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Kjære medlemmer, 

 

Nord Trøndelag TF gratulerer Heming Olsen Bergem som ny president i NTF. Et prosjekt fremover er 

regelmessige møter på Zoom der det skal være mulighet for alle medlemmer i NTF å diskutere 

spørsmål i plenum. Meget godt tiltak, synes jeg. Vi i NTTFs styre ble invitert til Teamsmøte med 

NTFs president, visepresident og generalsekretær den 17.02.2022. Et meget interessant møte med 

oppdatering rundt aktuell tannhelsepolitikk. Det er mye som tyder på at det vil skje revolusjonerende 

ting innen elektronisk journal og elektronisk samhandling i år, blant annet det lenge ettertraktede e-

reseptet. Ellers så er nevnte ‘Presidentens time’ hver første onsdag i måneden sterkt å anbefale, her får 

man aktuell oppdatering om hva NTF jobber med, og man kan spørre om alt man måtte lure på. 

Det er enkelte ganger sånn at man må ta kontakt med sekretariatet i NTF for å diskutere 

problemstillinger, en kan ikke bestandig selv ha svar på alt mulig. Som regel får man jo snakke med 

rett vedkommende, og undertegnede har hatt meget konstruktive samtaler med NTF, her tenker jeg 

spesielt på utdanningssjef og på fagsjef. Men det er dessverre ikke bestandig man oppnår kontakt når 

man skulle hatt svar der og da, og da er det jo mange tannleger som søker råd i facebook-gruppa ‘Oss 

tannleger imellom’, om alle typer spørsmål mellom himmel og jord som dukker opp i en travel 

hverdag. Men så klart, som med alt annet innen sosiale medier så må selvfølgelig også informasjonen 

man får på Oss Tannleger imellom taes med en klype salt. Det er mange måter å løse samme problem 

på, men ikke alle er riktig. Når det er sagt så har undertegnede fått mange gode svar i nevnte FB-

gruppe, for ikke så lenge siden fikk jeg et veldig godt råd i forbindelse med desinfektor. Vi forstår det 

slik at NTF ønsker at man helst rådfører seg med NTFs sekretariat, og det gjør jo de aller fleste. Men 

som sagt, det er dessverre ikke bestandig så enkelt å få svar der og da. Derfor har undertegnede sendt 

et forslag til NTF om det hadde vært en mulighet for et odontologisk online-diskusjonsforum i regi av 

NTF, der man får tidsnært svar, helst samme dag. Jeg tenker at dette er et viktig medlemstilbud, og 

ikke minst et tiltak for fremtidig rekruttering av tillitsvalgte. I denne sammenheng minnes det om 

NTTFs oversendelsesforslag på NTFs Representantskapsmøte 2021 om at NTF og lokalforening deler 

på kostnad for en observatør som reiser til NTFs Representantskapsmøte. Dette for å senke terskelen 

for at folk som er interesserte i tillitsvalgtarbeid kan delta uten at det utløser enormt høye kostnader for 

lokalforeningen. Det er ikke alle lokalforeninger som har høyt overskudd. I skrivende stund har vi ikke 

mottatt svar på vårt oversendelsesforslag. 

Et annet spørsmål som NTF har tatt opp for flere år siden og fremdeles er et stort tema, er den økte 

kjededannelsen. Det er ihvertfall godt å vite at NTFs medlemmer blir godt ivaretatt av NTF uansett om 

man arbeider offentlig, privat i egen klinikk eller ansatt i en kjede. 

Utvidelsen av tannhelsetilbudet til 21-22-åringer ser ut å by på flere utfordringer, blant annet 

kapasitetsproblemer, som sannsynligvis vil bli løst på forskjellig vis fra fylke til fylke. Spennende. 

