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•	Komfort for pasient og behandler

•	God arbeidsflyt, alt innen rekkevidde

•	Raskere rutiner gir raskere pasientflyt, integrerte løsninger for optimal hygienekontroll

•	En investering for fremtiden som innfrir økende krav

NY!

Plandent AS | Postboks 6082 Etterstad, 0601 Oslo 
Tlf 22 07 27 27 | www.plandent.no | utstyrsavdelingen@plandent.no

Planmeca Compact™ i5 
Designet for å vare, bygget for å prestere
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Kjære kolleger

Da er nok et unntaksår tilbakelagt og Korona, Covid, av-
stand og restriksjoner har nesten blitt den nye normalen.

Godt da å kunne presentere noe så tradisjonsrikt som 
den 73. utgaven av ØTFs årbok. En tradisjonsbærer i 
vår forening, men samtidig med evne til fornyelse og 
utvikling. Noe som kommer tydelig frem når man sammenligner årets årbok 
med en 30-40 år gammel utgave. Alle de faste postene som innkalling, referat, 
årsberetning og regnskap er fremdeles med, men med årene har formen blitt litt 
ledigere og mer farverik, både i konkret og overført betydning. Forhåpentligvis 
bidrar dette til at årbøkene kan være til både nytte og hygge.

Apropos tradisjon, enkelte røster vil nok hevde at en papirbasert og svært så 
analog årbok er litt gammeldags i vår digitale tidsalder. Slik jeg ser det er papir-
formatet i seg selv en viktig del av tradisjonen som vil forsvinne ved en digital 
versjon. I tillegg er jeg redd at en digital årbok vil drukne i den enorme informa 
sjonsstrømmen på nett. Og etter selv å ha brukt relativt lang tid på å logge, søke 
og klikke meg frem til våre vedtekter på NTFs nettsider er jeg heller ikke over-
bevist om at nettbasert er lettere og raskere tilgjenelig enn papirbasert.

For at årboken også i fremtiden skal inneholde stoff som er interessant for leserne 
(og unngå at redaktøren også neste år fyller spaltene med egne interesser og ak-
tiviteter) ønsker vi oss tips og forslag til innhold fra medlemmene. Har du selv 
noe du brenner for eller kjenner en kollega med en hobby eller fritidsaktivitet så 
send et tips til: einaska@online.no.

En stor takk til Hilde og Marita for helhjertet innsats med årets utgave. Uten dere 
ingen årbok! Også tusen takk til Astrid som gikk ut av redaksjonen i fjor etter to 
utgavers grundige og nøyaktige innsats.

Hilde, den nybakte og lett desperate redaktørens reddende engel våren 2019 har 
også gitt beskjed om at hun forlater redaksjonen nå, men har lovet å ta et kon-
sulentoppdrag med medlemslistene også i fremtiden. En stor takk til deg for 
entusiastisk og inspirerende innsats!

En takk også til våre annonsører som trofast støtter oss!

       Einar Skar                    Marita Gjengstø Hunderi                      Hilde Aas
ansvarlig redaktør                   redaksjonsmedlem                    redaksjonsmedlem

Redaksjonelt:
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Ett servicesenter -  
ett telefonnummer!
ENKLERE - SIKRERE - ALLTID SVAR

RING: 38 27 88 88
Vi vil at du som kunde skal få den beste  
oppfølging, fra du løfter av røret -  
til jobben er ferdig utført.

Kontakt derfor vårt servicesenter, som  
straks vil aktivere oppdraget ditt.

Riffat, Åse og Jorunn

Velkommen  
til våre nyhetsmail!

facebook.com/dentalnet.no

Vårt ønske er at enhver kontakt  
med Dental Sør skal oppleves  
som en reise på 1. klasse!

Dental Sør AS - Postboks 901, Saltverket 6 - 4509 Mandal - Tlf. 38 27 88 88 - post@dentalnet.no - www.dentalnet.no

ISO 9001:2015

SYSTEMSERTIFISERT  

Gå hit og meld deg på: 

www.dentalnet.no/aktuelt/

VINN! 
 
20. juni og 20. desember trekker vi en vinner 
av en iPad mini blant alle som har meldt seg 
på våre nyhetsmail foregående periode!

BLI OPPDATERT!
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Kjære kollega!
Høsten er snart over oss, og nok et annerledes 
foreningsår er over.

Året har vært preget av mye usikkerhet og frustrasjon 
over smittesituasjon, smittevern og vaksinering. Det 
ble fort veldig tydelig for oss hvor ulikt de enkelte 
kommuner prioriterte oss tannleger i vaksinekøen. 
Mange mailer har blitt sendt, og mange har følt seg 
urettferdig behandlet. 

En annen ting som ble veldig tydelig i denne sammenhengen, var mangelen på et 
register over tannleger og tannhelsepersonell i de enkelte kommunene. I Østfold 
er byene relativt oversiktlige, slik at vi har kunnet hjelpe til med dette. Men det 
burde vært et eget register som gjorde at vi slapp å ringe rundt på klinikkene for å 
spørre om hvem som jobbet der. 

Jeg må gi ros til alle oss tannleger som har gått på jobb hver dag, og jobbet 
med rekordsmitte, visir og frakker, og manglende vaksine i hele vår. Og så 
vidt jeg vet har det gått bra.

Vi er veldig gode på smittevern dere!!!

Det har ikke vært mye sosial aktivitet dette året. Vi fikk sluttført TSE med et nød-
skrik i fjor høst, og måtte avlyse 125- års jubileet og generalforsamlingen. Men vi 
fikk til et webinar i februar som var svært vellykket, sett ut ifra antall deltakere. Så 
dette er kanskje noe som har kommet for å bli? Det er veldig lett å sette seg ned 
hjemme en kveld og være med på kurs.

Men et av formålene til ØTF er å fremme det kollegiale samholdet. Det er viktig 
å møtes for å diskutere fag, være sosiale og bli kjent med hverandre. Dette er ikke 
bare hyggelig, men kan også bidra til at vi kan samarbeide på tvers av klinikker, 
hjelpe hverandre, og kanskje føre til mindre konflikter. Så jeg vil absolutt slå et 
slag for å komme på kurs både i NTFs og ØTFs regi. Så skal vi prøve å arrangere 
kurs dere har lyst til å delta på.

Til sist vil jeg takke alle som har hatt verv i ØTF dette året. Uten dere har vi  ikke 
noe ØTF. Vi har et flott styre som gjør en fin jobb med å organisere kurs og ar-
beide med den vanlige driften av ØTF. Årbok-komiteen har gjort en stor og mang-
foldig jobb, resultatet sitter dere med i hånden. Klagenemnda og kollegahjelpen 
gjør også en viktig jobb. Og valgkomiteen, en stor takk til dere også.

Anne-Sophie Indrevær, Leder ØTF
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Innkalling
Det innkalles herved til generalforsamling i Østfold Tannlegeforening.

Fredag 29. oktober 2021 kl. 17.30 på Festiviteten i Sarpsborg.

Til behandling foreligger:

 1.  Valg av ordstyrer

 2.  Referat fra generalforsamling 2020

 3.  Årsberetning 2020-2021

 4.  Regnskap 2020, foreløpig regnskap 2021. Budsjett og kontingentforslag.

 5.  Valg av styre og andre tillitsvalgte

 6.  Representantsaker v/president Camilla Hansen Steinum

 7.  Valg av representanter til NTFs representantskap

 8.  Eventuelt

Møtet avsluttes med generalforsamlingsmiddag.

VEL MØTT !

Går du glipp av +nyhetene fra 
Dental-Direct? Og de andre til-
budene? Og de gratis webinarer? 
Og mye annet….?

Kom igjen å registrer deg for 
våre månedlige nyhetsbrev!
Gå inn på dental-direct.plus

- så ser du hva jeg mener
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Østfold Tannlegeforenings styre 2021:

Kasserer:
Runa Morger
Glomma tannklinikk, Glemmengata 8, 1608 Fredrikstad

2013 Cand odont, Phillips Universität  Marburg, Tyskland
2014-2015 Assistenttannlege, Tannkontoret, Sarpsborg
2015- Tannlege, Glomma Tannklinikk, Fredrikstad
2016- Kasserer ØTF

Nestleder:
Malin Ludvigsen 
Skogveien 8, 1890 Rakkestad
 
2014 Master i Odontologi UiO
2014-2020 Sarpsborg Tannklinikk 
2015-2017 Valgkomite ØTF
2018-  Styremedlem ØTF med ansvar for tannlegevakten
2019-  Statens barnehus
2020- Assistenttannlege, Tannlege Igland, Rakkestad

Leder: 
Anne-Sophie Indrevær
Tannlegene Indrevær AS, Torgt. 12 Sarpsborg. 

1990-1993: Leder av studentutvalget på Odontologen i Bergen
1993 Cand. Odont UiBa
1993-1996 Assistenttannlege i Florø
1996-  Tannlege og praksiseier Tannlegene Indrevær
2008-2018 Leder av Sarpsborg Tannlegeklubb
2016-1017 Revisor ØTF
2018- Leder av Østfold Tannlegeforening

Sekretær:
Agnes Rutherford

2015 Master i odontologi, Poznan University of
  Medical Sciensis, Polen
2015-2018 Assistenttannlege, Tannlegene i Vektergaarden, Fredrikstad
2018-2019 Tannlege, Fredrikstad Tannklinikk Avd. Borge
2020 Master i folkehelsevitenskap NMBU
2020 - Assistenttannlege, Tannkontoret, Sarpsborg
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Styremedlem og UTV-representant:
Syed Mansour Hosseini
Mysen tannklinikk, Gymnasveien 2, 1850 Mysen
 
1993 Cand.Odont  UIO
1993-2006 DOT i Oppland
2006-2019 DOT i  Østfold
2019 Styremedlem, leder UTV

Styremedlem/nettredaktør:
Gina Auensen

2009 Årsstudiet i psykologi, NTNU, Trondheim
2014 Faculty of Medicine & Dentistry,
  Pomeranian Medical University, Poland
2014-2015 Privatpraktiserende tannlege ved Storbyen tannklinikk,
  Sarpsborg
2015-2018 Tannlege, Fredrikstad Tannklinikk, Østfold Fylkeskommune
2018- Privatpraktiserende tannlege ved Tannkontoret, Sarpsborg

Styremedlem/kurskontakt: 
Marit Emanuelsen Selju
Tannverket Moss AS, Storgata 41, 1531 Moss

2011-2013 Styremedlem Odontologforeningen Oslo
2011-2012 Styremedlem Odontologisk studentutvalg
2014  Master i odontologi 
2014  Tannlege Oppland fylkeskommune, Øyer tannklinikk
2014-2015 Tannlege Østfold fylkeskommune, Mysen og
  Tune tannklinikk
2015-   Assistenttannlege Tannverket Moss AS
2017-    Sekretær ØTF
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S P Ø R  O S S
O MO M  T A N N B L E K I N GT A N N B L E K I N G

V I  H A R  M E R  E N N  3 0  Å R S  E R F A R I N G

W H I T E  D E N T A L  B E A U T Y  N O V O N

White Dental Beauty er den nyeste 
generasjon blekemiddel, med en  
helt unik patent, NOVON. 
Denne kjemiske formelen gjør 
blekemiddelet supereffektivt  
og skånsomt.

Velg mellom dag- eller  
nattbleking. 

Telefon 22 76 01 40
bestilling@norskorthoform.no
www.norskorthoform.no

NOD Annonse Helside farger ØTFs årbok 2021.indd   1NOD Annonse Helside farger ØTFs årbok 2021.indd   1 22.06.2021   18:4922.06.2021   18:49
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1913: Arne Christiansen Haug ✞
1922: Frithjof Støp ✞
1927: Peter Gjestvang ✞
1927: Lauritz Haug ✞
1930: Frithjof Christiansen ✞
1935: Ingebret Aas ✞
1940: Karl Aas ✞
1940: Einar Brun ✞
1945: Sigurd Hanssen ✞

1949: Andreas Dahl ✞
1970: Reidar Heede ✞
1975: Simon Collett Dahler ✞
1980: Tore Moe Olsen ✞
1985: Egil Sekkelsten ✞
1999: Asbjørn Bjørnland ✞
1999: Oddvar Sørbye ✞
2016: Bjørn Bamse Mork-Knutsen ✞

Hedrete medlemmer

ØTFs æresmedlemmer:

1955: Andreas Dahl ✞ 
 Simon Collett Dahler ✞ 
 Reidar Heede ✞ 
 
 Tore Moe Olsen ✞
1958: Gunnar Ubberud ✞ 
 Thorleif Amundsen ✞ 
 
1961: Lodvard Hekneby ✞ 
 Egil Sekkelsten ✞ 
1962: Fritz Ottermo ✞ 
1965: Jan Fritzner Jansen ✞ 
 Ole Mysen ✞ 
1968: Roald Larsen ✞ 
1970:  Gunnar Wang-Hansen ✞ 
 Johannes Sponheim ✞ 
1975: Christen Rudjord ✞ 
 Inger Steinnes
1980: Kjell Halvorsen ✞
 Kjell Ragnar Olsen
 Gunnar Aaberg ✞

1985: Håkon Kitterød ✞
 Arvid Hegbom
 Leiv Fløtra ✞
1986: Arne Sollund ✞
1990: Karl Ivar Andersen
 Oddvar Sørbye ✞
 Asbjørn Bjørnland ✞
1995: Ola Andersen
 Per Christensen
 Kai Tore Hammer
 Olav Johansen
2000: Eivind Karlsen
 Bjørn Mork-Knutsen ✞
2005: Ellen Cathrine Mork-Knutsen
 Arne Morvik
2010:  Anne Marte Frestad Andersen
2015:  Camilla Steinum
           Bengt O. Pedersen
           Kirsten Halonen

Dekorert med ØTFs hederstegn:
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ØTF’s generalforsamling (GF) skulle gå av stabelen 5. november 2020 på 
Festiviteten i Sarpsborg. Pga. den pågående Covid-19 Pandemien og en smit-
teoppblomstring ble denne avlyst. Styret besluttet i samråd med jurister i 
NTF å foreta generalforsamlingen via mail.

Alle sakspapirer ble sendt ut i henhold til vedtektene 14 dager før (22.          
oktober). Det ble sendt ut en skrevet versjon av GF (16.11) med forslag til 
tillitsvalgte, til alle medlemmer i ØTF via mail. Denne inneholdt en grundig 
gjennomgang av alle punktene i GF, med utfyllende kommentarer om bl.a. 
vedtektsendringer, regnskap og budsjett. Det ble besluttet å gi alle en uke til å 
komme med kommentarer og innspill. Det kom ikke inn noen innspill innen 
fristen, så da anser vi punktene som vedtatte.

Antall medlemmer som har fått alle sakspapirer og mulighet til å komme med 
innspill: 302

1. Valg av ordstyrer: 
Anne-Sophie Indrevær (leder) velges som ordstyrer og referenter som skal 
skrive under protokollen er Ingvild Hurthi og Rune Henriksen Bones.

2. Referat fra generalforsamlingen 2019.
Godkjent.

Referat fra Østfold Tannlegeforenings
generalforsamling 2020
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3. Årsberetning 2019-2020.
Godkjent

4. Regnskap 2019, foreløpig regnskap 2020.
    Budsjett og kontingentforslag.
Regnskap 2019. Pga regnskapsreglene ble regnskapet 2019 formelt godkjent 
av styret i juni 2020. Så dette er bare en orientering. ØTF gikk fra et under-
skudd i fjor til et solid overskudd i år.  Dette pga. økt inntekt fra medlems-
kontingenten, ny og bedre vaktavtale med fylkeskommunen, og ikke minst 
betydelig lavere regnskapshonorarer. 

