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Kjære medlemmer, 

 

På lokalforeningens årsmøte i 2018 var majoriteten for at NTTF fortsetter som egen lokalforening. Det er jo ikke 

så lenge siden at NTTF ble stiftet i 1985, en viktig grunn var lange avstander hvis man skal reise fra lengst sør i 

Trøndelag til lengst i nord. Styret tar ønsket om å fortsette som egen lokalforening til etterretning. Dessverre så 

viser regnskapstallene fra 2018 at NTTF har gått med underskudd. En del av forklaringen er det dessverre dårlig 

besøkte årsmøtekurset i Stiklestad. En annen bidragsyter til det negative resultatet er at det dessverre er 

forholdsvis mange medlemmer som ikke har betalt medlemskontingent. Det presiseres at NTF har hjemmel for 

å stryke NTF-medlemskapet hvis lokalforeningskontingent ikke blir betalt, medlemskap i NTF forplikter til 

medlemskap i en lokalforening! Når dette er sagt så informeres det allerede nå om at vi i styret foreslår en 

endring av lokalforeningens vedtekter paragraf 7. Vedtektene med den foreslåtte endringen er vedlagt denne 

utgaven av Speilet. Forslaget om vedtektsendring vil bli tatt opp på årets generalforsamling. 

Rett før julen 2018 ble vi informert av Fylkestannlegen om at en ny tannlegevaktordning er blitt vedtatt i 

Trøndelag Fylkeskommune som blant annet medfører færre vakthelger for oss i tidligere Nord-Trøndelag, men 

også at klinikkene i Ytre Namdal ikke lenger er med i ordningen. Det tilføyes at vi i NTTF ikke ble involvert i  

disse beslutningene. Som i de siste årene med tannlegevaktordningen så er kollegial solidaritet basisen for at 

dette skal fungere. Men det er uheldig at det blir lang reisevei for pasientene i Ytre Namdal og andre steder. På 

bakgrunn av tilbakemeldinger fra enkelte medlemmer hadde vi i lokalforeningens styre et møte med 

Fylkestannlegen den 01.02.2019. I forkant av møtet ble det sendt ut en mail til alle medlemmer med ønske om 

tilbakemeldinger rundt den den nye tannlegevaktordningen. Det kom faktisk ingen flere tilbakemeldinger. 

Referat fra dette møte er vedlagt denne utgaven av Speilet. 

NTFs årsrapport 2018 viser blant annet at vi i Nord-Trøndelag TF er blant de beste når det gjelder 

gjennomsnittlig antall kurstimer per medlem. Veldig bra! Samtidig registreres det dessverre på den andre siden 

at vi har et høyt antall medlemmer som har 0 registrerte kurstimer. Bakgrunnen for dette vites ikke, men 

medlemmene det gjelder gjøres oppmerksom på NTFs bestemmelser rundt Obligatorisk Etterutdanning og at 

avvik vil få konsekvenser. 

Etter at odontofobi ble fjernet fra Helfos innslagspunkt 14 forrige år og odontofobipasienter nå må henvises til 

TOO-senter, har lang ventetid på TOO-senter bydd på noen utfordringer. Vi håper at dette løser seg. 

Per tide jobber vi med sterkere samarbeid med tannpleierforeningen i Nord-Trøndelag. Tannpleierne utfører 

en viktig jobb, og vi mener det er på sin plass med et tettere samarbeid. 

På årets Forum for tillitsvalgte ble det informert om at Blankholmutvalget skal gå gjennom både Helfo-

refusjonsordning og gruppene av prioritert klientell. I forbindelse med dette fremla undertegnede et forslag om 

å ta inn pasienter med påviste nevropatiske smerter i Helfo-refusjonsordningen: det er ikke mange pasienter 

det dreier seg om, men disse har ofte høye utgifter til tannbehandling og kan ikke bebreides for at de har disse 

nevropatiske smerter. 

Sist men ikke minst ber jeg dere allerede nå notere den 18. og 19.10.2019 i kalenderen, da er det årsmøtekurs 

med generalforsamling. I den forbindelse kan det nevnes at oversendelsesforslaget vi sendte inn på 

Representantskapet 2017 er blitt tatt med i forslag til NTFs nye vedtekter. 

 

God lesing 

Niklas Angelus, leder i Nord Trøndelag TF 
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Møte mellom NTTF og fylkestannlegen i Trøndelag 

1.2.2019 

Møterom Kammerset, FHS. 

    Til stede: Niklas Angelus, Hanna Summerfield Myhre, Stein Tessem, Kari Strand 

og Bjørnar Hafell   

                                                   Sak Problemstillinger Konklusjon 

    

1.  Klage på ny 
tannlegevaktordning 

I den nye tannlegevaktordningen har 
en tannlege i Rørvik uttrykt skuffelse 
over at vedkommende ikke lenger har 
anledning til å delta i vaktordningen. 

Den lange avstanden fra Levanger til Rørvik er begrunnelsen for at det ikke 
lenger skal være vakt på Rørvik. Det er selvfølgelig helt riktig at avstanden er 
like lang begge veger, men det som har blitt tillagt stor betydning er at ved 
vakt på Rørvik ville maksimal reiseavstand fra de tettest befolkede områdene 
i vaktdistriktet bli fordoblet, og det vil si øke med mer enn 10 mil.  

