REPRESENTANTSKAPSMØTET 2021

Beretning fra NTFs hovedstyre

2019-2021
Beretningen dekker tiden fra 1. august 2019 til 31. juli 2021.

Hovedstyrets sammensetning
Hovedstyrets sammensetning i den delen av beretningsperioden som tilhører kalenderåret
2019, framgår av beretningen for 2017-2019. Fra 1. januar 2020 har hovedstyret hatt følgende
sammensetning:
President
Camilla Hansen Steinum, Østfold TF
Visepresident
Heming Olsen-Bergem, Oslo TF
Styremedlemmer
Farshad Alamdari, leder NTFs sentrale forhandlingsutvalg/Hedmark TF; Ingvild Nyquist
Borgeraas, Vestfold TF; Terje Fredriksen, Telemark TF (vara for visepresidenten); Linn Katariina
Henriksen, Troms TF; Ellen Holmemo, Bergen TF; Line C. Holtan, Vest-Agder TF; Ralf B. Husebø,
leder NTFs sentrale næringsutvalg/Rogaland TF
Varamedlemmer
1. vara: Kristoffer Øvstetun, Bergen TF. 2. vara: Ellen Cathrine Mork-Knutsen, Østfold TF.

Medlemsrettet arbeid
Etterutdanningsvirksomhet
Som en oppfølging av arbeidet med NTFs etterutdanningsstrategi, har hovedstyret vedtatt NTFs
plan for etterutdanning 2021-2024 som beskriver planlagt etterutdanningsvirksomhet i denne
perioden. Planen vil bli holdt løpende oppdatert for å fange opp etterutdanningsbehov og –
ønsker i medlemsmassen.
Obligatorisk etterutdanning
Reviderte regler om obligatorisk etterutdanning ble vedtatt av NTFs representantskap i 2019 og
trådte i kraft 1. januar 2021. Ordinære medlemmer av NTF må nå gjennomføre 40 timer
etterutdanning i løpet av en toårsperiode. Første periode går fra 1.1.2021 til 31.12.2022.
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Landsmøter
Landsmøtet er NTFs største og viktigste faglige arrangement, som samler deltakere fra hele
tannhelsetjenesten og leverandørbransjen. Arrangementet er viktig både faglig og sosialt. Det
er et bærende element i NTFs etterutdanningstilbud og gir dessuten et viktig bidrag til NTFs
økonomi.
De to landsmøtene som er gjennomført i perioden, hadde begge stor oppslutning. Som følge av
covid-19-pandemien ble landsmøtet 2020 gjennomført som et heldigitalt arrangement.
Deltakelsen på arrangementet var likevel meget god.
Annen etterutdanningsvirksomhet
NTF og Handelshøyskolen BI har sammen utviklet et lederkurs med det formål å heve
ledelseskompetansen blant tannleger. Kurset består av et digitalt forkurs og to samlinger som
går over to dager. Temaer i kurset er bl.a. lederutfordringer, introduksjon til effektiv ledelse,
ledelsesbegreper og team- og mestringsledelse. Første kurs ble avholdt i perioden. Det var stor
interesse for kurset og det vil derfor bli gjentatt høsten 2021.
På grunn av pandemien har flere av de ordinære etterutdanningstilbudene blitt avlyst og/eller
utsatt eller gjennomført digitalt istedenfor som fysiske arrangementer. NTF har dessuten
tilbudt flere digitale etterutdanningsaktiviteter for å sikre medlemmene mulighet for
kompetanseheving også under pandemien.
For ytterligere informasjon om NTFs etterutdanningsvirksomhet og landsmøter vises det til
beretningen fra NTFs fag- og etterutdanningsutvalg.
Rettshjelpsordningen
Medlemmenes behov for juridisk bistand ivaretas primært av NTFs advokater og
medlemsrådgivere. NTFs rettshjelpsordning er et sekundært og betinget tilbud. Medlemmer
kan i visse tilfeller få økonomisk stønad til ekstern advokatbistand dersom sekretariatet, NTFs
tillitsvalgte eller organer ikke kan ivareta medlemmets behov for bistand. Vedtekter for
rettshjelpsordningen, vedtatt av NTFs hovedstyre 30.10 2013, er publisert på NTFs
hjemmesider.
Rettshjelpsutvalget er nedsatt av hovedstyret, med fullmakt til å fatte vedtak om stønad i
enkeltsaker med inntil kr 80 000 eks. mva. Utvalget, som består av generalsekretær og tannlege
Morten Harry Rolstad, tannlege Øyvind Asmyhr og advokat Tone Galaasen, fremlegger årlig
beretning for hovedstyret om virksomheten.
Tillitsvalgtopplæring
I perioden er det gjennomført tillitsvalgtsopplæring på ulike arenaer. I regi av sekretariatet er
det tilbudt kurs for nye tillitsvalgte, i regi av Sentralt forhandlingsutvalg for tillitsvalgte i
tariffbundne virksomheter, på statsområdet ved lærestedene, departementer og direktorater, i
Oslo kommunes tariffområde, i KS-området for tillitsvalgte i DOT og i Spekterområdet for våre
tillitsvalgte ved sykehusene, samt i Virke-HUK området for de tillitsvalgte ved
studentsamskipnadene og lignende virksomheter.
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Samfunnsrettet arbeid
Tannhelsepolitisk arbeid
NTF har jobbet aktivt med politisk påvirkning i hele perioden. Foreningen har jevnlig kontakt
med politikerne i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget og har hatt regelmessige møter med
Helse- og omsorgsdepartementet, Helsedirektoratet, Helfo, Helsetilsynet og Norsk