Driftsresultat 2019: kr 92.763

Dette vil gå til å dekke underskuddet fra i fjor, resten overføres til kapital- 
konto/jubileumskonto.

Foreløpig regnskap 2020. Inntekter pr 31/10 er kr. 188.200. Dette er kontin-
gent og vaktavtalen.

Utgifter pr 31/10 er kr. 38.460 som er regnskapshonorarer og utgifter i for-
bindelse med styremøter og representasjon. Lave utgifter her i år pga mange 
digitale samlinger, få representasjoner og lite aktivitet.

Utestående fordringer er på 13.300.

Så vi ligger veldig godt an, selv om det kommer noen utgifter på slutten av 
året, årbok og avlyst generalforsamling. 

Budsjett 2021
Det er vanskelig å foreslå et budsjett for 2019 pga usikkerhet i omfang av 
aktivitet. Vi har lagt oss på det samme budsjettet som i fjor. Vi foreslår at 
kontingenten forblir uendret. Dette var det ikke noen anmerkninger til.

Regnskap, foreløpig budsjett og kontingentforslag er vedtatt.
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5. Valg av styre og andre tillitsvalgte.
Valgkomiteen har bestått av: Rune Børslett, Eirik Flodin og Andreas Walstad.

Styret:  Leder Anne-Sophie Indrevær

 Nestleder/vaktansvarlig Malin Ludvigsen
 Kurskontakt Marit Emanuelsen Selju
 Kasserer Runa Morger
 Sekretær Agnes Rutherford
 Nettansvarlig/styremedlem Gina Auensen
 Styremedlem UTV Syed Mansour Hosseini

 Redaksjonskomiteen       Redaktør Einar Skar
  Hilde Aas
  Marita Gjengstø Hunderi

 Klagenemd: Thomas Gjølstad
  Stein Klyve
  Otto Igland

                                                           Vara Marita Gjengstø Hunderi
  Pravinda Thambitatnam

 Arkivar: Marit Emanuelsen Selju

 Revisor: Unni Døhlen Opsahl
  Pravinda Thambitatnam
 
 Kollegahjelp: Tore Cato Karlsen
  Rune Henriksen Bones

 Valgkomite: Rune Børslett
  Andreas Walstad 
  Morten Gerhardsen

Det kom ikke inn noen anmerkninger til valget, og valget er godkjent.
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6. Vedtektsendring:
I fjor ble NTFs vedtekter revidert, og i år skal alle lokalforeningene revidere 
sine vedtekter for å få dem mer i samsvar med NTFs. Flere punkter ble drøf-
tet i utsendte papirer. De kom ikke inn noen innspill til vedtekts forslaget 
innen fristen, og vedtektene er dermed vedtatt.

7. Informasjon fra NTF v/presidenten utgår.

8. Eventuelt:
Ettersom jubileet er utsatt, har hederstegn komiteen sagt seg villig til å sitte 
til neste jubileum. Utdeling av hederstegn og andre påskjønnelser er utsatt til 
dette. 

Leder takker alle som har tatt på seg nye verv og alle som har takket ja til å 
stille til gjenvalg.

Og takker for forståelse for en litt utradisjonell gjennomføring av ØTFs gene-
ralforsamling i denne spesielle året 2020.

 Ingvild Hurthi   Rune Henriksen Bones
      (sign.)    (sign.)
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TANNLEGER I SAMHANDLING
«Samhandling er et ord i tiden. Ved Statens Barnehus i Moss arbeider 
mange profesjoner tett på hverandre, og siden det arbeider tannleger 
der, tok jeg en tur dit for å se hvordan samhandlingen foregår i praksis.
Hit kommer barn eller særlig sårbare voksne etter en anmeldelse om 
mistanke om straffbart forhold, slik som seksuelle overgrep, vold eller 
nettovergrep, eller som vitne i en straffesak.»

Statens Barnehus i Moss
Barnehuset åpnet i 2016, i lyse trivelige lokaler og består av hele 3 etasjer. De 
ansatte er i hovedsak seniorrådgivere med ulik bakgrunn og utdannelse, ansatt 
av politiet. I tillegg arbeider tannlege, lege og sykepleier der. Det er tannlege 
tilstede alle de fem arbeidsdagene. En for hver dag. Østfold er representert 
med 3 stykker: Marte Marit Sveinhaug, Ida Strand og Inger Kristine Østby 
Samuelsen, som var tilstede da jeg besøkte barnehuset.

Til barnehuset kommer barn fra ca 3 år og til og med 15 år. Statens barnehus i 
Moss utfører 750-900 avhør i året.

Særlig sårbare voksne har også rett til tilrettelagt avhør. Hovedsakelig er dette 
psykisk utviklingshemmede, men også alvorlig psykiatrisk syke eller alvorlig 
somatisk syke. De har egen avdeling i 1. etasje. Det gjennomføres ca 30 avhør 
i året og antallet er økende.

«Jeg blir møtt av et hyggelig per-
sonale, som forteller om hverdagen 
på huset, og viser meg rundt.» Fra 
venstre: Heidi Lyngstad, senior-
rådgiver, med ansvar for de særlig 
sårbare voksne. Linda Pedersen, 
avsnittsleder, resepsjon.
Cathrine Bergheim, leder og 
psykologspesialist. Inger Kristine 
Østby Samuelsen, tannlege.

 TEKST OG FOTO: HILDE AAS
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Det kan gjennomføres avhør av 4 barn samtidig, der hvert avhør disponerer     
3 rom: Avhørsrom, bisitterrom og oppholdsrom.

Avhøret blir videofilmet slik at barnet eventuelt slipper å møte i en hovedfor-
handling eller rettsak senere. Avhøret er tilpasset barnets alder og modning.

Barnet er på eget rom kun sammen med 
avhører. Avhørsrommet er tomt, bort-
sett fra to stoler og et bord. Her er flere      
kameraer som videofilmer avhøret.

Avhører er politi med spesialistutdannelse 
i avhør av barn. Hvilke spørsmål som skal 
stilles barnet, er bestemt på forhånd av 
påtalejuristen.

Rådgivers oppgave er å bistå avhørsleder og avhører med barnefaglige 
vurderinger før, under og etter avhør. Etter avhør bistår også rådgiver med 
koordinering av kommunalt hjelpeapparat.

Er det et lite barn som skal avhøres blir 
møblene byttet ut med et lite barnemøble- 
ment. Da sitter avhører på en av barne- 
stolene. 
Det brukes svært lite hjelpemidler (lek-
er, spill, etc). Det er viktig at barnet gis 
mulighet til å fortelle så fritt som mulig 
om hva barnet har opplevd eller
ikke opplevd.

Etter avhøret går barnet med følge til opp- 
holdsrommet som har noen leker og spill 
tilpasset barnets alder. Der oppholder de 
seg i ventetiden. Det er også en hyggelig 
kantine som kan benyttes, der det serveres 
mat og drikke.

I bisitterrom sitter påtalejurist/avhørs- 
leder, etterforsker, bistandsadvokat, sette-
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verge (i saker hvor foreldrene ikke kan være verge), rådgiver ved barnehuset, 
representant fra barneverntjenesten og tekniker. I enkelte saker er også fors-
varer til stede. Avhøret følges med bilde og lyd. Avhørsleder vurderer om det 
er behov for rettsodontologisk undersøkelse og rettsmedisinsk undersøkelse 
som et ledd i etterforskningen. Det utarbeides et mandat som det er ønskelig 
at undersøkelsen skal belyse.

Undersøkelsesrommet er todelt, der den 
ene delen benyttes av tannlege og den   
andre av lege/sykepleier.

Lege/sykepleier utfører en rettsmedisinsk 
undersøkelse, og tannlegen utfører en 
rettsodontologisk undersøkelse.

Tannlegekontoret er enkelt utstyrt. Uniten har ikke 
luft eller vann. Det er bare en stol med lys. Ved 
undersøkelse brukes kun speil, sonde, pinsett og 
lommedybdemåler. Undersøkelsen tar ca 15 minut-
ter hvis det ikke er funn. Er det det, blir det tatt bilder. 
Da kan undersøkelsen vare opp til 30 minutter.

Tannlegen får vanligvis spørsmål om det finnes sår, 
skader eller merker i munnhule, tenner eller kjeve, 
og eventuelt om mulig, angi alder på skaden. Tann- 
legen skal også vurdere om det kan være overens-

stemmelse mellom skaden og det som har kommet fram av opplysninger i 
avhøret. Det skal også vurderes om skadene kan ha vært livstruende, om det 
kan forventes synlige arr eller merker når skaden er tilhelt, og om det er grunn 
til å forvente plager og problemer som følge av skadene i fremtiden. Tydelige 
tegn på oralt misbruk avdekkes sjeldent på Barnehuset, da barnet rett etter en 
hendelse undersøkes på Ullevål sykehus. Ungdom undersøkes på overgreps-
mottaket.

Påtalemyndighetene ønsker ofte en rettsodontologisk undersøkelse, og barne-
huset i Moss ligger på landstoppen i tannlegeundersøkelser. Tannlegen har 
godt lys og stor kompetanse, og funn ved en rettsodontologisk undersøkelse, 
vil styrke barnets fortelling og være verdifull senere i saken. Etter undersøkel- 
sen utarbeider tannlegen en rapport som blir politiets eiendom. Dette er ofte 
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en tidkrevende arbeidsoppgave. Rapporten brukes i videre etterforskning. I 
familievoldssaker sees ofte generell omsorgssvikt. Erfaring tilsier da at også 
tannhelsen er dårlig.

Årsaken til at et barn kommer hit er mange. Det kan være en direkte anmel- 
delse med mistanke om straffbare forhold, eller melding fra barnevern, skole 
eller barnehage. Det kan være foreldre som er mistenkte, eller det kan være 
mistanke om vold fra andre personer. Nettovergrep har en økende hyppighet. 
Det er mennesker som infiltrerer ungdomsmiljøer på nettet for å få kontakt, 
sende eller motta sexfikserte bilder og avtale møter for å gjennomføre over-
grep. Smarttelefoner til yngre barn, har gitt et oppsving av slike overgrep.

Det kan også være ungdom som ikke er helt klar over gjeldende lover og 
regler når de deler bilder med andre. Mye tyder på at slike saker har øket 
gjennom pandemien.

Vi henger ikke med som voksne og observatører. Tilgang på barn er enorm. 
Alt som har en onlinefunksjon kan være en aktuell plattform. Spill, Tik-Tok 
og lignende.

Statens barnehus Moss har gode rutiner for å ivareta ansatte som jobber med 
vold og overgrep. De har kollegaveiledning satt i system, og en åpen dialog 
seg imellom og opp mot leder. I ekstreme tilfeller vil alle som har vært in-
volvert, få støtte fra politiet som har egne systemer for oppfølging.

Mange saker blir henlagt fordi bevis ikke er gode nok. Det er svært høye krav 
til bevis, men en henlagt sak er ikke et tap. Det er innfallsporten til å hjelpe. 
Informasjonen som kommer frem her, kommer barnevernet til gode, og barnet 
kan få det bedre selv om det ikke ender i dom. Barnevernet får et bedre grunn-
lag til å finne ut hva familien trenger.

«På barnehuset har jeg møtt flere profesjoner, men det er mange flere. Her er 
det virkelig samhandling på høyt nivå. Politi, barnevern og barnehuset har 
godt samarbeid, med supplerende kompetanse fra lege/sykepleier og tannlege.

Det svirrer mange tanker gjennom hodet etter et besøk på en slik institusjon. 
Det er fryktelig trist at vi i Norge har behov for et barnehus. Samtidig er det 
flott at det finnes et slikt tilbud for dem som har behov for det.»
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       Tidende 1901
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Vi er ikke lengre i et jubileumsår, men 
et historisk odontologisk tilbakeblikk 
er alltid interessant. Deler av møte-
programmet for den skandinaviske 
tandlægeforening er overraskende 
aktuelt også i dag, andre deler er av 
mer kuriøs natur.
   Verdt å merke seg er at Anders 
Sandvig, mannen bak de Sandvig-
ske samlinger og Maihaugen var 
blant kursgiverne. Det «helt moderne 
inventar med fornødent tilbehør» er i 
dag kanskje en del av den historiske 
utstillingen. Mange har sikkert selv 
besøkt Sandvigs utstilte tandlæge-
kontor.

Anders Sandvig 1895.
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       Tidende 1901

Jeg har ikke funnet noen bilder fra ferden, men dette fra Røisheim i 1892 
gir en antydning om hvordan det kunne ha sett ut.
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Båt på Bygdin 1890-tallet.

Møtets faglige innhold var nok viktig, men det var sannelig den sosiale 
delen også. Det ble arrangert to alternative turistferder av imponeren-
de omfang.
   Tiden og kommunikasjonsmulighetene tatt i betraktning synes det 
meg nesten å nærme seg ekspedisjoner.
   Kanskje et eksempel til etterfølgelse for ØTF? Bemerk siste linje i 
invitasjonen som viser at det nok også ble tid til det behagelige etter 
dagens strabaser.
   “Paa denne reise medtages vine, spirituosa og cigarer til en gros 
priser”.
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       Tidende 1901

For et eventyr av en reise det må ha vært! Og organisert sykkelferie, 
sannsynligvis med transport av bagasjen er altså ikke et nytt fenomen.
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I 1890-årene ble også den moderne sykkel slik vi kjenner den i dag 
utviklet, men 27 gir og karbonramme lå nok et stykke lengre frem i tid.
Vestlandsferden kunne nok være en stundtals fysisk utfordrende reise.

Bicycle var også det rimeligste alternativet, nesten halv pris i forhold til 
vogn med to hester og kalesje. I dagens pengeverdi tilsvarer kr. 450.- 
ca kr. 33000.-.

Her et eksempel, også dette fra Røisheim på mellomalternativet, kjerre 
med hest.
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       Tidende 1901

Bare noen få år tidligere var veltepetter enerådende og det må ha vært 
litt av en balansekunst å ta seg frem på denne i den norske fjellheimen. 
Jeg har alltid trodd at navnet veltepetter antyder at det er lett å velte 
med en slik, men det viser seg å være en fornorsking av det franske 
velociped.

Det er nok allikevel sannsynlig at skadene etter en sykkelulykke kunne 
bli store.
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Sykkelhjelmen var nok ikke kommet på markedet ennå, men damenes 
omfangsrike hatter hadde kanskje en viss støtdempende effekt.

Ny tekst: ES

Fotografer: ukjent
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Det er sensommer og valgkampen før årets stortingsvalg er godt i gang. Det ser ut 
til at stortingsvalget blir spennende for tannlegene og tannhelsetjenesten i Norge. 
Venstresiden i norsk politikk har alle satt en styrking av tannhelsetjenesten på 
agendaen, og blir det regjeringsskifte kan vi forvente at den nye regjeringen vil 
sette i gang prosesser for å styrke den offentlige finansieringen av tannhelse- 
tjenesten. Sittende regjering har også bebudet en stortingsmelding på tannhelse 
– som en oppfølging av prioriteringsmeldingen fra Blankholmutvalget. Så uansett 
kan vi forvente at det blir en gjennomgang av både den private- og den offentlige 
tannhelsetjenesten, og andre prosjekter i tjenesten. 