 
I det sørlige vaktdistriktet kan det være vakt på klinikkene i og i nærheten av 
Trondheim, som i denne sammenheng betyr mellom Orkanger og Stjørdal. 
Tannlegevaktordningen er et tilbud til befolkningen i hele tidligere Sør-
Trøndelag, men det er langt fra for eksempel Frøya og Oppdal til Trondheim 
eller Stjørdal. Vi finner det ikke naturlig at befolkningen i Trondheim skal 
tilbys tannbehandling på vakt på Frøya. 

                
Det er dessverre slik at «kjøttvekta teller» her også, og det medfører større 
avstand til også dette tjenestetilbud for befolkningen i utkantdistriktene. Det 
er en av de negative sidene ved den nye ordningen sammenlignet med den 
vi har hatt. Den andre er at befolkningen i Trondheimsområdet får en vakt 
med kortere åpningstid enn tidligere. 

 
Det var tre tannleger i Ytre Namdal som deltok i vaktordningen nå. Det er 
beklagelig at de ikke lenger kan delta – da må de i så fall ha vakt på andre 
klinikker, noe som neppe er så aktuelt for alle.  
 
For at vi skal ha en fungerende vaktordning er det viktig at flest mulig 
tannleger deltar. 

2.  Få tannleger fra 
Stjørdal 

Det er få tannleger fra Stjørdal som er 
med på vakta. 

Dette er ikke lenger en aktuell problemstilling ettersom Stjørdal nå tilhører 
vaktdistrikt sør der tannlegene selv melder seg på vaktordningen. 

3.  Godtgjøring på 
akuttutrykning i 
utkantene 

NTTF sier at de kunne ønske seg en 
godtgjøring for akuttutrykninger i de 
delene av fylket som ikke har 
tannlegevakt. 

Fylkestannlegen som arbeidsgiver gir betaling for minimum to timer overtid 
ved akuttutrykning utenfor normal arbeidstid. Dette anser fylkestannlegen for 
å være en raus ordning for offentlige ansatte. Fylkestannlegen sender ut en 
oppdatering om ordningen til sine ansatte. 
Private tannleger har mulighet til å bruke egne takster for akuttutrykning.  

4.  Tannleger/ 
tannklinikker i fylket 

Har fylkestannlegen oversikt I henhold til Lov om tannhelsetjenestens skal tannhelsepersonell som 
oppretter praksis i fylket informerer fylkestannlegen. Det gjøres i liten grad og 
følgelig har ikke fylkestannlegen noen god oversikt over hvilke tannleger som 
jobber i fylket eller hvilke tannlegepraksiser som er etablert. 

5.  Helsesamarbeid i 
Namdalen 

Det er sendt ut invitasjon til 
arbeidsseminar om helsesamarbeid i 
Namdalen. 

Dette prosjektet ser i hovedsak på samarbeid mellom primærhelsetjenesten 
og spesialisthelsetjenesten. Tannhelsetjenesten er ikke nevnt i målsettingen, 
men tannhelsetjenesten bør nok melde seg på for å vise at vi er tilstede, slik 
at vi kan være med å forme framtidens helsetjeneste.  
Vi har i dag store utfordringer når det kommer til samarbeid mellom 
forvaltningsnivåene. Tannhelsetjenesten har ingen innsikt i kjernejournal og 
vet derfor ikke hvilke sykdommer en pasient har eller hvilke medikamenter 
de står på. Denne problemstillingen kan være en risiko for pasienten da 
behandler må stole på, og gå ut ifra, at pasientens egne helseopplysninger 
er korrekte.  

6.  Oversikt over 
spesialister 

NTTF etterlyser en oversikt over 
tannleger med spesialistkompetanse 

Tannhelsetjenesten deler sin oversikt med NTTF. 

Referent: Bjørnar Hafell 

  



4 
 

Liste over tannleger med spesialkompetanse i Trøndelag  

 

Viktig: Personinformasjon og henvisninger skal ALDRI sendes med e-post! 

 

Endodonti 

Trondheim offentlig: 

Tannhelsetjenestens kompetansesenter for Midt-Norge (TkMN) 
Endodontist Eivind Skaar 
Klæbuveien 70, 5 etg. 
7030 Trondheim  
Tlf. 941 33 180 
eivind.skaar@tkm-n.no  
www.tkm-n.no  

 

Levanger privat: 

Tannlegene i Levanger Sør 

Endodontist Greger Grunnan Fostad  

Moafjæra 10 

7600 Levanger 

Trondheim privat: 

Tannlegene på Solsiden 
Endodontist Eivind Skaar 
Trenerys gate 8, Nedre Elvehavn, 
7042 Trondheim 
Tlf. 73 80 78 80 
post@tannsol.no  
 

Implantatprotetikk 

Steinkjer offentlig: 

Steinkjer Tannklinikk  
Tannlege Cecilie Bjørkamo Vist 
Elvenget 20 
7516 Stjeinkjer 
Tlf. 74 17 40 80 
cecvi@trondelagfylke.no 
 

Grong offentlig: 

Grong tannklinikk 

Tannlege Stephanie Wüstefeld 

Granvegen 17 

7870 Grong 

mailto:eivind.skaar@tkm-n.no
http://www.tkm-n.no/
mailto:post@tannsol.no
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Tlf. 74 17 41 11 

stewu@trondelagfylke.no  

 

