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Kort presentasjonsrunde:

- Hvem jeg er, når og hvor jeg er utdannet

- Hvilken lokalforening jeg representerer

- Hvilken rolle jeg har i styret, og hvor lenge jeg har vært med

- Hvor jeg jobber (offentlig/privat, allmennpraksis/spesialist)



NTFs visjon

Dyktige og tilfredse medlemmer

med fornøyde pasienter

i en befolkning med god oral helse.



1. Har vært med i styret tidligere
2. Har vært tillitsvalgt i annen sammenheng
3. Ble spurt
4. Synes det virker interessant
5. Ingen andre ville stille
6. Gjøre en jobb for fellesskapet
7. Hyggelige kolleger i styret
8. Annet

=>  Hva er DIN viktigste motivasjon?



«En som har tillit –

inntil vedkommende ble valgt.»



NTFs virksomhetsområder

NTFs virksomhet deles inn i tre hovedområder

1. Medlemsrettet arbeid

2. Samfunnsrettet arbeid

3. Organisasjonsmessige forhold



§ 2 Formål 

Foreningens formål er å: 
1. samle norske tannleger for å ivareta 

tannlegestandens faglige, økonomiske og sosiale 
interesser og arbeide for dens autoritet og anseelse, 

2. representere tannlegestanden eller grupper av 
denne utad i standsspørsmål, 

3. fremme det kollegiale samhold, og
4. fremme den odontologiske vitenskap og tiltak som 

tar sikte på å bedre befolkningens orale helse.



§ 3 Foreningens organer

1. NTFs representantskap
2. NTFs hovedstyre 
3. NTFs lokalforeninger (21)
4. NTFs spesialistforeninger (7) 
5. NTF Student

6. NTFs sentrale 
forhandlingsutvalg 

7. NTFs sentrale næringsutvalg
8. NTFs fag- og 

etterutdanningsutvalg
9. NTFs etikkråd
10. NTFs kontrollkomité 
11. NTFs valgkomité
12. NTFs redaksjonskomité  

13. Lokalforeningenes klagenemnder
14. NTFs sentrale ankenemnd
15. NTFs klagenemnd for kjeveortopediske saker



… følger deg hele tiden - dag og natt. 

«Du kan ikke ta den av deg og henge den 
igjen på klinikken.»

Du representerer foreningen din, hele 
tiden, når du er sammen med kolleger.



Mye å passe på:
Representantskapets policydokumenter

NTFs syn på …

• Fremtidens tannhelsetjeneste

• Faglige grenseoppganger mellom yrkesgrupper i 
tannhelsetjenesten

• Tannlegers rolle i arbeidet med å avdekke omsorgssvikt 
og overgrep mot barn 



Mer å passe på:
Hovedstyrets policydokumenter

NTFs synspunkt på …

• Tannlegers rolle ved markedsføring av 
tannhelseforsikring

• Tannlegers bruk av preparater med innhold av 
botulinumtoksin

• Tannbehandling i utlandet



Enda mer å passe på:
Retningslinjer for ulike forhold

NTFs retningslinjer for tillitsvalgte (og ansatte) om …

• Bruk av sosiale medier

• Bruk av alkohol i foreningsrelaterte sammenhenger

• Arbeid med politisk påvirkning og høringer

• Håndtering av trakassering



Og enda litt til …

Egne og lovpålagte bestemmelser

• Habilitetsregler

• Personvern – GDPR

• Informasjonssikkerhet

• Taushetsplikt



NTFs hovedoppgaver
• Fronte tannlegenes interesser overfor myndigheter og fagmiljøer 

=> Tannhelsepolitisk påvirkningsarbeid
• Være den viktigste leverandøren av etterutdanning til norske 

tannleger => Produsent, tilbyder & arrangør
• Ivareta tannlegenes interesser i yrkes- og arbeidslivsrelaterte 

spørsmål => Forhandlinger, samarbeid og påvirkning
• Være yrkes- og arbeidslivsveileder for norske tannleger og 

tannlegestudenter => Rådgivning og juridisk bistand
• Ivareta god kommunikasjon med medlemmene 

=> Kontinuerlig informasjonsflyt via alle NTFs kanaler
• Utgi Den norske tannlegeforeningens Tidende

=> Redaksjon, produksjon, utgiveransvar
• Organisere og administrere medlemmene og økonomien

=> Virksomhetens alfa og omega



NTFs arbeidsprogram 2020-2021

I kap. 3 Organisasjonsmessige forhold er dette målet:

«Alle tannleger samlet i en forening som er organisert slik 
at den ivaretar deres interesser.»

3.1 Opparbeide høy grad av tilhørighet til NTF både lokalt og 
sentralt ved å videreutvikle et helhetlig tilbud tilpasset 
medlemmenes behov.

…….
3.3 Bidra til videre utvikling og profesjonalisering av lokal- og 

spesialistforeningene.
3.4 Aktivt rekruttere, motivere og skolere tillitsvalgte på alle nivå.
3.5 Arbeide for ytterligere profesjonalisering av foreningen, ved å 

systematisk gjennomgå foreningens virksomhetsstyring og 
måloppnåelser, prosesser og arbeidsformer. 



