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Kjære medlemmer 

 

En liten påminnelse: når en kontorflytting medfører at man blir del av en annen lokalforening, er det 

veldig viktig å huske på å informere NTF sentralt om dette slik at de kan laste opp dette i 

lokalforeningens portal. Det er viktig å huske på, det er ingen automatikk i dette! Ellers har verken 

lokalforeningens kursnemd eller styret noen mulighet å nå ut med informasjon til de som ikke 

informerer NTF. 

De som var på årsmøtekurset på Stiklestad i år fikk oppleve veldig innholdsrike kurs, trivelig samvær, 

et årsmøte med mange konstruktive innspill og konklusjonen at vi ønsker å fortsette som egen 

lokalforening- og meget god mat. Og så har vi fått etablert en Facebook-side for lokalforeningen. 

Første gangen undertegnede var på Stiklestad på kurs så var det ett endags-kurs, der man startet 

tidlig på morgenen, opplevde at det var jo veldig fint å møtes og å være på Stiklestad, og kjørte hjem 

på ettermiddagen igjen. Nå har vi todagers-kurs, og jeg opplever det hver gang som en liten miniferie 

å reise til lokalforeningens kurs, så dette er en tradisjon vi ønsker å fortsette med. 

Den som var på årets Landsmøte fikk blant annet høre at NTFs TANK-kurs i etikk må være 

gjennomgått og bestått før utgangen av 2020. De 4 etiske grunnprinsippene er 

velgjørenhetsprinsippet, ikke skade, respekt for autonomi (informert samtykke, men ikke rett til 

behandling som ikke er forsvarlig) og rettferdighet. 

Her om dagen var jeg i en lokal dagligvarebutikk og i en liten small talk sa den ansatte i 

dagligvarebutikken at det er nå tungt med helgearbeid. Jeg spurte vedkommende hvor ofte det er 

helgearbeid og fikk svaret, annenhver helg (!). Jeg tenker at vi tannleger er veldig heldige som har en 

jobb som medfører bare 1-2 helgevakter i løpet av et helt år. 

NTF gjennomgår per tide NTFs og lokalforeningenes vedtekter. Det er lenge siden Nord-Trøndelag TF 

har revidert sine vedtekter, derfor er disse vedtekter tatt inn i dette Speilet. Vi er takknemlige for 

innspill, vedtektene skal gåes igjennom på neste års Representantskapsmøte. 

 

God lesing, og når den tiden kommer: God jul og godt nytt år 

 

Niklas Angelus, leder i Nord-Trøndelag TF 
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Referat fra årsmøtet i Nord-Trøndelag tannlegeforening 28.09.2018 

Scandic Stiklestad 

15 deltagere 

1) Dagsorden. Godkjent uten anmerkinger 

2) Innkalling. Godkjent uten anmerkinger 

3) Valg av møteleder og referent. Nicklas Angelus ble foreslått som møteleder og Hanna 

Summerfield Myhre til referent.  

Kyrre Aas Hustad og Unni Walberg ble foreslått til å underskive protokollen. 

Ingen øvrige forslag. 

4) Godkjenning av regnskap. Frank Bilstad har midlertidig påtatt seg vervet som kasserer etter 

Otto Indguls bortgang. Det ble oppsumert regnskap ut fra det som har vært publisert i 

«Speilet». 

Driftsresultat 01.01.2017 -31.12.2017: 64 136,91 kr 

Egenkapital pr. 31.12.2017: 253 592,13 kr 

Ytterligere opplysninger vedrørende regnskapet ble ikke tatt opp på årsmøtet da kasserer 

ikke var til stedet, regnskapet har som nevnt blitt gjengitt i «Speilet». 

Godkjent ut fra foreliggende opplysninger. 

5) Valg av kasserer 

Valgkomiteen har ingen kandidater til dette vervet. Valgkomiteens innstilling er derfor at NTF 

(sentralt) ved Wenche Stavik overtar regnskapet som en prøveperiode.  

