
Referat digitalt styremøte 2.mars 2021 
Klokka 18:00. 

 
Fraværende: Selma.  
 
9/21  Godkjenning av innkalling og sakliste. 
Godkjent 
 
10/21  Godkjenning av referat fra forrige styremøte 5.januar 2021 
Godkjent 
 
11/21  Nye retningslinjer smittevern. Nivå 3: Nivå 4 og 5. 
 
Nye retningslinjer / definisjoner for når forsterket smittevern ved tannbehandling skal 
benyttes. Inndelt i ulike nivåer. Oslo/viken har sort sett vært på nivå 3 og 4. Det 
oppleves av styremedlemmer at det muligens er litt lite info / lite oversiktlig om dette i 
enkelte kommuner.  
 
12/21  Vaksine – Hva skjer?  
 
Styremedlemmer deler sin erfaring ang info og tilgang på vaksine i de ulike kommunene. 
Det nevnes at Lillestrøm kommune er eksemplariske når det gjelder info ang 
prioriteringsgrupper. Tannhelsepersonell er her høyt på prioriteringslisten (nr 5).  Det 
er den eneste kommunen, så langt vi kan se, som har fylt ut prioriteringstabell 
utarbeidet av FHI. Flere tannleger/tannhelsepersonell som har kontaktet 
vaksinetelefonen i Lillestrøm har fått mulighet til å ta vaksinen. Det syntes å være litt 
forskjellig praksis i ulike kommuner; enkelte kommuner tar kontakt med 
tannhelsepersonellet (både offentlige og private klinikker) selv for å tilby vaksine, andre 
kommuner ikke. Det savnes en oversikt over hvordan de ulike kommunene stiller seg i 
forhold til prioritering av tannhelsepersonell, samt hvordan dette skal gjøres i praksis 
(om tannhelsepersonell selv må ta kontakt for å få vaksine, eller om kommunen tar 
kontakt for å avtale).  
 
Styret blir enige om å ta kontakt med riktig person i de ulike kommunene, for å få en 
oversikt over status med tanke på vaksinering av tannhelsepersonell. I første omgang 
forsøkes dette via tlf, evt mail. Dersom enkelte kommuner ikke prioriterer 
tannhelsepersonell, sender styret skriftlig / mail om begrunnelse for hvorfor dette er en 
yrkesgruppe som bør prioriteres. Carina, Henrik og Johanna har fordelt denne oppgaven 
seg imellom.  
 
Etter denne kartleggingen ønsker styret å lage et skriv om vaksineinfo / 
kontaktinfo/annen info, som deles ut til medlemmer i RTF 
 
13/21  Februarkurs på Zoom: hvordan opplevdes det?  
Fine tilbakemeldinger. Det deles erfaringer fra andre digitale kurs om hvordan et evt 
nytt digitalt kurs kan gjennomføres med bruk av bla avanserte teknikker.    
 



Det var noe administrative «utfordringer» i forhold til å holde kontroll på hvem som 
logget seg inn på Zoom-møtet. Dette fordi flere deltakere  ikke oppgav fult navn på 
zoom, slik at det var vanskelig å holde oversikt i forhold til påmeldingslisten. Flere 
deltakere hadde heller ikke mottatt link til kurset, dette kan skyldes at flere oppgav feil 
epost-adresse ved påmelding.  
 
Det syntes som at det er av interesse for flere digitale kurs. Styret får i oppgave å tenke 
igjennom tema og evt forslag til foredragsholdere til nytt kurs. Det syntes være enighet i 
et kortere digitalt kurs (2 timer) med 1 foredragsholder, og at kurset holdes til høsten.  
 
 
 
14/21  Info fra NTF sentralt. 
Det nevnes at det var tilbakemeldinger til NTF som uttrykte misnøye ang NTF sin 
informasjon om vaksinasjon av tannhelsepersonell.  
Det nevnes også kort om moms på estetisk behandling hos tannlegen. Det syntes være 
lite definerte rammer rundt hvilken behandling som inkluderes i denne definisjonen. 

 
 
16/21 Eventuelt. Neste møte fastsettes.  
Styremedlem delte erfaringer / meninger / tilbakemeldinger ang nyutdannede 
tannleger sin plass i arbeidsmarkedet. Det ble nevnt betenkelige kontrakter /  
arbeidsvilkår som ikke følger NTF sine retningslinjer, dette særlig hos enkelte  
tannlegekjeder. Det blir foreslått at NTF sin faste forelesning (ang bla arbeidsliv og jus)  
for tannlegestudenter, muligens bør komme inn på et tidligere semester.  
Dennedissforelesningene burde også fokusere mer på hva som er en dårlig kontrakt.  
Styremedlem tar kontakt med NTF for å dele synspunkter.  
 
Det ble foreslått å avholde en digital quiz for medlemmene, hvor det deles inn i lag. Dette  
med premie. Enighet å tenke igjennom dette til neste styremøte. 
 
Ny møtedat:  Tirsdag 22. juni kl 1800  
Vi skal forsøke å få til et fysisk møte dersom smittesituasjon tillater det.  
 
 
 
 
 
Erik Katle 
Sekretær RTF 
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