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Kjære medlemmer, 

 

På årets Representantskap ble det vedtatt et prinsipp-program, der etikk og faglighet er 

grunnpilarene i vårt daglige virke. Programmet er gjengitt i Representantskapsheftet, dette er 

anbefalt lesestoff, NTF har brukt mye tid på å utarbeide dette. 

Det minnes i den forbindelse om NTFs TANK- kurs om etikk og de 4 etiske grunnprinsipper 

veldedighetsprinsippet, ikke skade-prinsippet, autonomiprinsippet og rettferdighetsprinsippet. 

På årets Representantskap ble NTFs reviderte vedtekter vedtatt, arbeidsprogram og 

policydokumenter behandlet og vedtatt. Jeg tenker at dette gjelder jo ikke bare for tillitsvalgte, men 

for ALLE MEDLEMMER i NTF. Vi alle bør kjenne til disse dokumenter.  

På årets generalforsamling i NTTF på Stiklestad presenterte direktør i TkMidt Patrik Cetrelli 

kompetansesenteret i Trondheim. En ting jeg spesielt husker på var at det er innvilget mindre midler 

til behandling av TOO-pasienter enn det var til innslagspunkt 14. Dette er uheldig, vi mener at disse 

er pasienter som trenger offentlig støtte aller mest siden de som regel sliter med mye mere enn bare 

tenner.  

Og så har det vært veldig mye debatt rundt fjerning av grupper som skal få refusjon til nødvendig 

kjeveortopedisk behandling. Årets Representantskap ble avsluttet med informasjon om NTFs dialog 

med Helfo rundt en praksis som NTF mener er uheldig. I korte trekk reageres det spesielt på at Helfo 

tilsynelatende ikke lenger går etter reaksjonspyramiden når dem er uenig med tannlegen.  

På årets landsmøte var miljøvern hovedtema; bra! På tide! Jeg tenker at blant det viktigste er å 

unngå sløsning. Et annet godt motto er ‘reduce, reuse, recycle’. Jeg vil gjerne tilføye ‘replace’. Det ser 

jo ut som at det er umulig for leverandørene å kutte ut all emballasje. Men det går kanskje an å 

erstatte plastikkemballasje med papiremballasje? 

På årets generalforsamling i NTTF ble det foreslått at flere enn bare de tre valgte delegatene skal få 

muligheten til å delta på NTFs Representantskapsmøte. Det kom ingen respons på utsendt epost til 

alle medlemmer, men vi kommer gjenta tilbudet ved neste generalforsamling. Representantskapet er 

en unik mulighet til å se hvordan NTF jobber og en mulighet til å kunne påvirke NTFs beslutninger. I 

tillegg er det naturlige begrensninger for hvor lenge dagens delegater kommer kunne representere 

lokalforeningen, en gang kommer også vi oppnå pensjonsalder. Og da er det uheldig hvis det ikke 

kommer noen nye representanter etter. 

På årets Representantskap ble det vedtatt toårs-intervaller istedenfor femårs-intervaller i forbindelse 

med OEU. Dette for å tidligere fange opp de medlemmer som aldri/ sjelden går på kurs. Vi får se hva 

fremtiden bringer. 

Nord Trøndelag TF gratulerer sittende president Camilla Hansen Steinum med gjenvalg som 

president i NTF, visepresident ble Heming Olsen-Bergem; hjertelige gratulasjoner til Camilla og 

Heming. Nord-Trøndelag er representert med et sentralt verv, undertegnede er valgt som medlem i 

NTFs kontrollkomite og takker for tilliten. 

God jul og godt nytt år når den tiden kommer 

 

Niklas Angelus, leder i Nord Trøndelag TF 
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Referat fra generalforsamling i Nord-Trøndelag tannlegeforening 18.10.2019  

Scandic Stiklestad 

23 deltakere (24 ved møtets slutt) 

1) Dagsorden. Godkjent uten anmerkninger 

2) Innkalling. Godkjent uten anmerkninger 

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

Summerfield Myhre til referent. 

Kyrre Aas Hustad og Ida Brenne Lundh ble foreslått til å underskive protokollen. 