Dette forslaget ble vedtatt. 

Otto Indgul gjorde en stor innsats som kasserer.  

6) Fastsettelse av medlemskontingent ble vedtatt til å være uendret.  

7) Eventuelt. Følgende ble diskutert: 

- Bør NTTF slå seg sammen med Sør-Trøndelag tannlegeforening? 

Argumenter for:  Det har vært lite engasjement rundt foreningen og lite oppmøte på kurs 

arrangert av foreningen.  

Argumenter mot: Skal alt foregå i Trondheim? Det arrangeres bra kurs av kursnemden, 

vil disse forsvinne ved en ev. sammenslåing? Vil en sammenslått forening bestående av 

flere medlemmer fra Sør-Trøndelag tannlegeforening være opptatt av saker som 

spesialistmangel i distriktene? Vil vi ev. bli overkjørt av STTF, NTTF har per i dag egne 

representanter til f.eks. Representantskapsmøtet? 

Det virker som det i hovedsak er ønske om å bevare NTTF. 

- Kurs: Det var få deltagere på årsmøtekurset arrangert av kursnemden. Årsmøtet 

arrangeres på samme tid som flere kurs – f.eks. Landsmøtet og tannhelsedager. 

Årsmøtekurset arrangeres nært høstferien. I år ble det sendt ut epost , - det kan tenkes 

at ikke alle har mottatt invitasjon pr. epost. Tidligere har det blitt sendt ut brev.  



4 
 

Det har tidligere vært bra oppmøte på årsmøtekurset. Det ble vedtatt at det skal lages en 

lukket Facebook-gruppe for NTTF av kursnemden, slik at det blir lettere å få med seg når 

det arrangeres kurs. 

Det bør være muligheter for å oppnå flere av de 150 kurstimene lokalt (TSE og 

årsmøtekurs). 

Offentlige tannleger har fått en restriktiv kurspott etter sammenslåingen med Sør-

Trøndelag Fylkeskommune, noe som også kan være en av årsakene bak lav påmelding i 

år. Det er vanskelig i forhold til utstillere dersom det er få påmeldte. 

- Dersom en flytter og skifter lokalforening må en selv melde til NTF. Det er vanskelig for 

lokalforeningen å fange opp nye medlemmer. 

- Hvis NTF sentralt skal ta over regnskapet må det vurderes vedtekstsendring på neste års 

generalforsamling da det står i vedtektene at kasserer skal være del av NTTF sitt styre. 

Det ble besluttet at Kyrre Aas Hustad fra NTTFs kursnemnd utnevnes som 4. 

styremedlem i påvente av dette. 

- Vaktordning. Vi er fornøyd med vaktorningen slik den er. 

Det diskuteres og forhandles om en ny vaktavtale i Trøndelag Fylkeskommune. I Sør-

Trøndelag Fylkeskommune har det vært vakt arrangert av det offentlige som har vart fra 

fredag klokken 15.00 til mandag morgen. Det har også vært snakk om ev. å forandre på 

inndeling av områdene/distriktene for vakten. Det kan da bli at et større geografisk 

område som dekkes av den vakthavende tannlegen. Vi ønsker ikke at vaktområdene blir 

større da vi opplever at enkelte pasienter i dag synes det er lang avstand til klinikken der 

det er vakt.  

Det var flere gode innspill under årsmøtet 

Referent 

Hanna Summerfield Myhre 
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Vedtekter for NTTF 

Revidert november 1999, endret siste gang 2001 

§ 1 

Nord-Trøndelag tannlegeforening er NTFs lokalforening i Nord-Trøndelag. Foreningens 

initialer er NTTF. 

  

§ 2 

Lokalforeningen består av NTFs ordinære og passive medlemmer i fylket. Forøvrig vises til 

NTFs vedtekter § 11. 

  

§ 3 

Nord-Trøndelag tannlegeforening skal representere NTF i fylket og arbeide for NTFs formål. 