Stjørdal offentlig 
Stjørdal tannklinikk 

Spesialtannlege i klinisk odontologi Lars Martin Berg 

Gymnasgata 2 

7505 Stjørdal 

Tlf. 74 17 50 70 

larbe@trondelagfylke.no  

Trondheim offentlig: 

Byåsen tannklinikk 

Tannlege Katharina Renner 

Anders Wigens vei 1 

7024 Trondheim 

katre@trondelagfylke.no  

 

Valentinlyst offentlige tannklinikk 

Tannlege Marianne Gätzschmann 

Anders Estenstads veg 18 

7450 Trondheim 

Tlf. 74 17 65 55 

margt@trondelagfylke.no  

Røros tannklinikk 

Åsmund Morgestad 

Henrik Grønns vei 31 

7374 Røros 

Tlf 74 17 60 30  

asmmo@trondelagfylke.no  

Tannhelsetjenestens kompetansesenter for Midt-Norge (TkMN) 
Spes.tnl. Lars Martin Berg /Ole Anders Vennatrø 
Klæbuveien 70, 5 etg.  
Tlf. 941 33 180 
7030 Trondheim 
Lars-martin.berg@ntfk.no / anders.vennatro@tkmidt.no 
www.tkm-n.no  

 

Namsos privat: 

Tannlege Niklas Angelus 

Abel Margrethe Meyersgt. 8 
7800 Namsos 
Tlf. 74 27 22 69 

mailto:stewu@trondelagfylke.no
mailto:larbe@trondelagfylke.no
mailto:katre@trondelagfylke.no
mailto:margt@trondelagfylke.no
mailto:asmmo@trondelagfylke.no
mailto:Lars-martin.berg@ntfk.no
http://www.tkm-n.no/
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nik.angelus@gmx.net  
 

 

 

 

Steinkjer privat: 

Tannlege Espen Vekseth-Hahn 
Kongeng gt 43 
7713 Steinkjer 
Tlf. 74 13 56 90 
evekseth@yahoo.no  
 

Levanger privat: 

Tannlege Alstad AS 
Tannlege Miriam Elisabeth Alstad 
Tannlege Per Johan Alstad 
Jernbanegt. 15 
7600 Levanger 
tlf. 74 08 23 35 
mea@tannlege-alstad.no  
pja@tannlege-alstad.no  
www.tannimplantater.no  
 

Trondheim privat: 

Angelltrøa tannklinikk v/Jan Olav Nilsen 
Tannlege Jan Olav Nilsen 
Granåsvegen 33, 7048 Trondheim 
73 91 67 90 
tannen@online.no  
 
Bakke Tannlegekontor AS 
Spesialkompetanse Implantatprotetikk 
Tannlege Kjell Ulsund  
Tannlege Kai Sandvik  
Nedre Bakklandet 58c 
7014 Trondheim 
Tlf. 73 56 88 00 
Faks 73 56 88 01 
post@bakketannlegekontor.no  
 
Sanden Tannhelse AS 
Tannlege Bjørn Thunold  
Kongens gate 60 
7012 Trondheim 
Tlf. 73 52 71 73 
Faks 73 50 41 97 

mailto:nik.angelus@gmx.net
mailto:evekseth@yahoo.no
mailto:mea@tannlege-alstad.no
mailto:mea@tannlege-alstad.no
http://www.tannimplantater.no/
mailto:tannen@online.no
mailto:post@bakketannlegekontor.no


7 
 

post@sandentannhelse.no  
www.sandentannhelse.no  
 

Tannlegene i Munkegaten 9 
Tannlege Rolf Isaksen  
7013 Trondheim 
Telefon 73 80 67 60 
 
 
Tannlegene i Tredje 
Tannlege Anne Kathrine Lehn 
Tannlege Bjørn Einar Eliassen 
Olav Tryggvasons gate 24  
7011 Trondheim 
Telefon: 72606030 
post@ti3.no  
www.ti3.no  

 

Melhus privat: 

Tannhelse Melhus AS 
Tannlege Bjørn Gunnar Benjaminsen 
Tannlege Kai Åge Årseth 
Melhusvegen 451 
7224 MELHUS 
Tlf. 72 87 11 70 
post@tannhelsemelhus.nhn.no 
www.tannhelsemelhus.no 
 

Kjeve- og ansiktsradiologi 
Tannhelsetjenestens kompetansesenter for Midt-Norge (TkMN) 
Spesialistkandidat Mats Säll 
Kjeve- og ansiktsradiolog Caroline Hol (tilknyttet) 
Klæbuveien 70, 5 etg. 
7030 Trondheim 
Tlf. 941 33 180 
www.tkm-n.no  

 

Kjeveortopedi 

Se Opus 

Trondheim offentlig: 

Tannhelsetjenestens kompetansesenter for Midt-Norge (TkMN) 
Kommer høsten 2016 
Klæbuveien 70, 5 etg. 
7030 Trondheim 

mailto:post@sandentannhelse.no
http://www.sandentannhelse.no/
mailto:post@ti3.no
http://www.ti3.no/
mailto:post@tannhelsemelhus.nhn.no
http://www.tannhelsemelhus.no/
http://www.tkm-n.no/
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Tlf. 941 33 180 
www.tkm-n.no  
 

 

Klinisk odontologi (bittfysiologi, endodonti, oralmedisin, periodonti, 

protetikk) 

Stjørdal offentlig: 

Stjørdal Tannklinikk  
Spes.tnl. Lars Martin Berg 
Gymnasgt. 2 
7505 Stjørdal 
Tlf. 741 15 419 
Lars-martin.berg@ntfk.no 
 

