
Hvordan arbeider NTF politisk? 
Kurs for tillitsvalgte februar 2020



Hovedstyret

• Hovedstyret velges av representantskapet og leder foreningens virksomhet. 

• Presidenten er foreningens øverste leder. 

• Hovedstyret leder foreningens virksomhet i overensstemmelse med 
vedtekter og bestemmelser og påser at disse overholdes. På foreningens 
vegne tar hovedstyret standpunkt til enhver sak på det tidspunkt en 
avgjørelse er nødvendig. 

• Hovedstyret koordinerer virksomheten for de organer innen NTF som 
arbeider på begrensede områder eller ivaretar særinteresser, og påser at 
medlemmenes fellesinteresser blir tilbørlig ivaretatt i forhold til 
særinteressene.



Hovedstyrets arbeid
• Hovedstyremøter
• Forum for tillitsvalgte
• Representantskap/ledermøte
• NTFs sentrale forhandlingsutvalg
▫ Tariffkonferanse 
▫ Lønnspolitisk forum

• NTFs sentrale næringsutvalg
▫ Næringspolitisk forum

• Økonomi



NTFs visjon

Dyktige og tilfredse medlemmer med fornøyde 
pasienter i en befolkning med god oral helse. 



Dette er NTF

• Medlemsrettet arbeid
Medlemmenes interesser skal ivaretas både faglig, 
økonomisk og sosialt. 

• Samfunnsrettet arbeid
God oral helse og tilfredsstillende tilgang på 
tannhelsetjenester for befolkningen.

• Organisasjonsmessige forhold
Alle tannleger samlet i én forening som er 
organisert slik at den ivaretar deres interesser.
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Styringsdokumenter

• NTFs prinsipprogram 2020-2023
• Arbeidsprogram 2020-2021
• Policydokumenter
▫ NTFs syn på fremtidens tannhelsetjeneste
▫ NTFs syn på faglige grenseoppganger mellom 

yrkesgrupper i tannhelsetjenesten
▫ Tannlegers rolle i arbeidet med å avdekke 

omsorgssvikt og overgrep mot barn
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Samarbeid

• Arendalsuka
• Verdens munnhelsedag
• Akademikerne



Munnhelsedagen 20. mars 

• 2015 – Diabetes og oral helse
• 2016 – Psykiske lidelser og oral helse 
• 2017 – Kreft og oral helse
• 2018 – Slagpasienter og oral helse
• 2019 – Utenforskap
• 2020 – Oral helse og ernæring ved sykdom
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Gjør kloke valg
Kampanjen går ut på at pasient og behandler oppfordres til en dialog rundt diagnostikk 
og behandling - og at pasientene skal gjøre kloke valg i samråd med behandler.

Ulike fagområder utarbeider lister med anbefalinger om tester, prosedyrer eller 
anbefalinger som er overflødige og kan påføre pasienten skade/belastning.

Fokus på kvalitet og pasientsikkerhet, ikke på kostnader og innsparing. Fokus på faglige 
studier/evidens for rådene. 

Grunnprinsipper: 
1. Profesjonsdrevet
2. Pasientsentrert
3. Tverrfaglig
4. Kunnskapsbasert
5. Transparent 











Politisk arbeid – sentralt

• Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget
• Politiske partier
▫ Programkomiteene
▫ Enkeltpolitikere

• HOD 
▫ Andre aktuelle departementer?

• Helsedirektoratet
• E-helsedirektoratet
• Andre beslutningstagere
▫ Helfo
▫ Helsetilsynet
▫ NPE
▫ Helseklage
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Budskap
• Den norske tannhelsemodellen er god

• Offentlig sektor – tilstrekkelig finansiering
• Privat sektor - rammevilkår

• Folketrygdens stønadsordning – målretting av midler
• «Mer til dem som trenger det mest» 

• Folkehelse 
• Samhandling 
• Utdanning 



Tannhelsetjenesten - en del av helsetjenesten: 

Hva kan tannleger bidra med?
• Nye utfordringer vil kreve økt satsing på forebygging og 

samhandling i hele helsetjenesten.