Pasientskadeerstatning, Forbrukerrådet m.fl., samt de andre organisasjonene i
tannhelsetjenesten.
NTF har også bidratt i utvalg og til utredninger der det har vært naturlig, og har vært aktiv
deltaker i flere arbeidsgrupper i regi av Helsedirektoratet og andre i hovedsak offentlige
instanser. NTF har fortløpende i perioden avgitt høringssvar og deltatt på flere høringsmøter på
Stortinget. En oversikt over foreningens deltakelse i slikt arbeid samt besvarte høringer finnes
bakerst i denne beretningen.
Det avholdes 1-2 årlige møter med ledelsen ved universitetenes tannlegeutdanninger i Bergen,
Oslo og Tromsø og med arbeidsutvalget for nasjonalt lederforum for den offentlige
tannhelsetjenesten. NTF deltar også jevnlig på lederforumets fellesmøter.
Utvalgte saker som det er arbeidet med i perioden:
Kuttforslag i statsbudsjettet - kjeveortopedi
Statsbudsjettet for 2020 inneholdt store kutt i statens stønad til kjeveortopedisk behandling.
Kuttene var på totalt 130 millioner kroner frem mot 2024 og rammet 10 000 barn med klart
behov for behandling. NTF og Norsk kjeveortopedisk forening uttrykte tydelig sin motstand mot
kuttet i ulike riksdekkende medier hele høsten 2019 fra budsjettet ble fremlagt og frem til det
«gule heftet» kom i desember. NTFs arbeid gav resultater ved at forslaget ikke ble
opprettholdt.
Direkteoppgjørsordningen og folketrygdens stønad til dekning av utgifter til tannbehandling
NTF er kontinuerlig i dialog med Helsedirektoratet og Helse- og omsorgsdepartementet om
ulike utfordringer knyttet til direkteoppgjørsavtalen og folketrygdens stønad til dekning av
utgifter til tannbehandling. Regelverket er svært komplisert. Det er vanskelig å forstå for
pasienter og beslutningstagere og dessuten krevende å bruke for tannbehandlerne. Det fører
antageligvis til at en del pasienter ikke får den stønaden de har krav på. I dialogen med både
helsemyndigheter og politikere er NTF tydelige på at det er behov for både en revisjon av
direkteoppgjørsavtalen og en helhetlig gjennomgang av folketrygdens regelverk på
tannhelseområdet.
Regionale kompetansesentre
I januar 2019 fikk NTF gjennomslag i regjeringens politiske plattform for en kartlegging og
evaluering av de regionale odontologiske kompetansesentrene og deres oppgaver.
Kompetansesentrene utgjør den største tannhelsepolitiske satsingen de siste 20 år og det er av
avgjørende betydning de fungerer etter formålet.
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Utenlandsbehandling
Etter klage og langsiktig arbeid fra NTF ga Forbrukertilsynet i november 2019 tilbydere av
tannbehandling i utlandet pålegg om å endre markedsføringen av sine tjenester fordi de
negative aspektene ved slik behandling ble underkommunisert. Forbrukertilsynet var særlig
opptatt av at aktørene må gjøre pasientene oppmerksomme på smittefare, erstatningsregler og
fjerne feilaktige prissammenligninger. Forbrukertilsynets utspill var et viktig gjennomslag for
NTF.
Aktiviteter
NTF har søkt å synliggjøre tannlegens rolle i helsetjenesten, og betydningen av god oral helse,
blant annet gjennom Arendalsuka, Gjør kloke valg-kampanjen, Munnhelsedagen og i dialog
med samarbeidende organisasjoner, særlig helseforeningene i Akademikerne. Temaet tas også
opp i forbindelse med ulike mediesaker der dette er naturlig.
Som ledd i kommunikasjonsarbeidet er det i perioden utviklet nye nettsider. Det er etablert en
NTF-podcast hvor saker om tannhelse og tannhelsepolitikk blir tatt opp. Som følge av covid-19pandemien ble det dessuten gjort ulike kommunikasjonsmessige og andre tiltak som beskrives
nedenfor.
Gjør kloke valg
NTF har vært representert i ressursgruppen som organiserer befolkningskampanjen «Gjør kloke
valg», som er en kampanje på tvers av helseprofesjonene i regi av Legeforeningen. Målet med
kampanjen er å identifisere kunnskapsbaserte anbefalinger knyttet til tester, prosedyrer og
behandlinger innenfor hver helseprofesjon som ikke er av reell verdi for pasienten, og som
dermed må kunne anses som unødvendige. NTF har i samarbeid med NTFs spesialistforeninger
utarbeidet en liste for tannleger i klinisk praksis som inneholder seks slike undersøkelser og
behandlinger innenfor odontologi. Ressursgruppen organiserer også et tverrfaglige seminar om
overforbruk av helsetjenester som skal arrangeres høsten 2021.
Arendalsuka
Under Arendalsuka i 2019 arrangerte NTF en debatt i samarbeid med Universitetet i Oslo, med
tittelen “Dårlig munnhelse - vår tids brennemerking? Hvilken tannhelsepolitikk ønsker vi oss”.
Arendalsuka 2020 ble avlyst som følge av covid-19-pandemien.
Munnhelsedagen
I forbindelse med Munnhelsedagen 2021 arrangerte NTF og Klinisk Ernæringsfysiologers