Ingen øvrige forslag. 

4) Godkjenning av regnskap 01.01.2018-31.12.2018.  

Regnskapet ble oppsummert ut fra det som har vært publisert i ”Speilet” med et 

driftsresultat på – 7280 kr. 

Underskuddet i 2018 kan skyldes færre deltakere på årsmøtet i 2018 samt manglende 

innbetalte kontingenter.  

NTTF har sendt følgende oversendelsesforslag: Ikke betalt kontingent til lokalforening 

tilsvarer ikke betalt kontingent til NTF og kan gi samme følger som ikke betalt kontingent til 

NTF eks. utmeldelse av foreningen. 

Kommentar til regnskap: Kursdeltakelse på NTTFs kurs ser ut til å være viktig for foreningens 

økonomi. I år var det færre utstillere på generalforsamling enn ved årsmøtekurs i fjor. Å 

besøke utstillere/ stand kan gjøre det mer attraktivt for utstillerne å delta på for eksempel 

årsmøtekurs. Godkjent ut fra foreliggende opplysninger. 

5) Budsjett for 2019. Der er budsjettert med et resultat på 6495 kr. Dersom det er muligheter 

for det vil en forsøke å modernisere/ digitalisere NTTFs logo 

6) Årsberetninger: Styrets årsberetning er gjengitt i Speilet og ble ikke ytterligere gjennomgått 

på nytt. Kurskomiteens årsberetning er også gjengitt i Speilet. 

- Klagenemnda kunne informere om én behandlet sak. Det har vært få behandlete saker 

hos klagenemnda grunnet NPE. 

7) Valg:  

Organisasjonsfondet ble ikke lagt ned ved forrige generalforsamling, men redusert. Det er 

derfor valgt inn medlemmer til organisasjonsfondet.  

Fortsatt er Wenche Stavvik (NTF sentralt) kasserer. Sentralt arbeides det med en kasserer-

ordning for lokalforeninger. 

Marcos Friedl har gått ut av valgkomiteen, nytt valg av valgkomiteen blir neste år. 

Valgkomiteens innstilling ble vedtatt. 

Leder Niklas Angelus OK 

Kasserer NTF OK 

Sekretær Hanna Summerfield Myhre OK 

UTV-medlem Stein Tessem Oppnevnt av tannleger i DOT 

UTV-medlem  Oppnevnt av tannleger i DOT 

Valgnemnd Bjørnar Hafell Velges 2020 

Valgnemnd Sandra Pedanou Velges 2020 

Valgnemnd For tiden ubesatt Velges 2020 
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Organisasjonsfondet Anne Marie Veie Sandvik OK 

Organisasjonsfondet William Kristiansen OK 

Organisasjonsfondet Anne Lise Galtvik OK 

Organisasjonsfondet Kirsti Årøen Lein OK 

Vara org. Fond Endre Romstad OK 

Vara org. fond Frank Bilstad OK 

Revisor Joakim Breistrand OK 

Revisor Bjørn Kvaran OK 

Kollegahjelp Utpekes av styret OK 

Kollegahjelp Utpekes av styret OK 

Klagenemnd Stein Tessem OK 

Klagenemnd Anette Opland Hals OK 

Klagenemnd Marit Nielsen Jessen OK 

Vara klagenemnd Tor Eriksen OK 

Vara klagenemnd Elisabeth Sæther OK 

Kursnemnd Greger Fostad OK 

Kursnemnd Ida Brenne Lundh OK 

Kursnemnd Kyrre Aas Hustad OK 

Nettredaktør: Niklas har tatt seg av Speilet. Kyrre styrer facebook-gruppen. 

 

8) Valg av utsendinger til NTFs Representantskapsmøte 2019. Niklas Angelus, Stein Tessem og 

Hanna Summerfield Myhre ble valgt. Det ble foreslått at NTTF ev. kan sende øvrige 

medlemmer til Representantskapsmøte (uten at disse vil være tale- eller stemmeberettiget) 

for opplæring. 

9) Presentasjon av representantskapssaker ved NTFs hovedstyrerepresentant Ralf Husebø. 