• Tannlegen er for svært mange den eneste helsearbeideren de 
møter regelmessig.
▫ Tidlig diagnose viktig– henvise videre
▫ Oppdage omsorgssvikt, vold og overgrep
▫ Ernæring
▫ Anti-tobakksarbeid

Presenter
Presentation Notes
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Den norske tannhelsemodellen – styrker 

• Den norske tannhelsemodellen har vært en stor suksess. 

• Det offentlige og private tannhelsetilbudet utfyller hverandre og det medfører god 
tannlegedekning i hele landet. 

• Den norske tannhelsemodellen prioriterer forebygging. 

• Modellen gir den jevne nordmann svært gode insentiver  til å besøke tannlegen 
regelmessig for å ta vare på egen tannhelse. 

• Pasienter med stort behov får støtte til den behandlingen som er nødvendig selv 
om ordningene må bli bedre. 

• Enkel administrasjon gir mye tannhelse for pengene. 

• Det er stor tillit til tannhelsetjenesten i befolkningen. 

• Norske tannleger er eksperter i verdensklasse og tilbyr effektiv og sikker behandling 
behandling av pasienter
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Høy tillit – undersøkelse?I en artikkel i Aftenposten i september i år slår nemlig Andreas Dobloug fast at det er høy kvalitet på offentlige tannleger og at barn og unge får god behandling uansett hvor i landet de bor. Undersøkelsen det vises til er utført av Dobloug, Grytten og Holst fra Seksjon for samfunnsodontologi på universitetet i Oslo, på en stor mengde data fra årene 1998-2011. Stor sannsynlighet for at pasientene vil få den samme diagnosen uansett hvilken tannlege de besøker i Norge. Studien viser at kvaliteten på fyllinger lagt av tannleger i Norge, jevnt over er høy. Tannlegene er også svært godt samstemte når det gjelder om en tann trenger behandling eller ikke.  Resultatene understreker at kvaliteten på tannlegeutdanningen i Norge er god og at norske tannleger leverer tannhelsetjenester av høy kvalitet.



EPSI 
«En skår på 85 tilhører sjeldenhetene i våre kundeundersøkelser, og peker på 
en tjeneste av høy kvalitet.»

«Kundene opplever ikke bare å bli godt ivaretatt hos tannlegen, men opplever 
også tannlegene som oppriktig interessert i pasientene sine.»
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Det er analyseselskapet EPSI Rating som har gjennomført brukerundersøkelser av fastlege, legevakt, sykehus og tannlege. I omtalen står det at alle målinger over 75 regnes som meget høyt og en score på nesten 85 er helt eksepsjonelt!Fredrik Høst, daglig leder i EPSI Rating Norge. Nesten alle sektorene innen helsetjenester øker fra 2014 til 2015, men nok en gang er tannlegene i en særklasse.



Politisk arbeid

• Statsbudsjett 
• Blankholmutvalget

▫ DOT
▫ Folketrygd

• Regjeringserklæringen
▫ Styrking av stønadsordningene
▫ Evaluering av kompetansesentrene 

• Prosjekter i tannhelsetjenesten
▫ Abonnementsordning?
▫ Prøveordning?
▫ Spesialistutdanning
▫ Sykehusodontologi
▫ Multidisiplinær odontologi



Kjeveortopedi



Endringer i tannhelsetjenesten 

• God tannlegedekning
▫ Utfordringer
▫ Muligheter

• Tannbehandling i utlandet 
• Økt bruk av tannhelseforsikring?
• Økt kjededannelse
• Dersom økt finansiering – økt kontroll?
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God tannlegedekning - til dagens oppgaver? Økt konkurranseBrutalisering av arbeidslivetGir også muligheter – utføre flere oppgaver (ref. utsatte grupper, flere eldre mm.)Behandling i utlandet – fordi de ikke har råd i Norge?Utfordringer med resistensproblematikkMister rettigheterOppfølging over tid? Behandlingsfilosofi?Økt bruk av tannhelseforsikring?To-deling av helsetjenesten?Behandlingsstyrende?Egentlig dem som ikke trenger det som har råd? NTF er skeptiske og tannleger skal ikke markedsføre eller selge tannhelseforsikring! Økt kjededannelse – utfordring eller mulighet? Godt omdømme – god relasjon mellom pasient og behandler. 