Forbund et frokostseminar om viktigheten av god munnhelse og riktig ernæring i behandling og
oppfølging av en rekke ulike sykdommer. Munnhelsedagen 2020 ble avlyst som følge av covid19-pandemien.
Odontopoden
NTF lanserte i april 2020 sin egen podcast – «Odontopoden» - med det mål å diskutere, opplyse
om og sette søkelyset på saker som er viktige for medlemmene. Tematikk har bl.a. vært
tannhelsepolitikk, fag og klinikkdrift. Våren 2021 ble det laget episoder der de ulike politiske
partiene fikk mulighet til å presentere sin tannhelsepolitikk. Alle partier bortsett fra Venstre og
Fremskrittspartiet deltok. NTFs president Camilla Hansen Steinum er fast gjest. Totalt ble det
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publisert 17 episoder i 2020 og 12 episoder i beretningsperioden i 2021. Episodene er
tilgjengelige på Spotify og Apple Podcasts.
Nytt nettsted
NTF har i perioden utviklet nye nettsider med mål om bedre å møte medlemmenes ønsker og
behov. Det skal nå være vesentlig enklere for medlemmene å finne frem til informasjon og
holde seg oppdaterte i tannhelsepolitiske, arbeidslivs- og profesjonsrelaterte spørsmål. Det nye
nettstedet skal dessuten bidra til å synliggjøre NTFs medlemstjenester innen fag- og
yrkesrelatert rådgivning samt etterutdanning. Også kursaktiviteter i regi av lokal- og
spesialistforeningene er gitt økt synlighet.
Kommunikasjonsarbeid under koronakrisen
I pandemiens første fase opplevde NTFs sekretariat at informasjonsbehovet blant medlemmene
til tider var enormt. For å møte dette informasjonsbehovet ble det gjort følgende
kommunikasjonstiltak; Bruk av “krisemelding” på nettstedet, opprettelse av egne sider med
informasjon om ulike problemstillinger knyttet til covid-19 som ble løpende oppdatert, ekstra
bemanning av e-post og telefon for å svare på innkommende spørsmål fra medlemmene,
utvikling av informasjonsplakat til venteværelser, aktiv bruk av NTFs sosiale mediekanaler, flere
episoder med informasjon om retningslinjer, krisepakker og konsekvenser av koronakrisen i
NTFs nye podcast og hyppigere utsendelser av nyhetsbrev.
Krisepakker under koronakrisen
Pandemien har hatt store økonomiske konsekvenser for norsk næringsliv generelt og for
tannhelsetjenesten spesielt. I mars 2020 ble det iverksatt strenge restriksjoner på
tannbehandling av smittevernhensyn, og privat sektor mistet store deler av pasientgrunnlaget.
For å dempe virkningene av pandemien og bistå rammede bedrifter lanserte regjeringen flere
krisepakker med tiltak. I utgangspunktet var ordningen særlig tilpasset bedrifter som var
tvunget til å stenge ned all virksomhet. NTF fikk imidlertid gjennomslag for at også privat
tannhelsetjeneste fikk høyeste mulig dekning i ordningen. Regjeringen styrket også
dagpengeordningene og ordninger for selvstendig næringsdrivende, blant annet ved utsatt frist
for innbetaling av forskuddsskatt og arbeidsgiveravgift.
Pandemien har også hatt store konsekvenser for den offentlige tannhelsetjenesten, ikke minst
økonomisk. Det er gitt noe midler til den offentlige tannhelsetjenesten gjennom
fylkeskommunene for å sikre et nødvendig tannhelsetilbud til de prioriterte gruppene.
NTF har gitt klart uttrykk overfor myndighetene at de økonomiske konsekvensene av
pandemien er bekymringsfulle. Dette kan føre til et dårligere tannhelsetilbud til befolkningen
og at mange ikke har råd til å prioritere egen tannhelse.
Medlemsundersøkelser under koronakrisen
For å kartlegge konsekvensene av pandemien for NTFs medlemmer ble det gjennomført flere
medlemsundersøkelser. I løpet av 2020 ble det sendt ut totalt fire undersøkelser til samtlige
medlemmer i privat sektor, og to til alle medlemmene i offentlig sektor.
Et stort flertall av tannlegene i privat sektor oppga at de under pandemien hadde hatt vesentlig
eller noe lavere omsetning i 2020. Et flertall av dem som hadde ansatte, svarte at de hadde
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permittert noen av disse. 90 % av de privatpraktiserende tannlegene som besvarte
undersøkelsen, opplyste at de hadde søkt om kompensasjon for vesentlig omsetningsfall.
Undersøkelsene viste imidlertid at kun få fryktet for fremtiden til sin egen
klinikk/arbeidsplass/bedrift som følge av pandemien. 60 % oppga at de selv hadde vært
permittert i en periode, og at de hadde søkt om dagpenger.
Medlemmene i offentlig sektor ga også klart uttrykk for sin bekymring for konsekvensene av
pandemien. Nesten halvparten av de som svarte sa i mai 2020 at de fryktet for kvaliteten på det
offentlige tannhelsetilbudet for prioriterte pasientgrupper som følge av økonomiske
konsekvenser av korona. Bekymringen var redusert da de svarte på den andre undersøkelsen i
desember 2020.