Presidenten har ordet

Også i år har jeg tatt turen til Fredrikstad for å høre hva NTFs        
president Camilla Hansen Steinum har å fortelle. Litt vemodig er det, 
for det er siste gang. Etter 10 år skal vervet overlates til en annen 
og presidentkjedet få en ny eier. Det som er sikkert, er at Camilla H.   
Steinum har satt NTF på det politiske kartet, og gjort oss synlige. Hun 
har tatt NTF med inn i rom der de store beslutninger tas.

 Tekst: Hilde Aas    Foto: Kristin Aksnes, Tidende
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Jeg har ikke alt for høye forventninger og en stor tannhelsereform tror jeg ikke 
vi kan forvente oss, men jeg håper og tror at det vil settes i gang en helhetlig 
gjennomgang av tjenesten, slik NTF lenge har bedt om.  Målet må være at alle 
i Norge skal ha tilgang til nødvendige tannhelsetjenester og at vi utjevner den 
sosiale ulikheten i oral helse. 

NTF har hatt tett dialog med alle partiene i inngangen til valgkampen og alle 
partiene unntatt Venstre og Frp har stilt opp i NTFs podcast Odontopoden for å 
snakke om sin tannhelsepolitikk. Jeg anbefaler alle som er opptatt av tannhelse å 
høre på podcastene. 

Det pågår allerede flere prosjekter i regi av Helsedirektoratet. Folketrygdens 
stønadsregelverk for både kjeveortopedi og periodonti ses på nå. Det er på disse 
stønadsområdene de store utbetalingene gjøres. Det er viktig at regelverket er lett 
å forstå for både behandler og pasient og at de med størst behov får mest stønad.   

Det er også utfordringer i den offentlige tannhelsetjenesten, og pandemien har 
forsterket disse. Vi ser spesielt at mange i gruppe C i dag ikke får det tilbu-
det de har rett til. Vi må sikre gode rutiner slik at de prioriterte gruppene etter 
tannhelsetjenesteloven får det tilbudet de skal ha. Det kreves god kompetanse i 
tannhelsetjenesten, men også god dialog og samhandling med helse- og omsorgst-
jenesten i kommunen. Vi må også sørge for at helsepersonellet på institusjonene 
har kunnskap om oral helse og forebyggende og helsefremmende arbeid. Det er 
behov for kommunikasjon, samarbeid og samhandling satt i system.

Pandemien har preget arbeidet i foreningen i denne perioden. Vi har arbeidet hardt 
for å få ut god informasjon til medlemmene underveis i pandemien. Først handlet 
det om rutiner og retningslinjer for tannhelsetjenesten, og økonomiske støtteord-
ninger, men den siste tiden har vi jobbet mye med vaksinering.

Kommunene har ansvar for vaksinering. Det har ført til at det har vært store 
variasjoner i vaksinetempo i landet, og tannhelsetjenesten har blitt prioritert ulikt i 
de ulike kommunene. Det har vært utfordrende for kommunene å få oversikt over 
tannhelsepersonellet i kommunene. Når vaksiner til tannleger og tannhelseper-
sonell skulle fordeles, viste det seg at kommunene ikke hadde anelse om hvor 
mange tannleger det var i kommunen, og hvor de befant seg. Her har mange av 
våre lokalforeninger gjort en viktig jobb for å hjelpe kommunene med å få ut 
informasjon. 
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NTF har vært i løpende dialog med FHI, KS og de andre foreningene i helse-     
tjenesten – og vi har vært meget tydelige på at tannhelsepersonell er helse-        
personell og må prioriteres på lik linje med annet helsepersonell i vaksineringen. 

Det har også vært positive sider ved pandemien. NTF har vært tett på myndig-  
hetene og vi har hele tiden hatt god dialog med helse- og omsorgsdepartementet, 
Helsedirektoratet og FHI. Pandemien har tydeliggjort at de ikke kjenner tann-
helsetjenesten godt nok. Det finnes ikke en oversikt over tannhelsepersonellet i 
Norge og det har vært utfordrende under pandemien. 

Pandemien har ført til at etterutdanningstilbudet måtte endres, og NTF har til-
budt flere digitale etterutdanningstilbud i perioden. Vi gleder oss til å igjen kunne 
møtes fysisk på arrangementer, men vi vil også videreføre en del av det digitale 
etterutdanningstilbudet. Det gir alle medlemmer gode muligheter til kompetanse- 
heving, uavhengig av bosted. I høst lanseres også et helt nytt obligatorisk kurs i 
smittevern – og det er jo veldig aktuelt nå. 

NTF forbereder også høstens representantskap. Der skal det vedtas et nytt arbe-
idsprogram – og hovedstyret legger frem forslag til to nye policydokumenter. Et 
om fremtidens tannhelsetjeneste og et om kosmetisk behandling. Hovedstyret er 
opptatt av at foreningen må bidra til etisk refleksjon rundt kosmetisk behandling. 
Hvilke behandlinger skal tannhelsetjenesten utføre og hvordan skal vi sikre at vi 
ikke er med på å skape et behov for behandling som ikke er nødvendig? Tannleger 
er helsepersonell og vi skal først og fremst tilby pasientene nødvendig helsehjelp. 

På årets representantskap er det også igjen tid for valg. Etter 10 år som president 
har tiden nå kommet for å gi stafettpinnen videre og slippe til nye krefter. 

Det har vært 10 fantastiske år! Det har vært krevende, med mye jobb og mange 
utfordringer. Men det har også vært utrolig givende og interessant å få lede en 
forening med så mange kunnskapsrike og kompetente medlemmer. NTF har et 
dyktig sekretariat og mange dedikerte tillitsvalgte som bruker mye av sin tid på 
foreningsarbeid. Det har vært en glede å få jobbe med alle dere gjennom mange 
år. Jeg mener at NTF er en viktig forening med påvirkningskraft, og det er helt 
avgjørende for tannhelsetjenesten i Norge. Tusen takk for tilliten – det har vært 
en ære!
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Sammenhengen er som følger: 12. 
mars i fjor stengte Norge ned og jeg 
befant meg plutselig i en litt spesiell 
situasjon. Definert som samfunns- 
kritisk virksomhet og  bedt om å holde 
hjulene i gang, men samtidig oppfor-
dret til å gjøre så lite som mulig.

Som for de fleste av oss ble resultatet 
nesten tomme timebøker og uvant 
mye fritid.

Spørsmålet var nå: Hva skulle jeg 
fylle all den nye friheten med?

Flere forskjellige alternativer ble vur-
dert, alt fra å finne fram barndommens 
frimerkesamling igjen til å smake meg  
gjennom alle spanske rødviner i Vinmonopolets hyller.

Spesielt det siste virket forlokkende, men ble forkaster av både  økonomiske 
og helsemessige hensyn.

Tomme timebøker gir lite penger til innhandling av vin i større kvanta!

Oppgaven ble altså å finne en fritidsaktivitet som både var sunn og lite          
belastende for lommeboka.

Løsningen kom som et brev på posten, eller for å være helt presis, som en 
uadressert reklametrykksak. Til alt hell lå den helt alene der i kassen og ikke 
midt blant et titalls andre fra Kiwi, Joker, Obs og Skeidar. Da hadde faren 
vært stor for at hele reklamebunken hadde gått rett i den strategisk plasserte 
papirdunken som nå er nærmeste nabo til Postens diktatorisk innførte sam-

Redaktøren er hekta....... på Stolpejakt
Covid og Korona har fått mange ulike følger, for herværende         

redaktør førte det rett inn i Stolpejakten. 

På jakt i Nesparken, Moss.
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lestativ. Veldig praktisk,   postkassens 
innhold kan overføres til dunken i en, 
sveipende bevegelse. 

Det kan kanskje innvendes at jeg 
burde ha gjort som mine naboer på 
stativet, investert i  klistremerket med 
teksten: «Nei til uadressert reklame», 
men av og til, som i dette tilfellet, fin-
ner man  gull blant gråstein. 

Trykksaken, som var fremstilt av 
Fredrikstad kommune og Fredrikstad 
skiklubb, viste seg å inneholde en rik-
holdig  presentasjon av fenomenet Stolpejakten. Her fikk jeg en gjennomgang 
av stolpenes historie, en pedagogisk innføring i hvordan jaken gjennomføres 
og flere fine kart over byens sentrum og omegn. 

Å si at jeg umiddelbart var solgt på konseptet er å ta i, men et lite frø var sådd. 

Nå må det sies at jeg ikke var helt ukjent med Stolpejakt fra tidligere. I 2019 
tilbrakte jeg en dag i Indre Østfolds dype skoger på jakt sammen med en 
kjernefamilie med mor, far og to mindre barn. 

Helt ærlig, dette var ikke en dag som tente min entusiasme. Terrenget var 
ukjent, stolpene vanskelige å finne (sannsynligvis pga våre litt rustne orien-
teringkunnskaper)  og unga var slitne og grinete. 

Det var godt å komme hjem den kvelden.

Dette høres kanskje ikke ut som god reklame for Stolpejakten, men den følger 
nå!

Flere faktorer lå til grunn for at 2020 sesongen ble en større suksess en i 2019, 
både for voksne og barn. 
Jeg hadde god tid og ikke så mye annet å bruke tiden til siden det meste var 
stengt. Dessuten gjorde en fotskade at jeg ikke kunne løpe, noe som hittil 
hadde vært min hovedmosjonsaktivitet. 

Stolpekart Fredrikstad.
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Vandring og sykling ble gode alternativer. En forsiktig oppstart i lokalmiljøet 
uten å gape over for mye gjorde også det hele mer lystbetont for både barn 
og voksne. 

Det ble spennende å gå på oppdagelsesferd i lokalmiljøet og jakten førte meg 
til steder og små perler i min egen by som var helt ukjente for meg selv etter 
60 års botid. 

Etter to uker var alle stolper i Fredrikstad funnet og spørsmålet ble: Hva gjør 
jeg nå?

Jeg tenkte at når det var mulig å oppdage nye ting i egen by måtte det være 
en uendelig mulighet for nye opplevelser der ute i resten av gamle Østfold og 
gjett om det stemte!

I løpet av mai og juni ble alt innen en rimelig dagsreises avstand trålet for 
stolper. Både by og land, fra strandkanten på Jeløy til de dype skogene i      
Degernes. Hvor jeg klarte å gå meg  en smule vill og så for meg både mann-

Jeløy.



34   ÅRBOK ØSTFOLD TANNLEGEFORENNG - 2021

gard og oppslag i Smaalenenes avis. Heldigvis traff jeg  på et par fra lokal- 
befolkningen som satte meg på riktig kurs igjen. 

Man kan nesten si at denne delen av 
sommeren ble en lokal dannelses-
reise med mengder av både natur og 
lokalhistoriske åpenbaringer. Mos-
semarka, Vansjøtraktene, Fredrik-
sten, Høitorp fort, Oscarsborg 
(leteområdet ble gradvis utvidet til 
å omfatte nye Viken).

Mengder av steder jeg tidligere har 
vært kort innom, men som jeg nå 
kunne bruke en hel dag til virkelig 
å bli kjent med. 

For min del stoppet ikke jakten ved 
Vikens grenser heller. Jeg er nok 
utstyrt med et nerdegen som gjør at 

Rakkestad.

Og i Sarpsborg fikk jeg kjapt to nye
venner.  En pose knaskegulrøtter bidro 
nok til å bryte isen mellom Sarpingene og 
undertegnede fra den andre byen.
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jeg kan bli litt i overkant oppslukt av en interesse og det skjedde så absolutt 
i fjor med Stolpejakten. 

Følgelig ble hele fjorårets Norgesferie lagt opp etter Stolpeappens kart. Ingen 
stolper, intet besøk. 

Ferden gikk til blant annet Kongsvinger, Hamar, Trondheim, Gålå, Beito-
stølen, Bergen, Gol, Larvik....... noen nevnt, mange glemt. 

Og overalt ledet Stolpejakten oss på en måte «bak kulissene» og viste frem 
nye og for meg ukjente sider ved de ulike stedene. 

I tillegg til alt dette har også Stolpejakten fungert som super motivasjon for å 
komme meg ut på tur. En perfekt kombinasjon av fysisk aktivitet og opplev-
elser krydret med litt enkel orientering. 

Som du sikkert har skjønt anbefales Stolpejakten på det varmeste og den 
passer for alle! Og det er absolutt ikke nødvendig å «ta den helt ut» som jeg 
kan ha en tendens til å gjøre, men litt utenfor eget lokalmiljø kan absolutt 
anbefales om Koronarestriksjonene tillater det. 

Gålå.
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Stolpejakten er ikke det verste 
man kan bli hekta på!

På Hell var det ingen stolper, 
men ble en stopp allikevel  på 
vei til neste jaktområde. 

For ordens skyld: jeg slapp 
ikke inn!

Her kan du lese en litt mer offisiell info fra Stolpejakten.no

KONSEPTET
Stolpejakten går ut på å finne stolper sentralt plassert i ulike kommuner. Stolp-
ene kan registreres både manuelt, digitalt og ved å laste ned en applikasjon på 
mobilen, slik at man kan scanne QR-koden som hver stolpe er utstyrt med.

Stolpejakten tar sikte på å legge til rette for å aktivisere både unge og gamle; 
inaktive, skoleelever, syklister, funksjonshemmede og rullestolbrukere – eller 
de som rett og slett ønsker å gjøre seg bedre kjent i byen og distriktet. Stolpe-
jakten er en allmennyttig forening som skal bidra til økt fysisk aktivitet blant 
folk flest i hele landet.

Stolpejakten er et gratis tilbud. Kart og info vil være tilgjengelig flere steder i 
de ulike kommunene, samt her på hjemmesiden. Hovedkart med inntegnede 
stolper blir i en del kommuner distribuert til alle husstander.

SLIK FUNGERER DET:
1. Finn stolper
Det første du trenger for å være med på stolpejakten er kartet hvor stolpe-

For ordens skyld:,
jeg slapp ikke inn!
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plasseringene er markert. Kartet eksisterer i to versjoner: fysisk kartmappe 
eller elektronisk integrert i app. Kartbrosjyren er å finne gratis hos diverse 
utsalgssteder og institusjoner (dette varierer fra kommune til kommune). I en 
del kommuner blir kartmappene også distribuert til alle husstander. Stolpe- 
jakten-appen kan lastes ned gratis fra Google Play eller AppStore. Når kart 
er på plass er det bare å komme seg ut å finne stolper. Det er mange stolper å 
finne fordelt på fire ulike vanskelighetsgrader*, finner du alle?

*Stolpene har følgende vanskelighetsgrader:
 GRØNN – veldig enkel, kan nåes
                                    med sykkel og rullestol 
 BLÅ        – enkel
 RØD       – medium
 SVART   – vanskelig

2. Registrer
Du velger selv hvor mange stolper du finner. Uansett, det er artig å ha over- 
sikten over hvordan man ligger an! Dette gjøres ved å registrere stolpene,    
enten elektronisk med app eller via vår nettportal, eller manuelt ved å fylle 
inn direkte på kartet. For å registre elektronisk kreves en konto. Det kan du 
opprette på Stolpejakten.no, og det er og vil alltid være gratis!

Hvordan foregår selve registreringen? Hver stolpe er påtrykt en kode og en 
QR-kode. For manuell registrering noteres koden rett på kartet, som senere 
sendes inn. For elektronisk registrering brukes enten Stolpejakten-appen for 
å scanne stolpenes QR-koder, eller innplotting av koden i din konto på nett-
siden. Så enkelt!

3. Vinn premier
Hver registrerte stolpe gir deg et lodd i trekningen av flotte premier fra våre 
samarbeidspartnere i ditt nærområde. Dine vinnersjanser øker altså med    
antallet registrerte stolper. Ved å registrere stolpene elektronisk er du auto-
matisk med i trekningen. Ved manuell registrering må kartet sendes inn til 
påtrykt adresse.

