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Proteket Online 
- Få mer kontroll med vårt digitale ordresystem

Enkel bestilling med automatisk  
prisoverslag, og leveringstid med 
 sporbarhet

Chat med tannteknikeren når  du 
selv ønsker eller har tid

Alt på et sted: samsvarserklæring, 
 faktura og dokumentasjon

proteket.no/po

Skann for å lese mer
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 Kjære kollegaer!

Endelig kom nyheten vi har ventet lenge på: Vi 
kan begynne å nærme oss en normal hverdag 
igjen! Helsedirektoratet og FHI har oppdatert 
sine anbefalinger for tannhelsetjenesten, og dis-
se kan dere finne lenker til på HTFs Facebook-
gruppe. Fra og med slutten av september gjelder 
i all hovedsak de basale smittevernreglene fra 
«Nasjonale retningslinjer», og kun ved økt og 
uoversiktlig smitte i kommunene skal forsterket 
basalt smittevern igjen brukes. Og så vil jeg rette 
en stor takk til dere alle for innsatsen og tål-
modigheten med alle ekstra rutiner og alt ekstra 
utstyr som har vært tatt i bruk i løpet av pande-
mien. Vi er gode på smittevern, og det har både 
vi og pasientene våre hatt ekstra god nytte av det 
siste halvannet året!

Det har nylig vært stortingsvalg, og det har 
igjennom valgkampen vært mange partier som 
har hatt tannhelse på agendaen. Vi står nå foran 
et regjeringsskifte, og samtlige partier på ven-
stresiden har før valget lovet en styrking av tann-
helsetjenesten, med fokus på å utjevne den so-
siale ulikheten i oral helse som vi som klinikere 
opplever hver dag. Hvordan dette skal gjennom-
føres har det derimot vært få konkrete planer 
om. NTF jobber for en helhetlig gjennomgang 
av tannhelsetjenesteloven, folketrygdens stø-
nadsordning og alle prosjekter i tannhelsetjenes-
ten, for å bidra til å finne de beste løsningene for 
befolkningen, samfunnet og tannhelsetjenesten. 
Når en ny regjering er på plass skal det bli spen-
nende å følge med på en eventuell kommende 
tannhelsereform!  

I november er det igjen klart for NTFs Repre-
sentantskapsmøte. Dette møtet er NTFs viktig-
ste politiske arena, og det er mange temaer som 
skal tas opp til vurdering og diskusjon. Blant an-
net vil hovedstyret legge frem forslag til et nytt 
policydokument vedr. kosmetisk behandling, et-
ter at det i januar i år ble innført momsplikt på 
all kosmetisk behandling, inkludert kosmetisk 
tannbehandling. Alle saker som skal tas opp 
på representantskapsmøtet offentliggjøres 15. 
oktober, så jeg vil oppfordre dere alle til å lese 
igjennom disse. Det er viktig for foreningen at 
vi som medlemmer tar opp saker vi er opptatt 
av, og som vi mener er viktige for foreningen vår! 

Sakene som skal tas opp på representantskaps-
møtet får vi også en gjennomgang av på HTFs 
generalforsamling 29. oktober, så jeg håper å se 
mange av dere der! Vi inviterer til møte med 
påfølgende treretters middag, og er veldig glade 
for at vi kan treffes og ha det sosialt igjen – og 
at generalforsamlingen i år heldigvis ikke er på 
Teams.

Ønsker dere alle en fin høst, og håper vi sees 
29. oktober!

Kjersti Høye, leder HTF
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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

112 liker dette • Medisinsk bedrift
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Årsberetning HTF 2021

•  HTF-styret har avholdt 4 styremøter i 2021. Tre av dem digitalt på Teams og et med fysisk 
oppmøte. 

• Styrearbeidet i året som har gått har bestått mye i å skaffe og videreformidle informasjon til 
medlemmene om pandemien, i form av informasjon om smittevern, smitterisikonivåer, regler 
for karantene/testing m.m. 

• Det har blitt avholdt to digitale «Mini-forum» for tillitsvalgte i regi av NTF, i tillegg til  
Forum for tillitsvalgte med fysisk samling, som ble avholdt 2-3. september. Styreleder  
deltok på de digitale møtene, og styreleder og varamedlem deltok på forumet i september.

• HTF – info har hatt 2 utgivelser.
• Det har ikke blitt holdt noen kurs i regi av HTF i 2021, pga. covid-19 restriksjoner.  