Den stadige gjengangeren tannbehandling i utlandet er like aktuell som alltid. Undertegnede hadde et 

kasus der det hadde løsnet fast protetikk utført i utlandet for ikke så lenge siden og beskjeden fra den 

utenlandske klinikken var ‘Dette må lokal tannlege ordne’. Så det er en helt annen tidsånd nå enn det 

var for 10 og ihvertfall 20 år siden, i takt med for mange tannleger og stort bruk av (ofte unødvendig) 

tannbehandling i utlandet. For å ikke snakke om uvanlige implantatprodusenter som er brukt i 

utlandet, der ingen vet hva som er brukt og det er nærmest umulig å oppdrive rett system når man vil 

hjelpe pasienten. Billig behandling er argumentet. Her tenker jeg det passer godt med et sitat fra den 

kjente aksjestrategen Warren Buffett: Price is what you pay, value is what you get. Det gjelder ikke 

bare for aksjer, det gjelder også for tannbehandling. Og mye annet. Kvalitet koster. 
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Den 03.03.2022 var temaet i NRK Radios ‘Folkeopplysningen’ „Vi får stadig færre hull i tennene, men 

tannlegene blir flere og flere. Hva er det egentlig de gjør alle sammen?“ At det er blitt (for?) mange 

tannleger de siste årene er jo noe som nok de fleste har registrert. Men en positiv ting det har medført 

for pasientene er jo veldig mye kortere ventetid enn det var for 15-20 år siden, da det var flere ukers/ 

måneders ventetid hos mange tannleger. Den betraktelig kortere ventetiden er noe som pasientene kan 

være takknemlig for, tenker jeg. Det hadde vært interessant hvis det i sendingen hadde kommet frem, 

hva tannturisme-tannleger ser på som behandlingsbehov i sammenligning med de lokale norske 

tannlegene og tannpleierne. 

Ellers så har undertegnede sendt henvendelser til NTF om problematikken rundt mangelfulle 

legeerklæringer i forbindelser med tannbehandling av pasienter som eventuelt har krav på Helfo-

refusjon der legeerklæring er påbudt og veldig forskjellig praksis av seponering av blodfortynning før 

planlagt kirurgi, der noen leger mener at „tannlegen bestemmer“ og de leger som seponerer 

blodfortynningen. Det er planlagt en veileder rundt dette. Det er bare bra at NTF og legeforeningen nå 

befinner seg i samme lokale, det er viktig med god kommunikasjon mellom leger og tannleger for å 

sikre pasientsikkerhet. 

 

Ellers så ønskes alle hjertelig velkommen til lokalforeningens interessante kurs i mai i vakre 

omgivelser. 

 

Niklas Angelus, leder i Nord Trøndelag tannlegeforening 
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Samarbeidsmøte Tannhelsesekretær 100122 - teams 

Tilstede: Niklas, Tine, Christiane, Stein, Torfinn, Per Arve, Kristin, Ann Maj og Stine. 

- Status avgangsklasse 
o Gjennomført eksamen vg 2, kun en ikke bestått. Den eleven jobber vi videre med, 

har startet på vg3. Tilbud om å ta opp helse og service eksamen etter hvert.  
o Motiverte deltakere. Det er hektisk til dem, men det er vi kjent med da det er 

komprimert.  
o Er på teams de første to uker pga c19.  
o Kun to som ikke har fellesfag.  
o 1 har fått jobb, en avsluttet. Vi har 8 formidlingsklare i juni, to som da må ta litt mer 

fellesfag. Syns ikke de skjønner alvoret i å starte allerede nå med jobbsøk, de syns 
det er for tidlig. Men vi stresser søking for dem, de må vise at de er på markedet. 
Tine sier at de alle kan få komme på Midtnorsk treff, der tannleger og sekretærer er. 
Kristin noterer seg det og sørger for at elevene blir invitert, der kan de bygge 
nettverk, delta på kurs osv. Maja skal på besøk på skolen om litt, vil da si litt om våre 
forventninger til jobbsøk, muligens varsle veiledere om  

o SØR- medlemsblad, her kan vi legge inn en artikkel om at vi har 8 på vei ut i markedet 
og klare i juni. Maja og Kristin ordner en artikkel. NORD har en digital medlemspost, 
vi må be Niklas om å publisere i NORD delen. 

