medlemmer

97 liker dette • Medisinsk bedrift
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ISO 9001:2015

SYSTEMSERTIFISERT  

Tilgjengelighet er viktig for oss, 
derfor står fi re staute karer fra Dental Sør 
alltid  på for å gjøre sitt ytterste for hele 
fylkets tannleger.

Fått ny epostadresse i det siste? Meld deg på vårt 
nyhetsbrev på nytt og vær med i trekningen av en 
iPad Mini. Gå til: dentalnet.no/aktuelt

Tommy Ulverud
Selger
Tlf.: 951 80 079

Gunnar Antonsen
Tekniker
Tlf.: 906 09 452

Gunnar Isene
Tekniker
Tlf.: 480 24 708

Tore Edwardsen
Tekniker
Tlf.: 941 71 847
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ÅRSMELDING FOR UTV INNLANDET
2020
Styrets sammensetning for perioden:
UTV-Leder: Øivind G. Ellingsen
Nestleder: Annika Magnusson

Styremedlemmer: 
Anke Bolte
Anita Dalbakk Simensen
Marianne Solberg-Hansen Førde

Aktivitet det siste året:
2020 har vært oppstartsåret for tannhelse-
tjenesten i Innlandet etter sammenslåingen av 
Oppland og Hedmark fylkeskommune fra  
1. jan 2020. 

UTV Innlandet er nå sammensatt av med-
lemmer fra begge de gamle fylkene.    

Året hittil har også for UTV sin del vært preget 
av Covid-19 pandemien.  

UTV-leder deltok på tannhelsetjenestens  
styringsmøter i forbindelse med pandemien.  
Det ble arrangert jevnlige Teamsmøter for ledel-
sen i tannhelsetjenesten sammen med tillitsvalgte 
og lederne i lokalforeningene for å koordinere 
aktiviteten i fylket i nedstengingsperioden.  

Når dette skrives 16. oktober er det brudd i de 
årlige lokale lønnsforhandlingene i Innlandet 
fylkeskommune. Det avventes mekling.

UTV har det siste året deltatt på NTFs 
tariffkonferanse og NTFs KS II kurs. UTV 
har i perioden vært representert i flere utvalg i 
Tannhelsetjenesten i Innlandet fylkeskommune.

Styret har bistått medlemmene i spørsmål 
vedrørende lønns- og arbeidsvilkår.

Knapper, 16. oktober 2020
Øivind Grønnerud Ellingsen, UTV-leder

KJØLLE & NINKOV
oralkirurger

Tar imot henvisninger innen oral kirurgi og oral medisin. 

Vi holder til i Torghjørnet, sentralt i Hamar.

Torggt. 83, 2317 Hamar
Tlf.:62 53 46 00 
E-post: kir@spestorg.nhn.no
www.spestorg.no

Ny 
oralkirurg

Spesialister i oral kirurgi og oral medisin
Gry Karina Kjølle        Petar Ninkov        Jarle Hillestad
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•	Komfort for pasient og behandler

•	God arbeidsflyt, alt innen rekkevidde

•	Raskere rutiner gir raskere pasientflyt, integrerte løsninger for optimal hygienekontroll

•	En investering for fremtiden som innfrir økende krav

NY!

Plandent AS | Postboks 6082 Etterstad, 0601 Oslo 
Tlf 22 07 27 27 | www.plandent.no | utstyrsavdelingen@plandent.no

Planmeca Compact™ i5 
Designet for å vare, bygget for å prestere
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Kjære medlemmer
Jeg inviterer dere til årsmøte i Hedmark tann-
legeforening. I år planlegges det for første gang 
online møte. Vi alle vet at det er mange fordeler 
med fysisk møte men dette året er spesiell og  
vi i styre bestemte å ha online møte. Det blir 
kanskje  lettere og mer praktisk  for medlem-
mene som ikke bor nær Hamar  å delta på 
årsmøte og jeg er spent å se om det blir bedre 
frammøte. 

Online årsmøte i HTF er noe nytt for alle og 
jeg ber dere lese vedtektene slik at vi kan bli 
effektive i gjennomgangen.  Sakslista sendes i 
attach samt forslag til nye vedtekter. 
Invitasjon med link og instruks  blir sendt i 
forkant av møte. 

Leder i HTF 
Petar Ninkov 

Fra valgkomiteen
Innstilling fra valgkomiteen i HTF årsmøtet 2020

Sekretær: Linn Aurora Pedersen

Infosekretær: Åsne K. Søberg

Varamedlem: Nicoleta-Corin Miron

Valgkomité: Ellen Thea Gjelseth Dalbak og 

Anna Ruzicka 

Klagenemd: Astrid Aas Moen og 

Anders Furuseth (som tar ytterligere 1 år)

Leder: mangler 

Kollegahjelp: mangler
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Innkalling til årsmøte i 

Hedmark Tannlegeforening

Teams møte
Fredag 6. november klokka 18.00

Saksliste:
Årsberetning HTF 

Årsmelding UTV

Klagenemdas årsberetning

HTF´s regnskap- orientering 

Valg 

Gjennomgang av reviderte vedtektene

Vel møtt til årsmøtet !
  Invitasjon med link for deltagelse sendes i forkant av møte
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Kontaktpersoner  
Hedmark Tannlegeforening
Leder
Petar Ninkov
E-post: pjerns@hotmail.com
Tlf: 40215432

Nestleder
Kjersti Høye
E-post: kjersti_h84@yahoo.no
Tlf: 95041682

Infosekretær
Ida Kristina Fjeldberg
E-post: idafjeldb@gmail.com
Tlf: 46675184

Kasserer
Eli Brinck
E-post: elibrinck@yahoo.co.uk
Tlf: 92237640

Kurskontakt
Eun Hyun Kim
E-post: dreunhyun@gmail.com
Tlf: 41222441

Kurskontakt
Linh Nguyen
E-post: linh.nguyen@soleilit.se
Tlf: 0046 0736679022

Sekretær
Dzenana Croucher
E-post: dzeni_g@hotmail.com
Tlf: 99018406

Varamedlem 
Robert Drosch
E-post: rdrosch@hotmail.com
Tlf: 95555789

UTV
Øivind G. Ellingsen
E-post: oivind.gronnerud.ellingsen@hedmark.org
Tlf: 97740483

Klagenemnd
Anders Furuseth
E-post: furuseth@online.no
Tlf: 41618770

Klagenemnd
Thea Martine G. Bie
E-post: theagranvoll@hotmail.com
Tlf: 41623514

Klagenemnd
Martin kampe
E-post: martin.kampe@hedmark.org
Tlf: 40730191

Klagenemnd
Tone Betsaker Moen
E-post: to-m2@hotmail.com

Kollegahjelp
Åsne Kraugerud Søberg
E-post: aasne_90@hotmail.com
Tlf: 99487104
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Vi tilbyr idag fl ere ulike 
skannere, gjennom våre 
samarbeidspartnere.

La oss ta en gjennomgang av dine protetiske arbeider, og 
sammen se om vi kan hjelpe deg med en skanneravtale

www.ar tinorway.no

✓ Kjøp
✓ Leasing
✓ Betal ned leien med dine 

protetiske arbeider

Velkommen til en hyggelig prat

Ola Truls Viking Vikingsson
E-post: ola@artinorway.no
Mobil: 941 35 892
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Returadresse: C/o Ida Kristina Fjeldberg, Nordvikvegen 261, 2316 Hamar


