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Beretning fra NTFs fagnemnd for 2017 og 2018 
 
 
Fagnemndens sammensetning: 
 
2017: 
Leder Berit Øra, Sør-Trøndelag TF, Nestleder Elisabet Jonsson, Nordland TF. Medlemmer: Sverre 
Aukland, Aust-Agder TF, Jie Yuan Wu, Østfold TF. Representanter fra de odontologiske fakulteter: 
Kristin Klock, Bergen, Anne Møystad, Oslo, Elin Hadler-Olsen, Tromsø. Varamedlemmer: Arne-Olav 
Lund, Bergen TF, Camilla Pedersen Troms TF. Sekretær: Vibeke Lochner og Øyvind Asmyhr 
 

2018: 
Leder Elisabet Jonsson, Nordland TF, Nestleder Sverre Aukland, Aust-Agder TF. Medlemmer: Jie 
Yuan Wu, Østfold TF, Arne-Olav Lund, Bergen TF. Representanter fra de odontologiske fakulteter: 
Kristin Klock, Bergen, Anne Møystad, Oslo, Anne Margrete Gussgard, Tromsø. Varamedlemmer: 
Anders Øren Oslo TF, Camilla Pedersen Troms TF. Sekretær: Vibeke Lochner og Øyvind Asmyhr 
 

Møter, kursdeltakelse  
 
Beretningen dekker tiden fra 1. januar 2017 til 31. desember 2018. Fagnemnden avholdt både i 2017 
og 2018 fire møter over to dager. Fagnemnden har i hovedsak jobbet med kursutvikling og faglig 
innhold til NTFs etterutdanning. I perioden har planlegging av fagprogram for landsmøtene i 2017, 
2018 og 2019 vært viktige arbeidsoppgaver. Innspill og gjennomføring av januarkursene er også blant 
de mest sentrale oppgavene. I tillegg har Fagnemnden deltatt i det nordiske samarbeidet. Det nordiske 
etterutdanningsmøte som arrangeres annethvert år ble avholdt i Bergen i 2017 hvor fagnemnden deltok 
og bidro i kursprogrammet.  
Fagnemndens medlemmer har deltatt ved forskjellige arrangementer i inn- og utland: DTFs Årskursus, 
STFs Riksstämman, Midt-Norge-møtet og Vestlandsmøtet, FDI, Samfunnsodontologisk Forum, SAED 
og GNYDM. Norge arrangerte det nordiske fagnemndsmøtet i Bergen i august 2017.  
 

Fagnemndens kursvirksomhet 
 
Det er fagnemndens målsetting å tilby et bredt spekter av kurs innenfor hele det odontologiske 
fagområdet og relevante randfag.  
Januarkursene har lang tradisjon og favner både kliniske og basale fagområder. I tillegg til landsmøtet 
og symposiene samler disse kursene som har gått over 3 dager mange deltakere. 
Utenlandskurset har begrenset deltakelse og er et tilbud hvor det faglige kombineres med det sosiale 
og kollegiale samhold. Begge årene ble det avholdt i Italia. 
I 2017 og 2018 har det vært avholdt til sammen fire kurs i implantatprotetikk ved Haukeland 
universitetssykehus, disse kursene har vært svært populære med lange ventelister. 
Det har også vært arrangert tre kurs i odontologisk søvnmedisin i perioden ved UiB. 
. 
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Kurs og deltakerantall, følgende arrangementer: 
 
 

               

  
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Kurs Delt Kurs Delt Kurs Delt Kurs Delt Kurs Delt Kurs Delt Kurs Delt 

Januarkurs 14 805 13 760 13 562 9 487 10 522 11 715 14 462 
Forum for 
etterutdanning 0 0 1 36 0 0 1 30 0 0 1 31 0 0 

