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Kjære medlemmer, 

 

Denne sommeren gikk Fylkestannlege Kari Strand av med pensjon. På vegne av Nord Trøndelag 

tannlegeforening ønsker jeg å rette en stor takk til Fylkestannlege Kari Strand for et glimrende 

samarbeid med lokalforeningen i mange år, all dialog har vært veldig effektiv, profesjonell og vi er 

alltid blitt møtt med vennlighet og respekt. Og humor. Vi er lei oss for at Kari Strand slutter, men er 

samtidig glade for at nåværende Assisterende fylkestannlege Bjørnar Hafell blir ny fylkestannlege. Og 

her er der ikke mindre ros å gi: de gangene vi har vært i dialog så er alt blitt utført effektivt og 

profesjonelt. Her tenker jeg spesielt på sommeren for noen år siden da vi brått mistet daværende 

kasserer, Otto Indgul. I høyeste nød klarte Bjørnar som medlem i valgkomiteen å midlertidig 

rekruttere NTFs økonomisjef Wenche Stavik som kasserer for Nord Trøndelag TF. Ingen liten bragd. 

Vi gleder oss til det fremtidige samarbeidet med den nye fylkestannlegen. 

I maiutgaven av NTFs Tidende informerer NTFs president om at ingen har oversikt over alle tannleger 

her i landet og over antallet tannleger som er utdannet utenfor Norge. På sosiale medier blir det 

uttalt at det kan være forskjell på behandlingskultur avhengig av hvilket land man er utdannet i. Jeg 

tenker at det viktigste som kan nevnes her er at kjennskap til og etterlevelse av NTFs Etiske regler er 

viktig for alle (burde NTFs Etiske regler følge med som vedlegg når autorisasjonene sendes ut?). 

Kanskje viktigere enn noensinne når det nå kan virke som at det er for mange tannleger nærmest 

over hele landet i en situasjon der pasientene generelt aldri har hatt så god tannhelse som nå. 

Løsningen kan jo være at man jobber mindre, kortere uker for eksempel. Når det er sagt så har 

undertegnede mottatt henvendelser som går på bekymring om etterlevelse av etiske regler hos 

enkelte. NTFs Etiske regler skal ses på som folkeskikk satt i system. Alle og enhver bør spørre seg selv 

om en i det lange løp helst vil ha en god tone med sine kolleger. 

Ytre Namdal er siden en stund tilbake ikke lenger del av tannlegevaktordningen. Flere har påpekt at 

dette er uheldig. Det viser seg at det er stor pågang av pasienter fra Ytre Namdal. Begrunnelsen for at 

Ytre Namdal ikke lenger er del av vaktordningen er blitt presentert tidligere i Speilet. Når det nå er 

kommet flere nye tannleger til Ytre Namdal så mener vi i NTTFs styre at en kunne gjort en ny 

vurdering på dette. Flere nye tannleger i Ytre Namdal betyr at pasienter fra dette område oftere vil 

kunne få lokal hjelp på tannlegevakta enn hva som har vært tilfelle før. Pasienter fra søndre del av 

tidligere Nord Trøndelag ser ut å heller søke hjelp i Trondheim enn å reise nordover. Så da mener vi i 

styret i NTTF at Ytre Namdal kunne blitt revurdert og har derfor informert Fylkestannlegen i 

Trøndelag om våre tanker. 

Den 30.06. hadde TkMidt v/ administrerende direktør Patrik Cetrelli, leder i STTF Tine Solheim og 

undertegnede et meget trivelig digitalt møte. En viktig sak som ble tatt opp, var at det hadde vært 

ønskelig med flere TOO-tannbehandlerteam i distriktene. I Trondheim er det i skrivende 61 

tannbehandlerteam og ingen i distriktene. Dette kan jo skyldes at det ikke er noen kurs i behandling 

av TOO-pasienter andre steder enn i Trondheim. Vi kom frem til at det hadde vært ønskelig med den 

typen kurs i den nordre delen av fylket også, f eks Steinkjer.  

Mange har merket at det er blitt veldig mange tannleger (for mange?) i Nord Trøndelag. En kort 

oppsummering av pasientgrunnlaget kan i mange tilfeller forenkles til at pasientene som har råd til 

behandling ofte ikke har behandlingsbehov, og de pasienter med stort behandlingsbehov ofte ikke 
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har råd. Jeg tenker at NTFs forslag med å innføre et Helfo-innslagspunkt som heter økonomi er et 

godt forslag. 

