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NTF skal arbeide for medlemmenes faglige og økonomiske interesser, samt gode kollegiale forhold. Foreningen skal også
arbeide for at odontologisk utdanning og forskning skal legge
grunnlaget for tannlegenes faglige kompetanse, samt at hele
befolkningen skal dra nytte av en god tannhelsetjeneste.

Om NTF
NTFs sekretariat
NTFs Tidende
NTFs tillitsvalgte 2018 - 2019
Medlemstall NTFs lokalforeninger
Medlemstall NTFs spesialistforeninger
NTF Student
Medlemsrådgivning
Dette gikk pengene dine til
2019 - Viktige datoer og hendelser
NTFs politiske arbeid
Akademikersamarbeidet
Munnhelsedagen
En grønnere odontologisk hverdagg
Nytt nettsted
Kurs og utdanning
Representantskapsmøtet
Kommunikasjon og mediearbeid

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

Forsidefoto: iStock.
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Kjære medlem!
Hvor kjent er du egentlig med NTFs sekretariat? Vet du hvem vi er, hvor vi holder til og hva vi arbeider med? Hvilke oppgaver vi har for deg som medlem, for dine tillitsvalgte og for foreningen som helhet? Antakelig ikke, med mindre du har
vært tillitsvalgt på sentralt nivå. Det kan jeg selvsagt heller ikke forvente. Så da vil jeg benytte denne plassen til å fortelle
i alle fall litt om dette.
Sekretariatet består av tre avdelinger: Fag & kommunikasjon, Jus & arbeidsliv og Økonomi & administrasjon. Dessuten
redaksjonen for NTFs Tidende. I 2019 var vi 25 ansatte som jobbet for deg og for NTF, med et bredt spekter av oppgaver.
NTFs virksomhet er utrolig sammensatt. Vi er den største og viktigste leverandøren av etterutdanning til norske tannleger.
Vi utgir det eneste norskspråklige fagtidsskriftet for tannleger. Vi gjennomfører tariff- og lønnsforhandlinger i offentlig
sektor og arbeider for gode driftsbetingelser i privat virksomhet. Vi administrerer Sykehjelpsordningen for tannleger. Vi
gir veiledning og yter bistand på yrkesrelaterte problemstillinger. Vi er premissleverandører overfor myndighetene i tannhelsepolitiske saker. Vi betjener NTFs mange organer og bistår lokal- og spesialistforeningene og NTF Student. Vi sørger for
god kommunikasjon og attraktive medlemsfordeler. Og vi administrere foreningens virksomhet og forvalter økonomien.
Foto: Kristin Aksnes.

Det er altså ingen liten virksomhet vi snakker om. NTF er din forening. Og vi i sekretariatet er her for deg. Ta kontakt dersom du lurer på noe, trenger hjelp eller har innspill til oss. Det er alltid velkomment.
Med vennlig hilsen,
Morten Harry Rolstad, Generalsekretær NTF

NTFs Sekretariat
GENERALSEKRETÆR
Morten Harry Rolstad

FAG &
KOMMUNIKASJON
5 medarbeidere

JUS &
ARBEIDSLIV
6 medarbeidere

TIDENDE
5 medarbeidere
(2 i 20% stilling)

ØKONOMI &
ADMINISTRASJON
7 medarbeidere

STAB
2 medarbeidere
(1 i 20% stilling)
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Den norske tannlegeforenings Tidende
Tidende er et fagfellevurdert vitenskapelig
tidsskrift, og medlemsblad for NTF.
11 utgivelser med totalt 1 236 sider.
Gjennomsnittlig opplag: 7 100.
Tidende publiserte 28 vitenskapelige artiker,
fire kasuistikker og 12 doktorgradsomtaler i 2019.
Tidende deler hvert år ut en pris under åpningen av NTFs landsmøte, vekselvis og hvert annet
år til henholdsvis beste oversiktsartikkel og beste kasuistikk. I 2019 gikk prisen til forfatterne av
oversiktsartikkelen: Dentale erosjoner – forekomst, registrering, årsaker, genetikk og prinsipper
for behandling, Artikkelen ble publisert i NTFs Tidende nr. 5, 2019.

Mottakere Tidendeprsien 2019 (f.v.) Marte-Mari Uhlen, Kjersti
Refsholt Stenhagen, Aida Mulic og Anne Bjørg Tveit. Helt til høyre,
Tidendes redaktør, Ellen Beate Dyvi. Foto: Andres Vargas.