Styret er i gang med planlegging av kurs for 2022
• Generalforsamling i HTF 2021 vil bli avholdt 29. oktober. 

Styret i HTF har i 
2021 bestått av: 
Leder: Kjersti Høye
Nestleder: Robert Drosch
Sekretær: Linn Aurora Pedersen 
Kasserer: Eli Brinck
Infosekretær: Åsne V. Kraugerud Søberg
Kurskontakt: Kim EunHyun
Varamedlem: Nicoleta Corin Miron
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Les mer om våre produkter på www.artinorway.no

ArtiScan
Mobility+

 Formidling og norskproduksjon av tannteknikk

En skanner med alle de funksjoner 
du trenger på klinikken.
•  Artificial intelligence teknologi

•  3 forskjellige skann tipper

•  Krystallklare preparasjonsgrenser takket
   være foto realistisk 3D full HD bilder

•  Liten og nett skanner

•  Ingen lisenser

•  3 års garanti

Bestillen demo idag!

Leasing fra kr 4.295,-/mnd
....................................................................................................

Gratis skanner mot 10 ledd/mnd
....................................................................................................

Kr 229.000,- inkl. mva
....................................................................................................

I Artinorway Gruppen håndterer erfarne fagfolk  
både egenproduksjon og formidling av tann- 
tekniske produkter. Vi er et fullservice laboratorium 
innen tannteknikk, Aligner og Intra orale skannere.

Kontakt oss i dag.

Ola Vikingsson
E-post:  ......... ola@artinorway.no 
Telefon:  ....... 94 13 58 92

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vi tilbyr også 3Shape og Medit skannere, ta kontakt.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Enklere og bedre

Plandent AS | Østensjøveien 27
Pb. 6082 | Etterstad 0601 OSLO
Tel. 22 07 27 27
www.plandent.no | www.plannet.no
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Forum for tillitsvalgte 2021 

Forum for tillitsvalgte avholdes vanligvis på 
våren. Denne våren var det ikke anledning til å 
samles fysisk, så det ble derfor arrangert to digi-
tale møter, et i april og et i juni, før det endelig 
ble mulig å avholde en fysisk samling i september. 
Styreleder Kjersti Høye deltok på de digitale mø-
tene, og på forumet i september deltok styreleder 
Kjersti Høye og varamedlem Nicoleta Miron. 

Forumet ble avholdt rett før stortingsvalget, og 
det ble gjennomgått de ulike partienes forlag til 
endringer i tannhelsetjenesten. Flere av partiene 
har hatt fokus på tannhelse i sin valgkamp, men 
det viser seg at de færreste av dem har konkrete 
løsninger på hvordan de vil gjennomføre de en-
dringene de foreslår. NTF jobber derfor for at 
det skal gjøres en grundig evaluering av tannhel-
setjenesten slik den er i dag, slik at det skal bli 
lettere å finne ut av hvilke konkrete endringer man 
kan gjøre for å jevne ut de sosiale ulikhetene vi 
ser i tannhelse i dag, og finne de løsningene som 
er best for befolkningen, samfunnet og tannhel-
setjenesten. 

Det ble også diskutert hva som regnes som 
kosmetisk behandling, og NTF jobber med et 
policydokument som omhandler dette. Bakgrun-
nen for dette er at det i januar i år ble innført 
momsplikt på all kosmetisk behandling, inklud-
ert kosmetisk tannbehandling. Etter inntoget av 
sosiale medier er det et stadig økende utseende-
press, spesielt blant ungdom. Såkalte influencere 
får sponset kroner og porselensfasader på i ut-
gangspunktet fine tenner, ofte på tannklinikker i 

utlandet, og dette reklamerer de for på Facebook, 
Instagram, TikTok m.m. Hovedstyret ønsker at vi 
som profesjon tar tydelig avstand fra denne tren-
den, og ønsker at tannleger skal unngå å bidra til 
et urealistisk skjønnhetsideal. De la derfor frem et 
forslag til policydokument som blant annet sier at 
tannleger ikke skal gjøre behandling som kun er 
estetisk/kosmetisk og ikke odontoligisk begrun-
net. Det ble mye diskusjon rundt dette punktet, 
og hva den endelige ordlyden i policydokumentet 
ender med å bli, blir avgjort på representant-
skapsmøtet.