Han informerte blant annet om revisjon av vedtekter, forandringer ved obligatorisk 

etterutdanning, arbeidsprogram, policydokumenter og prinsipprogram. 

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

11) Eventuelt 

- Erfaringer med den nye vaktordningen: Generelt synes medlemmene at vaktdistriktet er 

stort og at inndelingen var bedre før. Det er fortsatt stor forskjell i antall pasienter pr. 

vakt. Dette er uforutsigbart. Det har ikke kommet mange tilbakemeldinger fra pasienter 

angående lang kjørevei, men noen tilbakemeldinger angående åpningstiden. Det har 

også kommet tilbakemelding fra enkelte legevakter om at de synes åpningstidene til 

vakten er kort. 

- Vedtektsendring: Paragraf 7 ”Styreperioden er 2 år. Regnskapet avsluttes 30/09 det året 

det er generalforsamling.” er vedtatt endret til ”Styreperioden er 2 år. Regnskapet 

avsluttes 31/12 og godkjennes på årsmøtet. Generalforsamling avholdes hvert annet år.” 

- NAV ønsker å opprette kurs for å utdanne flere autoriserte tannhelsesekretærer. NAV 

har vært i kontakt med NTTF. Her er det spørsmål om hvor mange klinikker som er villige 

til å ha sekretærer i opplæring. Det er også aktuelt for våre medlemmer å ev. bidra i et 

panel for å intervjue potensielle søkere. Her bør vi ha en mal. 

Hanna Summerfield Myhre, 

Referent 
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ÅRSRAPPORT for perioden 2016 – 2019  (10/2015 – 10/2019) 

for 

KLAGENEMNDA I Nord-Trøndelag Tannlegeforening 

 

Klagenemnda i NTTF har bestått av:  

 Stein Tessem  - leder (Steinkjer Tannklinikk) 

 Anette Opland Hals (Namsos Tannklinikk) 

 Marit Nilsen Jessen (Levanger Tannklinikk) 

 

Klagenemnda ble valgt på Årsmøtet i NTTF i oktober 2015 og gjenvalgt på Årsmøtet i 2017 (+ 2019). 

 

 

   Antall Antall Antall Antall 

Hva klagene gjaldt  (sett kryss)   2016 2017 2018 2019 

       

Konserverende behandling      

Endodonti x  1 2  
Periodonti      

Krone/bro x    1 

Implantatbehandling x   1  
Protese      
Kirurgi x  1 (1)  
Kjeveortopedisk behandling      

Annet  (Oppgi hva !) * x  2 1  
 

*Annet 2017 =  ??? (Psykisk syk pasient)  / Dekning av akuttbehandling / Parestesi/parese 

*Annet 2018 =   Blødningsproblem (etter kirurgi) 

 

Type henvendelse: 

       

- Skriftlige klager (brev) : 3  

- Mail/e-post   : 5 

- Telefonhenvendelser (kun) : 1 

- Personlige henvendelser : 0 
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   2016 2017 2018 2019 
Antall ferdigbehandlede saker:        -           1                3                1               

 

 

 

Avsluttede saker (i perioden): 

Antall saker avgjort i klagerens favør:   1 ** 

Antall saker avgjort i tannlegens favør:   3 

Antall saker avgjort i minnelighet eller gjennom råd: 2 

Antall saker avvist da de er utenfor nemndas mandat: 3 

 

Antall tannleger med to eller flere klagesaker i løpet av perioden:     --- 

 

Merknader: 

**  Saken er ikke oppgjort ennå, da tannlegen ikke har rettet seg etter klagenemndas vedtak. 

 

 

For Klagenemnda i Nord-Trøndelag Tannlegeforening 

 

……………………………….. 

Stein Tessem (leder) – sign. 