Leserundersøkelse og ny layout
Et representativt utvalg av Tidendes lesere har, for niende gang, gitt svar på hvordan de leser
og vurderer tidsskriftet. Leserundersøkelsen ble gjennomført i mars 2019, av markedsanalyseinstituttet Signifikans, i form av telefonintervjuer med 200 yrkesaktive medlemmer av NTF. Resultatet viser at Tidende er fortsatt, og i større grad enn tidligere, så å si det eneste fagtidsskriftet
norske tannleger leser.
Signifikans vurderer at Tidende skårer svært bra, og at det er høye lese- og bruksverdier. 89
prosent svarer meget bra eller bra når de skal gi en helhetsvurdering. 93 prosent rangerer Tidendes troverdighet som meget god eller god. Utforming og layout er også helt på topp, sies det,
med bakgrunn i at 81 prosent av de spurte gir karakteren meget bra eller bra på dette punktet. 79
prosent gir Tidende god eller meget god skår på aktualitet.
82 prosent leser bladet kun, eller hovedsakelig, på papir. I 2018 besluttet Tidendes utgiver, ved
NTFs hovedstyre, å investere i en oppgradering av papirutgavens layout. Ny layout ble lansert i nr.
1, 2019. Tidsskriftet er blitt mer tidsriktig, samtidig som utformingen understreker at Tidende er
et seriøst vitenskapelig tidsskrift.
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Ny seksjon for foreningsnytt
I forbindelse med Tidendes nye layout fikk NTFs
sekretariat en egen seksjon av bladet som vies foreningsnytt. Disse sidene brukes til å synliggjøre arbeidet
som legges ned i sekretariatet, samt det som skjer ute
i lokal- og spesialistforeningene.
Sidene består av siste nytt fra etterutdanning og politikken, intervjuer
med ledere i NTFs utvalg, lokal- og
spesialistforeninger, samt referat
og egenannonser for kurs,
kampanjer og aktiviteter.

NTFs tillitsvalgte

2018 - 2019

HOVEDSTYRET

SENTRALT NÆRINGSUTVALG (SNU)

President
Visepresident
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

Camilla Hansen Steinum
Benedicte Jørgensen
Farshad Alamdari, SF
Ralf B. Husebø, SNU
Terje Fredriksen
Ellen Holmemo
Mette Helen K. Johansen
Ingvild Nyquist Borgeraas
Heming Olsen-Bergem

Leder
Nestleder
Styremedlem
NTFs hovedstyre. Foto: Andres Vargas.

KONTROLLKOMITÉ
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

Hanne M. Gaarder Almgren
Rolf Terje Alvær
Geir Torsteinson

FAGNEMND
Leder 		
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Representant UiT
Representant UiB
Representant UiO

Elisabet Jonsson
Sverre Aukland
Arne-Olav Lund
Jie Yuan Wu
Anne Margrete Gussgard
Kristin S Klock
Lene Hove

Leder 		
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

SENTRALT FORHANDLINGSUTVALG (SF)
Leder
Nestleder
Styremedlem

Farshad Alamdari
Hege Myklebust
Ragnhild Henriksen Løken

REDAKSJONSKOMITÉ FOR NTFs TIDENDE

VALGKOMITÉ
Aase Vintermyr
Arnt Einar Andersen
Torbjørn Fauske
Atle Hagli
Grethe Wergeland

Medlemmer
Medlemmer
Medlemmer

Maria Elisabet Alvenes
Morten Klepp
Birgit Hjort Kollevold
Knut Gätzschmann
Line Pedersen

Jon E Dahl
Anders Godberg
Malin Jonsson

ANKENEMND FOR KLAGESAKER
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

RÅD FOR TANNLEGEETIKK (ETISK RÅD)
Leder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

Ralf B. Husebø
Anne Kristine Solheim
Maren Bjerregaard

Stig Heistein
Anne Marte Frestad Andersen
Magne Granmar

ORDFØRERKOLLEGIET
Ordfører
Varaordfører

Trond Grindheim
Ranveig Roberg

NTFs fagnemnd. Foto: Krisin Aksnes.
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Medlemstall
NTF totalt
T= 6777

