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Kjære medlemmer, 

 

Det er med stor sorg jeg meddeler at vår kjære kollega Otto Indgul gikk bort i juni. Otto Indgul har 

vært en ildsjel i lokalforeningen i mange år, hans siste verv var kasserer i lokalforeningen. Nord-

Trøndelag TF vil ikke være den samme uten Otto Indgul. Takk for alle gode samtaler og takk for 

innsatsen. 

Samtidig retter styret en stor takk til Frank Bilstad, som tok utfordringen med å steppe inn foreløpig 

som kasserer på strak arm. En lokalforening kan ikke være uten kasserer. 

Enda et år er snart gått, og enda en gang har vi tannleger fremdeles ikke tilgang til e-resept, i tillegg 

til at elektronisk henvisning/ epikrise hos mange fremdeles ikke fungerer som det skal. Dette er ikke 

bare kostnadsdrivende, vi kunne spart mye i porto hvis elektronisk samhandling hadde fungert som 

det skulle, men det er verre at pasientene får inntrykk av at vi tannleger ikke følger med i tiden. Når 

jeg da sier at vi har hatt teknologien siden 2010 men av forskjellige årsaker ikke har tilgang til disse 

muligheter, blir pasientene like forundret som vi. Det virker som at problemet nå ligger hos 

journalleverandørene. 

Det er fremdeles (frem til mandag 24.09.2018) mulig å melde seg på lokalforeningens årsmøtekurs 

2018, som i år finner sted på Stiklestad. Også i år har kursnemden funnet meget gode 

foredragsholdere. Kurset gir mange timer i Tannlegeforeningens Obligatoriske Etterutdanning- og så 

er det jo bestandig trivelig å møtes. 

 

God lesing og vel møtt på Stiklestad, 

Niklas Angelus, leder i Nord-Trøndelag TF 
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INNKALLING TIL ÅRSMØTE 
I 

NORD-TRØNDELAG TANNLEGEFORENING 
PÅ 

Stiklestad Hotell 
Fredag den 28. september 2018 

KL. 15.45 
 

Åpning  
1. Godkjenning av dagsorden  

2. Godkjenning av innkalling  

3. Valg av møteleder og referent  
4. Regnskap 2017 

5. Valg av kasserer  

6. Fastsettelse av medlemskontingent  

7. Eventuelt  
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Årsmøtekurset på Stiklestad 28.-29. september 2018  

Se denne eposten i nettleseren  

  

 

 

  

 

 

 

Få påmeldte! Meld deg på idag!  

Til nå er antall påmeldte i minste laget av hva som forventes i forbindelse med 

et Årsmøtekurs. Vi håper du kjenner din besøkelsestid og setter av to dager i 

slutten av september til et kurs med aktuell odontologi. Hvis du ikke har 

mulighet, ser vi gjerne at du sprer ordet til noen som eventuelt ikke mottar 

denne invitasjonen! 

 

Vi gleder oss til et spennende program! Fredag holder professor Trond Inge 

Berge fra UiB et heldagskurs i orale slimhinnelidelser. Lørdag kommer 

spesialist i endodonti, Erik Giving. Han har med seg et foredrag med den 

treffende tittelen "Fra cusp til apex - og det imellom". Med andre ord: Et 

variert kurs for alle tannleger! 
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Det blir selvfølgelig dentalutstilling, og 6 utstillere står klar for å vise frem det 

nyeste innen utstyr. 

Lunsj begge dager og fredag kveld blir det felles middag og sosialt ved 

Stiklestad Hotell. Alt på ett sted!  

 

Program: 

 

Fredag 28. september 

08.30 Kaffe 

08.45 Ønskes velkommen 

09.00 Kurs med Trond Inge Berge - Orale slimhinnelidelser 

09.50 Pause / Dentalutstilling 10 min. 

10.00 Orale slimhinnelidelser forts. 

10.45 Pause Dentalutstilling 30 min. 

11.15 Orale slimhinnelidelser forts. 

12.00 Lunsj i restauranten 

13.00 Orale slimhinnelidelser forts. 

13.50 Pause / Dentalutstilling 10 min. 

14.00 Orale slimhinnelidelser forts. 

14.45 Pause / Dentalutstilling 15 min. 

15.00 Orale slimhinnelidelser forts. / spørsmål 

 

ca 15.45 Årsmøtet 2018. 