Foreningen skal ivareta medlemmenes faglige, sosiale, økonomiske og arbeidsmiljømessige 

interesser og arbeide for kollegialt samhold. 

  

§ 4 

Til å fremme disse formål holdes medlemsmøter. Innkalling sendes 14 dager før møtet. Hvert 

år, i siste halvdel av oktober eller første halvdel av november, holdes et årsmøte som velger 

det antall utsendinger til NTFs representantskap som medlemstallet i NTTF tilsier, og 

behandler representantskapssakene. 

  

§ 5 

Kontingent betales av alle ordinære medlemmer. For betaling av redusert kontingent, 

eventuelt fritak av kontingent, gjelder NTFs vedtekter. 

  

§ 6 

Lokalforeningens tillitsvalgte: 
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a)      Styret består av fire personer, leder og 3 styremedlemmer inkludert representant for 

UTV. Leder velges separat. Ut over dette konstituerer styret seg selv. Et av styrets 

medlemmer skal være privatpraktiserende tannlege som skal velges av de 

privatpraktiserende medlemmene i foreningen. Dette gjøres på generalforsamling. Ved 

stemmelikhet i styret tillegges leder dobbeltstemme. 

b)      UTV (utvalg av tillitsvalgte) skal bestå av 3 offentlig ansatte tannleger. Det skal 

velges leder av utvalget separat, og denne skal ha plass i styret i NTTF. UTV kan 

velges enten på generalforsamlingen eller på etatsmøte hvis UTV finner dette 

hensiktsmessig. Bare de offentlige ansatte tannleger har stemmerett. Tannleger som 

kan defineres som både offentlig ansatte og privatpraktiserende har stemmerett begge 

steder. 

Det velges et varamedlem til styret, en varamann til UTV, personlig varamann til den 

privatpraktiserende representanten og en av de andre to medlemmer i UTV velges som 

personlig vara til styret for leder av UTV. 

c)      Kursnemnda består av 3 representanter. Kursnemnda velger selv sin leder. 

d)      Klagenemnda består av en leder og 2 medlemmer.  Leder velges separat. Det velges 2 

varamedlemmer. Varamedlem skal kalles inn dersom en av de tre i klagenemnda er 

inhabile. 

e)      2 revisorer. 

f)        Valgkomiteen består av 3 medlemmer. Disse velges på årsmøte annet hvert år, altså 

det året det ikke er generalforsamling. 

g)      Styre for Organisasjonsfondet. Dette skal bestå av 4 medlemmer. Styret konstituerer 

seg selv. Det velges 2 vararepresentanter. 

h)      Informasjonssekretær. 

i)        Foreningen skal også ha 2 kollegahjelpere. Disse utpekes av styret, og velges altså 

ikke. 

  

§ 7 

Styreperioden er 2 år. Regnskapet avsluttes 30/9 det året det er generalforsamling. 

  

§ 8 

Tillitsvalgtes oppgaver: 
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a)    Styret leder foreningens arbeid, påser at vedtekter og bestemmelser overholdes og har 

ansvaret for foreningens økonomi. Styret er ansvarlig overfor generalforsamlingen. Styret 

er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer er tilstede. 

b)    UTV står for Utvalg av TillitsValgte og skal ta seg av lokale lønnsforhandlinger for de 

offentlig ansatte tannlegene innenfor sitt geografiske område. Dette tilsvarer 

fylkeskommunen inntil videre. UTV vil ha rettigheter og plikter i henhold til 

Hovedavtalen. En fra hvert UTV vil årlig samles i et Lønnspolitisk Forum (LF), der den 

overordnede strategien for forhandlingene vil bli fastlagt. 

c)    Kursnemnda planlegger og leder kursvirksomheten i samråd med lokalforeningens styre. 