(PER 31. 12. 2019)
T = totalt medlemstall (inkl ikke-yrkesaktive)
55 %
25 %

Aust-Agder
T= 132

45 %
52 %

23 %
50 %

50 %
32 %

Bergen
T = 711

55 %

Buskerud
T = 302

59 %

11 %
40 %

60 %
25 %

60 %

Finnmark
T = 77

60 %

Haugaland
T = 133

44 %

15 %
40 %

62 %

24 %

Hedmark
T = 181

30 %

66 %

27 %

10 %
62 %

57 %

39 %

46 %

20 %

66 %

40 %

49 %

0%

11 %
46 %

54 %
22 %

14 %
47 %

53 %

Oppland
T = 188

15 %
41 %

59 %

Nord-Trøndelag
T = 139

16 %
42 %

58 %

Nordm. & Romsd.
T = 119

8%

56 %

38 %

Nordland
T = 269

13 %
43 %

57 %
31 %

% kvinner

66 %

50 %

12
15 %

100 %

% privat
% offentlig
(Hovedarbeidssted)

% menn

Oslo
T = 1464

59 %
21 %

Rogaland
T = 383

10 %
38 %

60 %
51 %

27 %

66 %

44 %
54 %
65 %
51 %
52 %
45 %

26 %

59 %

40 %

51 %
21 %

65 %

17 %

7%

49 %

50 %

13 %
50 %

68 %
49 %

0%

15 %
42 %

53 %

18 %

17 %
55 %

58 %

Vestfold
T = 269

7%
49 %

31 %

Troms
T = 232

19 %
46 %

28 %

Telemark
T = 194

7%
49 %

37 %

Sør-Trøndelag
T = 317

6%
49 %

51 %

Sunnmøre
T = 143

Østfold
T = 294

69 %

34 %

Sogn og Fjord.
T = 121

Vest-Agder
T = 194

41 %

62 %

Romerike
T = 236

% ikke yrkesaktive
(stud., pensjonist m.m.)

15 %
51 %

70 %

50 %

1512
%%

100 %

NTFs spesialistforeninger
Norsk Periodontistforening
99 medlemmer

Norsk forening for oral protetikk
91 medlemmer

Norsk for. for oral kirurgi & oral medisin
115 medlemmer

Norsk Kjeveortopedisk Forening
220 medlemmer

Norsk spesialistforening i pedodonti
34 medlemmer

Norsk for. for kjeve- & ansiktsradiologi
20 medlemmer

Norsk Endodontiforening
81 medlemmer

NTF Student
Studentforeningen skal jobbe med følgende utvalgte saker:
1.
2.
3.
4.

Politisk påvirkning
Studiehverdagen
Verving og synliggjøring
Kurs og samarbeid

NTF Student skal ivareta studentenes stemme innad i NTF og i samfunnsdebatten, og arbeide for at odontologistudiene holder høyest mulig kvalitet med motiverte studenter. Foreningen sørger for god dialog med (og
mellom) studiestedene, og arbeider for økt engasjement og foreningstilhørighet i studietiden. NTF Student
spiller også en aktiv rolle i å hjelpe medlemmene med å bygge nettverk og gjøre dem best mulig forberedt til
yrkeslivet. I 2019 har NTF-S vært representert på NTF representantskap, på samling med Akademikernes studentforeninger, hatt stand på NTFs landsmøte og deltatt på ANSAs Fagseminar for utenlandsstudentene.
Saksområder JUS & ARBEIDSLIV 2019

Medlemmer

75 %

Totalt = 610

25 % menn

UiB = 198

UiT= 132

UiO = 198

Utlandet = 82

75 % kvinner
25 %

Kvinner

Menn

Styret i NTF Student 2019:
Fra venstre til høyre: Fredrik Paulsen (UiT), Yasmin Najafian
(Krakow), Lise Sund (UiT), Vegard Hauge Svartveit (UiB),
Kamran Mahmood (UiO), Mille Myking Bjørnsen, Awais
Aslam. Ikke på bildet: Carl Magnus Kjølstadmyr
Foto: Tonje Camacho.

Medlemsrådgivning
NTF tilbyr individuell og generell rådgivning, faglig og juridisk bistand til alle medemmer i spørsmål knyttet til yrkesutøvelsen som tannlege.
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 m.m. NTF har også faste spalter i foreningsseksjonen i
Tidende om “Arbeidsliv”, “Spør advokaten” og “Snakk om etikk”.
Individuell rådgivning for medlemmer og tillitsvalgte
Den individuelle rådgivningen består av å besvare henvendelser på telefon og e-post, delta i forhandlingsmøter, individuelle rådgivningsmøter gjennom tilbudet “book en jurist”, eller ved at NTFs jurister mekler ved konflikt og/eller fører saker for domstolene for medlemmer,
inkludert rettsmekling og forliksforhandlinger. NTF håndterer om lag 2000 ulike juridiske henvendelser per år. Oversikten under viser hvilke
saksområder de juridiske henvendelsene dreier seg om.
3%