Lurer du på noe?

Alt av innhold og funksjonalitet er tilgjengelig etter du har registrert deg. For 
å laste ned kart og registrere stolper må du være innlogget.

Er det noe du ellers lurer på, kan du finne mange svar på Stolpejakten.no
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NY OG FORBEDRET!

ScanOrder
- Nå med full lagerstyring
Vi har lansert en ny og forbedret ScanOrder, nå med 
funksjonen Lagerstyring. Du velger selv om du ønsker å 
ta i bruk Lagerstyring eller å kun bruke den enkle 
Scan og Bestill delen.

Ønsker du tilgang til Lagerstyring i din ScanOrder?
Ta kontakt med oss , vi hjelper deg i gang!

Spar tid med Scann og bestill 
- rask, enkel og effektiv varebestilling

Frivillig bokssystem
- vi tilbyr praktiske, gjennomsiktige bokser som gir god     
  oversikt på lageret, dersom du ønsker bokssystem.

NYHET! Full Lagerstyring
- gir deg fullstendig kontroll og oversikt over din 
  beholdning, bestillinger og restordre. 

NYHET! Enkel, tidsbesparende varetelling
- varetellingsfunksjon som gir deg komplette lister rett  
  i mailboksen, klar for din regnskapsfører.

Er du interessert i ScanOrder?
Ta kontakt med oss, vi hjelper deg i gang!
www.licscadenta.no / 67 80 58 80 / forbruk@licscadenta.no
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Jeg var så heldig å få omvisning i de 
nye flotte lokalene til Helfo kontroll 
på Dokka 6 i Fredrikstad en dag i 
august. Der jobber Egil Sekkelsten 
som rådgivende overtannlege.

Jeg tenker at medlemmene i ØTF 
kan ha interesse av å høre hva den-
ne kloke mannen har å si.

Egil, fortell oss litt om byen du bor i og 
når var du ferdig utdannet tannlege?

Jeg bor i Fredrikstad og er veldig glad 
i «den lille verdensbyen» hvor ting 
«årnær sæ». Imidlertid måtte jeg til vår 
gode naboby 17 km oppover Glomma for å bli godt gift. Fredrikstad er perfekt. 
God beliggenhet med skog og mark, hav og skjærgård tett på. Gamlebyen, gode 
restauranter og fin kino. I tillegg er det moro med FFK og Stjernen!

I forrige årtusen! Jeg ble ferdig utdannet tannlege i Oslo i 1999.

Hvordan kom interessen din for odontologi?

Det er vel svært få som hadde en drøm om å bli tannlege da man var liten. Sånn 
sett kan ikke tannlegeyrket konkurrere med brannmenn eller skuespillere. For 
mange blir yrkesvalget litt tilfeldig, men jeg må innrømme at jeg fikk et positivt 
kjennskap til tannlegeriet tidlig, siden jeg hadde en far som var tannlege. Jeg så 
hvordan han trivdes og gledet seg over sitt yrke. Min eldre søster Ådel ble også 
tannlege, så man kan vel si at jeg ble litt «miljøskadet» fra hjemmet. 

Hvilke spennende ting gjør du utenom arbeidstid?

Egil Sekkelsten 
Tannlegene i Karlandergården/ Rådgivende overtannlege i Helfo.

NY OG FORBEDRET!

ScanOrder
- Nå med full lagerstyring
Vi har lansert en ny og forbedret ScanOrder, nå med 
funksjonen Lagerstyring. Du velger selv om du ønsker å 
ta i bruk Lagerstyring eller å kun bruke den enkle 
Scan og Bestill delen.

Ønsker du tilgang til Lagerstyring i din ScanOrder?
Ta kontakt med oss , vi hjelper deg i gang!

Spar tid med Scann og bestill 
- rask, enkel og effektiv varebestilling

Frivillig bokssystem
- vi tilbyr praktiske, gjennomsiktige bokser som gir god     
  oversikt på lageret, dersom du ønsker bokssystem.

NYHET! Full Lagerstyring
- gir deg fullstendig kontroll og oversikt over din 
  beholdning, bestillinger og restordre. 

NYHET! Enkel, tidsbesparende varetelling
- varetellingsfunksjon som gir deg komplette lister rett  
  i mailboksen, klar for din regnskapsfører.

Er du interessert i ScanOrder?
Ta kontakt med oss, vi hjelper deg i gang!
www.licscadenta.no / 67 80 58 80 / forbruk@licscadenta.no

Tekst og foto: Marita Gjengstø Hunderi
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Det er flere ting som jeg ikke skal kjede mine kolleger med, men en ting har jeg 
lyst til å nevne. I 2016 var jeg en av 19 gode naboer som kjøpte gamle Fredrikstad 
Bryggeri.  Det er et stort, ærverdig bygg med mye særpreg og sjel. Og arbeid.

De siste årene har arbeidet bestått i å tilbakeføre fasaden på bygget til anno 1878, 
da hjørnesteinsbedriften ble ferdigstilt. Støtte til arbeidet har vi fått gjennom    
Kulturminnefondet. Også Fredrikstad kommune har gitt støtte til prosjektet.

Vi ønsker å utvikle Fredrikstad Bryggeri til et lokalt signalbygg og samlingssenter 
for befolkningen i Fredrikstad. Flere av lokalene leies ut som selskapslokaler, og i 
tillegg har vi noen få faste leietakere. Med et nytt mikrobryggeri på plass, er målet 
at det igjen skal håndbrygges godt øl på Fredrikstad Bryggeri. Dette skal etter 
planen bli servert direkte fra fat på tappetårnene. Mer kortreist og lokalt øl skal du 
nok lete lenge etter hvis du skal ha et selskap.

Hvordan var veien til å bli rådgivende overtannlege i Helfo? 

En høstdag 2019 kom en av våre dyktige tannhelsekretærer inn på kontoret mitt 
og sa: «Det er telefon til deg som du kanskje vil ta med det samme? Det er Helfo-
kontroll som ringer...». Helfo hadde da nettopp hadde vært gjennom en stor 
omorganisering hvor kontrollfunksjonen ble en av kjerneoppgavene, med base 
i Fredrikstad. Og det var behov for noe ekstern bistand i noen tannkontroller. 
Dette syntes jeg var en veldig interessant henvendelse, og vi ble enig om et møte 
noen dager senere. Etter et hyggelig og informativt møte ble det avtalt at jeg skulle 
avhjelpe med noen saker som rådgivende overtannlege (ROT) i et midlertidig 
engasjement. 

Under det innledende arbeidet forsto jeg raskt hvor viktig jobben som ROT er, og 
da det i januar 2020 ble utlyst en fast stilling i 60% bestemte jeg meg for å søke. 
Jeg hadde da arbeidet som tannlege i over 20 år, og tenkte at tiden var inne for 
å kunne benytte min erfaring og kompetanse på en ny arena. Perfekt å kunne 
kombinere med klinikk, selv om sistnevnte da måtte reduseres tilsvarende. Jeg 
var heldig og fikk jobben i sterk konkurranse med andre dyktige kolleger. Den 1/5 
2020 ble jeg formelt ansatt som fast ROT.

Fortell oss litt om jobben som rådgivende tannlege i Helfo

Mye av tiden brukes til tannkontroller, og særlig til å vurdere den tannfaglige 
dokumentasjonen som Helfo mottar i en kontrollsak. Men det følger også andre 
arbeidsoppgaver som for eksempel å delta i en gruppe som vurderer listen over 
sjeldne medisinske tilstander.
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Hva er gledene og utfordringene med å jobbe i Helfo?

Det jeg liker best er å arbeide i team. Å arbeide som tannlege er ofte en ensomt 
yrke selv om man jobber i kontorfellesskap med kolleger. Man må gjøre mange 
vurderinger, ta raske avgjørelser og utføre og mestre kompliserte arbeidsoppgaver 
alene. Jeg regner med at mange kolleger kjenner seg igjen her. 

I Helfo arbeider man i team. ROT utgjør bare et av bidragene i en kontroll. Resul-
tatet fra en tannkontroll er således et tverrfaglig produkt hvor mange mennesker 
med ulik bakgrunn og kompetanse bidrar. Dette gir etter min mening, et svært 
godt og kvalitetssikret resultat. 

Helfo-støtte er et tillitsbasert system. Det følger naturligvis et ansvar med å for-
valte en slik tillit. Det er en av mange krevende arbeidsoppgaver som følger jobben 
vår som tannpleier eller tannlege. Rettigheter, press og forventning fra pasienter, 
konkurranse og vår egen etikk er noen av ingrediensene i den gryta hvor vi er satt 
til å være både kokk og servitør. Vi må kunne vurdere og dokumentere, og sam-
tidig sile ut de pasienter som har rett til refusjon under ulike tilstander (innslags-
punkt). Både over- og underdekning blir jo feil.

Jeg har stor respekt for alle de flinke og samvittighetsfulle kollegene som er rundt 
i hele landet. Det er ingen tvil om at norsk odontologi hører hjemme i verdens- 
toppen, både på kvalitet og pasienttilfredshet. Dette gjelder for over 9 av 10 be-
handlere. 

Imidlertid viser noen kontroller et mer nyansert og dystert bilde.

Saker som avdekker alvorlige forhold. Det kan være grov feilbruk av takster, grov 
overbehandling eller utbetalinger for behandling som aldri har skjedd.

Min jobb er ikke å «ta kolleger». Jeg vurderer at min jobb kan bidra til litt mer 
fair praksis for alle dem som streber for å utøve yrket på en god måte. Vi må tåle 
konkurranse og prissammenligninger, men det er viktig at premissene og utgang-
spunktet er mest mulig likt og rettferdig. Det er ikke fair hvis noen bruker urett-
messige Helfo-refusjoner for å finansiere et konkurransefortrinn.

Fortell litt mer om arbeidsoppgavene dine i Helfo?

Hovedoppgaven min er knyttet til kontroller. Helfo gjennomfører kontroller på 
flere ulike måter. Når kravene fra ulike behandlere behandles i Helfos oppgjørssys-
tem, blir den enkelte helseaktørs refusjonsrett kontrollert. Deretter kontrolleres 
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samtlige regninger mot automatiske regler før utbetaling. Typiske kontroller er 
duplikatkontroller, takstkombinasjoner og foreldelse.

Oppgjørssystemet avdekker ikke alle feil, og Helfo gjennomfører derfor også       
etterkontroller av refusjonen som blir utbetalt.

Helfos etterkontroller gjøres ofte der det kan være størst risiko for feil i kravene.

Helfo gjennomfører ulike analyser for å oppdage risiko. Det kan være at man for 
eksempel ligger svært høyt på totalrefusjon utbetalt fra Helfo, eller at man avviker
på andre analyser som blir gjort. Store avvik gjør naturligvis at en behandler blir 
mer aktuell for kontroll. Dette trenger naturligvis ikke være feil, men en av kjerne- 
oppgavene til Helfo er å kontrollere om folketrygdens midler forvaltes riktig.   
Helfo kontroll har også et særskilt ansvar for å avdekke og reagere på økonomisk 
misbruk og bedrageri. Reaksjonen avhenger av hvor alvorlig feilen er.

Andre typer kontroller kan være stikkprøver, kartleggingskontroller, kontroller 
basert på et «tema» og ikke minst tips. Sistnevnte kan være fra politiet, pasienter 
og kolleger. Uansett type kontroll mottar Helfo dokumentasjon som skal vurderes. 
Min oppgave blir da å vurdere den tannfaglige dokumentasjonen.

Hva er det som fører til at tannleger ikke får godkjent refusjon ved en kontroll?

Det kan være flere årsaker. Behandling som ikke er utført, eller behandling utført 
av andre er selvfølgelig alvorlige funn. Manglende eller utilstrekkelig dokumen-
tasjon for tilstanden (innslagspunktet) eller takstbruken må naturligvis nevnes. 

Urimelig/overdrevet takstbruk, og usannsynlige tastkombinasjoner er andre mo-
menter.  

Har du tre gode råd til dine kollegaer som daglig forvalter Helfo sitt regelverk?

Ja, det har jeg!

1. Sett av tid.
Les «det gule heftet» nøye, særlig når det kommer ut en ny utgave. Les nøye de 
vilkår som den enkelte tilstand (innslagspunkt) krever. Når du har en pasient 
som du mener kan falle innunder regelverket, så gå gjennom vilkårene, punkt for 
punkt. Det samme gjelder takstbruken. 

Se på oppgjørsskjemaet du får fra Helfo. Her får du en oversikt over din takst-
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bruk sammenlignet med andre. Skiller din takstbruk seg ut på den ene eller andre 
måten, bør vurdere dine krav. Det kan godt være du ligger på riktig nivå, men det 
er viktig at du gjør en vurdering og har et bevisst forhold til det. Diskuter gjerne 
med en kollega. 

2. Dokumenter. Dokumenter. Dokumenter.
Pasientene har rett og krav på like gode journaler og dokumentasjon som den be-
handlingen som gis. Tilstanden og takstbruken skal være godt dokumentert. Skriv 
gode og utfyllende journaler som viser alle dine vurderinger og at behandlingen 
som gis er innenfor rammene for forsvarlig og nødvendig behandling. Naturligvis 
er det et tidkrevende arbeid som det verken gis særlig refusjon for, eller man føler 
man kan ta seg betalt for. Likevel er det veldig viktig. Tenk at du skal forklare og 
forsvare dine vurderinger og all din behandling eller fravær av behandling, ikke 
bare med hensyn til kontroller, men også om du skulle få en klagesak mot deg.  
Dessuten er pasientsikkerheten et svært viktig moment. Journalen skal være full-
stendig og pålitelig.

3. Frykt ikke. 
Gjør du punkt 1 og 2 samvittighetsfullt og med god yrkesetikk, så skal du ikke 
kaste bort tiden på å frykte Helfo hvis de tar kontakt. 

Creative Color Pink Opaque er en lysherdende kompositt ideell til bl.a. maskering av ikke vitale og 
tetrasyklin-misfargede tenner. Brukes under kompositt og  porselen og gir en naturtro restaurering 
uten å være opak, og gir en varm farge slik at restaureringen ikke blir grå.

E T  “ M A G I S K ”  P R O D U K T !

CREATIVE COLOR PINK OPAQUE

Et velkjent problem er maskering av metall og misfarginger på tannen. Cosmedent har løst dette 
med Creative Color Pink Opaque. En lysherdende rosa opaker som nøytraliserer metall, mørke  
flekker og misfarget dentin. 

Er det et produkt du bør ha i din klinikk, bør du vurdere dette.

Telefon 22 76 01 40
bestilling@norskorthoform.no
www.norskorthoform.no
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Luper påvirker ikke bare øynene, men også rygg og nakke. Sjansen for at du som tannlege vil  
få yrkesrelaterte plager er store. Ved bruk av luper ser du bedre, og du sitter ergonomisk riktig.  
Med patentert design og produksjonsteknologi gir SurgiTel deg ergonomiske luper som hjelper  
til med å forhindre både smerter og skader i nakke og rygg.

M E R  E N N  3 0  Å R  I  N O R G E

SURGITEL® LUPER

Surgitel er best i test og har fremstilt presisjonsoptikk siden 1932. Deres lange erfaring gir seg  
uttrykk i markedets beste luper og de er også best i test når det gjelder vekt – kun 20 g. 

SurgiTel-luper fås i både FLM og TTL montert på Oakley innfatning.