 

19.00 Apertif 

19.30 Felles middag ved Scandic Stiklestad Hotel 

 

Lørdag 29. september 

09.00 Kaffe / Dentalutstilling 

09.30 Erik Giving - "Fra cup til apex - og det i mellom" 

10.20 Pause / Dentalutstilling 10 min. 

10.30 "Fra cup til apex - og det i mellom" forts. 
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11.20 Pause / Dentalutstilling / Snack 30 min. 

11.50 "Fra cup til apex - og det i mellom" forts. 

12.30 Pause / Dentalutstilling / Snack 10 min. 

12.40 "Fra cup til apex - og det i mellom" forts. 

13.30 Lunsj og avslutning! 

 

 

Pris: 3000,- inkl lunsj begge dager og middag fredag kveld. 

Kontonummer: 0539.71.96692  

Booking av rom gjøres direkte med Scandic Stiklestad, tlf 740 44 200 eller 

hotell@snk.no  

 

Meld deg på nå? Meld deg på HER 

Påmeldingsfrist er mandag 24. september 2018.  

Dersom du har spørsmål om andre ting vedrørende kurset / årsmøtet? ta kontakt for mer informasjon. 

  

 

 

Fredag 28. 

september 

Trond Inge Berge 

Orale slimhinnelidelser  

 

 

 

Lørdag 29. 

september 

Erik Giving 

Fra cup til apex - og 

det imellom  

 

 

 

 

 

 

  

 

mailto:kurspamelding.nttf@gmail.com?subject=P%C3%A5melding%20%C3%85rskurset%202018
mailto:kurspamelding.nttf@gmail.com?subject=Sp%C3%B8rsm%C3%A5l%20om%20%C3%85rsm%C3%B8tekurset%202016
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NTFs Næringspolitiske Forum 20.-21.09.2018 
 

GDPR 
Databehandleravtale med alle som behandler data, f eks de som sender sms-påminnelse 

Mal for kartlegging og GAP-analyse 

Husk taushetserklæring 

Innholdet i GDPR-hva er nytt? Gi innbyggerne tilbake kontrollen over sine personlige data, beskytte 

innbyggerne mot personvernkrenkelser og informasjonssikkerhetsbrudd 

Prinsippene: viktigst er artikkel 5; lovlighet, formålsbegrensning, dataminimering, riktighet, integritet 

og fortrolighet, lagringsbehrensning; viktig med å dokumentere muntlig samtykke 

Innsyn i journal må gis innen en måned 

Krav til samtykke: utvetydig! frivillig, uttrykkelig, informert 

Samtykkeskjema, må ikke være forstyrrende for bruken av tjenesten 

Det minst personverninngripende alternativet skal brukes som standard 

Man må spørre databehandlere om dem har utført DPIA 

Dataansvarlig har en varslingsplikt ved brudd på personopplysningssikkerheten; informer den 

registrerte og datatilsynet, en må ikke være redd for å varsle datatilsynet, ofte ender det ikke med 

bot; risikovurdering! 

Få orden i eget hus og på forhold utenfor huset 

Får man ikke databehandleravtale signert i retur så er det viktig at man dokumenterer at man har 

purret, da har man ihvertfall gjort alt for å få dokumentasjonen på plass 

 

Norm for informasjonssikkerhet 
De fleste opplysningene vi behandler er sensitive 