Arbeidsrett

3%

Kurs i lokalforeningene
Følgende tema for kurs og foredrag tilbys
NTFs lokalforeninger (heldagskurs eller kveldskurs)

5%

Samarbeidsforhold
Lønnsvilkår
Husleie

50%

25%

Helserett
Pensjon
14%
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ansettelser og prøvetid
Arbeidsgivers styringsrett
Ferie
Arbeidstid
Oppsigelse
Journalforskriften
Samarbeidskontrakter mellom tannleger
Sykehjelpsordningen for tannleger
Hva gjør du når pasienten klager?
Personvern og GDPR
Oppfølging av sykemeldte arbeidstakere

Dette gikk pengene dine til...
Inntekter
totalt 82 750 000

Utgifter
totalt 82 640 000

6

7

E

1

5

D
A
2
4
C

3

1

Tillitsvalgte, råd og utvalg* - kr 17 600 000 ( ca. 21 % )

2

Sekretariatets stab, inkl. IT-systemer, lokaler & felleskostnader
kr. 16 000 000 ( ca. 19 % )

B

A

Medlemskontingent - kr 40 900 000 ( ca. 49 % )

B

Salg abonnementer - kr 4 250 000 ( ca. 5 % )

C

Annonseinntekter - kr 6 000 000 ( ca. 7 % )

3

Juridisk rådgivning og aktiviteter - kr 13 300 000 ( ca. 16 % )

D

Kurs- og konferanseinntekter - kr 27 800 000 ( ca. 34 % )

4

Kurs , symposier og fag - kr. 13 140 000 ( ca. 16 % )

E

Andre inntekter og bidrag - kr 3 800 000 ( ca. 5 % )

5

NTFs Landsmøte - kr 10 700 000 ( ca. 13 % )

6

TSE - kr 3 500 000 ( ca. 4 % )

7

NTFs Tidende - kr 8 400 000 ( ca. 10 % )

* Hovedstyre, råd, utvalg, representantskap, tillitsvalgte, samfunnskontakt,
Akademikerne, FDI m.m.
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2019 - Viktige datoer og hendelser
10. - 12.
Vestlandsmøtet

4. - 8. Arbeidslivets
klimauke

4. - 5. Forum for
etterutdanning

2. - 4. Diabetesforum 12. - 13.
- plenumssesjon om
Nordisk ledermøte,
diabetes & munnhelse Reykjavik

14. - 16.
NTFs januarkurs
17. Tidende 1/2019
med ny layout!

Januar

Februar

Mars

5. - 6. Kurs nye
tillitsvalgte

14. - 15. NTFs
Tariffkonferanse

14. Akademikernes
Vinterkonferanse

20. Verdens
Munnhelsedag
Tema: Utenforskap
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April

29. - 2. NTFs
utenlandskurs,
Funchal, Madeira

Mai

Juni

24.- 25. CED General
Meeting, Wien

13. -14. NOAT møte,
København

24. - 27. Akademikerne Oslo Kommune i
streik

26. Forhandlinger
Mønsteravtalen
gjennomført

31. Verdens
tobakksfrie dag

25. - 26.
TSF Fellesseminar
31. Norsk Tannvern
legges ned

13. - 14. NTFs Midnattssolsymposium
Tema: Estetikk,
kvalitet og etikk

13. Nytt TANK-kurs
om bivirkninger
fra odontologiske
biomaterialer

14. - 15.
NTFs symposium
Den akutte pasient

24. - 25.
Grunnkurs KS

25. Årsmøte
NTF Student

9. - 10. Forum for
tillitsvalgte

28. - 29.
Midt-Norgemøtet

Foto: Tonje Camacho.