Kursnemnda bør søke kontakt med representanter for Den offentlige tannhelsetjenesten og 

med kursnemnda i Sør-Trøndelag Tannlegeforening for å samordne tilbudene. 

d)    Klagenemnda handler etter NTFs instruks. 

e)    Revisor reviderer foreningens regnskap og regnskap for Organisasjonsfondet. 

f)     Valgkomiteen innhenter forslag på kandidater til tillitsverv og avgir sin innstilling til styret 

helst så tidlig at den kan komme med i møteinnkallingen til årsmøte/generalforsamling. 

Valgkomiteen bør i sitt forslag tilstrebe en mest mulig lik fordeling av menn og kvinner. 

g)    Styret for Organisasjonsfondet forvalter fondets midler etter gjeldende regler. 

h)    Informasjonssekretær har hovedansvar for lokalforeningens medlemsblad, Speilet. 

i)      Kollegahjelpere skal være en diskré instans man kan søke hjelp hos ved behov. 

Kollegahjelpere kan også ta kontakt med tannleger og tilby hjelp. Det skrives ikke referat. 

NTFs regler gjelder også her. 

  

§ 9 

Tillitsvalgte velges for 2 år på generalforsamlingen. 

Leder velges med absolutt flertall, de øvrige tillitsvalgte med alminnelig stemmeflertall. Er 

det ved valg av leder ikke absolutt flertall, foretas omvalg mellom de 2 som hadde flest 

stemmer. 

Representanter til representantskapet velges for 1 år av gangen på det møtet hvor de 

ordinære representantskapssakene behandles. 

Lokalforeningens leder er selvskreven representant. 

Valgene foregår skriftlig. Valg kan foregå ved akklamasjon hvis det bare foreligger ett 

forslag. Dersom et medlem krever skriftlig valg skal dette holdes. 

  



8 
 

§ 10 

Ordinær generalforsamling holdes annet hvert år i siste halvdel av oktober eller første halvdel 

av november. Innkalling med saksliste sendes medlemmene med 14 dagers varsel. 

Valgkomiteens innstilling vedlegges innkallingen. 

Lovlig innkalt generalforsamling er beslutningsdyktig. For vedtak kreves alminnelig 

flertall. 

  

På generalforsamlingen: 

a)      Oppleses og behandles årsberetning og regnskap for de siste 2 år. 

b)      Oppleses og behandles beretning fra styret for Organisasjonsfondet. 

c)      Refereres beretning fra klagenemnda. 

d)      Refereres årsberetning fra UTV. 

e)      Behandles budsjettforslag for de neste 2 år. 

f)        Fastsettes kontingent for de neste 2 år. 

g)      Foretas valg. 

h)      Behandles andre saker som er ført opp på sakslisten. 

i)        Behandles saker som ikke står på sakslisten. For vedtak om realitetsbehandling av 

slike saker kreves 2/3 flertall. 
 
 
  

§ 11 

Ekstraordinær generalforsamling innkalles med minst 14 dagers varsel når styret finner det 

nødvendig eller når 1/5 av medlemmene krever det. Ekstraordinær generalforsamling kan bare 

behandle de saker som står på sakslisten. 

  

§ 12 

Forslag til vedtektsendring og eventuell oppløsning av foreningen skal sendes styret innen 6 

uker før generalforsamlingen. 

Vedtektsendringer krever minst 3/4 flertall blant de fremmøtte. 
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§ 13 

I samsvar med NTFs vedtekter § 17, innhenter hovedstyret uttalelse fra lokalforeningen i 

eksklusjonsspørsmål. 

Styrets uttalelse gjøres kjent for medlemmet, som innen 14 dager kan forlange at saken 

behandles på medlemsmøte. 

Det kreves 2/3 flertall blant de fremmøtte for at uttalelsen kan godkjennes. 

  

§ 14 

I tilfelle oppløsning av foreningen skal midlene disponeres etter nærmere bestemmelser, 

fastsatt på siste ordinære generalforsamling. 
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NTTF er en lokalforening med ett hundre og sytten ordinære medlemmer og nitten 

pensjonistmedlemmer, en liten lokalforening men likevel viktig i demokratisk sammenheng. 

