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Kjære medlemmer i Østfold Tannlegeforening. 

 

Det har blitt sommer og det er forhåpentligvis snart sommerferie og avkobling fra 
tannlegefaget og pasienter for oss alle. Også i år er ferien min kortreist til hytta på 
Granholmen i Skjebergkilen. 

Vi har lagt bak oss noen krevende måneder, med strenge smittevernregler og for mange 
frustrasjon over manglende vaksinering. Kommunene i Østfold har hatt svært forskjellig syn 
på hvor prioriterte vi tannleger er i vaksinasjonskøen. Vi i ØTF har prøvd å legge trykk på de 
forskjellige kommunene, men har vel bare delvis lykkes med det. Håper dette er noe sentrale 
myndigheter kan ta lærdom av, slik at denne forskjellsbehandlingen ikke skjer igjen. Og vi 
har sett at vi trenger et register over alt tannhelsepersonell i en kommune. Kommunen eller 
fylkeskommunen har ingen oversikt over hvem som driver tannlegepraksiser. Det har vært 
litt av en jobb for oss å hjelpe dem med å få alle inn på listen til kommunene. 

For min del har det vært veldig trygt å ha en forening som jeg har kunnet støtte meg på, som 
var flinke til å gi informasjon og holde oss oppdatert. Og jeg tror at de flest synes det var 
trygt med en lokalforening også. Litt lettere å ta opp telefonen eller sende en mail og lufte 
frustrasjoner og problemer. Aldri har det vel vært viktigere med en sterk forening, og jeg 
synes NTF har gjort og gjør en svært god jobb i den krevende tiden.   

Digitale møter har kommet for å bli. Vi fikk til et digitalt kurs i mars med god hjelp av 
Hemming, Ellen Cathrine og NTF. Det var ca. 85 stykker som deltok, også mange som kom fra 
andre lokalforeninger. Dette frister til gjentakelse.  

Ellers har vi i ØTF styret hatt digitale styremøter, men nå i juni tenkte vi at nå kunne vi sees. 
Og vi hadde en hyggelig kveld på hytta til undertegnete på Granholmen med skalldyr og noe 
godt i glasset. Så nå har vi klare planer for høsten, og håper og tror vi kan snart kan sees 
igjen. 



 

 

Vi håper å få til et ettermiddags kurs i Fredrikstad allerede torsdag 26. august. Invitasjon 
kommer i løpet at kort tid. Mulig det blir et «Sommerkurs» med etterfølgende mat.  

Det blir kurs og Generalforsamling i høst på Jeløy Radio, hvis alt går etter planen.  Datoen er 
satt til 29. og 30. oktober. Nærmer info om kursholder osv kommer utover høsten.  

Ellers minner jeg om NTF Landsmøte som i år holdes i vakre Bergen. Dato er 3-6 november. 
Jeg skal dit, og håper jeg treffer mange av dere der. 

 

Jeg håper alle får en hyggelig og solfylt sommer og en normal og forutsigbar høst ���� 

God sommer. 

 

Anne-Sophie 

 

 

 

 