 

 

P.S.  Beklager at denne rapporten ikke forelå til Årsmøtet i NTTF 2019. 
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Innestående i bank pr. 13.09.2017 
Gebyrer 
 

kr 103 235,41 
kr 0,00 

 

Regnskap for Organisasjonsfondet i NTTF 
for tidsrommet 13.sept 2017 - 29.okt 2019 

 

 

 

 

 

kr 0,00 

kr 0,00 

  kr 620,35  

kr 103 855,76 kr 0,00 

Balanse kr 103 855,76 

 

kr 103 855,76 kr 103 855,76 
 

 

Innestående i bank pr 29.10.2019 kr 103 855,76 

 

 

 

Kommentar: det viser seg at det ble ført en feil i regnskapet fra 2013-2015 som her hengt ved. 
Dette grunnet feilføring av utgifter til støtte av kurs.Innestående beløp i bank per 13.09.2017 stemte 
derfor ikke ved forrige regnskap og er nå korrigert. 
Årets oppsparte renter utbetales ved årets slutt og er derfor ikke medregnet. 

 

Det ble besluttet å la pengene i fondet stå i ro etter forrige generalforsamling. Det er tatt kontakt med 
bank for å forsøke å få en bedre rente, men fikk blankt avslag 
da vi ikke har et total-kundeforhold gjennom organisasjonsfondet. Var heller ikke mulig å låse belølp med 
fastrente som var høyere. 

 

Levanger 30.10.2019 

 

 

William Kristiansen 

 

 

Overføring til NTTF 2018 
Overføring til NTTF 2019 
Renter 2017-2019 
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Årsberetning Kursnemda NTTF 2019 

Medlemmer i kursnemda: 

Kyrre Aas Hustad 

Greger Fostad Ida 

Brenne Lundh 

Styrets arbeid 

Styremøter 

Det er avholdt ett styremøte i år hvor tre saker er behandlet. 

Tre kurs ble planlagt og startet arbeidet med: Røntgenkurs i vår med Mats Säll, 

Årsmøtekurset på Stiklestad høsten 2019 og TSEkurs vinter 2020. 

På styremøtet ble det fastsatt dato og lokale for kurs, og ønsket tema. 

Det ble besluttet å lage en felles kanal på Facebook for å reklamere for kurs i distriktet. Dette er en 

lukket gruppe. 

I tiden etter møtet har vi jobbet med å finne kursholdere. 

I tillegg til fastsatt styremøte har vi mye kommunikasjon på felles arbeidsplass eller gjennom 

mailutveksling. 

Aktivitet 

22. mai ble det avhold kveldskurs med oral radiolog Mats Säll fra TkMidt ved Hunt 

forskningssenter på Levanger 

Der var 19 deltagere. Responsen i etterkant var positiv 

 

18. - 19. okt avholdes årsmøtekurset på Stiklestad hotell 

Heldagskurs i periodontitt med Anders Verket på fredag, og formiddagskurs med Frode 

Staxrud fra NIOM på lørdag. 

I tillegg vil det bli holdt årsmøte på fredag 

Pr.dd er det 30 på påmeldte deltagere. 

Vinter 2020 vil det arrangeres TSE-kurs på Steinkjer, Quality Hotell. 

 

 

For kursnemda 

v/ Ida Brenne Lundh 

01.10.2019 
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Linjenr. 

 

 
Budsjettanslag 
NTTF 2019 NS 

 

Budsjett 
2016 

 

Regnskap 
2016 

 

Budsjett 
2017 

 

Regnskap 
2017 

 

Budsjett 
2018 

 

Regnskap 
2018 

 

Budsjett 
2019 

Regnskap 
per 

3. 
kvart
al 
2019 

 

 
Anslag 
2019 

1 Inntekter          

2 Medlemskontigent 77 000 91 000 80 000 90 100 90 000 88 000 106 800 95 300 95 500 

3 Viderefakturering 
overnatting hotell 

     7 500    

4 Kurs- og konferanse 
inntekter 

220 000 184 300 120 000 93 925 231 000 44 000 80 000 63 350 85 000 

5 Fremleie inntekter 
utstiller 

 22 600    42 000 45 000 12 000 45 000 

6 Bidrag 1 600 1 093 1 000       

7 Sum salgsinntekter 298 600 298 993 201 000 184 025 321 000 181 500 231 800 170 650 225 500 

8 Lønns-, 
personalkostnader 
og godtgjørelser 
tillitsvalgte 

         