Organisasjonsmessige forhold
Retningslinjer for aktiviteter i NTFs regi
Som følge av covid-19-pandemien fant hovedstyret det nødvendig å vedta egne retningslinjer
for foreningens virksomhet både lokalt og sentralt. Retningslinjene regulerte all møte- og
reisevirksomhet og ga klare føringer for bruk av digitale hjelpemidler for gjennomføring av
nødvendige aktiviteter, gjerne utenom ordinær arbeidstid. All reisevirksomhet i foreningens
regi ble satt på vent med mindre det var strengt nødvendig, og innordning under gjeldende
nasjonale og lokale bestemmelser for smittevern var et ufravikelig krav. Retningslinjene har
vært justert flere ganger i perioden og gjelder fortsatt ved beretningsperiodens avslutning.
Sentrale aktiviteter for tillitsvalgte
Representantskapsmøtet ble gjennomført etter tradisjonell måte i 2019. I 2020 ble både forum
for tillitsvalgte og ledermøtet gjennomført som forkortede, digitale arrangementer, mens
forum for tillitsvalgte 2021 ble utsatt til høsten for å kunne gjennomføres på ordinært vis. Som
erstatning ble det avholdt et digitalt «mini-forum» i juni. Alle disse arrangementene har hatt
god deltakelse. For øvrig har aktiviteten på møtefronten vært vesentlig redusert i perioden
I tillegg til de faste, årlige organisasjonsmøtene er det avholdt en rekke digitale møter mellom
hovedstyret og lederne av lokal- og spesialistforeningene fra mars 2020 og frem til sommeren
2021. Tema for disse møtene har i stor grad dreid seg om forhold knyttet til myndighetenes
håndtering av smittesituasjonen under pandemien og bestemmelser av betydning for driften av
både privat og offentlig tannhelsetjeneste.
Revisjon av vedtekter: Lokal- og spesialistforeningene og NTF Student
På NTFs representantskap 2019 ble det vedtatt reviderte vedtekter for NTF. Disse endringene
medførte at også NTFs lokal- og spesialistforeninger, så vel som NTF Student, måtte gjennomgå
sine vedtekter og vedta endringer for å sikre at vedtektene ikke strider mot NTFs vedtekter. I
løpet av 2020 og 2021 arbeidet alle lokal- og spesialistforeningene og også NTF Student med
vedtektrevisjon. Innen utløpet av perioden har de aller fleste vedtatt oppdaterte vedtekter og
de som få gjenstår har allerede planlagt generalforsamlinger høsten 2021 der vedtektrevisjon
er satt på dagsorden. For å bistå lokal- og spesialistforeningen i vedtektsarbeidet utarbeidet
NTFs sekretariat en vedtektsmal som foreningene kunne ta utgangspunkt i. Formålet med
malen var både å sikre at foreningenes vedtekter ikke strider mot NTFs vedtekter, men også å
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adresse ulike problemstillinger slik at foreningene kan benytte vedtektene som er bedre
arbeidsverktøy i sitt styre- og generalforsamlingsarbeid. Foreningene har gjennom hele
prosessen hatt tilbud om dialog med og kvalitetssikring fra sekretariatet, noe de fleste også har
benyttet seg av.
NTF Student
I 2019 var NTF Student representert på NTF representantskap og på samling med
Akademikernes studentforeninger. De hadde også stand på NTFs landsmøte og deltok på ANSAs
Fagseminar for utenlandsstudenter.
Pandemien gjorde studenthverdagen svært utfordrende, og NTF Student har gjennom hele
perioden hatt tett og god dialog med NTF sentralt. I 2020 hadde styret jevnlig digitale
styremøter, uttalte seg i høringsprosesser og deltok aktivt i samfunnsdebatten. De hadde også
digital stand på NTFs digitale landsmøte i 2020.
Studentforeningens årsmøte 2020 ble avholdt på Geilo i forbindelse med Geiloseminaret. I
2021 ble årsmøtet avholdt digitalt grunnet pandemien. Årsmøtet 2021 ble kombinert med to
faglige foredrag for å trekke flere deltakere. Under årsmøtene er det valgt nye
styrerepresentanter. I 2021 ble det vedtatt endringer i vedtektene og handlingsplan for 2021.
For høsten 2021 er det bevilget penger til diverse arrangementer i regi av tannlegestudenter