Opplysningene må være utilgjengelige for uvedkommende 

Avvik vil gi tap av tillit 

Tillit gir trygghet og god helse 

Konfidensialitet, integritet, tilgjengelighet 
Normen bidrar til samhandling og digitalisering, å gjøre det enklere å få på plass nødvendige 

sikkerhets- og personverntiltak, økt tillit til sektoren, harmonisert sikkerhetsnivå i sektoren, at 

sektoren har et godt kravstillingsverktøy til sikkerhet ved anskaffelser 

At e-resept fremdeles ikke er på bane er på grunn av journalleverandørene; Akershus ser ut å være 

først ute med e-resept 
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Grunn til at det er samme høye krav til små virksomheter som til store er fordi et avvik vil kunne spre 

seg fra det svakeste leddet, så hvis en liten virksomhet ikke oppfyller Normen så kan en større enhet 

også rammes  

Deling av helseopplysninger: § 9 og 19 
Databehandleravtale og taushetsplikterklæring finner man på normen.no 

Faktaark 38- Sikkerhetskrav til systemer 

Faktaark 27- Normen i hverdagen 
Utfordringen: små virksomheter har begrenset med kompetanse, tid og ressurser utenom 

kjernevirksomheten; datatilsynet jobber med ny veileder parallelt med Normen 6.0 

sikkerhetsnormen@ehelse.no 

Ønske til datatilsynet: implementer journalleverandørene, fremdeles er det store problemer med 

elektronisk samhandling 

 

Nytt fra NTF 
NTF jobber med at pasienter med svak økonomi skal implementeres i refusjonsordningen, dessuten 

pasienter med sammensatte lidelser og kreftpasienter 

Odontofobipasientene får bare refusjon på TOO-senter 

Kjeveortopedi: NTF kritiserer helseministeriet fordi fagmiljøet ikke ble involvert først; 

kjeveortopedene har i flere år hatt forslag om hvordan gruppe C kan administreres uten at dette er 

blitt hørt; det henvises (for) mye til kjeveortoped av allmenntannleger og tannpleiere, veldig mange 

pasienter blir da ikke behandlet 

Blankholmutvalget: en helhetlig drøfting av prioritering i den kommunale helse og omsorgstjenesten 

og tannhelsetjenesten. 

Bidra til mer kunnskap og åpenhet. 

Nåværende regjering er positive til tannleger som studerer i utlandet i motsetning til Danmark og 

Sverige 

NTF ønsker lønn under spesialistutdanning 

Myndighetene ønsker at spesialistutdanning kan foregå utenfor universitetene, NTF ønsker at 

hovedansvaret ligger hos universitetene 

Nytt kodeverk: tidligere visepresident i NTF Jørn Andre Jørgensen jobber på Helsedirektoratet med 

nytt kodeverk 

30% i befolkningen betaler gjerne mere skatt for bedre tannhelserefusjon; 80% i befolkningen mener 

at det ikke skal være Helfo-refusjon for tannbehandling i utlandet 

 

NTF har veileder for næringsdrivende, standardavtaler for næringsdrivende (avtalen skal være 

balansert, bra for begge parter), aksjonæravtaler, avtale om kjøp og salg av praksis, mønsteravtale 

http://normen.no/
mailto:sikkerhetsnormen@ehelse.no
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tannhelsesekretærer (vurder å gi bedre pensjonsavtaler isteden for lønnsøkning), 

sykehjelpsordningen er veldig bra som ikke trenger tilleggsforsikringer (man kan få 2 ganger 6 G), NTF 

har avtaler med Actecan, Skattebetalerforeningen, akademikerne, Danske Bank, Storebrand; NTFs 

kvalitetshåndbok, GDPR sjekklister og veiledninger, det vurderes TSE-kurs i ledelse, NTFs 

Rettshjelpsordning når NTFs advokater ikke kan hjelpe 

Mindre tid til administrasjon gir mer tid til pasientbehandling og økt lønnsomhet! 