Kjersti Høye, Leder HTF
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Årsmelding for utv Innlandet 2021

Styrets sammensetning for perioden:
UTV-Leder: Øivind G. Ellingsen  
(Hedmark tannlegeforening)
Nestleder: Annika Magnusson  
(Oppland tannlegeforening)

Styremedlemmer: 
Anke Bolte (Hedmark tannlegeforening)
Ragnhild Henriksen Løken  
(Hedmark tannlegeforening)
Anita Dalbak Simensen  
(Oppland tannlegeforening)
Marianne Solberg-Hansen Førde  
(Oppland tannlegeforening)

Aktivitet det siste året:
Året har vært preget av Covid-19 pandemien. 
Det har i hovedsak vært lagt opp til digitale 
møter både i UTV og fra arbeidsgivers side. 
I løpet av våren ble det gjennomført en omfat-
tende lønnsharmoniseringsprosess i Innlandet 

for å avdekke eventuelle lønnsforskjeller mellom 
de to gamle fylkene. UTV deltok i denne pros-
essen og gjennomførte flere drøftingsmøter med 
arbeidsgiver.   

De årlige lokale lønnsforhandlingene i Innlandet 
fylkeskommune ble gjennomført i september. 
UTV har det siste året deltatt på NTFs tariff-
konferanse og lønnspolitiske forum, i tillegg til 
NTFs forhandlingskurs (KS II). 
UTV har i perioden vært representert i flere ut-
valg i Tannhelsetjenesten i Innlandet fylkeskom-
mune. UTV-leder sitter i styret i Akademikerne 
i Innlandet fylkeskommune og deltar på felles 
møter med de andre foreningene. 

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

Knapper, 1. oktober 2021
Øivind Grønnerud Ellingsen, UTV-leder

Fra valgkomiteen 

Innstilling fra valgkomiteen i HTF generalforsamlingen 2021 

Sekretær: Elin Slaatmo 
Klagenemnd: Hildegunn Wingedahl, Anders Furuseth (som tar ytterligere ett år) 
Valgkomité: Siv Nybakk Berntsen 
Kollegahjelper: Anke Bolte 
Kurskontakt: Mangler 
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Innkalling til Generalforsamling  
i Hedmark Tannlegeforening

Hotell Astoria Hamar
Fredag 29. oktober kl. 17.30

Kaffe/te og frukt fra kl. 17.00

 
Saksliste:

 1. Godkjenning av dagsorden, valg av møteleder og referent
2. Årsberetning HTF 
3. Årsmelding UTV

4. Klagenemdas årsberetning
5. Orientering om regnskap v/kasserer

6. Forslag til vedtektsendring
7. Valg

8. Eventuelt/innkomne saker
9. Gjennomgang av saker til representantskapsmøtet v/Farshad Alamdari

 

Etter møtet vil det bli servert en treretters middag. 
Middagen er gratis for foreningens medlemmer (eksklusiv drikke).

Påmelding til middagen sendes til Kjersti Høye på 
e-post: tannlege.hoye@yahoo.no senest den 12. oktober.
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Rådgiving ved Villa Sana, Modum Bad 

NTF/sykehjelpsordningen for tannleger har 
avtale med Villa Sana, Modum bad, bestående 
av kurs og rådgivning for medlemmer som 
trenger å snakke om utfordringer i arbeidsliv 
eller samliv. Reise, opphold og kurs dekkes av 
sykehjelpsordningen. 

Målsetningen er å bidra til å styrke tannlegers 
bevissthet i forhold til yrkesrollen, forebygge 
utbrenthet og fremme tannlegers helse og 
livskvalitet. 

Tilbudet på Villa Sana er for tannleger som 
trenger å snakke om utfordringer i arbeidsliv, 
samliv eller fritid – eller som av andre grunner 
ønsker å arbeide med seg selv og sin livssitua-
sjon.

 Det er åpent for dagsrådgivninger på Villa Sana 
(Modum bad), i Oslo og i Bergen.

Det tilbys også telefon- eller videorådgivninger 
på inntil 2,5 t. 

Tannlegen som ønsker rådgivning tar selv  
kontakt med Villa Sana. 

Henvendelse kan skje per telefon: 32 74 98 83 
eller e-post: villa.sana@modum-bad.no 

For mer info se: modum-bad.no
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Returadresse: C/o Åsne V. Kraugerud Søberg, Kristian Bakkens veg 15 C, 2316 Hamar