rundt om i landet. Målet er å øke NTF Students aktivitet, både for å øke synligheten, og for at
flere kan få være med på ulike aktiviteter.
Kurset «Ut i arbeidslivet» er i perioden avholdt årlig både for avgangsstudenter ved
universitetene i Oslo, Bergen og Tromsø. Det avholdes også et tilsvarende kurs for norske
tannlegestudenter i utlandet hvert år.
Akademikerne
NTFs president Camilla Hansen Steinum var frem til desember 2020 styremedlem i
Akademikerne. Etter det har NTF hatt observatørplass i styret. Presidenten har møtt her på
vegne av NTF. Camilla Hansen Steinum ble valgt til å sitte i Akademikernes valgkomite på
rådsmøtet i Akademikerne i 2020 og til styreleder i Akademikerne pluss i juni 2021.I tillegg
deltar leder av NTFs sentrale næringsutvalg i Akademikerne Næring. NTF deltar også i ulike adhoc arbeidsgrupper og utvalg.
Innenfor offentlig sektor og som en følge av NTFs medlemskap i Akademikerne ligger det en
forpliktelse i å være representert i Akademikernes tre forhandlingsutvalg for henholdsvis
tariffområdene kommune, stat og helse. I inneværende periode har medlemmer av NTFs
sentrale forhandlingsutvalg og ansatte i sekretariatet vært oppnevnt som enten medlemmer
eller varamedlemmer i utvalgene. Det er regelmessige møter, i utgangspunktet ett møte hver
måned. Videre deltar utvalgets medlemmer på Akademikernes ulike arbeidslivskonferanser,
tariffkonferanser og evalueringskonferanser.
Akademikerne Pluss AS
Akademikerne Pluss forhandler og følger opp medlemsfordeler på vegne av Akademikernes
medlemsforeninger. I oktober 2020 kunne NTF og Akademikerne Pluss lansere en nye
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medlemsapp hvor medlemmer kan finne all informasjon om medlemsfordeler og -avtaler, samt
nyttig informasjon om NTF. Appen heter “A+ Tannlegeforeningen” og finnes i App Store og
Google Play.
Økonomi
Hovedstyret har jevnlig blitt forelagt oppdaterte oversikter over NTFs økonomiske situasjon.
Som følge av covid-19-pandemien ble 2020 et meget utfordrende år, også økonomisk. Blant
annet måtte store deler av etterutdanningsvirksomheten avlyses eller gjennomføres digitalt.
Det ble iverksatt diverse tiltak for å holde kostnadene nede. Pandemien har fortsatt å sette sitt
preg på foreningens virksomhet også i 2021. Mye av aktiviteten har foregått digitalt, i tillegg til
at flere av etterutdanningstilbudene har blitt utsatt. Til tross for disse utfordringene har det
vært oppnådd akseptable økonomiske resultater.
I november 2020 vedtok hovedstyret revidert strategi for kapitalforvaltning og investering. Det
var kun mindre justeringer i forhold til tidligere vedtatte strategi. Investeringsstrategien for
Sykehjelpsordningen for tannleger og NTFs fond for videre- og etterutdannelse av tannleger er
nå noe mer konservativ og likvid enn det som er tilfelle for NTFs hovedportefølje og
konfliktfond.
Internasjonalt arbeid
Verken i 2020 eller 2021 ble det avholdt Nordisk ledermøte på grunn av pandemien. Det var
imidlertid jevnlig digital kontakt mellom ledelsen i de respektive nordiske tannlegeforeningene i
perioden, blant annet med utveksling av informasjon om forhold knyttet til håndteringen av
pandemien i de respektive landene.
NTF deltok i FDI World Dental Federation General Assembly 2019 (september, San Francisco) og
den nødvendige digitale saksbehandlingen som ble gjennomført i løpet av høsten 2020, samt i
CED (Council of European Dentists) General Meeting 2019 (november, Brussel), 2020
(november, digitalt) og 2021 (juni, digitalt).
Hedersbevisninger og priser
NTFs hederstegn ble i 2019 tildelt Bjørn Bamse Mork-Knudsen, Harry-Sam Selikowitz og Kjetil
Reppen. I 2020 ble hederstegnet gitt til Hanne M. Gaarder Almgren, Maria Alvenes, Åse
Vintermyr og Berit Øra.
NTFs pris for undervisning og forskning ble i 2019 tildelt Siri Flagestad Kvalheim. I 2020 ble
prisen ikke utdelt.