GDPR: viktig med å logge av når man forlater datamaskinen, spesielt resepsjonen; skriv en vurdering 

om at personvernombud er vurdert men ikke funnit for nødvendig: personvernombud trengs bare i 

store bedrifter 

Ønsker til NTF 
Problemer hvis journalleverandør går konkurs (dette har skjedd hos Nextsys); løsningsforslag: NTF 

drifter journalsystem, medlemsavgift øker med beløpet man hadde betalt til Opus eller Nextsys 

Elektronisk henvisning til kjeveortoped oppfyller ikke formelle Helfo-krav, dette må det ordnes opp i 

Det ønskes bedre tilgjengelighet av advokatene i NTF: uheldig at advokat bare er tilgjengelig i 4 timer 

per dag, uheldig med skifting av advokat (når man ringer sentralnummer så blir man tildelt advokat 

og får ikke bestandig snakke med den advokaten man har snakket med før) 

Er det mulig å få Tidende kun elektronisk og ikke i papirform, dette hadde vært kostnads- og 

miljøbesparende: dette er fullt mulig 

Det ønskes en nettbasert faggruppe i NTF som svarer på Helfo-spørsmål, og ikke bare Oss tannleger 

imellom 

Kan NTF gjøre noe for å få opp interessen i lokalforeningene? 

Det ønskes mere konkrete eksempler innen GDPR og ikke overlate all risikovurdering til hver enkelt 

klinikk; konkretisere hva det er man skal se på; viktig å kunne dokumentere at man har vurdert risiko 

Det er forskjell mellom risiko og sannsynlighet 

NTFs anbefaling: regelmessige klinikkmøter som har internkontroll som tema og dokumenterer dette 

NTF kan bli bedre til å kommunisere sitt medlemstilbud til medlemmene 

Det ønskes flere Helfo-kurs, det er store regionale forskjeller med å få saksbehandlere til å komme 

Det ønskes NTF-kurs i administrasjon og ledelse, evtl ha dette i grunnutdanningen 

Det ønskes spesialistpanel som svarer på faglige spørsmål; utfordring: taushetsplikt og plikt å henvise 

når man møter faglige begrensninger, forum må være på innloggede sider 

Det er lov å sende et scannet dokument fra helsenett epost til helsenett epost 

Skal lokalforeningene slåes sammen så at de følger fylkesgrensene? Hvordan skal den demokratiske 

delen løses da? Geografiske avstander er hovedutfordring. Man kan ha stor lokalforening med flere 

underavdelinger. 

 

 

Referent Niklas Angelus 
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Innstilling til årsmøtet 

Valgkomiteens forsøk på å finne egnet kandidat til kasserervervet har ikke ført fram. 

Derfor er valgkomiteens innstilling til kasserer at NTF overtar regnskapet på vegne av NTTF. NTF må få 

nødvendige tilganger i altinn og tilgang på alle regnskapsbilag fra NTTF. Dette er imidlertid formalia som lar seg 

løse. 

Valgkomiteen har sendt en formell bestilling til NTF ved Wenche Stavik, der vi har bedt om at sentralforeningen 

tar over regnskapet. Vi har per telefon fått inntrykk av at NTF er villige til å gjøre dette som et prøveprosjekt da 

det i framtiden kan være aktuelt å gjøre regnskap også for andre lokalforeninger. 

Valgkomiteen har heller ikke lykkes med å få på plass andre egnede kandidater til valgkomiteens og 

innstillingen er derfor at sittende valgkomite fortsetter. Jeg forutsetter imidlertid at årsmøtet ikke finner at det 

er uheldig at jeg i min rolle som assisterende fylkestannlege innehar et slik verv. 

 I lys av siste tids bestrebelser for å få tak i personell til tillitsverv i foreningen må jeg si at engasjementet rundt 

foreningen, sett bort i fra de som har verv allerede, dessverre er labert. Lite engasjement blant medlemmene 

rundt saker i lokalforeningen og lav tilslutning til foreningens kurs gjør at jeg finner det rimelig å stille spørsmål 

rundt foreningens framtid. 

Når dette er sagt så er jeg av den oppfatning av at leder og resten av styret, samt kurskomiteen gjør en 

fremragende innsats. Derfor er det trist å se at øvrige medlemmer ikke slutter opp om foreningen. Man kan 

sågar fundere på om at det er riktig at noen få skal stå på og jobbe når såpass mange ikke bryr seg. Årsakene til 

manglende engasjement og oppslutning kan man bare spekulere i. 

Hvilke alternativer har vi? 