Den norske tannlegeforening er stiftet av medlemmene, for medlemmene gjennom demokratiske 

valg både lokalt og sentralt.  

Lokalforeningene velger sine tillitsvalgte som skal representere medlemmene lokalt og i sentrale fora 

som Forum for tillitsvalgte, NTFs Ledermøte og foreningens generalforsamling, Representantskapet.  

Hele organiseringen av Den norske tannlegeforening er bygget på lokallag som bidrar i sitt 

geografiske område både med tillitsvalgtapparatet, klagenemndsfunksjonen, kollegahjelpsordningen 

og ikke minst med å arrangere lokale kurs og møter.  

Dette er et viktig prinsipp og for å kunne ivareta denne funksjonen må lokalforeningen ha et trygt 

økonomisk fundament som kan betale for at de tillitsvalgte kan utøve og utføre sin rolle.  

Et trygt økonomisk fundament bygges gjennom at alle medlemmene betaler sin medlemskontingent.  

Medlemskontingenten skal sikre at lokalforeningen kan bestå og dermed kan fortsette med å tilby 

alle medlemmene faglige og sosiale aktiviteter lokalt, samt at du som medlem av Den norske 

tannlegeforening kan utøve din rett til å være med å bestemme hvilke veivalg Den norske 

tannlegeforening skal ta nå og i fremtiden.  
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NTFs ledermøte 29.-30.11.2018 
 

Opptak til odontologistudium: det vurderes å endre på opptakskravene: senke karakterkrav, etterpå 

intervju eller strengere krav under utdanningen 

Problem: mange odontologistudenter avbryter studiet, et intervju og en opptaksprøve vil kunne 

finne ut om studentene vet at de går til et studium der det er viktig med praktiske og sosiale 

kunnskaper 

Viktig med jevn fordeling mellom menn og kvinner i odontologistudiet med tanke på pasientene, 

pasientene har ofte preferanser om dem vil gå til en mannlig eller kvinnlig tannlege 

Med tanke på at odontologistudiet er det dyreste av alle studier er det veldig uheldig med alle som 

avbryter studiet, da fratar man noen andre som hadde vært mere egnet til den studieplassen 

Kjønnskvotering? Ikke før andelen er under 20% 

Er problemet såpass stort at man skal bruke mange ressurser på å finne de mest egnede studentene? 

Odontologi har omtrent samme dropout som medisin 

 

Revisjon av NTFs vedtekter 
Hvorfor reviderte vedtekter? Tilstrekkelig robust og fleksibelt til å bidra til å holde NTF samlet som 

organisasjon i en tid i endring 

Oversendelsesforslag fra Representantskap 2017 er med i arbeidet 

Vedtektsendringene trer i kraft i januar 2021 

Så langt er lokal-og spesialistforeninger og sentrale NTF-organer blitt spurt i spørreundersøkelse, det 

vil komme enda en spørreundersøkelse i perioden februar-april 2019 

Vurder innkalling til medlemsmøte for å svare på spørsmålene i forbindelse med spørreundersøkelse 

nr 2 

Spørreundersøkelse nr 1 viste at det ikke ønskes sammenslåing av lokalforeningene 

Vedtektene krever at representantskapssaker presenteres på et medlemsmøte 

Majoriteten av lokalforeningene ønsker at NTF overtar utfakturering av kontingent og kurspåmelding 

Man kan masseutsende epost til alle medlemmer i lokalforeningene ved å kopiere en excel-fil 

Per idag er det hjemmel for at man blir strøket som medlem i NTF hvis lokalforeningskontingent ikke 

blir betalt 

Legeforeningen har en regel som sier at lokalforeningskontingent ikke får overstige 10% av 

hovedforeningskontingent; alle lokalforeninger i NTF ligger innenfor denne bestemmelsen 

Et privat lokalt styremedlem bør ha spesielt ansvar for forretnings-og næringsdrift 
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Ulemper ved foreningssammenslåing: Store avstander, vanskeligere å arrangere felles 

medlemsmøter, mindre eierskap/ tilhørighet til foreningen, administrativ merarbeid for styret 