Implantatprotetikk 2 50 2 55 2 60 2 60 2 60 2 60 2 60 
Utenlandskurs 0 0 1 20 1 25 1 35 1 33 1 38 1 39 
Odontologisk 
søvnmedisin 0 0 0 0 0 0 0 0 3 58 2 33 1 20 

 
 
 
 
 
Holmenkollsymposiet 
 
 
Holmenkollsymposiet ble første gang arrangert i 2012 og har blitt et svært populært arrangement. 
Symposiet tar for seg spesifikke fagområder hvor en forsøker å gå mer i dybden med mange forelesere 
fra ulike ståsteder. Deltakerne får anledning til å stille spørsmål og disse blir besvart under 
oppsummeringer etter hver sekvens. 
Evalueringene har vært meget gode så dette har vist seg å bli et viktig tilskudd i etterutdanningen. 
 
 

 
År Tema Deltakere 
2012 Oral protetikk 356 
2013 Oral kirurgi 425 
2014 Endodonti 501 
2015 Periodonti 450 
2016 Diagnostikk 352 
2017 Den godt voksne pasienten 402 
2018 Estetikk, kvalitet og etikk 343 
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Midnattssolsymposiet 
 
Midnattssolsymposiet ble første gang arrangert i 2015 med stor interesse. Følgende symposier er en 
videreføring fra Holmenkollsymposiet året før. Her ble det foretatt noen endringer i fagprogrammet, 
det er også lagt vekt på lokale foredragsholdere.  
Også her har evalueringene vært veldig bra. 
 
  

 
År Tema Deltakere 
2015 Endodonti 190 
2016 Periodonti 216 
2017 Diagnostikk 190 
2018 Den godt voksne pasienten 181 

  
 
 
 
 
Landsmøtet 
 

NTFs landsmøte fortsetter å være et møtested for alle personellgrupper innen tannhelsetjenesten. 
Påmeldingen har vært god for alle grupper, med unntak av tannteknikerne som har et smalere faglig 
tilbud. Fagnemnden prøver å tilpasse programmet til de fleste interessegrupper og ulike 
yrkesgruppene i tannhelseteamet. Fagnemnden fungerer som fagkomité for landsmøtet uansett hvor 
det arrangeres. 
Systemet med forhåndspåmelding til de forskjellige foredragene er for å vurdere plassbehov, og saler 
velges ut fra dette. 
Landsmøtet i 2017 og 2018 ble avholdt på Norges Varemesse og Thon Hotel Arena. Deltakerantallet 
er svært stabilt og evalueringene fra landsmøtene er svært positive.  
 
 

Deltakelse ved NTFs landsmøter 2008-2018 
 
  

2008 
 

2009 
 

2010 
 

2011 
 

2012 
 

2013 
 

2014 
 

2015 
 

2016 
 

2017 
 

2018 
 
Tannleger 

 
1259 

 
1387 

 
1208 

 
1389 

 
1399 

 
1508 

 
1447 

 
1700 

 
1495 

 
1591 

 
1121 

Tannpleiere 172 148 142 180 171 133 136 135 124 96 52 

Sekretærer 644 586 503 684 536 427 361 510 569 504 236 

Årskandidater 91 71 70 122 103 141 127 99 91 110 118 
 
SUM 

 
2166 

 
2192 

 
1923 

 
2339 

 
2309 

 
2212 

 
2071 

 
2444 

 
2279 

 
2301 

 
1527 
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NTFs landsmøtemanual er det førende dokument for organisering, planlegging og gjennomføring av 
landsmøtene både når de arrangeres sentralt og lokalt. Den ble revidert i 2014. Det ble etablert en 
sentral landsmøtekomité som består av fagsjef, President, økonomisjef, kommunikasjonsrådgiver, 
landsmøtekonsulent, leder av NTFs fagnemnd og representant fra PCO-firma. Hovedarbeidsområder 
som inngår i sentral landsmøtekomité er ansvar for økonomi, fagprogram, dentalutstilling, 
markedsføring/informasjon, program/messekatalog, påmelding/hotell/reise/lokal transport, sosiale 
arrangementer og inngåelse av alle former for avtaler.  
 