Trondheim offentlig: 

Tannhelsetjenestens kompetansesenter for Midt-Norge (TkMN) 
Spes.tnl. Lars Martin Berg (fram til oktober 2016) 
Klæbuveien 70, 5 etg. 
7030 Trondheim 
Tlf. 941 33 180 
Lars-martin.berg@ntfk.no 
www.tkm-n.no  
 

Lystgass 
Levanger offentlig: 
Levanger tannklinikk 
Tannlege Anne Marie Veie Sandvik 
Tannlege Maaike Scherjon 
Kirkegata 1 
7600 Levanger 
Tlf: 74 11 54 10 

 

Levanger privat: 

Tannlege Alstad AS 
Tannlege Per Johan Alstad 
Jernbanegt. 15, 7600 Levanger 
Tlf. 74 08 23 35 
pja@tannlege-alstad.no  
www.tannimplantater.no  
 

Stjørdal offentlig: 

Stjørdal Tannklinikk  
Tannlege Ingrid Beversmark 
Spes.tnl. Lars Martin Berg 

http://www.tkm-n.no/
mailto:Lars-martin.berg@ntfk.no
mailto:Lars-martin.berg@ntfk.no
http://www.tkm-n.no/
mailto:pja@tannlege-alstad.no
http://www.tannimplantater.no/
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Tannlege Marit Hatlelid 
Gymnasgt. 2 
7505 Stjørdal 
Tlf. 741 15 419 
Ingrid.beversmark@ntfk.no  
Lars-martin.berg@ntfk.no 
Marit.hatlelid@ntfk.no  
 

Trondheim privat: 

Sanden Tannhelse AS 
Tannlege Bjørn Thunold  
Kongens gate 60 
7012 Trondheim 
Tlf. 73 52 71 73 
Faks 73 50 41 97 
post@sandentannhelse.no  
http://www.sandentannhelse.no  

Narkose 

Namsos offentlig: 

Namsos tannklinikk 
Tannlege Endre Romstad 
Th. Sommerschieldsgate 5 A 
7800 Namsos 
Tlf. 74 27 24 44 

Levanger offentlig: 

Levanger Tannklinikk 
Narkoseansvarlig 
Kirkegt. 1 
9600 Levanger 
Tlf. 74115410 
Levanger.tannklinikk@ntfk.no 

 

Trondheim offentlig: 

Tannhelsetjenestens kompetansesenter for Midt-Norge (TkMN) 
Klæbuveien 70, 5 etg. 
7030 Trondheim  
Tlf. 941 33 180 
www.tkm-n.no  

 

St.Olavs hospital og Røros sykehus 

Melhus tannklinikk 

Line Paulsen 

Melhus rådhus 

7224 Melhus 

mailto:Ingrid.beversmark@ntfk.no
mailto:Lars-martin.berg@ntfk.no
mailto:Marit.hatlelid@ntfk.no
mailto:post@sandentannhelse.no
http://www.sandentannhelse.no/
mailto:Levanger.tannklinikk@ntfk.no
http://www.tkm-n.no/
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Trondheim privat: 

Sanden Tannhelse AS 
Tannlege Ellen Grøntvedt  
Tannlege Bjørn Thunold  
Oralkirurg Thomas Klimowicz  
Kongens gate 60, 7012 Trondheim 
Telefon/faks: 73527173/ 73527172 
post@sandentannhelse.no 
www.sandentannhelse.no 
 

Oral protetikk og bittfunksjon 

Trondheim offentlig: 

Tannhelsetjenestens kompetansesenter for Midt-Norge (TkMN) 
Klæbuveien 70, 5 etg. 
7030 Trondheim  
Tlf. 941 33 180  
www.tkm-n.no  
 

 

Namsos privat: 

Protetiker Daniela Ukleja 
Carl Gulbransonsv 7 
7800 Namsos 
Tlf.  
 

Trondheim privat: 

Nordre Tannhelse 
Protetiker Bodil Nordgaard 
Nordre Tannhelse 
Nordre gt. 12 
7011 Trondheim 
Tlf. 73 84 13 20 
Faks: 73 84 13 29 
bodil@nordretannhelse.no  
www.nordretannhelse.no  
 
Tannlegene på Solsiden 
Protetiker Eva Børstad 
Trenerys gate 8, Nedre Elvehavn, 
7042 Trondheim 
Tlf. 73 80 78 80 
eva@tannlegenepaasolsiden.no  
 

mailto:post@sandentannhelse.no
http://www.sandentannhelse.no/
http://www.tkm-n.no/
mailto:bodil@nordretannhelse.no
http://www.nordretannhelse.no/
mailto:eva@tannlegenepaasolsiden.no
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Oralkirurgi og oral medisin/kjeve- og ansiktskirurgi 

Trondheim offentlig: 

Tannhelsetjenestens kompetansesenter for Midt-Norge (TkMN) 
Klæbuveien 70, 5 etg. 
7030 Trondheim  
Tlf. 941 33 180  
www.tkm-n.no  
 

St. Olavs Hospital 
Avdeling for kjeve- og ansiktskirurgi 
Postboks 3250 – Sluppen 
7006 Trondheim 
Tlf. 725 76 117 
Post.onh.kjeve.oye@stolav.no 
 

Trondheim privat: 

