NTFs fond til videre- og etterutdannelse av tannleger.
Beretning for 2020
Formål
Fondets formål er å fremme videre- og etterutdanning av tannleger i offentlig og privat praksis. Den
norske tannlegeforenings hovedstyre, supplert med representant fra Helsedirektoratet, er fondsstyre.
Fondet bør spesielt tilgodese tiltak som kan bedre videre- og etterutdanning av allmennpraktiserende
tannleger, særlig i perifere strøk av landet.
Inntekter
Fondets inntekter besto i 2020 av bidrag fra trygden og renter av kapitalplassering. Trygdebidraget
utgjør 0,14 % av den totalsummen trygden yter til tannlegehjelp i løpet av kalenderåret, og beløp seg i
2020 til kr 2 955 571 mot kr 3 225 240 i 2019 det vil si en reduksjon på 8,4%.
Fondets drift
I 2020 er det utbetalt kr 15 000 til studentforskerprisen. Videre har det, i henhold til styregodkjent
budsjett, vært overført totalt 7 085 000 til prosjekter og aktiviteter knyttet til videre- og etterutdanning
i NTF.
Finanspostene
Avkastningen på de finansielle investeringene ble vesentlig bedre enn forventet med tanke på
pandemiens påvirkning første halvår. Finansresultat i 2020 er på kr 521 083 mot kr 1 007 090 i 2019.
Årets resultat
Årets resultat er på kr – 3 623 346 mot fjoråret som var på kr 4 217 330. I 2019 ble det ikke overført
midler til prosjekter, slik at det i 2020 var mer midler til disposisjon som kan øremerkes større
prosjekter.
Aktiviteter i 2020
I henhold til godkjente forslag til bidrag som ble presentert for fondsstyret på styremøte i juni 2020,
ble det overført kr 5 000 000 til NTF til utvikling av nytt kurssystem. Prosessen rundt vurdering og
anskaffelse av nytt kurssystem er et omfattende prosjekt og henger blant annet tett sammen med NTFs
medlemssystem. Fremdriften i arbeidet ble sterkt påvirket av covid-19 pandemien, men høsten 2020
ble det inngått et samarbeid med konsulentselskapet Devoteam Fornebu Consulting AS om et
forprosjekt som omfattet behovskartlegging knyttet til blant annet nytt kurssystem, men også et mer
omfattende CRM-system. Arbeidet har fortsatt utover i 2021, og det foreligger nå en ferdig RFI
(«Request For Information») som skal sendes ut til potensielle leverandører. Når den del av prosjektet
settes i gang, er ennå ikke besluttet. Slik det ser ut nå, vil det først skje et stykke ut på høsten 2021.
Arbeidet vil pågå inn i 2022.
NTF har inngått et samarbeid med BI og utviklet et lederkurs spesielt rettet mot ledere i
tannhelsetjenesten. Det ble opprinnelig godkjent å bruke inntil 200 000 kr på utvikling av dette kurset.
Selve utviklingskostnadene ble imidlertid bare på kr 85 000, slik at det er dette beløpet som er overført
fra fondet. I løpet av 2020 ble det gjennomført lederkurs for en gruppe på 27 deltakere. Kurset fikk en
veldig god mottakelse. Det var opprinnelig planlagt for en gruppe til, men oppstart at dette kurset har
blitt utsatt som følge av covid-19 pandemien. I henhold til nåværende plan skal kurset starte opp i
september 2021.
NTF har planlagt et prosjekt for profesjonalisering og fornyelse av foreningens
etterutdanningsvirksomhet og har vært på utkikk etter en samarbeidspartner som har kompetanse innen
pedagogikk og kursutvikling, og som kan bistå med innsikt og analyser av læringseffekten av kurs for

de ulike målgruppene. I tillegg er det ønskelig at denne samarbeidspartneren har høy kompetanse på
digitale plattformer, noe som er et sentralt satsningsområde for NTF slik at alle medlemmer, uansett
hvor de bor og jobber, skal ha mulighet til å holde seg faglig oppdatert. NTF har vært i kontakt med
ulike aktører, men har ennå ikke inngått noen samarbeidsavtale. Dette arbeidet har også blitt forsinket
som følge av andre oppgaver knyttet til pandemien. I forbindelse med utvikling av to obligatoriske
kurs har imidlertid selskapet Storyboard bistått i utviklingsarbeidet.
Det er en bevisst strategi å øremerke midler til investeringer som kan bidra til en god markedsføring
av NTFs etterutdanningsportefølje, en kontinuerlig utvikling av nye kurs, samt faglig oppdatering av
eksisterende kurs.
Det ble utdelt kr. 15 000 til studentforskerprisen direkte fra fondet.
Eiendeler, egenkapital og gjeld
Fondet har en egenkapital per 31.12.2020 på kr 13 498 591. Egenkapitalandelen er på 97,1%. Fondet
har eiendeler på kr 13 904 016 hvorav kr 8 170 850 er kapitalplasseringer og kr 5 733 166 er plassert i
bank. Kortsiktig gjeld skyldes for mye utbetalt trygdebidrag fra Helfo.
Kommentar
Økonomien i NTFs fond for Videre - og etterutdannelse av tannleger er helt avhengig av det årlige
trygdebidraget på 0,14 %. Det vil imidlertid variere fra år til år hvor mye midler som benyttes,
ettersom det gjerne er snakk om større og arbeidskrevende prosjekter som er knyttet til utvikling av
videre- og etterutdanningsvirksomheten.