9 Honorarer 30 000 80 004 30 000 41 976 35 000 37 452 40 000  40 000 

10 Godtgjørelse 
tillitsvalgte 

30 000 30 249 30 000  30 000 38 752 40 000 19 376 40 000 

11 Arbeidsgiveravgift 6 000 4 080 3 100 2 141 3 300 3 886 4 000 988 3 886 

12 Personalkostnader 
inkl hon. og godtgj. 

66 000 114 333 63 100 44 117 68 300 80 090 84 000 20 364 83 886 

13 Driftskostnader          

14 Juridisk/økonomisk 
konsulentbistand 

      23 180 17 065 21 810 

15 Andre fremmed 
tjenester 

     34 799 35 000 5 000 40 000 

16 Lisenser og leasing, 
programmer og 
utstyr 

2 500 2 460 2 500 2 498 2 600 2 535 2 650 2 677 2 700 

17 Kontorrekvista 
/aviser/tidsskrifter 

     800    

18 Kurs/ 
møter/kongresser 

200 000 205 212 105 000 69 433 220 000 33 945 44 000 1 810 44 000 

19 Elektronisk 
kommunikasjon og 
porto 

   2 260 2 800     

20 Reise/ diett      9 019 9 500  9 500 

21 Hotell      13 550 15 000  15 000 

22 Informasjon, 
markedsføring og 
sosiale 
arrangementer 

     9 540 10 000  10 000 

23 Kontingenter , Norsk 
Tannvern, 
Akademikerne, 
Fagpressen, HSH, FDI 

750 250  250  250 250 250 250 

24 Bidrag og gaver 1 000  1 250 1 500 1 250 1 128 1 200   

25 Diverse kostnader 100 217 150 62 150 524 525 2 753 3 000 

26 Tap på fordringer      2 600   7 400 

27 Andre 
driftskostnader 

204 350 208 139 108 900 76 003 226 800 108 690 141 305 29 555 153 660 

28 Totale 
driftskostnader 

270 350 322 472 172 000 120 120 295 100 188 780 225 305 49 919 237 546 

29 Driftsresultat 28 250 -23 479 29 000 63 905 25 900 -7 280 6 495 120 731 -12 046 

30 Finans          

31 Finansinntekter 100 203 200 232 200 32    

32 Finanskostnader        218  

33 Finansresultat 100 203 200 232 200 32 0 -218 0 

34 Ordinært resultat 28 350 -23 276 29 200 64 137 26 100 -7 248 6 495 120 513 -12 046 
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Klagenemdene har sin viktige funksjon ved først og fremst å bidra til å forebygge og løse konflikter 
mellom pasienter og våre medlemmer. Det er altså et konfliktforebyggende organ. Se formålet: 
  

§ 1 Formål 
Klagenemndenes formål er å bidra til å forebygge og løse konflikter mellom pasienter og tannleger som er 
medlemmer av Den norske tannlegeforening (NTF). 

Klagenemndene er ment å være et konfliktforebyggende organ som skal gi informasjon om tannbehandling til 
publikum og bidra i dialogen mellom behandlende tannlege og pasient. 

  

NPE er en statlig etat som behandler erstatningskrav fra pasienter som mener at de har fått en skade 
etter behandlingssvikt i helsetjenesten. 
  
De to ordningene er derfor helt ulike og har ingen sammenheng med hverandre. Det er jo også slik at 
klagenemndene kun behandler saker som ikke overstiger NPEs minste grense som for tiden er 
10000,- 
  
Vi mener at dette er en klok løsning. 
  
NTF har ingen myndighet til å bestemme at alle klagesaker først skal behandles hos den lokale 
klagenemden og heller ingen myndighet til å avgjøre hvilke saker som skal behandles av NPE. 
  
