
NTF som politisk påvirker

Om politisk arbeid og kommunikasjon



Hva er politikk?









Politikk handler om 
fordeling penger









Politikerne





Hvordan? 



Hvordan jobbes NTFs 
politikk frem?

Hvilken politikk har vi?



Styrende dokumenter

• Vedtekter

• Prinsipprogram

• Policydokument

• Arbeidsprogram

• Retningslinjer

• Høringssvar



Vedtekter Prinsipprogram

Foreningens formål er å:

1. samle tannleger i Norge for å ivareta 
tannlegestandens faglige, økonomiske og sosiale 
interesser og arbeide for dens autoritet og anseelse,

2. representere tannlegestanden eller grupper av 
denne utad i standsspørsmål,

3. fremme det kollegiale samhold, og

4. fremme den odontologiske vitenskap og tiltak som 
tar sikte på å bedre befolkningens orale helse.

• God folkehelse og utjevning av sosial 
ulikhet i oral helse



Arbeidsprogram Policyer

• NTF skal være den sentrale premissleverandøren i 
tannhelsepolitiske spørsmål og bruke sin 
påvirkningskraft i arbeidet med politiske og 
tannhelsefaglige saker.

• NTF ønsker en tannhelsetjeneste som gir hele 
befolkningen et godt og likeverdig tilbud av tjenester 
av høy kvalitet, og som bidrar til utjevning av sosial 
ulikhet i tannhelse.

• Organisering og finansiering av tannhelsetjenestene i 
Norge

• Fremtidens tannhelsetjeneste

• NTFs syn på nødvendig helsehjelp og kosmetisk 
behandling

• NTFs syn på faglige grenseoppganger mellom 
yrkesgrupper i tannhelsetjenesten

• Tannlegers rolle i arbeidet med å avdekke 
omsorgssvikt og overgrep mot barn

https://www.tannlegeforeningen.no/download/18.59d60fc717da05e6ec333de9/1639392806864/Policydokument%20Fremtidens%20tannhelsetjeneste%20med%20endringer%20etter%20representantsskapet.pdf
https://www.tannlegeforeningen.no/download/18.59d60fc717da05e6ec3351aa/1639400202365/Policydokument%20kosmetisk%20behandling%20etter%20endringer%20RS.pdf
https://www.tannlegeforeningen.no/download/18.1914277017751b6df2bdab34/1612970261482/Policydokument%20om%20NTFs%20syn%20p%C3%A5%20faglige%20grenseoppganger%20rev.2019.pdf
https://www.tannlegeforeningen.no/download/18.2612bf3316d622fe40b2bbf/1569401692804/Policydokument%20NTFs%20syn%20p%C3%A5%20tannlegers%20rolle%20med%20%C3%A5%20avdekke%20omsorgssvikt.pdf


Men hvem gjør hva?



Rollefordelingen

Hovedstyret Lokalt

• Hovedstyret skal koordinere virksomheten for 
de organer innen NTF som arbeider på 
begrensede områder eller ivaretar særinteresser
og derunder påse at medlemmenes
fellesinteresser blir tilbørlig ivaretatt i forhold
til særinteressen. Hovedstyret skal videre på 
foreningens vegne ta standpunkt til enhver sak 
på det tidspunkt en avgjørelse er nødvendig.

• Storting
• Regjering

▫ Departement
• Offentlige myndigheter

▫ Direktorat
▫ Ombud og tilsyn
▫ Institusjoner

• Organisasjoner og samarbeidspartnere
• Media

• Lokalforeningene skal representere NTF i sitt område og fremme
NTFs formål. De skal holde NTF underrettet om alt innen sine 
områder som kan ha betydning for landsforeningens virksomhet 
og bistå denne i dens arbeide.

Spesialistforeningene

• Alle saker som vedrører spesialiteten, skal forelegges
spesialistforeningen til uttalelse før saken behandles videre i NTF. 
Det er hovedstyret som tar det endelige standpunktet på vegne av 
NTF og må være i tråd med NTFs øvrige standpunkter. 

NTF Student

• Alle saker som vedrører studentmedlemmer, bør forelegges NTF

Student til uttalelse før saken behandles videre i NTF. NTF Student 

skal holde NTF underrettet om sitt arbeid og bistå NTF i dennes 

arbeid rettet mot studenter. 