Telefon 22 76 01 40
bestilling@norskorthoform.no
www.norskorthoform.no

Med dette reparasjons-settet kan du reparere alt fra porselen, metall, zirkonia til kompositt.

A L T  D U  T R E N G E R  T I L  R E P A R A S J O N  I N T R A O R A L T !

INTRAORAL REPAIR KIT

Bisco har satt sammen et reparasjons-sett som inneholder: Z-Prime plus, Porcelain Primer (Bis-
Silane), Porcelain Bonding Resin, Dual cure opaquer, 9,5% Hydrofluoric acid (flussyre) og Barrier 
Gel.

Telefon 22 76 01 40
bestilling@norskorthoform.no
www.norskorthoform.no
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Distriktsnytt
Referat fra Halden Tannlegeklubb, høst 2020/vår 2021!
Vi i det nye styret gikk på i september, en bra blanding av «unge fremadstormende» 
og representanter for de «eldre». (Sigrid Tolsby, Kristoffer Katsaris, Kirsten C G Berg 
og undertegnede).

Det siste år har det vært god aktivitet på vårt FB-Forum, 
som nå har 26 registrerte medlemmer. Dette er en         
balansert blanding av offentlige og private tannleger. 
Siste år har vi fått til å møtes fysisk 3 ganger. I oktober 
et møte med Overtannlege K. Berge, i juni til en sosial 
«After-Work» og nylig til en sommer-avslutning med 
innlagt Tannlegeklubb-mesterskap i «Boule»...4 digitale 
møter har vi klart å gjennomføre på «Teams». 

Et klubbmøte i september, med valg, et møte i januar 
med diskusjon og deling av nyttige tips vedrørende smit-
tevern og et  møte i februar med kommuneoverlege Hal-
vard Bø om kommunens vaksinestrategi/prioriteringer. 
Under dette møte  ble vi meddelt at kommunens tannle-
ger og sekretærer ville bli prioritert som «samfunnskri-
tisk helsepersonell» og derfor motta vaksinering tidlig. 
En komplett liste med navn og personalia på byens tann-
leger og sekretærer ble organisert av Tannlegeklubben 
og avlevert kommuneoverlegen 2 dager efter møtet. Vi ble «alle» vaksinert 3. mars.

I april samlet vi klubben til møte på «Teams», avholdt av Folkvang A/S. De ble ut-
fordret på spørsmålet om hvordan Haldens tannklikker vil være organisert, om 5-10 
år? Kan man fortsatt være «lykkelig som liten»? Daglig leder ved Folkvang, Henrik 
Forrstrøm, ledet den spennende vandringen «inn i fremtiden».... 

Et tydelig og overordnet mål for vår klubb, vil fortsatt være å fremme sunn og god 
kollegialitet, faglig men også sosialt. Hjelpe, støtte og være tilstede for hverandre. «Det 
er ikke noe som er så hyggelig som samvær med en og gjerne flere, gode kollegaer» .

Leder i Halden Tannlegklubb, 
           Jørgen J Berg

Klubber uten aktivitet i denne perioden:
Sarpsborg Tannlegeklubb                      Fredrikstad Tannlegeklubb
Indre Smaalenene Tannlegeklubb         Moss Tannlegeklubb

Møte med Knut Berge.

Afterwork.
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Årsrapport UTV 2020-2021

UTV i den offentlige tannhelsetjenesten i Viken består av
Birgit Kollevold som leder og 6 andre styremedlemmer.

Styremedlemmer representerer hvert sitt område i Viken.

Selma Taso   Lokal tillitsvalgt - Øst
Kristin Røsholm   Lokal tillitsvalgt - Vest
Pernille Øsmundset  Lokal tillitsvalgt - Nord
Mansour Hosseini  Lokal tillitsvalgt - Sør/Øst(Østfold)
Birgit Moen Flatåker  Lokal tillitsvalgt - Sør/Vest
Reidun Agnalt   Lokal tillitsvalgt - TKØ

UTV har hatt regelmessige møter og to medlemsmøter som har foregått på 
teams i denne perioden.

Lederen har deltatt på sentrale tillitsvalgtkurs og samlinger som NTF har 
arrangert i 2020 og 2021 sentralt.

UTV lederen og medlemmene sitter i forskjellige utvalg som er organisert av 
tannhelsetjenesten og Viken fylkeskommune.

Den årlige lønnsforhandlingen ble gjennomført mellom UTV og Viken fylkes-
kommune i november 2020.

Lønnsrammen for 2020 ble 1,7 prosent.

Valg av nytt UTV skjer i oktober-november 2021.

Syed Mansour Hosseini
Tillitsvalgt sør-øst Viken (Østfold)
Hovedtillitsvalgt NTF



ÅRBOK ØSTFOLD TANNLEGEFORENING - 2021    49

Årsrapport fra klagenemnden

ØTF’s klagenemd har hatt nok et år med meget få henvendelser. 3 klager er 
sendt videre til NPE, mens 2 henvendelser ble videreformidlet henholdsvis til 
NTF sin advokat og til ØTF. En pasient har fått sin klage underkjent, men har 
underveis fått god hjelp av en endodontist. Nemden har (dessverre for de nye) 
ikke hatt behov for et eneste møte. Riktignok følte jeg at det var ønskelig med 
et møte for 2 uker siden, men her viste det seg at tannlegen ikke var medlem 
av NTF og følgelig falt også den saken utenfor vårt mandat.

Stein Klyve
Leder ØTF’s klagenemd

Årsrapport kollegahjelpen
Få henvendelser gjennom året. Gjennomgående de årene jeg har hatt dette 
vervet, begynner å bli en del år nå, har det dreid seg om «eienskap» til pasient-
er. Problemene oppstår ved henvisning av pt og uklarhet vedrørende ansvar 
for oppfølging av pt post-op. Noen henvisere opplever at pt blir borte for 
godt, og denne problemstilling er svært utfordrende å løse mellom kollegaer. 
Pasientene på sin side kan fritt velge behandler og samtidig må det henstilles 
til ryddighet rent kollegialt vedrørende henvisningsrutiner
pre- og post op.

Min anbefaling er dialog mellom henviser og spesialist forut for henvisnin-
gene slik at rutiner vedrørende dette ikke gir rom for misforståelser eller for 
følelse av uryddighet vedr mellomkollegiale forhold.

Tore Cato Karlsen
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Årsberetning 
for Østfold Tannlegeforening

2020-2021 – 126. arbeidsår

Styret: 
Leder:   Anne-Sophie Indrevær
Nestleder/Vaktansvarlig: Malin Ludvigsen
Kurskontakt:   Marit Emanuelsen Selju
Sekretær:   Agnes Rutherford
Kasserer:   Runa Morger
Nettredaktør:  Gina Gøytil Auensen
Styremedlem UTV:  Mansour Hosseini

Andre tillitsvalgte valgt av generalforsamlingen:
• Revisorer: Unni Døhlen Opsahl, Pravinda Thambiratnam
• Arkivar: Marit Emanuelsen Selju
• Klagenemnd: Thomas Gjølstad, Stein Klyve, Otto Igland,
 Vara: Marit Gjengstø Hunderi, Pravinda Thambiratnam
• Redaksjonskomité: Einar Skar (redaktør), Hilde Aas, Marita Gjengstø Hunderi
• Kursnemnd: Inger Kristine Østby Samuelsen, Rune Henriksen Bones,
 Ingeborg M. Haabeth
•  Valgkomité: Rune Børslett, Andreas Walstad, Morten Gerhardsen

Utvalg av tillitsvalgte (UTV):
2020: Mansour Hosseini
2021: Mansour Hosseini

Hederstegnkomité:
Ellen Cathrine Mork-Knutsen og Arne Morvik

ØTF`s kollegahjelpere:
Tore Cato Karlsen, Rune Henriksen Bones

Distriktstillitsvalgt:
Fredrikstad:           -
Halden:                 Jørgen Berg
Moss:                    Kathrine Holt Simonsen
Sarpsborg:             Rune Henriksen Bones
Indre Smaalenene: -
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Styrets arbeid
ØTF har i skrivende stund 294 medlemmer.
Styret har i perioden 01.08.20-01.08.21 avholdt 8 styremøter fysisk og digitalt. Peri-
oden har vært preget av flere nedstengninger grunnet Covid-19 pandemi og det har 
derfor vært mindre aktivitet enn normalt. Vi håper perioden 2021/2021 vil bli mer 
spennende.

Styret har i perioden arbeidet med:
• Planlagt generalforsamling på Festiviteten i Sarpsborg 05.11.20. Generalforsamlin-

gen måtte avlyses grunnet Covid-19 pandemi og ble derfor gjennomført på e-post.

• Planlagt 125-års jubileum avlyst pga Covid-19 pandemi. Utsettes på ubestemt tid.

• Planlagt og gjennomført webinar; «Hvordan kombinerer vi funksjon og estetikk 
med protetikk?», med Spesialist i Protetikk – Jørn Aas.

• Sommerkurs har ikke blitt arrangert grunnet Covid-19 pandemi.

• Leder har deltatt i digitale møter med NTF.

• Sendt ut Inforalen pr. e-post.

• Sendt ut velkomstbrev til nye medlemmer.

• Fulgt opp Facebookside og ØTF´s nettsider med Gina Auensen som
 ansvarlig nettredaktør.

Representasjon
Næringspolitisk forum: Marit Emanuelsen Selju.
Forum for tillitsvalgte: Anne-Sophie Indrevær og Malin Ludvigsen.
Ledersamling:  Anne-Sophie Indrevær.

Arrangementer
24.03.20:   Webinar; «Hvordan kombinerer vi funksjon og estetikk
   med protetikk?», med Spesialist i oralprotetikk
   – Jørn Aas.

Sentrale verv/andre verv
Camilla H. Steinum, President NTF.
Ellen Cathrine Mork-Knutsen, varamedlem til NTF hovedstyre.
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Jon Arne Østgård, styremedlem SNU (Sentralt Næringsutvalg).
Anders Godberg, medlem av redaksjonskomitéen for NTF´s Tidende.
Syed Mansour Hosseini, seksjonstillitsvalgt for sør-øst tannhelse Viken og TkØ.
Anne Marte Frestad Andersen, medlem i NTF´s ankenemnd for klagesaker.

Spesialist- og spesialforeninger
Anders Heyden, kasserer i Norsk forening for oral kirurgi og oral medisin.

Styret 2021
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REGNSKAP OG BUDSJETT FOR
ØSTFOLD TANNLEGEFORENING
     Forslag
 Regnskap Regnskap Budsjet Budsjett budsjett
 2019 2020 2020 2021 2022
Inntekter
Medlemskontingent 206700 138600 120000 120000 120000
Årbok 38450 33100 30000 30000 30000
Vaktordning 20000 50000 50000 50000 50000
Kurs 326917 0 274150 274150 274200
Finansinntekter 540 112 300 300 300

Sum 592607 221812 474450 474450 474500

Utgifter
Kurs 309301 0 250000 250000 250000
Årbok 30533 31442 35000 35000 35000
Gaver/ blomster 5569 3470 12000 12000 12000
Kontorrekvisita 5042 3594 1700 1700 1700
Styret 31323 22035 45000 45000 45000
Vaktansvarlig 2500 30000 30000 30000 30000
Representasjon 41862 24503 50000 50000 50000
Klagenemnd 10000 10000 10000 10000 10000
NOHF 250 300 250 250 300
Regnskapshonorar 50571 21290 40000 40000 40000
Gebyrer 7792 6575 500 500 500
Tap på fordringer 5100 7100

Sum 499843 160309 474450 474450 474500

Resultat 92763 61503
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Fredrikstad 30.08.2021
Runa Morger, kasserer ØTF

Unni Døhlen Opsahl og Pravinda Thambiratnam, revisorer ØTF

Driftskonto 1503.72.74582
Beholdning 01.01.2020 204341
Beholdning 31.12.2020 293886
Økning 89545

Kapitalfond 1503.76.63821
Beholdning 01.01.2020 154611
Beholdning 31.12.2020 154647
Renteinntekt 36

Jubileumskonto 1503.76.63864
Beholdning 01.01.2020 62087
Beholdning 31.12.2020 62102
Renteinntekt 15

Utestående fordringer per 31.12.2019 33500
Utestående fordringer per 31.12.2020 14119
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Beskrivelse av ambulerende tannlegevakt i 
Viken, region Sør- Øst - revidert 2020
Pasienter med akutte tannproblemer kan henvende seg til tannlegevaktens faste 
telefonnummer: 69 11 77 99.

1. Hvem er forpliktet til å delta i ordningen?
Alt helsepersonell er i Lov om Helsepersonell §7 forpliktet til å yte
øyeblikkelig hjelp.

Lov om helsepersonell

§ 7. Øyeblikkelig hjelp

«Helsepersonell skal straks gi den helsehjelp de evner når det må antas at hjelpen 
er påtrengende nødvendig. Med de begrensninger som følger av pasient- og bru-
kerrettighetsloven § 4-9, skal nødvendig helsehjelp gis selv om pasienten ikke er i 
stand til å samtykke, og selv om pasienten motsetter seg helsehjelpen.

Ved tvil om helsehjelpen er påtrengende nødvendig, skal helsepersonell foreta 
nødvendige undersøkelser.

Plikten gjelder ikke i den grad annet kvalifisert helsepersonell påtar seg ansvaret 
for å gi helsehjelpen.»

Den ambulerende vakten, organisert av Østfold Tannlegeforening, sikrer pasien-
tene våre et godt tilbud om akutthjelp samtidig som det vil minimere belastningen 
av akuttutrykninger for den enkelte tannlege.

Unntatt fra denne organiseringen er:
• Medlemmer fra og med det året de fyller 62 år.
• Tannleger med spesialistutdanning
• Medlemmer som har mindre enn 50% klinisk yrkesaktivitet som tannleger.

2. Vakttannlegen skal:
a) Følge prosedyre for egen pålogging av vakttelefon. Se vedlagt prosedyre.
b) Betjenetannlegevaktensvakttelefonallevaktdagermellomkl 11.00 og14.00.
c) Avtale behandlingstidspunktet med hver enkelt pasient slik at pasienter så 
    langt det er mulig unngår å komme til fullt venterom og kø.
d) Benyttesittegetkontor/klinikk.
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e) Følge NTFs etiske regler mht akuttbehandling:

§ 14 Akuttbehandling
«Dersom en pasient tar kontakt med en tannlege for akuttbehandling, skal tann-
legen kun behandle det aktuelle problem. Etter utført akuttbehandling skal pasi-
enten motta epikrise eller journalutskrift.»

f) Kun utføre nødvendig akutt behandling slik som smertelindring, traumebehand-
ling og nødvendig akuttbehandling av odontogene infeksjoner.

g) Følge moderat honorarfastsettelse, og ikke ta høyere honorar enn Viken
Fylkeskommunes honorarsatser tillagt maksimalt 75%»

3. Bytte av vakter
Den ansvarlige vakttannlegen skal selv bytte vakt med annen tannlege på vakt-
listen dersom han/hun blir forhindret fra å ta den vakt som vedkommende er satt 
opp på.

I henhold til Østfold Tannlegeforenings regler, er det ikke anledning til å gi bort 
vaktdager uten i bytte mot tilsvarende antall dager på annet tidspunkt i inne-
værende vaktperiode.

Alle vaktbytter skal meldes til Østfold Tannlegeforenings vaktansvarlig. Vaktan-
svarlig i Østfold Tannlegeforening er Malin Ludvigsen. Kontaktinformasjon til 
vaktansvarlig: 959 99 367/malinlud@gmail.com.