- Fremdriftsplan og ansvarsfordeling Runde 2 
o Uke 4 skal det være klart med timeplan/fordeling digital og oppmøte, samt at Maja 

og Kristin, Christiane kan se på muligheten for å organisere jobbsmak fortløpende. 
o Lag et infoskriv som elevene kan ha med seg når de er søker. De er orientert i begge 

foreninger og hos fylkestannlegen. NAV lager utkast som øvrige ser over, enes om. 
o 2 infomøter – ett i Trondheim og ett i Steinkjer 
o Tine og Niklas bør ikke kreves for oppmøte begge steder, vi hører med FK om deres 

ansatte kan være med på begge dagene, så blir Tine med i Trondheim og Niklas i 
Steinkjer. 

o Infomøtene bør avholdes sent mai/tidlig juni for å sikre god nok tid til gjennomføring 
av jobbsmak. 

- Markedsføring før Runde 2 
o Størst behov i distriktene. Nordom Trodheimsaksen iflg FT. 
o Skolen blir på Verdal denne gangen.  
o Lav interesse blant arbeidssøkere i distrikt, nordover. Niklas mener at det er fordi det 

tilbys liknende utdanning i Namsos. Sjekker med NAV der og de tror ikke det er 
årsaken, de kan uansett ikke ta hele utdanningen (kun vg1) der. Vi tenker at avstand 
til studiested, og muligens for lite fokus på markedsføring der er årsaken. 

o Kan skolen legge opp til et nettbasert opplegg, med samling? Tenker det blir lettere å 
rekruttere fra norddelen da.  Skolen mener dette skal gå greit, de ser på den 
muligheten og gir NAV tilbakemelding innen uke 4. Vi tenker at det skal være 
streaming, ikke bare digitalt. Vi tenker at det er lurt å ha en oppstart med fysisk 
oppmøte for å bygge relasjoner og legge gode arbeidsrutiner/vaner. Skolen ser på 
dette og lager et forsalg til opplegg (innen uke 4). 

o Vi kjører med den plakaten vi har laget. Ikke sats på tannlegekontor for å henge den 
opp, bruk muligens lokalaviser. Stine sender til alle, gi frist for å sjekke før det sendes 
til kommunikasjonsavdelingen for trykk/digitalt trykk om mulig. Lag en QR kode på 
plakaten så det er mulig å scanne seg rett inn til nav.no-siden, Stine sjekker om det er 
mulig. 
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o Vi konsentrerer markedsføring i norddelen. Må avvente avklaring digital 
undervisning og fastsette uttaksmetode (løpende og uttak ved infomøte? Kun 
infomøte også jobbsmak?) og dato for uttak før vi kan «rulle ut hele kampanjen» 

- Ny kontaktperson for daglig drift hos NAV 
o Ann Maj Rundhaug er representert. Hun tar over det operative fra nå av. Stine og 

Maja jobber tett, og Stine vil være tilgjengelig ved behov. 
o Ann Maj sørger for at det settes ned en møtekalender i forhold til rekruttering og 

utvelgelse av kandidater. 
 

 

. 

Ref: Stine Storm Hauge 
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Vi er en gjeng damer med forskjellig bakgrunn og erfaring, som snart har 

gjennomført utdanningen til vårt nye yrke: Autoriserte tannhelsesekretærer!  

Vi er klare for de siste 8 spennende ukene i praksis (vekselsvis med skole) og vi 

gleder oss til å komme ut til de ulike klinikkene for å få vist hva vi kan.  

Vi er veldig motiverte til å komme oss ut i arbeidsmarkedet etter endt 

eksamen i juni!  