Fremtidens tannhelsetjeneste 

•Evaluering av den norske tannhelsemodellen. 
•Hele tannhelsetjenesten må ses i sammenheng. 

• Bare slik kan vi få en helhetlig gjennomgang av 
tannhelsetjenesten og sikre at midlene brukes på riktig 
måte for pasientene, og samfunnet.
• Prioriterte gruppene i den offentlige tannhelsetjenesten
• Folketrygdens stønadsordning
• Kompetansesentrene
• Sykehusodontologiprosjektet



Fremtidens tannhelsetjeneste 
• Samarbeid
▫ Team i tjenesten
 Delegering, ikke substitusjon

▫ På tvers av tjenester og  forvaltningsnivåer 
 E-helse 
 Kunnskapsutvikling i tannhelsetjenesten

• Kvalitet på tannhelsepersonell 
▫ Sikre god grunn- og spesialistutdanning i Norge
 God allmennkompetanse
 Tilstrekkelig tilgang på spesialistkompetanse

▫ Sikre tilstrekkelige krav ved utdanning utenfor Norge



Viktige oppgaver som må ivaretas i fremtidens 
tannhelsetjeneste

• God odontologisk grunn- og spesialistutdanning.
• Rådgivning og kompetanseheving i hele tannhelsetjenesten.
• Forskning i tjenesten med hovedvekt på praksisnær, klinisk 

virksomhet. 
• Ivaretakelse av nasjonale oppgaver hvor man bygger opp få, 

men robuste kompetansemiljøer for eksempel innenfor
 TMD/smerteproblematikk (i dag på Haukeland)
 Søvnapneproblematikk (i dag på Haukeland)
 e-Tannhelse (i dag - ????)
 Sjeldne medisinske tilstander/syndromer (i dag på TAKO-senteret på 

Lovisenberg sykehus)
 Samfunnsodontologi (i dag på universitetene)
 Rettsodontologi (i dag på universitetene)



Revisjon/styrking av trygdesystemet
• Stønad fra trygden forutsetter at man IKKE har rettigheter 

etter tannhelsetjenesteloven.
▫ Rettigheten skal følge pasienten

• Trygdestøtte forutsetter (nesten alltid) faktisk 
behandlingsbehov. 

• Trygden gir i liten grad støtte til forebyggende behandling, 
selv ved aktiv sykdom.
▫ Forebygging må dekkes av trygdesystemet
▫ Takst for hjelp til tobakksavvenning

• Gjennomgang og styrking av hele systemet for å sikre at de 
som trenger det mest får mest stønad. 
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Andre aktuelle saker 
«Sykdommen gjorde at jeg måtte trekke absolutt 
alle tennene og bygge opp alt på nytt. Men det 
viktigste for meg var at de tok tak i sykdommen 
med en gang.»

