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Sak 3  

 
Sykehjelpsordningen for tannleger 
 

Årsregnskap og årsberetninger 2019 og 2020 
 

Årsberetninger og årsregnskap med noter for perioden 2019-2020 finnes i sin helhet på NTFs 

nettsted.  

Sykehjelpsordningen for tannleger har som formål å yte stønad ved sykdom, pleiepenger og stønad 
ved svangerskap/nedkomst til medlemmene i ordningen. Medlemmer av ordningen er enhver 
tannlege under 70 år som utøver tannlegeyrket her i landet. 
 
Sykehjelpsordningen mottok i denne toårsperioden 37,97 mill. kroner i tilskudd fra folketrygden. Det 

er i samme periode utbetalt 57,4 mill. kroner i sykebidrag til 590 tannleger for 35 526 sykedager. Det 

er en økning i antall sykedager på 43,6 % fra forrige toårsperiode. Økningen skyldes dels at ordningen 

er blitt mer kjent og at det derfor utbetales mer sykepenger i forbindelse med 

svangerskapspermisjon, men det har også vært en økning i forbindelse med covid-19 pandemien.  

Overføringene til Sykehjelpsordningen er 0,86 % av trygderefusjonene på tannhelseområdet. Fra 

2018 til 2019 økte utbetalingene fra trygdeordningene med 0,4 %. Fra 2019 til 2020 var det en 

reduksjon i trygdeutbetalingene på 8,4 %.  

Etter en gjennomgang med skatteetaten våren 2018 vedrørende utbetalingene av sykepenger ble 

ordningen pålagt å beregne arbeidsgiveravgift på sykepenger fra og med 2018. Sommeren 2020 

valgte imidlertid Sykehjelpsordningen, i samarbeid med ekstern advokat, å ta denne saken opp på 

nytt med Skattedirektoratet. I desember 2020 kom det melding om at Skattedirektoratet hadde gjort 

om vedtaket til Skatteetaten, noe som innebærer at det kun skal betales arbeidsgiveravgift på 

sykepenger til tannleger som er ansatt, ikke på sykepenger utbetalt til selvstendig næringsdrivende. 

Sykehjelpsordningen for tannleger skal få tilbakebetalt det som er innbetalt av arbeidsgiveravgift på 

sykepenger for selvstendig næringsdrivende f.o.m 2018. Beløpet for 2018 og 2019 er til sammen på 

kr 4,39 mill. Når det gjelder 2020, er det i resultatregnskapet kun kostnadsført arbeidsgiveravgift på 

sykepenger til tannleger som er ansatte.  

Det er foretatt årlige forsikringsmessige beregninger for nødvendig avsetningsbehov, og ved 

periodens slutt 31.12.2020 er det avsatt totalt 5,77 mill. kroner for fremtidige forpliktelser.  
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Det er i perioden 2019-2020 utbetalt godtgjørelser inklusive arbeidsgiveravgift på 287 189 kroner til 

Sykehjelpsordningens styremedlemmer.  

Sykehjelpsordningen har ingen ansatte og driftes som en del av NTFs virksomhet. 

Administrasjonskostnaden for driften i perioden er 1,8 mill. kroner. Revisjonshonorar i samme 

periode er 122 875 kroner.  

Sykehjelpsordningen har valgt en tradisjonell og forsiktig investeringspolitikk. Per 31.12.2020 er 8,5 % 

av ordningens likvide midler plassert i bank. De resterende midlene er investert i aksjefond, 

obligasjonsfond og pengemarkedsfond. Til tross for et turbulent år i finansmarkedet som følge av 

covid-19 pandemien, ble det positiv avkastning også i 2020. Samlet avkastning i perioden 2019-2020 

er 9,6 mill. kroner hvilket er meget bra sammenlignet med de foregående periodene.  

Det samlede årsresultat for perioden 2019-2020 er på kr – 13 636 652. 

Sykehjelpsordningen for tannleger har ingen eksterne lån. Totalkapitalen i Sykehjelpsordningen per 

31.12.2020 er kr 87 194 810. Egenkapitalandelen er på 85,4 %. 

Årsregnskapene ble godkjent av Sykehjelpsordningens styre henholdsvis 25.6 2020 og 26.4 2021.  

 

Hovedstyret foreslår følgende vedtak: 
 
Representantskapet tar årsregnskap med beretning og noter for 2019 og 2020 til orientering.  
 

 