Når det er sagt er NTF selvfølgelig meget opptatt av at NPE-ordningen skal fungere så godt som 
mulig. Derfor har vi jevnlige dialogmøter med NPE hvor vi kommer med innspill. Det har også akkurat 
vært en høring ute som går på endringer i ordningen og her har vi hatt dialog med Legeforeningen og 
Psykologforeningen før vi sendte inn vårt høringssvar, nettopp for å samordne innspill og stå 
sterkere. 
  

http://www.tannlegeforeningen.no/Viewfile.aspx?id=8564 

  
Håper dette var oppklarende. 

  
  
Med vennlig hilsen 
  
Camilla Hansen Steinum 
President NTF 
  
 

 

 

 

 

http://www.tannlegeforeningen.no/Viewfile.aspx?id=8564
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 14.11.2019 

Tannlege og spesialist i Oral protetikk Marianne Brøndum Vangsnes starter opp på 

Kompetansesenteret Tannhelse Midt (TkMidt) fra 

årsskiftet. Vi er meget fornøyde med å ha 

rekruttert en god og erfaren spesialist i Oral 

protetikk til Midt-Norge sier leder Patrik Cetrelli til 

Kontaktpunktet. Marianne kommer fra TkSør der 

hun har arbeidet som protetikker siden 2015. Ved 

TkSør har hun bidratt inn i det tverrfaglige 

arbeidet rundt de vanskeligste pasientkasusene. 

Det er en oppgave hun vil fortsette med ved 

TkMidt, der spesialistene har tverrfaglige møter 

hver uke. Ved TkMidt tar Marianne imot 

henvisninger, gir råd og veiledning. Hun holder 

kurs og tar imot de som ønsker å hospitere 

innenfor faget. 

Marianne Brøndum Vangsnes  

• Utdannet tannlege 1999, UIO 
• Jobbet i privat praksis på Torshov, Oslo fra 1999-2015, 16 år 
• Instruktørtannlege UIO 2006-2015 
• Utdannet spesialist i Oral protetikk 2015, UIO 
• Ansatt som protetikker 100% ved TKS 2015-2019, 4,5 år 
• Interdisiplinær ekspertgruppe TKS 2016-2019, 4 år 
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Representantskap 2019 
 

Aktuelle saker: Camilla Steinum informerer om at NTF ser positivt på hvakostertannlegen.no, men at 

portalen har vesentlige mangler 

NTF 135 år i år 

 

Revisjon vedtekter; lokalforeningene representeres i ettertid med 1 medlem per hvert 150. medlem; 

dette betyr at i ettertid representeres Nord Trøndelag TF med 2 medlemmer isteden for 3 

Det er allikevel mulighet for å sende frivillige observatører 

 

Studenter kan opptas i lokalforening som assosiert medlem 

 

Ny OEU-ordning med blant annet toårsintervaller isteden for femårsintervaller og kun NTF-godkjente 

kurs ble vedtatt 

 

En delegat stilte spørsmål ved Helfos praksis ved kontroll om å gå bort fra den opprinnelige 

reaksjonspyramiden til å gå direkte til maksimal straff i toppen av pyramiden. Vedkommende foreslo 

at NTF reforhandler direkteoppgjørsavtalen med Helfo. 

Finansiering skal følge pasient og ikke institusjon. 

 

I år er det siste gang at implantatprotetikk-kurset med Helfo-refusjon gjennomføres i Bergen; mest 

sannsynlig vil det bli videreført i Oslo 

 

Samhandling: elektronisk samhandling fungerer per idag bare i Akershus, men ikke i resten av landet; 

NTF ønsker snarest mulig avklaring hos de ansvarlige slik at elektronisk samhandling fungerer i hele 

landet 

 

For Nord Trøndelag TF deltok Hanna Summerfield Myre, Stein Tessem og Niklas Angelus 

 

P S Det kan nevnes at en av oss delegater ikke kom hjem før kl 04.30  på morgenen etter 

Representantskapsmøtet, dette grunnet snøvær som påvirket flytrafikken; alt for NTTF       

 

Referent Niklas Angelus 

http://hvakostertannlegen.no/
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NTTFs delegater Niklas Angelus, Stein Tessem, Hanna Summerfield Myre 

Visepresident Heming Olsen Bergem og president Camilla Hansen Steinum 