«Bedre tilbud enn de fleste 
norske tannleger».
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Andre aktuelle sakerTannhelseforsikringNTF er generelt skeptiske til tannhelseforsikring. Vi er spesielt opptatt av at det er pasienten selv som må avgjøre om de har behov for tannhelseforsikring, og etter NTFs oppfatning bør tannleger ikke markedsføre eller formidle forsikring.   I sum mener NTF prinsipielt at: En tannlege må ikke drive produktreklame eller markedsføring av forsikringsordninger eller tilby/selge forsikring.Forsikringsvilkårene må ikke virke styrende på behandlingsvalget.Forsikringsordninger må ikke være styrende på pasientenes valg av tannlege.  Norsk Tannhelseforsikring, If tannhelseforsikring, Bank Norwegian tannhelseforsikring, Din tannforsikringForbrukertilsynet – markedsføring av utenlandsbehandling«Budapest Klinikken har i motsetning til de fleste av våre konkurrenter, kun autorisert helsepersonell som sykepleiere og leger på vårt kontor i Norge. Våre fagfolk har alle kunnskap og erfaring knyttet til dokumentasjonskrav fra bl.a. Folketrygden. De kjenner også til de ulike sykdoms begrepene og forstår den medisinske termologien, noe som etter vårt syn vil være en stor fordel i denne sammenheng.»Hvakostertannlegen.noNTF mener i utgangspunktet det er bra at befolkningen har tilgang til hensiktsmessig prisopplysning for tannhelsetjenester, og foreningen støttet opprettelsen av det som etter hvert ble til prisportalen www.hvakostertannlegen.no. Vi mener fortsatt at portalen har vesentlige mangler, og at den ikke gir god nok forbrukeropplysning. For å sette det på spissen kan man si at den heller enn å opplyse, er egnet til å villede befolkningen på visse områder.  Prisopplysningsforskriften - pålagt å oppgi våre priser i denne portalen. Vi oppfordrer medlemmene til å legge inn prisene sine slik det kreves. Mange har aldri gjort det, og enda mange flere har ikke sørget for å oppdatere de prisene de en gang la inn. Dette er bakgrunnen for at forbrukermyndighetene nå er veldig opptatt av å få alle tannleger inn på portalen, og også for at de nå ser på sanksjonsmulighetene.  I en bransje med fri etableringsrett, fri konkurranse og fri prisfastsetting må vi være villige til å synliggjøre kostandene vi setter på våre tjenester. Det betyr ikke at NTF mener at prisportalen er god nok slik den er i dag, eller at vi støtter den som den beste måten for å synliggjøre kostnadene ved tannbehandling. Vi kan like det eller ikke, men portalen finnes altså, og vi er inntil videre pålagt å bruke den. Vi har derfor valgt å samarbeide med myndighetene med mål om å få til endringer – til det bedre. NTF er i kontinuerlig dialog med myndighetene og Forbrukerrådet rundt portalen, hvor vi er svært tydelige på det jeg har nevnt ovenfor. I tillegg problematiserer vi hele tiden at det vi leverer er tannhelsetjenester og ikke varer, og at det derfor er svært uheldig med en slik portal som bare fokuserer på «billigst» og ikke evner å ta opp i seg andre kriterier enn pris. Vi vil fortsette dette arbeidet opp mot myndighetene for å få til nødvendige endringer som kan gjøre portalen både til et bedre redskap for pasientene og mer akseptabel for tannlegene. 



Direkteoppgjørsavtalen

• NTF har vært i dialog med Helsedirektoratet og Helse- og omsorgsdepartementet 
fordi vi har vært bekymret for tannlegens direkteoppgjørsavtale med Helfo.

• NTF har også formidlet bekymring for at regelverket er vanskelig å bruke og at vi 
derfor frykter at det er et underforbruk av stønadsordningen, det vil si at pasientene 
ikke får den stønaden de har krav på.

• NTF har bedt om en revisjon av direkteoppgjørsavtalen og en helhetlig gjennomgang 
av folketrygdens regelverk.

• NTF oppfordrer alle medlemmer til å sette seg godt inn i hva det innebærer å ha en 
direkteoppgjørsavtale med Helfo (se vedlagte presiseringer fra Helsedirektoratet).

• NTF oppfordrer alle til å sette seg godt inn i regelverket slik at pasientene får den 
stønaden de har krav på. Vi vil understreke at Helsedirektoratet påpeker at 
tannlegens faglige skjønn tillegges stor vekt ved kontroller. God journalføring er 
derfor avgjørende. De fleste sakene med store tilbakebetalinger etter kontroll har 
den siste tiden vært saker med innsendingsfeil (ref. Buypass-sakene nedenfor) – ikke 
saker hvor tannlegens faglige skjønn er tilsidesatt.