 

Nettbaserte kurs 
Siden oppstarten i 2013 har Tank-kursene blitt utvidet, og i 2017 og 2018 ble det utviklet og publisert 
enda tre nye kurs for medlemmene. Et av disse ”Kurs for tannleger om etikk” ble i tillegg gjort 
obligatorisk for alle yrkesaktive medlemmer. 
 
Kurs for tannleger om etikk ble publisert i 2017 og tar for seg tannlegenes egne etiske regler samt 
medisinsk etikk. Kurset er ble laget for å styrke den etiske tenkingen og refleksjonen blant 
medlemsmassen. 
Begge kursene HMS for leder og Kjøp og salg av tannklinikk er laget som et tilbud til medlemmene for 
å synligjøre og bevisstgjøre hva som kreves når og hvor. 
 
Tabellen under viser antall medlemmer som har bestått kursene og antall som har vært inne og sett på 
kursene uten å fullføre. 
Ny tabell kommer! 

 2017 2018 Sum 
Smittevern 251 bestått  347 bestått 598 bestått 
Personvern og 
informasjonssikkerhet 

116 bestått 214 bestått 330 bestått 

Strålevern 223 bestått 308 bestått 531 bestått 
Kurs for tannleger om 
trygdestønad 

234 bestått 308 bestått 542 bestått 

Kurs for tannleger om etikk 400 bestått 285 bestått 685 bestått 
HMS for leder  62 bestått 62 bestått 
Kjøp og salg av tannklinikk  57 bestått 57 bestått 
    
    
Totalt bestått   2508 bestått 

 
Alle de obligatoriske kursene skal være gjennomført innen utgangen av 2020.  
 
Det er også foretatt en fordeling på kjønn og på alder, dobbelt så mange kvinner som har tatt kursene i 
forhold til menn mens det aldersmessig ikke er noen store utslag. Alle aldersgrupper er godt 
representert og ingen skiller seg nevneverdig ut. 
 
Det er også laget et kurs for nye tillitsvalgte. Selv om kurset er tilgjengelig for samtlige medlemmer, er 
det mest relevant for de som har eller kan tenke seg et verv i NTF. Det er 95 brukere som har vært inne 
på kurset. Kurset er ikke obligatorisk, gir ikke timer i OEU og har derfor ingen eksamen knyttet til seg. 
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Den nye læringsplattformen har funksjonalitet som har gjort at alle TSE-moduler fra 2018 har blitt 
kjørt på ny plattform. Tilbakemeldingene fra deltakerne om plattformen og dens brukervennlighet har 
vært gode. 
 
 
Kurs i praksisadministrasjon for avgangsstudenter 
 
I 2017 og 2018 ble det arrangert todagers kurs i praksisadministrasjon for avgangsstudenter i Oslo, 
Bergen og Tromsø, «Ut i arbeidslivet». Totalt 4 kurs i hvert av kalenderårene. NTF dekker alle 
kursutgifter som en del av det generelle økonomiske tilskuddet til studentaktiviteter. Disse kursene har 
blitt tatt inn i den ordinære studieplanen i Oslo og Tromsø, i Bergen blir det avholdt på tidspunkter når 
det ikke er ordinær undervisning. Selv om de ikke er obligatoriske er det svært godt fremmøte og gode 
tilbakemeldinger. Kurset er todelt hvor første del er rettet mot tannlegefaglige og etiske forhold, andre 
del er juridiske problemstillinger. 
 
 
 
 
 
 
TSE - Tannlegeforeningens systematiske etterutdanning 

Drift og utvikling 
Fem moduler i TSE har vært i drift i perioden, og dekker fagområdene Endodonti, Oral Protetikk, Oral 
kirurgi og Kjeve- og ansiktsradiologi, Restorativ behandling, samt Spesielle faglige utfordringer. Ny 
modul i Periodonti startet opp høsten 2017, med Kristin Kolltveit og Kari-Mette Andersen som 
fagansvarlige. 
 