Til refleksjon og gruppearbeid

• Hva er din rolle som tillitsvalgt?

• Hvilke forventninger har du til handling fra NTF 
sentralt, og hvilket handlingsrom har du og ditt styre?



Kommunikasjon

Det handler om hva vi gjør og 
hvordan vi gjør det.





NTFs kommunikasjonsplan

Overordnede mål

• Nordmenn har tillit til tannlegene som yrkesgruppe 

og synes tannlegene spiller en viktig rolle i 

samfunnet.

• Tannlegeforeningen bør ha en tydelig stemme i den 

norske helsedebatten.

• Tannlegestanden blir ofte utelatt i omtalen som en del 

av førstelinjetjenesten i den norske helsetjenesten.



Hva skal kommunikasjonen lede til?

• Høy tilfredshet blant medlemmene 

• Faglig kompetente medlemmer med høy 
etisk standard

• NTF har en tydelig rolle i 
samfunnsdebatten

• NTF får politisk gjennomslag for 
prioriterte saker



Hva skal vi si?

• NTF er der for deg

• Tannhelsetjenesten skal sikre at ulikheter i sosial 
helse utjevnes og at udekkede behandlingsbehov 
møtes.

• Munnhelsen er en integrert del av helsesituasjonen 
for hvert enkelt individ. 
Tannhelsetjenesten må derfor være en del av 
førstelinjen i folkehelsearbeidet.

➢ Sammenhengen mellom munnhelse og psykisk 
helse og rus.

➢ Tannhelsetjenestens rolle i kampen mot 
kroppspress og kosmetisk behandling (uten 
odontologisk indikasjon).



Hvem skal vi påvirke?

• Medlemmene

• Myndigheter og organisasjoner

• Befolkningen



Til refleksjon og gruppearbeid

Vi vet hva vi skal si og, til hvem og hvorfor det er viktig 

– men hvor skal vi si det?

• Når skal lokalforeningen trå til og hva skal sentralleddet ta ansvar for?

• Hva bør inngå i det lokale kommunikasjonsarbeid?



BUDSJETTARBEID!

Veien frem
til endelig vedtak.

Et typisk eksempel
på hvordan NTF jobber.





Syklusen
Sen høst – fra og med medio september

• Hovedinnspill på rammer – enkelte departement og 
overordnet til SMK

• Melde behov for utredninger og beregninger for 
fremtidige budsjett

• Angi utfordringer i lovtekster, forskrifter og rundskriv
• Foreslå mål for oppfølging i oppdragsdokument
• Møter med enkelte partier og komiteer på særlig 

satsninger

Vinter – desember/januar
• Innspill på satsning og poster i de ulike fagdepartement
• Kommentar til evt. oppdragsdokument til 

underliggende enheter, direktorat og foretak

Vår – etter første regjeringskonferanse
• Oppfølging overfor ulike komiteer på stortinget i henhold 

innleverte innspill til fagdepartement
• Forslag til mindre justeringer i revidert statsbudsjett
• Revidert budsjett 2022: 12. mai
• Evt. møter med (enkelte) partier i enkelte komiteer

Tidlig høst – til og med oktober
• Statsbudsjettet 2023: 6. oktober
• Gjennomgang av statsbudsjett
• Kommentarer på helhet i budsjett og alle relevante enkeltposter
• Innspill til komiteer og evt. møte på høringer



NTFs innspill til budsjett

2022 2023

• Anmode regjeringen å sette i gang med en helhetlig 
gjennomgang av hele tannhelsetjenesten, som 
inkluderer både tannhelsetjenesteloven, 
folketrygdens stønadsordning og andre prosjekter i 
tannhelsetjenesten inkludert organisering og 
finansiering av tjenesten

• Støtte og styrke satsningen på
TOO-ordningen

• Sikre ordinær prisjustering og regulering av 
folketrygdens takster for tannbehandling

• Stopper tannhelseprosjektet i Agder og på Romerike

• Finansiering av Den offentlige tannhelsetjenesten 

(DOT) over fylkeskommunenes rammer må 

øremerkes til tannhelse

• Folketrygdens stønadsordninger må styrkes og 

videreutvikles

• E-helse og samhandling mellom de andre 

helsetjenestene og tannhelsetjenesten, og mellom 

offentlig og privat tannhelsetjeneste, har stort 

forbedringspotensial



Takk for i dag

Nå er det innsjekk!