 

Hjertelig velkommen til årsmøtekurs med generalforsamling i Stiklestad 30.09.-01.10.2021 

 

Niklas Angelus, leder i Nord Trøndelag TF 

 

 

På besøk hos Fylkestannlege Kari Strand den 19.05.2021 med overrekkelse av avskjedsgave fra Nord 

Trøndelag TF 

Foto: Kyrre Aas Hustad 
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INNKALLING TIL Generalforsamling 
  

NORD-TRØNDELAG TANNLEGEFORENING 
 

Stiklestad hotell 
01.10.2021 kl 08.30 

 

Åpning 
1. Godkjenning av dagsorden 
2. Godkjenning av innkalling 

3. Valg av møteleder og referent 
4. Regnskap 2020 pluss orientering om status 2021 

5. Budsjett 2022 
6. Årsberetninger 

7. Valg 
8. Valg av utsendinger til NTFs Representantskapsmøte 2021 

9. Presentasjon av Representantskapssaker 
10. Fastsettelse av medlemskontingent 

11. Eventuelt 
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Digitalt ledermøte med NTF 21.04.2021 
 

NTF har ny kommunikasjonsrådgiver, det er Christian Bård Fjeldstad 

De aller fleste tannleger i Norge jobber normalt 

Mange kommuner kjenner tannhelse veldig dårlig, store lokale forskjeller i forhold til vaksinering 

 

Aktuelt:  

Arbeiderpartiets landsmøte debatterte ikke tannhelse grunnet debatt om abort og rus 

Offentlig finansiering: NTF er tilbakeholdende når det gjelder forsikringsordninger, disse blir ofte 

prisdrivende 

 

NTF flytter lokaler til Akersgata 5 i Legenes Hus; det er lavere leiepris og kan bli synergieffekter i 

samarbeid med legeforeningen 

 

 

Referent Niklas Angelus 
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Digitalt Forum 03.06.2021 
 

Stortingsvalg 2021 v/ Frithjof Jacobsen, DN 
Per nå virker det usannsynlig med borgerlig flertall 

To grunner: FrP sliter, Høyre matter av 

Overveldende borgerlig flertall i 2013 

Veldig mange borgerlige velgere har flyttet over til Senterpartiet 

Senterpartiet understreker at dem ikke vil samarbeide med SV; dette kan ses på som signal på at 

Senterpartiet ikke vil ha en for rød regjering eller at dem virkelig ikke vil samarbeide med SV; da kan 

det bli mindretallsregjering med bare Arbeiderpartiet i regjering 

Uavklart samarbeid på begge sider 

FrP kjører veldig fritt per idag 

Får den borgerlige siden 85 eller mer mandater så blir Erna Solberg sittende som statsminister 

En evtl ny regjering må gjøre prioriteringer rundt lovede kostnadskrevende reformer 

Det koker hos FrP som ønsker flere velgere 

Senterpartiet går i mere borgerlig retning 

MDG ligger per nå dårlig an til å komme over sperregrensen; MDG har kjørt veldig aggressiv stil v/ 

Lan Marie Berg, Oslo 

Rødt kan komme over sperregrensen 

Høyre vil at mye skal handle om skole 

Blir det stor tannhelsereform? Usikkert; Arbeiderpartiet har ikke vedtatt noe angående dette (enda) 

Det er takket være Venstre at det ikke er mva på elbiler 

Pandemien har lagt beslag på veldig mye arbeidskraft hos regjeringspartiene; ved valg er folk mere 

opptatt av fremtiden enn å belønne arbeid av tidligere regjering; hadde derimot pandemien blitt 

håndtert veldig dårlig så hadde regjeringen blitt straffet for det 

 

NTF mener at det ikke kommer til å bli noen tannhelserevolusjon; Senterpartiet er mest å se på som 

blått parti; Rødt vil helst ha offentlig finansiering av tannhelse 

NTF vil ha systematisk gjennomgang av tannhelsefinansiering jfr Blankholmutvalget 

Usikkert hvorvidt et skifte mot venstre vil medføre endringer for privat tannhelse; ikke ens Rødt ser 

per idag mulighet for fullfinansiert tannhelse, men Rødt ser på tannhelse som en av de største 

valgkampsakene 

Tannhelse er vanskelig område for de fleste politikerne 
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Senterpartiet er ganske nærme Høyre i forhold til tannhelse 

 

Tannhelse er ikke såpass stor sak for de fleste partier at det vil være store forandringer med en 

annen regjering 

 

Rødt og MDG har stor appell hos unge velgere og i byene 

 

Valg 2021 
Valgkomiteen er godt i rute, informerer Torbjørn Fauske 

De fleste sentrale tillitsvalgte tar gjenvalg 

Representantskap 2021: færre deltakere fra lokalforeningene enn tidligere 

 

Aktuelle saker 
SNU v/ Tine Solheim: medlemsundersøkelse viser at medlemmer ønsker rådgivning i forhold til HMS; 

mange medlemmer etterlyser medlemsfordeler som vi faktisk allerede har 

Næringspolitisk Forum er planlagt 15.-16.09.2021, forhåpentligvis fysisk møte 

 

Offentlig tannhelse v/ Farshad Alamdari: diverse kurs for tillitsvalgte; hovedsaklig digitale møter i 