Bakke Tannlegekontor AS 
Oralkirurg Murwan Idris 
Nedre Bakklandet 58 c  
7014 Trondheim 
Tlf. 73 56 88 00  
Faks 73 56 88 01  
post@bakketannlegekontor.no  
 

Sanden Tannhelse AS 
Oralkirurg Thomas R. Klimowicz 
Kongens gate 60 
7012 Trondheim 
Tlf. 73 52 71 73 
Faks 73 50 41 97 
post@sandentannhelse.no  
www.sandentannhelse.no  
 
Tannklinikken Dent AS  
Oralkirurg Fredrik Ahlgren 
Gjelvangveita 9  
7010 Trondheim  
Telefon 73 80 55 10  
www.dent.as 
firmapost@dent.as 
 
Tannlegene i Munkegaten 9 
Oralkirurg Lars Zetterqvist  
7013 Trondheim 
Telefon 73 80 67 60 
 
Tannlegene på Solsiden 
Kjevekirurg Bjørn K. Brevik 

http://www.tkm-n.no/
mailto:Post.onh.kjeve.oye@stolav.no
mailto:post@bakketannlegekontor.no
mailto:post@sandentannhelse.no
http://www.sandentannhelse.no/
http://www.dent.as/
mailto:firmapost@dent.as
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Trenerys gate 8, Nedre Elvehavn, 
7042 Trondheim 
Tlf. 73 80 78 80 
bkbrevik@medident.no  
 
Trondheim Tannhelsesenter 
Oralkirurg Laszlo Kalmar 
Kongensgate 49 
7012 Trondheim 
Tlf. 73 53 45 45 
Faks 73 53 45 43 
post@trondheim-tannhelsesenter.no  
www.trondheim-tannhelsesenter.no  
 
 

Pedodonti 

Trondheim offentlig: 

Tannhelsetjenestens kompetansesenter for Midt-Norge (TkMN) 
Pedodontist Runa Das 
Klæbuveien 70, 5 etg. 
7030 Trondheim  
Tlf. 941 33 180 
runa.das@tkm-n.no  
www.tkm-n.no  

 

Periodonti 

Trondheim offentlig: 

Tannhelsetjenestens kompetansesenter for Midt-Norge (TkMN) 
Klæbuveien 70, 5 etg. 
7030 Trondheim  
Tlf. 941 33 180 
eivind.skaar@tkm-n.no  
www.tkm-n.no  
 

Trondheim privat: 

Bakke Tannlegekontor AS 
Periodontist, Dr. Odont Helge Ehnevid 
Nedre Bakklandet 58 c  
7014 Trondheim 
Tlf. 73 56 88 00  
Faks 73 56 88 01  
post@bakketannlegekontor.no  
 
Tannklinikken Dine Tenner 
Periodontist Odd Bjørn J Lutnæs 
Kongensgate 11 

mailto:bkbrevik@medident.no
mailto:post@trondheim-tannhelsesenter.no
http://www.trondheim-tannhelsesenter.no/
mailto:runa.das@tkm-n.no
http://www.tkm-n.no/
mailto:eivind.skaar@tkm-n.no
http://www.tkm-n.no/
mailto:post@bakketannlegekontor.no
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7013 Trondheim  
Tlf: 73991999 
www.tannlegetrondheim.net   
resepsjon@tannklikken.net  
 
Tannlegene i Tredje 
Periodontist Leif-Henrik Borge Olsen 
Olav Tryggvasons gate 24  
7011 Trondheim 
Telefon: 72606030 
post@ti3.no  
www.ti3.no  
 
Tannlegene på Solsiden 
Periodontist Roya Torabi-Gaarden 
Trenerys gate 8, Nedre Elvehavn, 
7042 Trondheim 
Tlf. 73 80 78 80 
roya@tannsol.no  
 

Melhus Privat: 

Tannhelse Melhus AS 
Periodontist Odd Bjørn J Lutnæs  
Melhusvegen 451  
7224 MELHUS 
Tlf. 72 87 11 70 
post@tannhelsemelhus.nhn.no  
www.tannhelsemelhus.no  
 

TOO-team (offentlig) 

Verdal 

Verdal tannklinikk 
Psykolog Jostein Å. Lein 
Tannlege Sandra Pedanou 
Tannhelsesekretær Torill Melhus 
Johannes Bruns gt. 9, 7650 Verdal 
Tlf. 740 75 350/916 41 658 
torill.melhus@ntfk.no 
 

Trondheim 

Tannhelsetjenestens kompetansesenter for Midt-Norge (TkMN) 
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Hei, 

Det er et meget interessant møte dere i Namsos næringsforening inviterer til og jeg har mottatt gode 
innspill både fra presidenten i Den norske tannlegeforening, Fylkestannlegen og assisterende 
Fylkestannlege i Trøndelag, mine styremedlemmer i Nord-Trøndelag TF og medarbeidere på mitt 
kontor. 

Først kan det nevnes at tannhelsetjenesten ikke er nevnt i invitasjon eller program. Og det er 
dessverre ikke helt overraskende. Adressatene er blant annet kommuner med sykehjem osv., og der 
er tannhelse jo faktisk av meget stor interesse! Helseplattformen er et stort prosjekt som går på 
felles journal, der tannhelse ikke er tatt med (enda?). Etter våres mening er det viktig å ta med 
tannhelsetjenesten, både den offentlige og den private. Vi ønsker å fremheve viktigheten av god oral 
helse både for den psykiske og fysiske helsen – og den gjensidige påvirkningen.  