For å komme i kontakt med oss kan dere henvende dere til: 

Voksenopplæring Verdal videregående skole: 

Yrkesfaglærer: Kristin Myhr: Tlf: 994 24 097  

                       E-post: krimy@trondelagfylke.no 

Ansvarlig: Per Arve Hammer: Tlf: 74 17 93 03 / 934 38 416   

       

  
 

Gleder oss til å bli en del av tannhelsetjenesten,  

kanskje blir en av oss din nye kollega?        

mailto:krimy@trondelagfylke.no
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Hei 
 
Nå er det en diskusjon på sosiale medier om forsikringspremie til NPE og behandlere 
som ‘bedriver implantat’. Kort oppsummert betaler jo alle som ‘bedriver implantat’ 
rundt 8000,- NOK per år mere til NPE enn de behandlere som ikke gjør det, uansett 
om man setter hundrevis av implantat per år eller bare noe implantatprotetikk i ny og 
ne. Dette er dypt urettferdig, spesielt med tanke på at det ikke er implantat som 
utløser de fleste og/ eller største klagesakene hos NPE. 
Regner med at NTF er seg klar over denne situasjonen. Er det noe NTF har gjort 
NPE oppmerksom på? 
 
Mvh 
Niklas Angelus 

   

 
 

Dette har NTF påpekt ved flere tilfeller. 
Nå er det du skriver ikke helt korrekt. Riktignok er det få klagesaker relatert til 
implantater, men risikoen for mer alvorlig og varig skade er større, og kostnadene 
ligger ofte også i en annen prisklasse, noe som både innvirker på 
kirurgibehandlingen og den protetiske behandling da de begge innvirker på 
hverandre. 
Vi har påpekt dette allikevel, men her handler det nok mer om størrelsen på premien 
enn at vi ønsker å fjerne tilleggspremien. Premien er som ved annen forsikring basert 
på en oppsummering av potensiell risiko. 
Det er også viktig å se på statistikken til NPE, ikke bare hvilke saker som meldes inn, 
men også hvilke som får medhold og i hvilken størrelsesorden. 
  
Jeg takker for at du tar dette til NTF. Det er vel ikke til å unngå at slik diskusjon 
foregår på sosiale medier, men det er sjelden at hele bildet kommer frem i 
diskusjonen der. Jeg håper på å få til en flytting av slike diskusjoner fra sosiale 
medier og over til oss idet jeg starter opp med åpne månedlige zoom-møter for 
medlemmer i mars. 
  
I den perioden opplever jeg at NPE foretar en grundig og god vurdering på om 
pasienten har fått et mén som er utover det som kan forventes ved en 
prosedyre/behandling, og også på om dette har en kostnadsramme som er utover 
det beløpet som NPE setter. Det er nok mange potensielle vanskelige og slitsomme 
rettsmøter som er unngått med denne ordningen. NTF jobber alltid med nivået på 
premiekostnadene ved NPE. 
  
Du peker på urettferdighet i systemet. Det er jeg enig i. NPE er ikke rettferdig, og det 
er det nok heller ikke mulig å få til. Det ligger i naturen til en forsikringsordning. Noen 
får aldri bruk for den. Andre flere ganger. De fleste som bedriver implantatbehandling 
opplever sjelden skader/mén som er av en slik art at NPE utløser erstatning, men 
noen gjør det. Og i de tilfellene er det ofte store kostnader vi snakker om. 
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Konklusjonen er at: ja, NTF har og kommer til å ta opp premiene med NPE. Samtidig 
er vi opptatt av tannlegefellesskapet og ønsker å se helheten i dette. 
  
Med ønske om en god dag 
  
  
 

   

 
 

Hei igjen 
 
Hjertelig takk for godt og grundig svar. 
En ting som ble diskutert for lenge siden var jo at behandlere som blir funnet skyldig i 
flere NPE-saker, må betale høyere premie. Noe jeg faktisk er enig i. Vi alle kan jo 
oppleve å plutselig motta et brev fra NPE, men har man gjort alt rett så har man jo 
inget å bekymre seg for. Ofte blir jo NPE brukt som meglingsinstans etter at en akutt 
behandler med behov for flere pasienter bryter NTFs Etiske regler med sine 
uttalelser, og da ender saken hos NPE. 
Oppsummering: høyere forsikringspremie for skyldige NPE-gjengangere. 
 
Mvh 
Niklas Angelus 
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