NTFs sekretariat
Det er gjort enkelte organisatoriske tilpasninger og endringer på personalsiden i perioden. To
medarbeidere har sluttet, en har gått i pensjon og det er foretatt tre nyansettelser.
Per 1. september 2021 var følgende ansatt i sekretariatet:
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Generalsekretær
Morten Harry Rolstad
Organisasjonssjef
Thomas Eide Holmen
Fag og kommunikasjon
Elisabeth Scarpello (avdelingsleder/advokat), Kirsten Ahlsen (fagsjef/tannlege), Øyvind Asmyhr
(utdanningssjef/tannlege), Tonje Camacho (kommunikasjonsrådgiver), Christian Pollock
Fjellstad (rådgiver politikk og kommunikasjon), Øyvind Huseby (rådgiver e-læring).
Økonomi og administrasjon
Cecilie Øvrebø Gjerdene (avdelingsleder/økonomi- og administrasjonssjef), Kjersti Norum
Bøhren (økonomi- og regnskapskonsulent), Sissel Dahl (landsmøtekonsulent), May-Britt Gimre
(medlemsansvarlig), Ane Øpstad Hamborg (IT-sjef), Møyfrid Rødøy (regnskapskonsulent), Ann
Kristin Engh Solem (kurskonsulent).
Jus og arbeidsliv
John Frammer (avdelingsleder/forhandlingssjef/advokat MNA), Lin Muus Bendiksen
(spesialrådgiver), Tone Galaasen (advokat MNA), Elin Kværnø (advokat MNA), Silje Nicolaysen
(jurist), Dag Kielland Nilsen (advokat MNA).
NTFs Tidende
Ellen Beate Dyvi (ansvarlig redaktør), Kristin Aksnes (redaksjonssjef), Eirik Andreassen
(markedsansvarlig), Nils Roar Gjerdet (vitenskapelig redaktør; 20 % stilling), Jørn Arne Aas
(vitenskapelig redaktør; 20 % stilling).