Fagansvarlige, kursgivere TSE i perioden 2017-2018: 

Modul Fagområde Kursgivere 

Modul 5 Oral protetikk Erik Saxegaard, Knut-Erik Jacobsen og 
Hans Jacob Rønold 

Modul 6 Oral kirurgi og Kjeve- og 
ansiktsradiologi 

Tore Bjørnland, Anne Møystad og 
Heming Olsen-Bergem 

Modul 7 Restorativ behandling Nils Roar Gjerdet, Arne Lund, Torgils 
Lægreid og Tom Paulseth 

Modul 8 Spesielle faglige utfordringer Hilde Nordgarden, Anne Rønneberg, 
Anne Skaare og Tiril Willumsen 

Modul 9 Endodonti Unni Endal og Markus Haapasalo 
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Kursvirksomhet 
TSE-kursene fordeles enten ved at lokalforeningene melder inn ønske om spesiell modul, eller etter 
forespørsel fra NTFs sekretariat. Intensjonen er at alle lokalforeninger får tilbud om kurs hvert eller 
annethvert år, men det er ikke alltid at tilbudt modul blir gjennomført. Det er derfor litt variasjon i hvor 
ofte en gitt lokalforening arrangerer TSE-kurs. Tabellene under viser gjennomføringen av de enkelte 
moduler i 2017 og 2018. 
 
 
 

  Antall 
 År Modulbeskrivelse Sted deltagere 
 
 
 
 2017 

Modul 6 Oral kirurgi og kjeve- og Oppland 34  
Ansiktsradiologi  
Modul 7 Restorativ behandling Nordland 59 
 Sogn og Fjordane 35 
Modul 8 Spesielle faglige Finnmark 50 
Utfordringer Romerike 25 
Modul 9 Endodonti Østfold 63 
 Sør-Trøndelag 38 
Modul 10 Periodontale sykdommer Buskerud 49 
Totalt 8 kurs gjennomført 2017   353 

 
 
 
 
 
 
  Antall 
 År Modulbeskrivelse Sted deltagere 
 
 
 
 
 2018 

Modul 5 Oral protetikk Hedmark 60  
Modul 6 Oral kirurgi og kjeve- og Haugaland 50 
Ansiktsradiologi  
Modul 7 Restorativ behandling Nord-Trøndelag 44 
 Bergen 36 
Modul 8 Spesielle faglige Troms 40 
Utfordringer Sunnmøre 38 
Modul 9 Endodonti Vestfold 42 
 Rogaland 50 
Modul 10 Periodontale sykdommer Telemark 41 
 Oslo  64 
Totalt 10 kurs gjennomført 2018   465 
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Samarbeid med lokalforeningene 
 
Kontakten med lokalforeningenes kurskontakter er en viktig del av NTFs etterutdanningsvirksomhet. 
Spesielt i forbindelse med gjennomføringen av TSE-kursene.  
Enkelte lokalforeninger annonserer også kursene sine i Etterutdanningskatalogene som produseres av 
sekretariatet hver vår og høst.  
Forum for etterutdanning ble avholdt i Oslo i mai 2017. Inviterte var lokalforeningens kurskontakter 
og representanter fra de ulike fylker og spesialistforeningene. 
  

 
Minnefond for Knut og Liv Gard og Frans Berggren  
 
I henhold til vedtektene skal tildeling av midler foretas av NTFs hovedstyre etter innstilling fra NTFs 
fagnemnd. Mottakere av stipend må kvittere med en rapport fra aktiviteten de har deltatt i før tildeling 
av midler. I en del tilfeller blir rapporten publisert i Tidende. 
I 2017 og 2018 ble det ikke tildelt noe fra fondet da det ikke var midler til det. 
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