Tidslinje 
• 2017

▫ Dialogmøte oktober 
• 2018

▫ Flere offisielle henvendelser Helsedirektoratet og Helfo
 Overordnede problemstillinger og mønsteravtalen
 Rettslige forhold

▫ Flere enkeltsaker
• 2019

▫ Hastemøte januar, Helsedirektoratet
▫ Offisiell henvendelse februar, Helsedirektoratet
▫ Møte februar, HOD
▫ Offisiell henvendelse mai, Helsedirektoratet (Guldvog) 
▫ Telefon og e-posthenvendelse oktober 2019, Helsedirektoratet
▫ Offisiell henvendelse november 2019, Helsedirektoratet

• 2020
▫ Dialog med HOD og Helsedirektoratet
▫ Møte med Helsedirektoratet 
▫ Informasjon medlemmene 
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Dialogmøter flere ganger årlig med Helsedirektoratet, Helfo og Helfo kontroll. Telefonkontakt 



Dialogmøte mellom NTF og 
Helsedirektoratet 22. januar 2020
• NTF opplevde i dette møtet at myndighetene tok problemstillingene på 

alvor. Vi hadde god dialog og fikk forsikringer om følgende:
▫ Helsedirektoratet vil komme tilbake med raske avklaringer om hvordan alle oppgjør skal sendes inn 

▫ Helsedirektoratet vil sørge for at alle skriftlige avklaringer om tolkning av regelverket blir gjort 

tilgjengelige for NTF og alle medlemmene. NTF forplikter seg til å bidra med informasjon.

▫ Helsedirektoratet vil, så langt det lar seg gjøre, etterstrebe at endringer i selve regelverket kun gjøres en 

gang i året.

▫ Helsedirektoratet vil sikre at endringene rundt tidsregistrering er praktisk gjennomførbare før de 

innføres.

▫ Helsedirektoratet er i gang med et stort digitaliseringsprosjekt (EdiT – enklere digitale tjenester) hvor 

det er planlagt gjennomgang av regelverket. I dette arbeidet vil NTF inviteres inn.

▫ Helsedirektoratet er tydelige på at tannlegers faglige skjønn tillegges stor vekt ved bruk av regelverket. 

God journalføring er avgjørende.

▫ Vi er enige om jevnlig kontakt for å sikre at dette blir fulgt opp.



Direkteoppgjørsavtalen
• NTF opplever at myndighetene tar problemstillingene på alvor.
• Vi vil fortsette dialogen fremover og vil fortsatt arbeide for:

▫ En revidert og oppdatert mønsteravtale som er bedre tilpasset tjenesten.
▫ En helhetlig gjennomgang av regelverket for stønad over folketrygden til 

tannbehandling.

• NTF vil dessuten understreke at medlemmene må være klare over hvilke 
forpliktelser man tar på seg hvis man inngår en direkteoppgjørsavtale og at 
hver og en må vurdere om de ønsker å inngå/ha en slik avtale.

• Konsekvensen av en eventuell oppsigelse av direkteoppgjørsavtalen vil 
være at pasienten selv må betale for hele behandlingen, og deretter selv 
søke om refusjon. Dette til forskjell fra i dag, hvor pasienten kun betaler for 
den delen av regningen som ikke dekkes av trygdestønaden. En oppsigelse 
av avtalen vil medføre mer administrasjon både for den enkelte tannlege, 
for pasienten og for myndighetene.



Media
Ambisjon om synlighet – flere egne saker ut i media. 
Kommunikasjonsstrategi. 









Veien videre

• Politisk arbeid
• Verdens munnhelsedag
• Være «på» i forhold til saker i media som er av interesse
• Samarbeid med andre interesseorganisasjoner
• Tidende - foreningssider
• Twitter
• Facebook
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