12. - 16.
Arendalsuka

4.- 6. Videregående
kurs tillitsvalgte KS

13. Debatt “Dårlig
munnhelse - vår tids
brennemerking?”
2. - 8. : FDI World
Dental Parliament &
Congress, San Francisco
Arendalsuka 2019

Juli
Bengt Holmen ny
generalsekretær i
Akademikerne

August
14. - 15. Kurs for
utenlandsstudentene
22. - 24. Kurs
tillitsvalgte KS II

September

17. Akademikernes
høstkonferanse
Kunnskap for grønn
vekst
17. Akademikerprisen 2019 gis til
Thomas H. Eriksen

1. Camilla Hansen
Steinum valgt til sin 5.
periode som president

14. Odontologisk
fakultet UiO 60 år
14. Verdens
diabetesdag

23. - 24.
Lønnspolitisk forum

Oktober

Cecilie Ø. Gjerdene ny 25. - 26.
Økonomi- og
Klagenemndseminar
administrasjonssjef
31. - 2.
NTFs Landsmøte
& Nordental

19. - 20. Næringspolitisk forum

NTF lanserer ny
medlemsfordel
TrinnVis

President Camilla Hansen
Steinum og ny visepresident
Heming Olsen-Bergem

November

Desember

15. - 16. - CED
General Meeting,
Brüssel
18. European Antibiotics Awareness Day

29. - 1.
Representantskapsmøte

Årets julegave går til
WWF Verdens naturfond		
23. “Gult hefte”
publiseres
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Kuttforslag i statsbudsjettet - kjeveortopedi
Regjeringens statsbudsjett for 2020 inneholdt store kutt i statens stønad til kjeveortopedisk behandling. Kuttene var i første
omgang på 50,5 millioner kroner (totalt 130
millioner kroner innen 2024) og rammet 10
000 barn med klart behov for behandling.
Kuttforslaget kom før Høie hadde fått
anbefaling fra hans rådgivende arbeidsgruppe i saken og på bakgrunn av rapporter
fagmiljøet ikke gikk god for.
NTF og vår spesialistforening Norsk kjeveortopedisk forening var helt klare i vår
motstand mot kuttet. President Steinum
deltok i Debatten på NRK, Dagsnytt 18 på
NRK Radio P1 og sammen med leder i NKF,
Jon Egil Fiane var det flere medieoppslag fra
budsjettet ble lagt frem til det «gule heftet» kom i desember. Det gule heftet fulgte i
stor grad opp forslaget fra arbeidsgruppen
og det skisserte kuttet av hele gruppe C ble
ikke gjennomført. NTF er svært glade for at
vårt arbeid med saken ga resultater. Det var
viktig for mange barn og unge med et klart
behov for behandling.
| 12 | NTFs Årsrapport 2019

HELFO
NTF har gjennom 2019 vært i dialog
med Helsedirektoratet og Helse- og
omsorgsdepartementet om vår bekymring
om
direkteoppgjørsavtalen.
NTF har formidlet bekymring for at
regelverket er vanskelig å bruke og at
vi frykter at det derfor er et underforbruk av stønadsordningen, det vil si
at pasientene ikke får den stønaden de
har krav på. NTF har bedt om en revisjon av direkteoppgjørsavtalen og en helhetlig gjennomgang av folketrygdens
regelverk.

Camilla Hansen Steinum på Debatten i NRK angående
kuttforslag i kjeveortopedi. Foto: Skjermdump NRK

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

Regionale kompetansesenter
NTF fikk i januar gjennomslag i regjeringens
politiske plattform for en kartlegging og
evaluering av de regionale odontologiske
kompetansesentrene og deres oppgaver.
NTF mener det er nødvendig å gjøre en
slik kartlegging og evaluering for å ha best
mulig oversikt og kunnskap om ROKene,
som er den største tannhelsepolitiske satsingen de siste 20 år.

Utenlandsbehandling
Etter klage og langsiktig arbeid fra NTF
gav Forbrukertilsynet i november tilbydere
av tannbehandling i utlandet pålegg om å
endre deres markedsføring av tilbudet som
underkommuniserer de negative aspektene
ved behandlingen. Forbrukertilsynet skriver
bl.a i sitt brev til aktørene at man må gjøre
pasientene oppmerksom på smittefare,
erstatningsregler og rydde opp i prissammenligninger og påpeker at dagens praksis
er lovstridig. Forbrukertilsynets utspill var
et viktig gjennomslag for NTF, og det forutsettes at aktørene endrer sin praksis.

Høringssvar og politiske møter
I løpet av 2019 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 og andre relevante organisasjoner.
NTF avga 15 ulike høringssvar i 2019 og deltok i flere høringsmøter på Stortinget.