For privatpraktiserende tannleger:

4. Finansiering
Viken Fylkeskommune finansierer driften av vaktordningen med virkning fra 
01.01.21 slik:

Fylkeskommunen utbetaler kr 1.450,- pr. vaktdag til vakthavende tannlege.

Vakter som faller på spesielle høytids og helligdager (12 dager pr. år) godtgjøres 
med kr. 2.900,- pr vaktdag. Disse dagene er p.t.: 1. nyttårsdag, skjærtorsdag, lang-
fredag, 1. og 2. påskedag, 1. mai, 17 mai, Kristihimmelfartsdag, 1. og 2. pinsedag 
og 1. og 2. juledag.
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Beløpet indeksreguleres etter konsumprisindeksen én gang pr år basert på kon-
sumprisindeksen for foregående år. Første gang januar 2022.

• Bruk av tannhelsesekretær i privat praksis
For bruk av tannhelsesekretær på vakten betaler Viken Fylkeskommune ytter- 
ligere kr. 1040,- pr. vaktdag.

Det forutsettes at sekretæren er til stede under eventuell pasientbehandling. Det 
betales ikke sekretærtillegg for sekretær som kun tar oppvask og rengjøring etter 
endt vakt.

For offentlig ansatt tannhelsepersonell gjelder egne regler.

Beløpet indeksreguleres etter konsumprisindeksen én gang pr år basert på kon-
sumprisindeksen for foregående år. Første gang januar 2022.

• Honorering og ev. refusjon
Regning for all tannbehandling av pasienter som har rettigheter etter Lov om 
tannhelsetjenester, skal sendes senest 30 dager etter at vakten/behandlingen har 
funnet sted.

Vakttannlegen har ikke anledning til å ta noen form for kontant oppgjør av         
pasienter som har lovfestet rett til gratis tannbehandling. Unntak er egenandel 
for gruppe D.

Gruppe D betaler 25% av Helse-og omsorgsdepartementets honorartakst (Det 
gule heftet) i egenandel. Tannlegen fakturerer Viken Fylkeskommune for honorar 
som for ordinær pasient, minus gruppe D sin egenandel.

Gruppe D: Ungdom, ut det kalenderåret de fyller 19 og 20 år.

Følgende grupper har lovfestet rett til gratis tannbehandling:

Gruppe A: 0-18 år (Gjelder ut det kalenderåret de fyller 18 år)

Gruppe B: Psykisk utviklingshemmede i og utenfor institusjon.

Gruppe C: Personer i offentlig finansiert helseinstitusjon og pasienter som mottar 
hjemmesykepleie.
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Tjenesten skal ha vart i minimum 3 måneder og skje minimum 1 gang pr. uke. 
Vedtak fra kommunen må framlegges.

I tillegg har noen grupper av ruspasienter og pasienter i LAR (Legemiddelassistert 
rehabilitering) rett til gratis tannbehandling. Dokumentasjon må fremlegges.

• For at Viken Fylkeskommune skal betale faktura gjelder følgende:
Viken fylkeskommune ønsker elektronisk faktura fra leverandører.

Fakturaen må stiles til Viken Fylkeskommune uten sensitiv informasjon og      
sendes på det offentlige standardformatet EHF (Elektronisk handelsformat) til 
organisasjonsnummer 921 693 230.

Faktura uten sensitiv informasjon som er stilet til Viken fylkeskommune kan    
sendes per post til:

Viken fylkeskommune
Fakturamottak
Postboks 1160 Sentrum
0107 Oslo

Er fakturaen stilet til privat person og/eller inneholder sensitiv informasjon må 
fakturaen sendes pr. post til klinikken der pasienten tilhører.

Ved tannlegevakt sendes faktura med spesifisert oversikt på behandling og beløp 
pr. pasient.

Det skal påføres bestillernummer (ref.) 771305, 771310, 771315, 771320 eller 
771301.

Vakthonorar faktureres på egen faktura og denne sendes til Fakturamottak da den 
ikke inneholder sensitive opplysninger.

Det skal påføres bestillernummer (ref.) 771305, 771310, 771315, 771320 eller 
771301.

Alle fakturaer påføres tannhelsetjenestens klinikknavn og bestillernummer (ref.).

6-sifret bestillernummer (ref.) påføres i feltet for «Deres referanse». Feltet skal 
kun inneholde 6 siffer.
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NB: Faktura som ikke er stilet til Viken fylkeskommune eller som inneholder 
sensitivt informasjon vil bli returnert.

Klinikkens navn: Moss tannklinikk
Faktura merkes med ref.: 771305

Klinikkens navn: Askim tannklinikk og Mysen tannklinikk
Faktura merkes med ref.: 771310

Klinikkens navn: Sarpsborg tannklinikk avd. sentrum,
 avd. Tune og avd. Skjeberg
Faktura merkes med ref.: 771315

Klinikkens navn: Fredrikstad tannklinikk, avd. sentrum og
 avd. Borge
Faktura merkes med ref.: 771320

Klinikkens navn: Halden tannklinikk
Faktura merkes med ref.: 771301

• Kontroll og revisjon
Viken fylkesrevisjon skal ha adgang til, etter bestilling fra partene, eller på eget 
initiativ å foreta kontroll av timelister, rapporter, regnskap og utbetalinger for den 
delen av virksomheten som gjelder vaktordningen.

Direktøren for Tannhelsetjenesten, eller den han bemyndiger, skal ha adgang til 
stedlig revisjon av at vaktklinikken har et tilfredsstillende system for hygiene og 
for ivaretakelse av pasientrettigheter og sikkerhet.

Sted/dato

Berit Binde                                                     Anne Sophie Indrevær
Direktør for Tannhelsetjenesten                     Leder av Østfold Tannlegeforening
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Tannlegevakta
Østfold Fylkeskommune/Østfold Tannlegeforening

Tannlegen som skal ha vakt må selv 
logge seg på vakttelefonen

Fremgangsmåten for innloggingen finner du på neste side.

Tidligere ble dette gjort manuelt av Kristin Strandlund på Fylkeshuset. Nå 
må vakttannlegen gjøre det selv. Du får ingen påminnelse om at du har vakt, 
annet enn den tilsendte vaktlisten. Derfor er det viktig at du merker deg NÅR 
du skal ha vakt. Noter det ned !

Det er lest inn en velkomstmelding.  Det er også laget et kø system som gjør 
at dersom flere ringer tannlegevakta samtidig vil de få beskjed at det er kø.  
Det kommer også melding i det tidsrommet hvor det ikke er vakt.  Denne 
meldingen opplyser om  åpningstider, som er kl 11.00-14.00.

Vakttelefonen åpner nå kl. 10.45. Dette er fordi du skal ha litt tid til å sjekke 
at du faktisk er logget på. Telefonsystemet gir ingen feilmelding dersom 
du ikke har gjort det korrekt. Ring derfor opp nummeret til vakttelefonen,                     
69 11 77 99, for å sjekke at du er logget på.  

Husk å logge deg av etter at vaktperioden er over.

Tannlegevakta får fra 1. juni 2016 nytt telefonnummer:
                   

69 11 77 99

 Prosedyre for innlogging, 
vakttelefon
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OBS ! NY VAKTANSVARLIG:
Malin Ludvigsen, tlf 959 99 367 

Klientløs agent innlogging Tannlegevakta Østfold fra mobiltelefon eller privat 
fasttelefon.

Innlogging:
1 Ring 69117024 
2. Tast 1 
3. Tast inn 251# (agentid)  OBS!!   NY AGENT-ID
4. Du får nå lest opp et telefonnummer (det du ringer fra).
 DU MÅ ENDRE DETTE. Gjør følgende:                              

Tast 3.
Tast det nummeret vakttelefonen skal settes over til
Avslutt med #
Eksempel: 98765432#    (Det skal ikke være 0 foran)
Tast 1 for å godkjenne.

 
5.       Oppgi arbeidsrolle: 32#    (tannlegevakta ) 
6.       Legg på, du er nå pålogget
7.       Ring vaktnummeret 69117799 og sjekk at telefonen ringer hos deg.

OBS!  Husk å logg av agent når du er ferdig med vakta.  

Har du vakt to dager på rad, logger du av ved vaktens slutt siste dag.

Avlogging:
1. Ring 69117024 
2. Tast 2 
3. Tast inn 211# (agentid)  OBS!!   NY AGENT-ID
4. Du får nå lest opp et telefonnummer (det du ringer fra)
 Dette må endres.
 Tast 3.
      Tast det nummeret som du har bruktsom vakttelefon.
      Avslutt med #
       Eksempel: 98765432#    (Det skal ikke være 0 foran)
  Tast 1 for å godkjenne

Du er nå logget av. Legg på.
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1. FORENINGENS NAVN OG GEOGRAFISKE OMRÅDE
Foreningens navn er Østfold tannlegeforening (ØTF).

Foreningen er et eget organ i Den norske tannlegeforening (NTF), jf. NTFs ved-
tekter § 17.

Foreningens geografiske område er tidligere Østfold fylke, som også fremgår av 
eget vedlegg til NTFs vedtekter § 18.

Grensene for lokalforeningene fastsettes av representantskapet.

2. FORENINGENS FORMÅL
Lokalforeningen skal representere NTF i sitt geografiske område og ivareta sine 
medlemmers interesser i tråd med NTFs formål.

Foreningens formål er:
1. å arbeide for et kollegialt samhold, samt å fremme standens faglige, sosiale og 
økonomiske interesser, og

2. å fremme den odontologiske vitenskap og tiltak som tar sikte på å bedre be-
folkningens orale helse.

3. REGISTRERING AV FORENINGEN
Foreningens organisasjonsnummer er 995868687.

4. MEDLEMMENES PLIKTER
Medlemmer av lokalforeningen plikter å rette seg etter NTFs og lokalforenin-
gens vedtekter, NTFs etiske regler, NTFs regler for obligatorisk etterutdanning 
og NTFs klagenemndsregler.

Medlemmer av lokalforeningen plikter på forespørsel å svare på spørsmål som 
angår sitt forhold til NTF.

Medlemmer av NTF som utøver tannlegeyrket i lokalforeningens område eller 
slutter å utøve tannlegeyrket i området plikter å sende melding til lokalforen-
ingsstyret om dette. Melding skal også sendes til NTF sentralt.

VEDTEKTER FOR
ØSTFOLD TANNLEGEFORENING

Vedtatt av Østfold tannlegeforenings generalforsamling 05.11.2020,
med ikrafttreden fra 1. januar 2021.
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5. MEDLEMSKATEGORIER
Lokalforeningen har følgende medlemskategorier:

5.1. Ordinære medlemmer
Som ordinære medlemmer av lokalforeningen opptas ordinære medlemmer av 
NTF som har sitt hovedarbeidssted i lokalforeningens geografiske område. NTFs 
hovedstyre kan i særlige tilfeller gi dispensasjon fra regelen om ordinære med-
lemmers lokalforeningstilknytning, jf. NTFs vedtekter § 41-1.

Ordinære medlemmer har stemmerett, forslagsrett og talerett i foreningsanliggen-
der. De er valgbare til lokalforeningens styre og som representant for lokalfore-
ningen til NTFs representantskap.

Ordinære medlemmer har rett til å sette frem forslag til NTFs representantskap 
og forlange det satt under avstemning og meddelt til representantskapet, jf. NTFs 
vedtekter § 21-2.

Ordinære medlemmer kan oppnevnes av styret til å representere foreningen i    
eksterne sammenhenger.

5.2. Pensjonistmedlemmer
Som pensjonistmedlemmer av lokalforeningen opptas pensjonistmedlemmer av 
NTF som har valgt å ha sin hovedtilknytning til lokalforeningen.

Pensjonistmedlemmer har stemmerett, forslagsrett og talerett i foreningsanlig-
gender. De er valgbare til lokalforeningens styre og som representant for lokal- 
foreningen til NTFs representantskap.

Pensjonistmedlemmer har rett til å sette frem forslag til NTFs representantskap 
og forlange det satt under avstemning og meddelt til representantskapet, jf. NTFs 
vedtekter § 21-2.

Pensjonistmedlemmer kan oppnevnes av styret til å representere foreningen i    
eksterne sammenhenger.

5.3. Assosierte medlemmer
Som assosierte medlemmer kan etter skriftlig søknad til lokalforeningens styre 
opptas:

-   Ordinære medlemmer av NTF som har sitt hovedmedlemskap
    i en annen lokalforening
-   Pensjonistmedlemmer av NTF som har sitt hovedmedlemskap
    i en annen lokalforening
-   Studentmedlemmer av NTF
-   Passive medlemmer av NTF

Assosierte medlemmer har adgang til lokalforeningens møter og kurs. De har 
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ikke stemmerett i lokalforeningsanliggender. Assosierte medlemmer er ikke valg-
bare til lokalforeningens styre eller som representant for foreningen til NTFs   
representantskap.

5.4. Æresmedlemmer
Som æresmedlemmer kan utnevnes enhver som har gjort seg særlig fortjent som 
følge av sitt arbeid for foreningen eller dens formål.

Æresmedlemmer utnevnes av generalforsamlingen etter enstemmig innstilling av 
styret. Et hvert medlem kan sende inn forslag til æresmedlem. Forslaget sendes 
til styret innen fristen som gjelder for innlevering av øvrige generalforsamlings-
saker, jf. pkt. 10.3 (2).

Bare æresmedlemmer som oppfyller vilkårene for å bli ordinært medlem eller 
pensjonistmedlem av lokalforeningen har stemmerett i foreningsanliggender og 
er valgbare til verv i foreningen, jf. NTFs vedtekter § 40-5.

6. KONTINGENT
Medlemskontingenten fastsettes av generalforsamlingen for kommende år og 
skal betales av alle ordinære medlemmer med mindre uttrykkelig unntak er gjort 
i vedtektene. Kontingenten betales forskuddsvis ved foreningsårets begynnelse.

Følgende medlemsgrupper innvilges kontingentfritak:
-  Æresmedlemmer
-  Ikke-praktiserende medlemmer over 62 år
-  Assosierte medlemmer

For medlemmer som er ordinære medlemmer eller pensjonistmedlemmer av NTF 
og som dermed er pliktige medlemmer av en lokalforening betales kontingent til 
den lokalforening som vedkommende står tilsluttet 1. januar.

7. INN-OGUTMELDING

7.1 Innmelding
Ordinære medlemmer av NTF blir automatisk medlem av den lokalforening 
der de har sitt hovedarbeidssted. Pensjonistmedlemmer av NTF blir automatisk 
medlem av den lokalforening som de ved overgang til pensjonistmedlemskap har 
valgt å ha sin hovedtilknytning til, eller senere skriftlig har gitt beskjed til NTF 
sentralt om at de skal ha sin hovedtilknytning til.

Enhver som ønsker å bli assosiert medlem av lokalforeningen må sende skriftlig 
søknad til lokalforeningsstyret om dette.

Medlemskapet gjelder fra innmeldingsdato. Æresmedlemskap gjelder fra først-
kommende årsskifte etter vedtak om utnevning som æresmedlem.
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7.2 Utmelding
Utmelding av NTF skjer skriftlig til NTFs sekretariat. Kopi sendes til lokalfore-
ningens styre.

Utmeldingen trer i kraft nærmeste halvår etter utmeldingsdagen (30. juni eller 
31. desember).

Ethvert medlem som melder seg ut av NTF mister samtidig sitt medlemskap i 
lokalforeningen.