Det er også viktig å fremheve en samlet tannhelsetjeneste som en viktig samarbeidspartner for å gi 
pasienten et sammenhengende og godt tilbud.  

Vi opplever jo dessverre så alt for ofte at «ingen» tenker på at tannhelsetjenesten bør koples på i 
pasientforløp. Det er lettere tilgang til informasjon i resten av helsevesenet enn tannhelsetjenesten. 
Og dette er uheldig, mangelfull informasjon fra pasienten kan i verste fall ha meget alvorlige 
konsekvenser for helsen. Eller overforbruk av kritiske medikamenter som f eks paralgin forte. Årsak 
til mangelfull informasjon kan være at pasienten tenker at helseinformasjon ikke er viktig hos 
tannlegen, eller hva som verre er, at pasienten tar for gitt at «alt» går automatisk og over nett i den 
digitale hverdagen vi lever i. Spesielt i disse tider med mangel på leger er det som regel meget 
tidskrevende å få telefonisk svar fra pasientens fastlege når man gjerne skulle hatt svar der og da. 
Digital tilgang til helseinformasjon hadde gjort hverdagen mye enklere for både pasient, lege og 
tannhelsepersonell. 

Et annet godt eksempel er e-resept. Selv om vi har hatt helsenett og den nødvendige teknologien i 
mange år, så har tannhelsetjenesten fremdeles ikke e-resept. Dette overrasker både pasienter og 
behandlere. Eller elektronisk henvisning/ epikrise via helsenett- er fremdeles heller ikke oppe og går. 
Og dette er uheldig hvis informasjon må gå videre raskt. Og kostnadsdrivende, mye porto kunne vært 
spart hvis elektronisk samhandling hadde fungert. 

Et annet punkt er at det hadde vært ønskelig med et elektronisk kart over nærmeste spesialister. 
Mangelfull informasjon fører til blant annet unødvendig lange reiseveier. Når det gjelder tannhelse så 
kan det nevnes at lokale tannleger med spesialkompetanse i implantatprotetikk blir veldig lite 
henvist til som fører til at pasientene må reise unødvendig langt for å få utført behandling. 

Summa summarum: det er svært ønskelig at tannhelse blir inkludert i fremtidige helseprosjekter, ja 
det er nærmest uforsvarlig å unnlate dette, og at det etableres digital kommunikasjon på tvers av 
forvaltningsnivåene og helseprofesjonene. 

 

Mvh 

Niklas Angelus, leder i Nord-Trøndelag TF 
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Forum for tillitsvalgte 9.-10.5.2019 

Orientering om aktuelle saker v/ Camilla Steinum 

Blankholmutvalget: revurdering av både gruppeinndeling prioritert klientell og trygderegelverk 

Abonnementsordning inspirert av Frisktandvården; treffer spesielt pasienter i alderen 20-25; i 

Sverige er det som regel de som ikke trenger ordningen som benytter den; helseminister Bent Høie 

er interessert i en abonnementsordning 

Kjeveortopedisaken: blir behandlet på helsedirektoratet med frist 1. oktober 2019 

NTF er i dialog med Forbrukerrådet angående hvakostertannlegen.no; husk at registrering er plikt! 

NTF er skeptiske til tannhelseforsikring, spesielt til den modellen som If forsikring har valgt 

Buypass-kort: bruk alltid eget kort for eget oppgjør! 

 

Vedtektsrevisjonen v/ Elisabeth Scarpello 

100% svarprosent fra alle foreninger i NTF; bra! 

15.10.: endelig forslag til reviderte vedtekter sendes ut 

Hovedstyret foreslår en delt iverksettelse 

Pensjonistmedlemmer skal ikke være valgbare til sentrale verv 

Hovedstyret er ansvarlig for foreningens økonomiske drift 

To oppgaver foreslås flyttet fra Rep-skap til hovedstyre: plassering av landsmøtet, godkjenne 

reglementene for SNU og næringspolitisk forum 

Flere lokalforeninger er kritiske til at hovedstyre skal godkjenne lokalforeningenes 

vedtektsendringer; begrunnelse: kvalitetssikring; ordlyden foreslås endret til at vedtektsendringene 

skal forelegges hovedstyret 

NTF Students vedtektsendringer må forelegges hovedstyret 

En lokalforening eller spesialistforening skal ikke uttale seg i en sak med annen mening enn sentralt 

uten å ha vært i dialog med NTF sentralt først 

Regnskap må være godkjent før 31.07. hvert år 

Medlemskontingent: forslag om 10% av hovedkontingenten som øvre tak; ikke betalende 

medlemmer kan strykes fra NTF; felles fakturering av lokalforeningskontingent og hovedkontingent: 

juridiske og praktiske utfordringer, flere lokalforeninger ønsker dette 

 

Orientering fra utvalgslederne 

Etisk råd v/ Maria Alvenes 

Færre saker, færre kollegiale konflikter, løses flere saker i lokalforeningene? Forventes det at Etisk 

råd skal drive oppsøkende virksomhet? det ropes på Etisk råd på Facebook, estetikk- kosmetisk 

behandling, Etikk-hjørnet på Landsmøtet 

http://hvakostertannlegen.no/
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Facebook er ingen offisiell NTF-kanal, derfor svarer Etisk råd ikke på Facebook 