Fordeler ved foreningssammenslåing: bedre økonomi, lettere å gjennomføre kurs, lettere å 

rekruttere nye tillitsvalgte, samordning med UTF i fylket 

 

Fremtidens tannhelsetjeneste 
Økt offentlig støtte til tannbehandling vil resultere i mere kontroll 

Helsebyråkrater og politikere diskuterer å få over kjeveortopedi til offentlige klinikker 

 

Resultater spørreundersøkelse: 

Mestparten mener at økonomisk svakerestilte pasienter skal få eget innslagspunkt i Helfo-ordningen 

Mestparten mener at økt kjededannelse vil føre til dårligere tilbud til pasientene og dårligere vilkår 

for tannlegene 

Mestparten er bekymret over at det blir for mange tannleger i fremtiden 

Det er blitt mindre karies, men man må ikke glemme at det ikke bare er karies vi behandler 

Mestparten er bekymret over kjønnsfordelingen i tannlegeutdanningen 

Mestparten mener at det bør innføres opptaksprøver til grunnutdanningen 

Viktig å holde prisene oppdatert på hvakostertannlegen.no; lovpålagt! Prisene på denne portalen er 

eneste grunnlag myndighetene har å forholde seg til 

Det er bare 3% av pasientene som er interesserte i portalen, men det er viktig å vite at myndighetene 

er veldig opptatt av portalen 

Viktig med diagnose og vurdering; 50% av tilbakebetalingskrav fra Helfo kommer av at tannlegen ikke 

skrev en diagnose 

 

Politikk: KrF er opptatt av sosial ulikhet og vil kunne være en bidragsyter for å hjelpe sårbare grupper. 

KrF stemte for rødgrønt tannhelseforslag som går på styrking av forebyggende arbeid, hjelpe dem 

som trenger det mest og forenkling av refusjonsordningen; NTF fornøyd med dette 

Deler av Helfo-budsjett går til kompetansesentrene 

Høyre vil ha en fast prisfastsetting på kjeveortopedi 

Det er dyrt å drive tannlegekontor, en offentliggjøring av hele tannhelsetjenesten vil være veldig dyr 

LO arbeider for en tannhelsereform, som går på å minimere egenandel for helse- og 

tannhelsetjenester 

NTF skal ikke oppfattes som bremsekloss men arbeide for pasienten, ha en sosial profil og ha klare 

tanker om hvordan pengene skal brukes basert på faglighet. 

http://hvakostertannlegen.no/
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NTF jobber per tide med styrking av trygdesystemet: diagnosebasert: sammensatte lidelser? Svak 

økonomi?, medfødte lidelser, kreftpasienter, kreft-overlevere: 40% av kreftoverlevere opplever store 

problemer med tannhelse. 

Stor forskjell i ventetid mellom fylkene til pasient får hjelp på TOO-senter; meget uheldig med lang 

ventetid hos de aller svakeste pasientgruppene 

Innspill fra plenum: en privat tannlege får ingen tilskudd fra staten for å starte tannlegekontor, da blir 

det feil at det offentlige skal regulere prisen; skal det være prisregulering da må en privat tannlege 

også få offentlig driftstilskudd 

Kommer det en prisfastsettelse så må prisene justeres jevnlig etterpå; det ble ikke gjort i 1995, da ble 

det fri prisfastsettelse etterpå; problemet da var at det offentlige den gangen bare var opptatt av 

tannlegens inntekter men ikke utgifter 

Tillitsproblem mellom myndigheter, tannleger og pasienter? 

Hvem er de som trenger det mest? Stort behandlingsbehov, dårlig økonomi 

Det er mulig at det går mot en ordning der flere Helfo-pasienter må oppsøke DOT for å få refusjon 

NTF må først og fremst være opptatt av det som er faglig riktig! 

 

Referent Niklas Angelus 
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