Går et ordinært medlem av NTF over til å bli passivt medlem, betraktes vedkom-
mende som uttrådt av lokalforeningen fra den tid det passive medlemskap begynte, 
dersom vedkommende ikke melder fra til lokalforeningsstyret at medlemskapet i 
lokalforeningen ønskes opprettholdt. Passive medlemmer av NTF inngår i så fall 
i medlemskategorien assosierte medlemmer, jf. pkt. 5.3.

8. STRYKNING OG EKSKLUSJON

8.1. Strykning
Unnlater et medlem å betale foregående års medlemskontingent etter gjentatte 
purringer, kan lokalforeningsstyret overfor NTF innstille på at vedkommende blir 
strøket som medlem.

Myndigheten til å iverksette strykninger tilligger NTFs administrasjon.

Medlemskapet kan gjenopptas etter søknad, når utestående medlemskontingent 
er betalt.

8.2. Eksklusjon
Dersom et medlem er fratatt sin autorisasjon eller lisens som tannlege, eller viser 
en oppførsel eller handlemåte som innebærer grove brudd på NTFs vedtekter, 
NTFs etiske regler, NTFs regler for obligatorisk etterutdanning eller NTFs klage- 
nemndsregler kan NTFs hovedstyre, med 2/3 flertall, ekskludere medlemmet, jf. 
NTFs vedtekter § 48.

Før beslutning fattes skal uttalelse fra lokalforeningens styre være innhentet. 
NTFs administrasjon sørger for at medlemmet gjøres kjent med styrets uttalelse 
og får mulighet til å kommenter denne.

Gjenopptagelse av et ekskludert medlem, vedtas av NTFs hovedstyre med 2/3 
flertall.

9. OVERSIKT OVER LOKALFORENINGENS ORGANER/
    TILLITSVALGTE
Lokalforeningen har følgende organer og tillitsverv:
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(1)  Generalforsamling.
(2)  Representanter til NTFs representantskap.
(3)  Styre.
(4)  To medlemmer som skal revidere årsregnskapet før det sendes
      styret til godkjennelse.
(5)  Arkivar.
(6)  Klagenemnd.
(7)  Redaksjonskomité
(8)  Kollegahjelpere.
(9)  Valgkomité.

10. GENERALFORSAMLING

10.1 Generalforsamlingens rolle og beslutningsmyndighet
Generalforsamlingen er lokalforeningens høyeste organ.

Generalforsamlingen er beslutningsdyktig når den er lovlig innkalt. Medlem-
mene kan ikke gi andre medlemmer fullmakt til å stemme på sine vegne ved 
uteblivelse.

10.2 Generalforsamlingens oppgaver
Generalforsamlingen har følgende oppgaver:

1. Gjennomgå styrets signerte årsberetning.

2. Gjennomgå beretninger fra øvrige organer/tillitsvalgte.

3. Kommentere foreningens styregodkjente og signerte årsregnskap med noter.

4. Fastsette medlemskontingent for kommende år.

5. Godkjenne styrets budsjettforslag for kommende budsjettperiode.

6. Velge
 •  Styret.
 •  To medlemmer som skal revidere årsregnskapet.
 •  Arkivar.
 •  Klagenemnd.
 •  Redaksjonskomité.
 •  Kollegahjelpere.
 •  Valgkomité.
 •  Representanter til NTFs representantskap, hvis dette ikke gjøres
    i et eget medlemsmøte.

7. Utnevne eventuelle æresmedlemmer.

8. Behandle andre saker som fremgår av dagsorden.
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9. Behandle representantskapssaker tilsendt fra NTFs hovedstyre,
    dersom disse ikke gjennomgås i et eget medlemsmøte.

10. Fastsette instrukser for eventuelle utvalg, nemder og komiteer i lokal-
     foreningen, dersom NTF sentralt ikke har utarbeidet reglementer som
     gjelder for disse.

10.3 Innkalling og gjennomføring av generalforsamlingen

(1) Tidspunkt for generalforsamling
      Ordinær generalforsamling avholdes hvert år i tidsrommet 20. oktober til              
      20. november.

(2) Innkalling til generalforsamling, innmelding av saker og
      utsending av saksliste
Ethvert medlem eller organ i lokalforeningen kan legge frem saker for behandling 
på generalforsamlingen.

Styret skal skriftlig varsle medlemmene om dato for møtet og frist for innlevering 
av saker som ønskes behandlet senest 3 måneder før generalforsamlingen.

Styret skal forberede og gi sin innstilling i alle saker som skal behandles på      
generalforsamlingen.

Styret innkaller til generalforsamling. Møteinnkallingen må være sendt medlem-
mene minst 2 uker før møtet.

Følgende skal være vedlagt møteinnkallingen:

  1. Dagsorden.

  2. Referat fra forrige generalforsamling.

  3. Styrets signerte årsberetning.

  4. Beretninger fra øvrige organer/tillitsvalgte.

  5. Revidert, styregodkjent og signert regnskap for foregående år.

  6. Budsjettforslag med forslag til kontingent for kommende budsjettperiode.

  7. Beskrivelse av generalforsamlingssakene med styrets innstilling.

  8. Innkomne forslag på kandidater til ulike tillitsverv, samt valgkomiteens
      innstilling.

  9. Forslag til æresmedlemmer.

10. Forslag til representanter og vararepresentanter til NTFs representantskap.
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11. Forslag til instrukser for eventuelle utvalg, nemder og komiteer i
      lokalforeningen.

(3) Møteledelse og referat
Lokalforeningsleder leder generalforsamlingsmøtet.

Det skal skrives referat fra generalforsamlingen. Ved møtets åpning utpeker 
møteleder referent etter forslag fra møtedeltakerne.

Referatet skal underskrives av to medlemmer som generalforsamlingen velger, i 
tillegg til referenten.

Referatet gjøres tilgjengelig for lokalforeningens medlemmer snarest mulig etter 
generalforsamlingen og fremlegges også til orientering på neste års generalfor-
samling.

(4) Valg og stemmegivning
Alle valg og avstemninger avgjøres ved alminnelig flertall, når ikke annet er 
bestemt i vedtektene.

Valg og avstemninger skal skje skriftlig bare dersom 1/3 av de stemmeberettigete 
krever det.

Dersom ikke annet er bestemt skal valg av tillitsvalgte foretas hvert år. For å sikre 
kontinuitet, bør ikke alle tillitsvalgte skiftes ut samtidig. Valget gjelder for to år 
og gjelder fra førstkommende årsskifte, med mindre uttrykkelig unntak er gjort 
i vedtektene.

Lokalforeningens representanter til NTFs representantskap velges de år det er 
representantskap.

11. EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
Ekstraordinær generalforsamling innkalles når

- minst 3 styremedlemmer finner det nødvendig, eller
- 1/5 av foreningens medlemmer har fremsatt skriftlig krav om dette overfor styret.

Innkalling til møtet må sendes ut med minst 2 ukers varsel, vedlagt dagsorden og 
saksdokumenter.

En ekstraordinær generalforsamling kan bare behandle saker som er oppført på 
dagsorden ved innkalling.

Enhver lovlig innkalt ekstraordinær generalforsamling er beslutningsdyktig.
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12. BEHANDLING AV SAKER TIL NTFs REPRESENTANTSKAP

12.1 Fremleggelse av representantskapssakene for medlemmene
Lokalforeningsstyret skal legge frem sakene som er satt på sakslisten til
representantskapet for medlemmene i et medlemsmøte.

12.2 Endringsforslag til eksisterende saker på dagsorden
Under gjennomgangen av saker som er satt på sakslisten til representantskapet, 
har lokalforeningens ordinære medlemmer og pensjonistmedlemmer rett til å 
fremsette endringsforslag og forlange det satt under avstemning. Forslagsstiller 
kan også kreve at endringsforslaget og stemmetallene meddeles representantska-
pet ved dets ordfører, før saken behandles i representantskapsmøtet.

12.3 Lokalforeningens representanter til representantskapet
På møtet der sakene til det ordinære representantskapsmøte drøftes, skal forenin-
gens representanter og deres vararepresentanter velges. Representantene velges 
for kommende representantskapsperiode.

Lokalforeningens leder, eller et annet styremedlem som dennes stedfortreder, 
skal møte fra sin lokalforening.

I tillegg skal lokalforeningen representeres med ytterligere en representant for 
hver påbegynt 150 medlemmer i lokalforeningen. Kun ordinære medlemmer 
og pensjonistmedlemmer av NTF telles med i grunnlaget for representasjon. 
Medlemstallene pr. 1. oktober legges i denne sammenheng til grunn.

Lokalforeningen bør være representert av medlemmer fra både offentlig og privat 
sektor.

Er en representant forhindret fra å møte på representantskapet, møter vararepre-
sentanten i dennes sted.

Dersom både en representant og vararepresentant(ene) er hindret fra å møte, 
kan styret velge en ny representant i dennes sted. Skriftlig melding om dette må   
sendes til NTFs sekretariat.

12.4 Fritt mandat og plikt til å avgi beretning
Lokalforeningen kan ikke gi representantene bundet mandat. En gruppe repre-
sentanter fra foreningen kan heller ikke med flertallsvedtak binde den enkelte 
representant i dennes stemmegivning.

Representantene kan imidlertid bli pålagt å fremlegge for representantskapet     
resultatet fra en avstemning i lokalforeningen.

Representantene plikter, etter anmodning, å avgi beretning for lokalforeningen 
fra representantskapsmøtet, derunder om det standpunkt de har tatt i den enkelte 
sak.
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13. STYRET

13.1 Styrets oppgaver
Styret har følgende oppgaver:

(1) Lede og ha det økonomiske ansvar for foreningens virksomhet.

(2) Representere foreningens medlemmer utad og overfor NTF sentralt.

(3) Sørge for at opplysninger om styremedlemmer og annen informasjon om
 foreningen er oppdatert i Enhetsregisteret og at det er foretatt pliktig  
 registrering i eventuelle andre offentlige registre.

(4) Kjenne til og rette seg etter rutiner for behandling av personopplysninger i
 lokalforeningen.

(5) I samarbeid med NTF sentralt påse at medlemmene i lokalforeningen
 overholder NTFs vedtekter og øvrige bestemmelser.

(6) Gjennomføre vedtak som er fattet på generalforsamlingen.

(7) Uttale seg om bestemte saker innen fastsatte frister, når hovedstyret
 ber om det.

(8) Holde NTF sentralt underrettet om aktiviteter som kan ha betydning for
 NTFs virksomhet sentralt, og generelt bidra til løpende dialog med
 NTF sentralt.

(9) Godkjenne og signere lokalforeningens reviderte årsregnskap med noter og 
 årsberetning.

(10) Utarbeide forslag til lokalforeningens budsjett og kontingent for
 kommende budsjettperiode.

(11) Behandle innkomne saker fra medlemmer eller organer i lokalforeningen.

(12) Innkalle til generalforsamling og forberede og gi sin innstilling i de saker
 som skal behandles på generalforsamlingen.

(13) I god tid kunngjøre frist for når medlemmene overfor valgkomiteen kan
 fremme forslag på kandidater til ulike verv som skal velges av general-
 forsamlingen, jf. pkt. 19.

(14) Avgi årsberetning om sin virksomhet, og legge frem revidert, godkjent
 og signert regnskap samt forslag til budsjett for kommende budsjettperiode 
 for generalforsamlingen.

(15) Være ansvarlig for lokalforeningens faglige kursvirksomhet og legge til
 rette for løpende dialog og informasjonsutveksling med NTFs fag- og  
 etterutdanningsutvalg i forbindelse med utviklingen av NTFs kurstilbud
 lokalt.
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(16) Arrangere medlemsmøter ved ønske eller behov. Innkalling til møtene skal
 sendes ut minst 2 uker i forkant. Møtene ledes av lokalforeningsleder.
 Det skal føres referat fra møtene og en av møtedeltakerne skal utpekes av
 lokalforeningsleder til å være referent.

(17) Arrangere sosiale samvær i tilknytning til medlemsmøter/kurs eller egne 
  sosiale sammenkomster.

(18) Bistå NTFs sekretariat med å innhente opplysninger som er nødvendige for 
 å holde NTFs medlemsregister oppdatert.

(19) Melde fra til NTFs sekretariat om resultatet av alle valg og utnevnelser i
 lokalforeningen.

(20) Oversende til NTFs sekretariat eventuelle forslag fra lokalforeningens
 styre/evt. andre organer til saker som ønskes behandlet av representant-
 skapet og videresende til NTFs sekretariat private forslag til representant-
 skapssaker, vedlagt styrets begrunnede innstilling i saken.

(21) Avholde medlemsmøte for å gjennomgå de saker som skal behandles av
 representantskapet og velge lokalforeningens representanter til represen-
 tantskapsmøtet.

(22) Foreslå æresmedlemmer.

(23) Påse at det velges et hederstegnutvalg jf. pkt 17.3.

(24) Bistå lokale klubber ved behov.

(25) Årlig gi innberetning til NTFs sekretariat om lokalforeningens virksomhet, 
 og oversende lokalforeningens signerte årsregnskap til orientering.

(26) Fordele følgende oppgaver:
 • Informasjonssekretær.
 • Kurskontakt.
 • Vaktansvarlig for tannlegevakten i lokalforeningens område så fremt det
           foreligger en vaktavtale med fylkeskommunen.

13.2 Styrets sammensetning og valg
Styret skal bestå av medlemmer både fra privat og offentlig sektor.

Styret består av 7 medlemmer:
- Leder
- Nestleder
- Sekretær
- Kasserer
- Privatpraktiserende med spesielt ansvar for å ivareta næringsdrivende
  tannlegers interesser
- UTV-representant
- Ett øvrig styremedlem
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Med unntak av leder og UTV-representant er styret selvkonstituerende.

Styret skal ha minst et styremedlem som er hovedtillitsvalgt eller medlem av de 
lokale utvalg av tillitsvalgte (UTV), som skal orientere om de lokale tillitsvalgtes 
virksomhet i deres område. Slike styremedlemmer og deres personlige vararep-
resentanter velges direkte til styret etter bestemmelsene i Reglement for NTFs 
sentrale forhandlingsutvalg og lokale tillitsvalgte i tariffbundne virksomheter. 
Dersom det velges mer enn ett styremedlem etter dette avsnittet, kan generalfor-
samlingen beslutte at de til sammen bare skal ha én stemme i styret.

Styret skal også ha et privatpraktiserende styremedlem med spesielt ansvar for å 
ivareta næringsdrivende tannlegers interesser. Dette medlemmet velges på gener-
alforsamlingen på samme måte som de øvrige styremedlemmene.

UTV-ledere eller privatpraktiserende styremedlem med spesielt ansvar for å 
ivareta næringsdrivende tannlegers interesser kan ikke samtidig inneha vervet 
som lokalforeningsleder.

Nestleder er stedfortreder for leder.

Da det ikke velges vararepresentanter vil styret ved permanent forfall arbeide i 
redusert størrelse til neste periode. Styret vil fortsatt være beslutningsdyktig jf. 
pkt. 13.3.

Lokalforeningens styremedlemmer velges av generalforsamlingen etter innstill-
ing fra valgkomiteen. Unntak gjelder for UTV-representant i styret som velges av 
det lokale UTV. Lokalt UTV bør velge sine representanter til lokalforeningsstyret 
før lokalforeningens generalforsamling.

Valgene gjelder for to år av gangen, og gjelder fra førstkommende årsskifte.

Valg av leder skjer separat og foregår skriftlig. Øvrige valg foregår skriftlig der-
som det er flere enn en kandidat til vervet.

13.3 Styrets arbeid og beslutningsmyndighet
Styret bør tilstrebe å være fulltallig ved sine møter, men er beslutningsdyktig når 
minst 4 av styremedlemmene er til stede.