Akademikersamarbeidet
NTF er medlem av hovedorganisasjonen Akademikerne som består
av 13 medlemsforeninger med over 200 000 medlemmer.
Akademikernes viktigste arbeidsområder er inntektspolitikk, lønnsog arbeidsvilkår, forsknings- og utdanningspolitikk, skatte- og
pensjonspolitikk, næringspolitikk - arbeidslivets rammevilkår og
rettigheter for selvstendig næringsdrivende.
NTF er blant foreningene bak samarbeidet Akademikerne Pluss
som forhandler og følger opp medlemfordeler på vegne av Akademikernes medlemmer, slik at du som medlem av NTF skal få de
beste fordeler og tilbud. Akademikerne Pluss har bankavtale med
Danske Bank, forsikringsavtale med Storebrand og bilavtale med
Bertel. O Steen.
NTF-president Camilla Steinum sitter i Akademikernes hovedstyre.

Annet politisk arbeid
• NTF v/ president Steinum var i to muntlige høringer på
Stortinget om statsbudsjett og Meld. St. 19 (2018–2019)
Folkehelsemeldinga — Gode liv i eit trygt samfunn
• NTF v/president Steinum innledet og debatterte tannhelse
under UiOs arrangement under Arendalsuka
• NTF v/ rådgiver Sam Selikowitz gav innspill i høynivåmøte om
universell helsedekning i forkant av FNs generalforsamling
• NTF v/ rådgiver Sam Selikowitz deltok i offentlig utvalg om
særavgifter på sjokolade- og sukkervarer og alkoholfrie
drikkevarer

Internasjonalt arbeid
NTF deltok i 2019 i en rekke internasjonale organisasjoner og
fora på vegne av norske tannleger:
Council of European Dentists (CED)
- Harry-Sam Selikowitz har vært NTFs representant i CEDs
Working Groups for “Oral health” og “Patient safety,
infection control & waste management”, i tillegg til
CEDs “Task Force for Antibiotics in dentistry”.
FDI World Dental Federation
Samarbeidsmøter med nordiske tannlegeforeninger
- Nordic Presidential Meeting - ledermøtet
- Nordiske tidsskrifter - redaksjonsmøtet
- Nordisk kursnemndsmøte
- Nordiske offentlige ansatte tannleger – NOAT-møtet
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Munnhelsedagen 2019 Munnhelse og utenforskap
Dårlig munnhelse og manglende tenner er ofte svært synlig og kan forsterke
skillet mellom “oss” og “dem” - noe som kan føre til utenforskap.
Den norske tannlegeforening og Det odontologiske fakultet ved Universitetet i
Oslo gikk i år sammen om å markere munnhelsedagen ved å arrangere et frokostseminar om dette temaet på Kulturhuset 20. mars.
Opptak av seminaret finnes på NTFs Facebookside og kronikken “Dårlig munnhelse kan føre til og forsterke utenforskap” sto på trykk i Dagsavisen 19.03.2019

En grønnere odontologisk hverdag
I en undersøkelse gjennomført av Akedemikerne våren 2019 opplyser hele 89% av NTFs
medlemmer at de hadde foretatt klimavennlige livsstilsendringer de siste to årene. 80%
av tannlegene sier de resirkulerer mer, godt over halvparten reiser mindre med bil og
63% har redusert kjøttforbruket.
Miljø og bærekraft var også hovedtema for årets landsmøte, og temaet gikk som en
grønn tråd gjennom åpningen, på NTFs torg, på flere av sekvensene i fagprogrammet, i
informasjonsforedrag på møtesonen og hos flere av utstillerne på Nordental.
Målet var å bevisstgjøre medlemmene for en mer miljøvennlig og bærekraftig tannhelsetjeneste, informere om klima- og miljøvennlige tiltak som bør gjøres på klinikken,
og oppfordre medlemmene til å stille miljøkrav til leverandører.
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Grønne tips og råd
1. Kildesorter alt avfall
2. Arbeid mest mulig digitalt og
med minst mulig papirutskrifter.
3. Bytt ut plastprodukter og engangsutstyr med
steriliserbare eller nedbrytbare alternativer
4. Gjør innkjøp i store kvanta for å redusere transport
5. Installer varmepumpe, solcellepanel og andre energibesparende løsninger på klinikken
6. Legg press på produsenter og leverandører –
etterspør bærekraftige produkter
7. «Pant» gammelt utstyr – undersøk om depotene har
returordninger som gjør at utstyr kan resirkuleres
8. Bruk sosiale medier og andre kommunikasjonskanaler for å snakke om bærekraft og hvordan klinikkens
og pasientenes hverdagsvalg kan gjøre en forskjell

Nytt nettsted
I 2019 ble det lagt mye ressurser og brukt mye tid på å velge ny
publiseringsløsning og utarbeide nytt nettsted for NTF.