Arbeid i utvalg, arbeidsgrupper og komiteer
NTF har i perioden vært representert i en rekke utvalg, arbeidsgrupper og komiteer:
•
•
•
•
•
•
•

Arbeidsgruppen KOSTRA, SSB
Styringsgruppen for antibiotikaresistens i helsetjenesten, Helsedirektoratet
Dobbeltkompetansekomiteen i odontologi
Programutvalget for odontologisk fag ved Universitetet i Bergen (observatør)
Arbeidsgruppe for de faglige anbefalingene for smittevern i klinisk odontologisk praksis,
Folkehelseinstituttet
Nasjonalt fagorgan for utdanning og forskning innen odontologiske fag
Helsedirektoratet:
o EDIT – Effektive digitale tjenester
o Multidisiplinær odontologi (styringsgruppe)
o Spesialistutdanning som en integrert samarbeidsmodell (arbeidsgruppe)
o Kjeveortopedi – prosjekt gruppe A og nytt takstsystem (arbeidsgruppe)
o Veileder om helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming
(referansegruppe)
o Kommunalt pasientregister/KPR (prosjektgruppe)
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•

•
•
•
•

E-helsedirektoratet
o Forskningsgruppen for prosjektet Tanndata
o Pasientens legemiddelliste (PLL)
o E-resept
o Normen
Norsk Helsenett
o Persontjenesten – modernisering av folkeregister (arbeidsgruppe)
o MF Helse Kommune – modernisering av folkeregisteret (referansegruppe)
Nasjonal nettverksgruppe for forskning og innovasjon innen oral helse, NIOM
Nasjonal opptakskomité for spesialistutdanning av tannleger (NOS)
Tannlege på hjul, Kirkens Bymisjon (prosjektgruppe)

Avgitte høringssvar mv.
NTF har i perioden avgitt svar og uttalelser i en rekke saker som er forelagt foreningen. Disse
kan leses i sin helhet på foreningens nettsider.
2021
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Innspill til Koronakommisjonen: NOU 2021-6 Myndighetenes håndtering av
koronapandemien (levert 17.06.2021)
Endringer i lov for autorisering av helsepersonell. (levert 03.06.2021)
Tannhelsereform 2. (levert 29.04.21)
Å sikre verdige og tilrettelagt TOO-ordning. (levert 29.04.21)
De regionale odontologiske kompetansesentre. (levert 29.04.21)
Tannhelsereform 1. (levert 29.04.21)
Endringer om reaksjoner og behandling av henvendelser om pliktbrudd. (levert
28.04.21)
Styrket satsing på arbeidet mot antibiotikaresistens. (levert 27.04.21)
Strengere språkkrav for helsepersonell. (levert 19.04.21)
Styring av statlige universiteter og høyskoler. (levert 14.04.21)
Endringer i barnevernloven - tverrfaglig helsekartlegging. (levert 22.03.21)
Differensiert avgift på alkoholfrie drikkevarer. (levert 11.03.21)
Forslag til lov- og forskriftsendringer for å motvirke kroppspress. (levert 04.03.21)
Utredning om pensjon fra første krone og første dag. (levert 16.02.21)

