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Sak 3 Sykehjelpsordningen for tannleger 
 

Årsregnskap og årsberetninger 2017 og 2018 

Årsberetninger og årsregnskap med noter for perioden 2017-2018 finnes i sin helhet på NTFs 
nettsted. 

Sykehjelpsordningen for tannleger har som formål å yte stønad ved sykdom og 
svangerskap/nedkomst til medlemmene i ordningen. Medlemmer av ordningen er enhver tannlege 
som utøver tannlegeyrket her i landet. 

Sykehjelpsordningen mottok i denne toårsperioden 40,75 mill. kroner i tilskudd fra folketrygden. Det 
er i samme periode utbetalt 40 mill. kroner i sykebidrag til 403 tannleger for 24.745 sykedager. Dette 
er økning i antall sykedager på 7,4 % fra forrige toårs periode. 

Overføringene til Sykehjelpsordningen er 0,86 % av trygderefusjonene på tannhelseområdet. Fra 
2016 til 2017 økte utbetalingene fra trygdeordningen med 4,5 %. Dessverre registrerte vi en 
reduksjon i trygdeutbetalingene fra 2017 til 2018 på 6,2 %. 

Etter en gjennomgang med skatteetaten våren 2018 vedrørende utbetalingene av syketrygd er 
ordningen blitt pålagt å beregne arbeidsgiveravgift på sykelønnen. Dette er gjeldene fra og med 
2018. Arbeidsgiveravgiften i 2018 beløper seg til 2,85 mill. kroner. 

Det er foretatt årlige forsikringsmessige beregninger for nødvendig avsetningsbehov, og ved 
periodens slutt 31.12.2018 er det avsatt totalt 4,46 mill. kroner for fremtidige forpliktelser. 

Det er i perioden 2017-2018 utbetalt godtgjørelser inklusiv arbeidsgiveravgift på 295 494 kroner til 
Sykehjelpsordningens styremedlemmer. 

Sykehjelpsordningen har ingen ansatte og driftes som en del av NTFs virksomhet. 
Administrasjonskostnaden for driften i perioden er 1,595 mill. kroner. Revisjonshonorar i samme 
periode er 105 625 kroner. 

Sykehjelpsordningen har valgt en meget tradisjonell og forsiktig investeringspolitikk. Per 31.12.2018 
er 24 % av ordningens likvide midler plassert i bank til faste renteavtaler, 19 % er plassert i DNB 
Garantikapital og de resterende 57 % er investert i aksjefond, obligasjonsfond og pengemarkedsfond. 
Samlet avkastning i perioden 2017-2018 er 4,1 mill. kroner. 

Sykehjelpsordningen for tannleger har ingen eksterne lån. Totalkapitalen i Sykehjelpsordningen per 
31.12.2018 er kr. 96 808 139. 

Disse regnskapene ble godkjent av Sykehjelpsordningens styre henholdsvis 19. april 2018 og 19. mai 
2019. 

 

Hovedstyret foreslår følgende vedtak: 

Representantskapet tar årsregnskap med beretning og noter for 2017 og 2018 til orientering. 

 