NTFs arbeidsprogram 2020-2021

I kap. 3 Organisasjonsmessige forhold er dette målet:

«Alle tannleger samlet i en forening som er organisert slik 
at den ivaretar deres interesser.»

3.6 Legge til rette for en hensiktsmessig digitalisering av 
foreningens virksomhet.

3.7 Utrede NTFs organisasjon og struktur som følge av at 
regionreformen trer i kraft fra 2020, med færre og større fylker.

3.8 Sørge for at vedtekter og øvrige styringsdokumenter sikrer et 
effektivt beslutningsapparat og ivaretar alle interessegrupper 
innenfor en samlet organisasjon.

3.9 Legge til rette for hensiktsmessige og demokratiske 
beslutningsprosesser som sikrer involvering og eierskap for 
både lokale og sentrale organisasjonsledd.



NTFs sekretariat bistår deg

Organisasjonsstrukturen skal sette sekretariatet i stand til å utføre alle 
hovedoppgavene på en best mulig måte. 

Strukturen skal dessuten ivareta foreningens interne virksomhet mht 
økonomi, personaladministrasjon, IT og kvalitetsstyring mv.

• 3 avdelinger
▫ Økonomi og administrasjon
▫ Jus og arbeidsliv
▫ Fag og kommunikasjon

• Tidende









”Hvor godt inntrykk har du av følgende yrkesgrupper?”
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82 % har et ”godt” eller ”meget godt inntrykk” av tannleger. Dette er bedre enn for 
leger, og vi betyr at tannlegestanden i Norge har et meget godt omdømme.
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Kundetilfredshet og Lojalitet Helsetjenester 2018

Svarskala - indeksverdi
Kundene (respondentene) besvarer 
spørsmålene på en 1-10 skala, 
og svaret gjøres deretter om til 
en indeksverdi mellom 0-100. 82,2
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Optiker
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Kiropraktor

Fysioterapeut

Kundetilfredshet

2014 2015 2016 2017 2018

Tannlege 84,3 84,9 85,7 - 82,2

Optiker - - - - 81,8
Fastlege 74,6 77,8 77,7 - 79,7
Kiropraktor - - - - 75,1
Fysioterapeut - - - - 74,6

Utvikling i Kundetilfredshet 
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Kundetilfredshet Tannlege 2018

Tenk på all 
erfaringen du 

har med {XX}. 
Hvor fornøyd er 

du alt i alt? 

Tenk deg en 
perfekt tannlege. 

Hvor nær eller 
langt ifra ligger 

{XX} den perfekte 
tannlegen? 

Bransjen 86,5 75,7

Kundetilfredshet
Kundetilfredshet er et vektet 
gjennomsnitt av de to spørsmålene 
som presenteres i tabellen til høyre. 
Grafen viser resultatet for offentlige og 
private tannleger i studien sammen 
med et bransjesnittet.

Svarskala - indeksverdi
Kundene (respondentene) besvarer 
spørsmålene på en 1-10 skala, 
og svaret gjøres deretter om til 
en indeksverdi mellom 0-100.

2014 2015 2016 2017 2018

Bransjen 84,3 84,9 85,7 - 82,2



Lojalitet Helsetjenester 2018

Svarskala - indeksverdi
Kundene (respondentene) besvarer 
spørsmålene på en 1-10 skala, 
og svaret gjøres deretter om til 
en indeksverdi mellom 0-100.
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Tannlege

Kiropraktor

Optiker

Fastlege

Fysioterapeut

Lojalitet

2014 2015 2016 2017 2018

Tannlege 86,7 87,3 88,0 - 87,7

Kiropraktoer - - - - 83,8

Optiker - - - - 82,5

Fastlege 79,5 81,4 82,2 - 82,0
Fysioterapeut - - - - 80,3

Utvikling i Lojalitet 
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Lojalitet Tannlege 2018

Om du skulle 
velge en 

tannlege/ 
tannklinikk i 

dag, hvor 
sannsynlig er 
det at du da 
ville valgt 

{XX}? 

På hvilken 
måte 

omtaler du 
{XX} til 

venner og 
bekjente? 

Hvor 
sannsynlig er 
det at du vil 

anbefale 
{XX} til 

venner og 
bekjente? 

Bransj
en 86,5 89,5 86,7

Lojalitet
Lojalitet er et vektet gjennomsnitt av 
de tre spørsmålene som presenteres i 
tabellen til høyre. Grafen viser 
resultatet {Resultatvariabel1} for hver 
leverandør i studien sammen med et 
vektet bransjesnittet sortert i synkende 
rekkefølge.

Svarskala - indeksverdi
Kundene (respondentene) besvarer 
spørsmålene på en 1-10 skala, 
og svaret gjøres deretter om til 
en indeksverdi mellom 0-100.

2014 2015 2016 2017 2018

Bransjen 86,7 87,3 88,0 - 87,7
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