Mange medlemmer ønsker mer etikk 

Vi har gode etiske regler som viser at vi som yrkesgruppe tar ansvar for pasientene og faget vårt, 

etiske regler medvirker at pasientene opprettholder tilliten til tannlegestanden 

Etisk råd ønsker at etikk får en tydeligere plass i NTF, etikk som fag, faste etikk-forelesninger på 

Landsmøtet 

Profesjonsetiske utfordringer: tannlegen kan utnytte kunnskapsovertak, da blir det overbehandling, 

tillitsbaserte systemer f eks Helfo; land som scorer høyt på tillit er som regel land med høy velstand; 

ny forskning viser at tilliten faller i Norge; svake kontroller frister til misbruk 

 

Fagnemden v/ Elisabet Jonsson 

På senere store symposier og kurs er etikk blitt tatt inn i kursprogrammet 

Holmenkollsymposiet finner siden 2019 sted på Clarion The Hub og ikke lenger på Holmenkollen 

Nytt TANK-kurs: bivirkninger av biomaterialier 

Påmelding til januarkurs har vært fallende i senere tid, i motsetning til Vestlandskurset og Midt Norge 

Møte som har hatt rekordpåmelding 

Konkurrerer NTF med seg selv når det gjelder kurs? 

Er det for mange kurs når man tenker på at industrien også tilbyr kurs? 

 

Valgkomiteen v/ Aase Vintermyhr 

20. mai er frist for forslag til tillitsvalgte, forslag kan også komme fra enkeltmedlemmer 

 

Økonomi i lokal- og spesialistforeningene v/ Wenche Stavik 

Mange lokalforeninger ber om bistand fra NTF sentralt vedr kontingent 

NTTFs oversendelsesforslag fra 2017 med stryking av medlemskap ved ubetalt 

lokalforeningskontingent er blitt tatt med i de nye vedtektene i NTF 

Faktura skal stiles til medlem og ikke bedrift, medlemskapet er personlig 

Lokalforeningskontingent kan ikke faktureres fra NTF siden det er forskjellige organisasjonsnr. 

Fakturering av felles medlemskontingent er mulig, men da må organisasjonsmodell endres til 

organisasjonsmodell med tilskuddsordning; utfordring: forskjellige lokalforeningskontingenter 

Kursavgift eller ikke; viktig beregning: antall deltagere for å oppnå nullresultat 

Ved leie av hotell må hotell informeres om at det er planlagt fremleie til utstillere 

Salg av utstillerplass er mva-pliktig hvis beløp overstiger 50000,- NOK per år; løsning: registrer 

foreningen i mva-mantallet, da er mva fradragsberettiget; viktig å huske på når f eks små 

tannteknikk-bedrifter er utstillere 
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Regnskapsbyrå kan purre på utestående lokalforeningskontingent 

De fleste lokalforeninger har eksternt regnskapsbyrå 

Et meget bra regnskapsprogram er Tripletex 

 

God oral helse for alle v/ Camilla Steinum 

Tannhelsepolitikk: et område hvor det skjer mye og hvor partiene kan markere seg 

Arbeiderpartiet vil bruke 10 mrd kroner på stor tannhelsereform 

Arbeiderpartiet vil ha økt offentlig finansiering men ikke fjerne privat tannhelsetjeneste; Ap vil styrke 

svake pasientgrupper 

NTF samarbeider med Blankholmutvalget for å få en helhetlig gjennomgang av stønadsordningene; 

denne gjennomgang er vedtatt av Stortinget 

Arbeiderpartiet har flere ganger tidligere vedtatt stor tannhelsereform men ikke gjennomført siden 

dette krever omfattende midler 

Senterpartiet vil begrense bruken av tannbehandling i utlandet grunnet resistente bakterier 

LO arbeider for en tannhelsereform 

NTF mener: universell tannhelsereform er unødvendig, de fleste har gode tenner og råd til å betale 

for tannbehandling 

Det som er bra for pasienten er også bra for tannlegen 

NTF skal ikke oppfattes som en bremsekloss 

NTF er bekymret for dem som aldri går til tannlege 

 

Er god oral helse like viktig som god psykisk eller fysisk helse? 

God oral helse blir ofte tatt som en selvfølge; optikerforbundet står overfor samme utfordring 

Viktig å sjekke periodontal helse 

Viktig at man snakker opp oral helse 

Viktig å poengtere at de fleste har god oral helse 

Viktig at DOT fanger opp alle med recall; ofte dropper pasienter ut med 16 og dukker opp med 28 

igjen med masse behandlingsbehov 

Viktig at vi i NTF vekker legene om at oral helse er viktig 

Viktig å ikke glemme tannbehandling hos fengselsinnsatte 

Tidligere når karies var et sort problem gikk samfunnet tungt inn med opplysning om forebygging; 

utrolig nok er det mange ungdommer som ikke vet at f eks cola er dårlig for tennene; forslag: 

samarbeid med skolene 
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Vi er helsepersonell som har pasienter og ikke selgere som 
har kunder 
Grunn til denne tankegang er kanskje at pasientene betaler ganske mye for tannbehandling og at 

‘kunden har alltid rett’ 

Psykisk og fysisk helse er kommunens ansvar; bør tannhelse også være kommunens ansvar? 