Egne sider for lokal- og spesialistforeningene
Det nye nettstedet skal også bidra til å synliggjøre all aktiviteten som
foregår ute i spesialist- og lokalforeningene, inkludert kurs og nyheter.
Kurs og kompetanse i fokus
Kurs har fått en svært fremtredende plass på det nye nettstedet. Tilrettelegging av viktig informasjon om faglige råd, arbeids- og helserett, og
andre områder som er knyttet til yrkesutøvelsen som tannlege har også
fått høy prioritet.
Målet er at nettstedet skal gjøre det vesentlig enklere for medlemmene å
finne frem til informasjon og holde seg oppdaterte i tannhelsepolitiske,
arbeidslivs- og profesjonsrelaterte spørsmål.
Vi håper medlemmene vil ta de nye nettsidene aktivt i bruk, at
nettstedet vil øke verdien av medlemskapet i NTF, og at det vil
fungere som en god støtte i utøvelsen av tannlegeprofesjonen.

Forprosjekt med medlemsinvolvering
Etter et forprosjekt hvor ønsker og behov ble kartlagt, og tilbud fra ulike
leverandører ble innhentet, falt valget av ny publiseringsløsning på
SiteVision og det svenske firmaet Soleil som leverandører.
Før arbeidet med design og innhold ble satt i gang, gjennomførte vi en i
tillegg en «effektkartlegging» bestående av både workshops og individuelle
intervjuer av medlemmer. Dette ble gjort for å sikre at layout, struktur
og ulike funksjoner på de nye sidene skulle møte medlemmenes ønsker
og behov.

www.tannlegeforeningen.no

På de nye nettsidene får du oversikt over kurs i regi av NTF sentralt, samt NTFs
lokal- og spesialistforeninger
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Kurs og utdanning

NTFs etterutdanning

Januarkurs 2019
Dato: 14. - 16. januar, Oslo Kongressenter
13 ulike kurs fordelt på 3 dager
Totalt 457 deltakere

NTFs Symposium

NTFs
KURS

NTFs Landsmøte og Nordental
Dato: 31. okt - 2. november
Sted: Norges Varemesse, Lillestrøm
25 foredrag og 10 infoforedrag Møtesonen
1709 deltakende tannleger
2139 deltakere totalt på fagprogrammet
1353 besøkende Nordental
3142 kvm dentalmesse

Dato: 14. - 15. mars, Oslo
Tema: Den akutte pasient
Deltakere: 487 tannleger
+ 121 tannhelsesekratærer

NTFs etterutdanning

NTFs Midnattssolsymposium
Dato: 13. - 1. juni, Tromsø
Tema: Den godt voksne pasientent
186 deltakere

TSE - Tannlegeforeningens Systematiske Etterutdanning
Det ble avholdt 8 moduler 2019 (4 vår + 4 høst)
Totalt 274 deltagere

TANK - Tannlegeforeningens nettbaserte kurs
Gratis for NTFs medlemmer
5 obligatoriske kurs + 3 valgfrie
•
•
•
•
•
Foto: Andres Vargas/Tonje Camacho
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Strålevern
Smittevern
Kurs for tannleger om etikk
Kurs om trygdestønad
Personvern og
informasjonssikkerhet

• Bivirkninger fra odontologiske
biomaterialer (NYTT)
• Kjøp og salg av tannklinikk
• Kurs for leder om HMS		

Representantskapsmøtet 2019
En rekke nye styringsdokumenter ble vedtatt av representantskapet i
desember 2019. Blant annet fikk NTF nytt arbeidsprogram, prinsipprogram, to policydokumenter og nye vedtekter. Representantskapet vedtok også nye regler for obligatorisk etterutdanning og gjennomførte
valg av nye tillitsvalgte.
Foto: Kristin Aksnes.