2020; fysiske samlinger er lagt til etter sommerferien; sentrale lønnsforhandlinger endte med brudd; 

megling startet 25.05. hos riksmegleren 

‘Forhandlinger handler om å skape ulikheter’       

 

Landsmøte v/ Morten Rolstad: Det blir fysisk landsmøte i Bergen i år 04.-06.11.; landsmøtefest på 

torsdag og konsert på fredag; landsmøtet kommer foregå i Grieghallen 

 

Prosjekter i tannhelsetjenesten v/ Camilla Steinum; kjeveortopedi-takstsystem: forslag er levert til 

Helsedirektoratet; neste store oppdrag går på perio; Finansdepartementet har mest fokus på 

kjeveortopedi og perio; TOO er en ordning som politikerne er veldig opptatt av; flertallet er blitt enig 

om en felles uttalelse som det skal avstemmes over på stortinget; kompetansesentrene skal 

evalueres etterpå; KPR kommunalt pasientregister er stor satsing 

Problem generelt: mange enkeltprosjekter som går hver for seg uten at det er samordnet 

 

TGS har innført karenstid på 5 år, dvs har man mottatt ytelser for en årsak så kan man ikke motta 

ytelse for en annen sykdom før det har gått fem år; NTF er på saken 
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Pandemioppdatering v/ Camilla Steinum: mindre smitte over hele landet; fhi har ikke endret på 

smittevernanbefalinger for tannhelsetjenesten, men skal se på saken; mange tannleger er fremdeles 

ikke vaksinert; uheldig at det er forskjellsbehandling og at det er tilfeldigheter som avgjør om man er 

vaksinert eller ikke 

 

Fremtidens tannhelsetjeneste v/ Camilla Steinum: stort interesse spesielt på venstresiden, der er det 

mange som ser på tannhelsereform som sosialreform og ikke helsereform 

De siste årene har det vært økt offentlig finansiering for å utjevne sosial ulikhet, det har medført økt 

kontroll om midlene er blitt brukt riktig 

Utfordringer: ikke-tannleger som står bak klinikk-kjeder som investorer 

Oslo Economics ser på finansiering og organisering av tannhelsetjenesten; en konklusjon er at det er 

behov for en helhetlig gjennomgang av tannhelsetjenesten; udekket behov for tannhelsetjenester er 

størst blant permitterte, arbeidsledige og personer med lav utdannelse og lav lønn 

Tannhelse har lav offentlig finansiering sammenlignet med resten av helsetjenesten 

Kommersielle, etiske og faglige hensyn i privat tannhelse 

 

 

Referent Niklas Angelus 
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Forum for tillitsvalgte 02.-
03.09.21 
 

Tannhelsereform etter stortingsvalget 2021? 
 

Høyresiden i politikken ønsker målrettet tredjepartsfinansiering av tannhelse, venstresiden ønsker 

universell ordning. Helsereform skal også være sosial reform. 

Det kan se ut som at dersom ny tannhelsepolitikk blir vedtatt så vil flere oppgaver gå over til DOT. 

Færre arbeidsoppgaver for privat sektor? 

Innspill fra undertegnede: en eventuell tannhelsereform må ihvertfall være en forenkling, her tenker 

jeg spesielt på narkosebehandling. Det er helt uholdbart at TOO-pasienter må vente i 2 år for 

behandling i situasjoner der dem hadde trengt akutt tannbehandling i narkose. Et bedre samarbeid 

mellom TOO og DOT hadde vært svært ønskelig slik at man kan henvise pasient til nærmeste DOT-

klinikk som tilbyr narkose. Regelverket må bli enklere, det er helt umulig å forholde seg til regler som 

kommer og går, f eks FUTT-prosjekt, punkt 14 og kommunalt ansvar for tannbehandling i enkelte 

tilfeller for å nevne noen eksempler. Målet må være å hjelpe pasienten og ikke å administrere bort 

oss selv. 

 

Kosmetikk og estetikk 
 

Det vises til årets innskjerping av mva på kosmetisk tannbehandling, salg av varer og kosmetisk 

tannbehandling er mva-pliktig dersom det overstiger et beløp på 50000,- NOK per år. 

I grunn og bunn dreier det seg om en forståelse hva som er nødvendig tannbehandling og der det er 

viktig at man tar pasientens perspektiv. Erfaring fra eget kontor er at et ytterpunkt er en pasient som 

mangler en fremtann som ikke ser noen grunn til å gjøre noe med det- da skal man heller ikke prakke 

på pasienten en protetisk rehabilitering av denne fremtannen. Det andre ytterpunktet er en pasient 

som mangler en 7er og ønsker protetisk rehabilitering der. Vi mennesker er forskjellige. 

Viktig å ikke pushe pasienten til behandling. 

 

Referent Niklas Angelus 
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