2020
•
•
•
•
•

Forslag til ny forskrift om legemiddelresepter. (levert 15.12.2020)
Forslag til endringer i midlertidig forskrift om gjennomføring av utdanninger regulert av
rammeplan mv. i forbindelse med utbruddet av covid-19. (levert 17.11.2020)
Bedre velferdstjenester for barn og unge som har behov for et sammensatt
tjenestetilbud (Samarbeid, samordning og barnekoordinator). (levert 28.10.2020)
Endringer i folketrygdloven (krav til direkte oppgjør). (levert 30.09.20)
Stortingsmelding 24 – Lindrende behandling og omsorg. (levert sep. 2020)
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Forslag om å fjerne plikten til å fratre ved særaldersgrensen. (levert 16.09.2020)
Innspill til Helse- og omsorgskomiteen om ny e-helselov. (levert 11.09.20)
Nasjonal veileder – "Gode helse- og omsorgstjenester til personer med
utviklingshemning". (levert 11.09.20)
Forslag om krav om samarbeid mellom kommuner og helseforetak. (levert 11.09.2020)
Senere forfall for forskuddsskatt for personlige skattytere. (levert 03.08.2020)
Forslag om merverdiavgiftsplikt på alternativ behandling, og kosmetisk kirurgi og
kosmetisk behandling. (levert 02.08.2020)
Forskrifter mv. om egen pensjonskonto. (levert 29.06.2020)
Forslag til nasjonalt statistikkprogram 2021-2023.(levert 01.07.2020)
Medbragt kompetanse - lisens til helsepersonell m.m. (forslag om endringer i
helsepersonelloven m.m. (levert 16.06.20)
Stortingsmeldingen om god styring av statlige universiteter og høyskoler. (levert
02.06.20)
NOU 2020:3 Ny lov om universiteter og høyskoler. (levert 02.06.20)
Forslag om endringer i lov om folketrygd § 5-3, forskrift om egenandelstak 1 og forskrift
om egenandelstak 2. (levert 20.05.2020)
Autorisasjon og lisens til helsepersonell -forslag om endringer i EØS-forskriften om
godkjenning av helsepersonell m.m. (levert 29.04.2020)
Rusreformutvalgets innstilling NOU 2019:26 - Fra straff til hjelp. (levert 30.03.2020)
Forslag til endring av forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid
i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. (levert 14.02.20)
Grimstadutvalgets NOU. (levert 14.02.20)
Forskrift om utdanningsstøtte. (levert 06.02.20)
Forslag til endring i folketrygdloven kapitler 5 og 22 og forslag til forskrift om direkte
oppgjør m.m. (levert 05.02.20)
Ny e-helselov og endringer i IKT-standardforskriften. (levert 15.01.20)

2019
•
•
•
•
•
•

Høring av NOU 2019: 14 Tvangsbegrensningsloven - Forslag til felles regler om tvang og
inngrep uten samtykke i helse- og omsorgstjenesten (levert 13.12.19).
Forslag om endring i forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek
(levert 06.12.19).
Høringssvar - NOU 201910 Åpenhet i grenseland (levert 29.09.19).
Høringssvar - innføring av spesialistgodkjenning for sykepleiere med graden master i
avansert klinisk allmennsykepleie (levert 27.09.19).
Høringsinnspill - Endringer i tilskuddsordningen for privat helsetjeneste (levert
26.09.2019).
Høringssvar - forslag til endringer i helsepersonelloven § 29 c – enklere tilgang til
helseopplysninger for kvalitetssikring av helsehjelp og egen læring (levert 19.09.19).

Høringsinnspill - stortingsmelding om arbeidsrelevans (levert 13.09.19).
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