Utfordringer: ledere som ikke er tannleger og ledere for store kjeder som bare tenker profitt 

Utfordring: pasienter som år etter år blir innkallt av tannpleier og ikke tannleger, som har høyere 

utdanning enn tannleger, tannleger er blitt håntverkere som jobber på oppdrag av tannpleierne; hva 

er den øvre grense for hvor ofte pasient skal innkalles av tannpleier før pasient skal inn til tannlege? 

Som pasient går man jo heller til lege enn til sykepleier 

 

Hva er nødvendig tannbehandling? 

Hva skal tannleger jobbe med? Profylakse, behandling av sykdom, estetikk 

Gjør kloke valg! 4 etiske prinsipper: velgjørenhetsprinsippet, ikke skade prinsippet, 

autonomiprinsippet, rettferdighetsprinsippet 

Viktig med estetikk er den psykososiale faktorn, men vi skal ikke skape behov! 

NTF klaget hos Forbrukertilsynet mot Budapestklinikken grunnet villedende reklame og fikk medhold 

av Forbrukertilsynet 

 

Hvorfor diskuterer vi dette nå? 

Politisk fokus og vilje? 

Endringer i samfunnet 

Økt kjededannelse 

Økt konkurranse, brutalisering av arbeidsmarkedet, for mange tannleger (?): hvis vi skal fokusere på 

god oral helse i hele befolkningen så er det ikke for mange tannleger 

Mål: best mulig oral helse i hele befolkningen; sterk offentlig sektor og fri privat sektor 

Mer offentlig finansiering vil kunne føre til mere styring 

Todelt arbeidsmarked: for mange tannleger i storbyene, (for) lite tannleger i resten av Norge 

Odontologistudentene er ikke trygge på å komme til en sikker arbeidsplass etter studiet; dette må vi 

gjøre noe med 

Fare ved generell refusjon er at man konkurrerer nedover, da vil det være mange tannleger som bare 

tar ut Helfo-refusjon så at pasient får behandlingen gratis 

Utfordring: pasienter som har råd trenger ikke behandling, pasient som ikke har råd har behov for 

behandling 

Etisk problem med norske studenter som studerer i utlandet, dette fører til tannlegemangel i disse 

land 
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Dette med for mange og for lite tannleger går i bølger jfr Dag Reite på Næringspolitisk Forum 2009 

Trenden kan gå mot offentlig prisfastsettelse for tannbehandling der det offentlige betaler refusjon 

Det er blitt diskutert fasttannlegeordning, men dette strider mot ESA-regelverk og mot opinion i NTF 

Viktig at politikerne er seg klar over at tannleger er fullt privat organisert og ikke får noe som helst 

tilskudd fra staten 

I Sverige begynner man bli missfornøyd med Frisktandvård og høykostnadsbeskyttelse og begynner å 

se på modell som ligner på Norges Helfo-ordning 

 

 

Fra NTTF deltok Hanna Summerfield Myhre og Niklas Angelus 

Referent Niklas Angelus 
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Hei, 

  
her er noen umiddelbare tanker: 
  

1. Ettersom medlemskap i NTF forplikter til medlemskap i en lokalforening så foreslår vi at NTF i 
ettertid både fakturerer NTF-medlemskontingent og lokalforeningskontingent på samme faktura. 
Blir faktura ikke betalt så blir NTF-medlemskap slettet. Dette på bakgrunn av at ubetalt 
lokalforeningskontingent har store negative konsekvenser i en liten lokalforening, purring på 
utestående lokalforeningskontingent stjeler mye tid og terskelen å sende et slikt krav til inkasso er 
høy. Sender NTF fakturaen så vil dette bli forstått av de fleste. 
  

2. Brudd på etiske regler må få mye mere alvorlige konsekvenser. Det kan ikke være på det viset 
at det skal være behov for så mange jurister i NTF for å ordne opp i konflikter tannleger imellom, 
som f eks oppstår av uprofesjonelle kommentarer hos akutte behandlere som er i behov for mere 
pasienter. Forslag: representanter fra NTF reiser hvert år til lokalforeningenes årsmøter og tilbyr 
kurs i NTFs Etiske regler. Kursdeltakelse er plikt hvert femte år. Avvik må få konsekvenser, f eks 
sletting av NTF-medlemskap. Brudd på Etiske regler, her tenker jeg spesielt på kollegialitet, 

medfører bøter og sletting av medlemskap i NTF. 

  
3. Med tanke på at en av de to godkjente journalleverandørene, Nextsys, en gang tidligere har gått 
konkurs foreslår vi at NTF i fremtid drifter et eget journalsystem. De økte kostnader dette medfører 
tilføyes medlemskontingenten. Det kan ikke være på det viset at noen brukere av et 
journalprogram plutselig står på bar bakke. Dette hadde skjedd hvis Nextsys ikke hadde blitt kjøpt 
opp av Unident. Journal er såpass viktig at dette ikke kan overlates til tilfeldigheter eller rene 

markedskrefter. En annen tanke er at NTF stiller med en annen forhandlingsposisjon enn en privat 
aktør når det gjelder dialog med f eks Norsk Helsenett. Her kan det nevnes at per idag så har vi 
verken e-resept eller elektronisk henvisning. Og dette til tross for at Norsk Helsenett på kort tid har 
økt medlemskontingenten flere ganger med nok så signifikante beløp, som til syvende og sist 
pasienten må betale. Sånn kan vi ikke ha det. 
  
Mvh 

Niklas Angelus, leder i Nord Trøndelag TF 

 

 