Alle dokumentene kan lastes ned på www.tannlegeforeningen.no Arbeidsprogram
Arbeidsprogrammet er NTFs viktigste styringsverktøy. Programmet stakNye vedtekter
er ut kursen for foreningen og setter de overordnede rammene for hva
Etter en grundig prosess som involverte hele organisasjonen, la NTFs
NTF skal prioritere innenfor kommende toårsperiode.
hovedstyre frem forslag til reviderte vedtekter og reglementer på årets
representantskapsmøte. De nye vedtektene skal gi foreningen et mer
Prinsipprogram
logisk og strukturert oppbygget regelverk som er oppdatert og tilpasset
Prinsipprogrammet er et helt nytt styringsdokument som ble vedtatt
dagens situasjon, men som samtidig er tilstrekkelig robust og fleksibelt
for første gang på representantskapsmøtet i 2019. Dokumentet er overtil å holde NTF som organisasjon samlet i en tid med endring.
ordnet arbeidsprogrammet, og er et mer varig dokument som skal
beskrive hva NTF er og står for.
To nye policydokumenter
To ulike policydokumenter om “Fremtidens tannhelsetjeneste” og “NTFs
syn på faglige grenseoppganger mellom yrkesgrupper i tannhelsetjenesten” ble vedtatt. De nye policydokumentene beskriver en tannhelsetjeneste av høy kvalitet, for hele befolkningen og som en naturlig
og integrert del av helsetjenesten forøvrig, med en tydelig fordeling av
oppgaver mellom de ulike yrkesgruppene i tannhelsetjenesten.

Valg av sentrale tillitsvalgte
Representantskapet gjennomførte valg på styrer i følgende råd og
utvalg:

• Hovedstyre
• NTFs redaksjonskomité
• SNU
• NTFs kontrollkomité
• SF
• NTFs etikkråd
Nye regler for obligatorisk etterutdanning
• Ordførerkollegiet
• NTFs sentrale ankenemnd
Representantskapet vedtok nye regler for NTFs obligatoriske etterutdan- • NTFs valgkomité
• Sykehjelpsordningen
ning. Endringene innebærer blant annet en forenkling av administrasjo- • NTFs fag og etterutdanningsutvalg
for tannleger
nen, kortere tidsperioder, reduserte timekrav, et tydeligere skille mellom
obligatorisk etterutdanning og annen faglig oppdatering, samt bedre Oversikt over alle som ble valgt inn i ulike verv av årets reprekvalitetssikring av kursene som inkluderes i etterutdanningskravet. sentantskap finnes på www.tannlegeforeningen.no
Endringene vil ikke tre i kraft før januar 2021.
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Kommunikasjon - noen nøkkeltall
NTFs nettsted
www.tannlegeforeningen.no
101 nettnyheter
861.577 sidevisninger
172.944 brukere
51 % mobil
46 % desktop
3 % tablet

Facebook
@dennorsketannlegeforening
4 478 følgere
385 innlegg
Gjennomsnittlig rekkevidde 2662
Gjennomsnittlig engasjement 251
(likes, delinger, kommetarer og klikk)

Twitter
@tannlegefor
Følgere: 545
Tweets: 59

Nyhetsbrev
Sendes ut ca. hver 14. dag til alle medlemmer, i tillegg til
egne nyhetsbrev om kurs og landsmøtet.
Totalt 28 utsendelser i 2019 med gjennomsnittlig 6166
mottakere og åpningsrate på 56,9%
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De viktigste medieoppslagene i 2019
(et lite utvalg)
Kjeveortopedi:
Mener regjeringen burde ventet med reguleringskutt (NRK, 8. oktober)
Helseminister Bent Høie øker sosiale ulikheter (Dagsavisen, 9. oktober)
Budsjettkutt i briller og regulering (NRK, Debatten, 10. oktober)
Er dette virkelig kosmetisk behandling, Høie? (VG, 11. oktober)
Fagmiljø mener Høie trekker råd om tannregulering for langt
(Aftenposten, 4. november)
Tas til inntekt for noe vi ikke mener (Dagbladet, 2. desember)
E-helse
Fagmiljøer med hard kritikk mot direktoratet for e-helse
(Dagens medisin, 15. oktober)
Hvakostertannlegen.no
Du kan ikke stole på prisportalen for tannleger (Faktisk.no, 5. mars)
Svært uheldig at portalen ikke fungerer (VG, 7. mars)
Generelt
Advarer mot ny trend- ikke puss tennene slik (Dagbladet, 5. februar)
Munnhelse blir glemt i ny rapport om skadene fra energidrikker
(forskning.no, 21. februar)
Et felles instrument i tannhelsetjenesten (Parat 24, 9. mai)
Må fange opp barn med dårlige tenner (P4, 13. mai)
7 av 10 mener staten bør betale tannbehandling for alle
(ABC Nyheter, 14. september)

“Vi står sammen for god oral helse!”

Haakon VIIs gt 6, 0161 Vika

I

Tlf: 22 54 74 00

I

post@tannlegeforeningen.no

www.tannlegeforeningen.no