> 1. Vi kan fortsette som egen forening 

> 2. Vi kan slå oss sammen med Sør-Trøndelag tannlegeforening. 

Alternativ 1 fordrer at vi får opp engasjementet blant medlemmene. Slik det er nå kan det ikke fortsette. 

Valgkomiteen sliter med å få personell inn i vervene og hvis den dagen kommer der leder eller sekretær gir seg, 

frykter jeg at det kan bli svært vanskelig å fylle denne rollen. 

Alternativ 2 er ingen umulighet. STTF arrangerer medlemsmøter månedlig. Det er lange avstander til 

Trondheim fra distriktene i Nord-Trøndelag, men moderne kommunikasjonsutstyr muliggjør deltakelse over 

internett. Jeg har så vidt diskutert muligheten for dette med nestleder i STTF og STTF mener å ha strukket ut en 

hånd til NTTF tidligere, men at dette ikke var interessant fra vårt hold da.. Mye arbeid gjenstår for at dette skal 

bli en realitet. 

Uavhengig av hva man lander på så vil jeg be om at man på neste års generalforsamling tar opp temaet rundt 

NTTFs framtid. 

Med vennlig hilsen 

Bjørnar Hafell 
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Nord-Trøndelag Tannlegeforening 
Regnskap i perioden 01.01.2017 – 31.12.2017 
 
Inntekter: 
Kurs 99925,00 
Medlemskontingent 90100,00 
Renteinntekter 231,88 
Sum inntekter 190256,88 
 
Utgifter: 
Kurs 77693,00 
Lønnsutbetalinger 41976,00 
Arbeidsgiveravgift 2141,00 
EDB-kostnad regnskap 2498,00 
Div. kontingenter (*) 1750,00 
Gebyr bank/ørekorr. 61,97 
Sum utgifter 126119,97 
Driftsresultat 01.01.2017 – 31.12.2107 64136,91 
Beholdning/egenkapital pr. 01.01.2017 189455,22 
Beholdning/egenkapital pr. 31.12.2017 253592,13 
(*) Norsk odontologihistorisk forening og Norsk tannvern 
 
Steinkjer 21.09.2018 
Ført av Frank Bilstad basert på Otto Indguls regnskap  
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Kollegahjelpsordningen. 

Her kommer en liten orientering om hva kollegahjelpen handler om. 

Alle lokalforeninger har 2 kollegahjelpere - fortrinnsvis en i offentlig og en i privat virksomhet. 

Oppgavene til en kollegahjelper er sammensatt - de hyppigste er rusproblematikk, samlivsbrudd og 

brå død. Men det behøver ikke å være så veldig dramatisk problematikk - en god beskrivelse er 

kollegial omsorg satt i system. Vi skal være til hjelp for kolleger som er i en vanskelig situasjon som 

kan påvirke innsatsen som tannlege - kanskje først og fremst som medmennesker, vi representerer 

en uformell arena, ingen skriftlige referater. 

I Nord-Trøndelag Tannlegeforening er "vi" - Hans Haugum i norddelen av "gammelfylket" og 

undertegnede i sørdelen. 

Du kan selv ta kontakt med en av oss, eller du som ser at en kollega trenger omsorg kan gi oss et hint. 

Vi kan også ta kontakt med deg "under hatten " kollegahjelper. Vi har taushetsplikt og rapporterer 

ikke videre. 

Vi har nettopp vært på kollegahelpsseminar og fått godt påfyll. 

Minner til slutt om sykehjelpsordningen i NTF for oss som medlemmer i foreningen, og derunder en 

spesiell avtale som ble inngått i 2008, utvidet i 2017: 

NTF har en avtale med Villa Sana på Modum Bad bestående av rådgivning til medlemmer som ønsker 

å snakke om problemer i arbeidsliv, samliv eller fritid. Målet er å forebygge utbrenning, og fremme 

helse og livskvalitet. 

 

Hilsen kollegahjelpere     

Hans Haugum                    tlf. 74272190 

Anne Marie Veie Sandvik tlf. 74175060 
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