Styrets beslutninger treffes ved alminnelig flertall med mindre annet fremgår av 
vedtektene. Ved stemmelikhet har leder dobbel stemme.

Det skal føres referat fra styremøtene.

13.4 Habilitetsregler
For styrets medlemmer gjelder habilitetsreglene i forvaltningsloven § 6 tilsvaren-
de, så langt de passer. Slektskap til en av partene i en sak eller andre særegne 
forhold som gjør at tilliten til styrets avgjørelse svekkes, kan medføre inhabilitet. 
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Ved vurderingen av om det foreligger andre særegne forhold skal det legges vekt 
på om avgjørelsen kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for vedkommende 
styremedlem eller noen som han/hun har nær personlig tilknytning til.

Et medlem av styret kan også selv anmode om å få fratre hvis vedkommende 
mener seg inhabil.

13.5 Regnskap
Kasserer har ansvar for at foreningens regnskap blir ført.

Regnskapsåret følger kalenderåret.

Regnskapet skal gjennomgås av to medlemmer av foreningen som er valgt til å 
revidere årsregnskapet. Disse tillitsvalgte velges på generalforsamlingen for to 
år av gangen.

Revidert årsregnskap skal styrebehandles senest innen utgangen av juni påføl-
gende år.

Styregodkjent årsregnskap forelegges generalforsamlingen til orientering og for 
kommentarer.

13.6 Signaturrett
Lokalforeningsleder og et styremedlem (ikke kasserer) kan i fellesskap forplikte 
lokalforeningen ved sine underskrifter. Styret bestemmer hvilke styremedlemmer 
som skal ha prokura.

13.7 Ulike styremedlemmers særskilte ansvarsområde
De ulike styremedlemmenes særskilte ansvarsområde fremgår av vedlegget 
«Beskrivelse av ulike styremedlemmers særskilte ansvarsområde i Østfold Tann-
legeforening», som er vedtatt at lokalforeningens styre.

14. ARKIVAR
Arkivaren har som oppgave å lagre materiale fra styret, slik som årbok, referat 
fra styremøter og generalforsamling, samt andre dokumenter som har betydning 
for foreningens drift og virke. Lagringen bør være på digitalt medium, dersom 
det er mulig.

15. KLAGENEMND
Lokalforeningens klagenemnd velges på generalforsamlingen. Generalforsam-
lingen bestemmer hvilken periode valget gjelder for.

Klagenemnden skal ha tre medlemmer, og er beslutningsdyktig når alle med-
lemmene er til stede. Klagenemnden skal ha to varamedlemmer. Klagenemnden 
velger selv sin leder. Begge sektorer skal være representert i klagenemnden.
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For nærmere regler om lokalforeningens klagenemnd henvises til Reglement for 
NTFs klagenemnder.

16. KOLLEGAHJELPERE
Lokalforeningen skal ha to kollegahjelpere som velges på generalforsamlingen 
for minimum tre år. Kollegahjelperne bør representere begge kjønn og både of-
fentlig og privat sektor og bør ikke ha andre tillitsverv.

For nærmere regler om lokalforeningens kollegahjelpordning henvises til Regle-
ment for NTFs kollegahjelpordning.

17. ØVRIGE UTVALG, NEMNDER OG/
      ELLER KOMITEER i LOKALFORENINGEN

17.1 Redaksjonskomité
Redaksjonskomiteen skal redigere og utgi ØTFs årbok i samarbeid med ØTFs 
styre.

Redaksjonskomiteen består av tre medlemer som velges på generalforsamlingen. 
Redaktør for årboken utpekes av og blant de valgte medlemmene.

17.2 Lokale klubber
ØTF deles i seks distrikter: Fredrikstad, Halden, Moss, Sarpsborg, Mysen og 
Askim. Hvert distrikt kan ha en lokal tannlegeklubb. Klubben bør ha vedtekter 
som er godkjent av ØTFs generalforsamling.

1. Klubbens formål er å:
    a. arbeide for et kollegialt samhold, samt å fremme standens faglige,
        sosiale og økonomiske interesser.

    b. arbeide for størst mulig oppslutning om ØTF. De lokale klubbers virksomhet 
        må ikke komme i konflikt med ØTFs arrangementer.

    c. ivareta distriktsvise interesser som f.eks. vaktordninger o.l.

    d. påse at NTFs regler og vedtekter blir fulgt innen distriktet, og straks melde
        fra til ØTF om brudd på disse.

2. Hvert år, fortrinnsvis om høsten, skal klubbene ha årsmøte hvor det velges et
    styre på tre medlemmer, hvorav en leder. Minst ett av styremedlemmene bør 
    være offentlig ansatt eller privatpraktiserende.

3. Bare medlemmer av NTF kan oppnå medlemskap i klubbene.

4. Medlemsforhold. Hver lokalklubb avgjør selv om medlemskapet skal være
    obligatorisk forNTFs medlemmer i distriktet.



ÅRBOK ØSTFOLD TANNLEGEFORENING - 2021    77

5. De lokale klubber avgjør selv kontingentens størrelse som fastsettes av
   årsmøtet. Medlemmer som er fritatt for kontingent til ØTF betaler ingen
   kontingent.

6. Klubbene avgir hvert år, før 1. juni, årsberetning til ØTF.

7. Eventuelle tvister angående klubbens drift bringes inn for ØTFs styre dersom
    et styremedlem eller 1/4 av medlemmene ønsker det.

8. Dersom klubben blir oppløst, tar det årsmøtet som vedtar dette, bestemmelse    
    om hvordan foreningens midler skal anvendes.

17.3 ØTFs Hederstegnutvalg
Se pkt. 18 nr. 3 nedenfor.

18. ØTFs HEDERSTEGN
1. Dekorasjonen kalles ØTFs Hederstegn

2. Hederstegnet kan utdeles til medlemmer av ØTF. Det kan videre utdeles til 
andre som har gjort seg fortjent til det.

3. Hederstegnet forvaltes av et utvalg, som består av to tidligere dekorerte med-
lemmer og ØTFs fungerende leder. Utvalget velger hvert år sin leder. De to først-
nevnte medlemmer velges av og blant de dekorerte medlemmene for et tidsrom 
av fem år.

4. Ethvert medlem av ØTF kan overfor utvalget fremsette forslag til dekorasjon. 
Utvalget har møte i september hvert år for å ta standpunkt til fremsatte forslag til 
dekorasjon. Forslag må være utvalget i hende innen 1. september hvert år.

5. Hederstegnet utdeles i forbindelse med et festmøte og foregår i enkle, verdige 
former.

6. Hederstegnet bæres som vanlig for lignende dekorasjoner. Første gangs utde-
ling foretas av komiteen i samråd med styret i ØTF.

19. ØTFs KAPITALFOND
1. ØTFs Kapitalfond er opprettet i 1982 ved at jubileumsfondets midler er 
overført til dette fond. Fondet tilføres nye midler ved årlige overføringer fra 
ØTFs budsjett.

2. Midler fra fondet skal brukes til:
    a. Innkjøp av kapitalgjenstander nødvendig for foreningens drift og
        kursvirksomhet.
    b. Tilskudd til ØTFs jubiléer.
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3. Fondet forvaltes av ØTFs styre. Årlig revisjon foretas av foreningens revisor 
og regnskapet forelegges generalforsamlingen.

4. Hvis fondet besluttes opphevet, skal eventuelle gjenstående midler anvendes 
etter generalforsamlingens nærmere bestemmelser.

5. Endringer av bestemmelsene i dette pkt. 18 krever alminnelig flertall på ØTFs 
generalforsamling.

6. Beslutning om å oppheve fondet kan kun skje av generalforsamlingen med 
alminnelig flertall.

20. VALGKOMITÉ

20.1 Valgkomiteens sammensetning og valg
Valgkomitéen består av en leder og to medlemmer. Både offentlig og privat sektor 
bør være representert i valgkomiteen. Valgkomiteens medlemmer kan ikke samti-
dig inneha andre verv i foreningens organer som velges av generalforsamlingen.

Valgkomiteen velges direkte av generalforsamlingen. Ethvert medlem i lokalfore-
ningen kan foreslå medlemmer til valgkomiteen. Forslagene sendes til styret som 
skal forelegge dem for generalforsamlingen. Dersom det ikke innkommer fors-
lag på tilstrekkelig antall kandidater er styret forpliktet til å fremsette ytterlige 
forslag på medlemmer til valgkomiteen. I slike tilfeller forslåes siste avgåtte sty-
remedlem.

Valgkomiteens medlemmer velges for to år fra førstkommende årsskifte.

20.2 Valgkomiteens arbeid og oppgaver
Valgkomiteen skal avgi innstilling til generalforsamlingen på kandidater til alle 
valg som ifølge vedtektene skal velges av generalforsamlingen.

Ethvert medlem kan overfor valgkomitéen fremme forslag på styremedlemmer 
innen en på forhånd fastsatt frist. Lokalforeningens styre skal i god tid kunngjøre 
fristen for medlemmene.

Valgkomiteens innstilling skal være begrunnet, og inneholde navn på, og rele-
vante opplysninger om, de kandidater som er innstilt. Innstilte kandidater skal 
være forespurt og ha akseptert sitt kandidatur. I sin innstilling skal valgkomiteen 
legge vekt på allsidighet med hensyn til yrkesutøvelse, kjønnsmessig og geograf-
isk fordeling. Med innstillingen skal det følge en oversikt over alle innkomne 
forslag til kandidater i ulike verv.

Valgkomiteens innstilling skal forelegges for styret senest en måned før general-
forsamlingen, slik at den kan kunngjøres for medlemmene sammen med gener-
alforsamlingssakene.
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Valgkomiteen bør tilstrebe å være fulltallig ved sine møter, men er beslutnings-
dyktige også dersom kun to medlemmer er tilstede. Da det ikke velges vararep-
resentanter vil valgkomiteen ved permanent forfall arbeide i redusert størrelse til 
neste periode. Det skal føres referat fra møtene.

21. UTFYLLENDE REGLER
I saker som ikke dekkes av foreningens vedtekter skal NTFs vedtekter gjelde.

22. VEDTEKTSENDRINGER
Forslag til endring av vedtektene skal behandles av generalforsamlingen. Forsla-
get må sendes styret senest 2 måneder før generalforsamlingen.

Styret skal sette forslaget til vedtektsendring på dagsorden til generalforsamlin-
gen vedlagt sin innstilling i saken.

Vedtektsendringer krever 2/3 flertall på generalforsamlingen.

Vedtektsendringer trer i kraft umiddelbart, med mindre generalforsamlingen 
beslutter et annet ikrafttredelsestidspunkt.

Vedtektsendringer skal forelegges for NTFs hovedstyre, jf. NTFs vedtekter § 18-2.

23. OPPLØSNING
Oppløsning av foreningen kan vedtas av generalforsamlingen og forutsetter 2/3 
flertall av de tilstedeværende på generalforsamlingen.

Beslutningen må stadfestes på en ekstraordinær generalforsamling tidligst en 
måned etter at beslutningen er fattet.

For innsending av forslag til styret om oppløsning gjelder de samme frister som er 
satt for øvrige saker som ønskes behandlet på generalforsamling og ekstraordinær 
generalforsamling, jf. pkt. 10 og 11. Styret skal sette forslaget om oppløsning på 
dagsorden til generalforsamlingen vedlagt sin innstilling i saken.

Ved eventuell oppløsning skal foreningens netto eiendeler tilfalle kollektive tiltak 
for tannleger som ligger innenfor foreningens formål.

*****
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Kollegahjelpsordningen
Kollegahjelpsordningen skal gi støtte og veiledning til kollegaer som 
har behov for det. Ordningen er forankret i lokalforeningene.

Kollegahjelpere
En kollegahjelper er et medlem oppnevnt av lokalforeningen som har 
sagt seg villig til å støtte kollegaer som er i en vanskelig situasjon som 
påvirker arbeidsinnsatsen som tannlege.

Arbeidsområde
Kollegahjelpernes arbeid skal ta sikte på å hjelpe kolleger som har 
et problem.
Det kan være støtte og veiledning ved f.eks.:
 •  sykdom
 •  misbruk av alkohol/narkotika
 •  konflikter på arbeidsplassen
 •  utbrenthet
 •  personlige kriser
 •  pasientklager
 •  negativ mediaomtale

Kollegahjelperne arbeider for å unngå faglig isolasjon og utstøtning, 
og for å hente frem og forsterke eksisterende positive ressurser. Hjel-
pen skal bidra til å ordne opp i en uønsket livssituasjon. Kollegahjel-
pen er ment som et lavterskeltilbud. De er nøytrale personer som er 
villig til å lytte og forsøke å finne gode løsninger på problemer før de 
blir for store.

NTFs kollegahjelpsordning er basert på frivillig deltagelse, og de har 
taushetsplikt.

Medlemsfordel - rådgivning på Villa Sana, Modum Bad
NTF har også 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 styrke bevisstheten i forhold 
til yrkesrollen, forebygge utbrenning og fremme helse og livskvalitet.

Kollegahjelpere i Østfold:
Tore Cato Karlsen, Privatpraktiserende tannlege, Fredrikstad
45222044 / tore.karlsen@privattannlegene.no
Mari Slette, Offentlig tannlege, Sarpsborg
47644026 / maridage@hotmail.com
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Notater:
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Notater:



ÅRBOK ØSTFOLD TANNLEGEFORENING - 2021    83

Endodonti:
Tannlege Harald Prestegaard
Kirkegt. 63, 1721 Sarpsborg
Tlf: 69 15 38 36

Tannlege Bente Wiig
Heyden Tannhelsesenter
Dronningensgt. 18, 1530 Moss
Tlf: 69 24 19 50, fax: 69 24 19 51

Oral kirurg og oral medisin:
Tannlege Anders Heyden
Heyden tannhelsesenter
Dronningensgt 19, 1530 Moss
Tlf: 69 24 19 50, fax: 69 24 19 51

Tannlege Gaute Lyngstad
Heyden Tannhelsesenter
Dronningens gt. 19, 1530 Moss
Tlf: 69 24 19 50, fax: 69 24 19 51

Kjeveortopedi:
Tannlege Marie Grønstad
Farmannsgt. 2, 1607 Fredrikstad
Tlf: 69 31 83 00

Tannlege Gøril Holmlund
St. Mariesgt. 9, 1706 Sarpsborg
Tlf: 69 15 15 30

Halden Tannhelsesenter AS
Tannlege Anders Skaare
Spesialist i kjeveortopedi
Storgata 4C, 1767 Halden
Tlf: 69 18 59 60
kjeveortopedi@
haldentannhelsesenter.no

Periodonti:
Tannlege Jon Olav Kubberød
Varna tannlegesenter
Rosenvingesvei 8, 1523 Moss
Tlf: 69 26 49 00

Tannlege Jørgen Hugo
Varna tannlegesenter
Rosenvingesvei 8, 1523 Moss
Tlf: 69 26 49 00

Oral protetikk:
Tannlege Rune Sollin
Storgata 4C, 1767 Halden
Tlf: 69 18 44 42
Gudesgt 1, 1530 Moss
Tlf: 69 20 54 00

Tannlege Lars-Fredrik Gjølstad
Varna tannlegesenter
Rosenvinges vei 8, 1523 Moss
Tlf: 69 26 49 00

Spesialister
Medlemmer i Østfold tannlegeforening

som mottar henvisninger:
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Besøk vår webshop: 

www.tdental.no
Ring oss gjerne: 

66 89 20 50

Nyhet!
F1 ARCUS  
ny unit fra ditt
lokale dentaldepot
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