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Innledning
Torsdag 12. mars 2020 vil bli stående som et referansepunkt i årene som kommer. Slik også for NTTF
og våre medlemmer. Verden ble den dagen snudd opp ned for de fleste av oss. De planene NTTF
hadde for 2020 måtte revideres eller skrinlegges og fagsamlingen ble utsatt til 2021.

Årsmøter
Ordinært årsmøte ble avholdt 20. september 2019 i Oslo med 33 stemmeberettigede til stede.
Årsmøtet vedtok Mål- og aktivitetsplan for det kommende arbeidsåret samt budsjett for 2020.
Regnskapet for 2018 ble godkjent og det var valg til styre, utvalg og komiteer.
Det ble avholdt ekstraordinært årsmøte 11. februar 2020 i Oslo. Eneste sak til behandling var en
tilføyelse til NTTFs lover om bedriftsmedlemskap. Forslag ble vedtatt. 45 medlemmer avga stemme.
Det var mulig å stemme ved fysisk oppmøte eller på e-post.

Styre, utvalg og komiteer
Styret har i perioden bestått av:
Styreleder:
Karen Tveitevåg, Bergen
Nestleder:
Petter Dahl, Strømmen
Styremedlem:
Øyvind Angell Fagermo, Narvik
Styremedlem:
Espen Rørstad, Tønsberg
Styremedlem:
Caroline Wabnitz, Hønefoss
Varamedlem:
Pål Onar Nøstdahl, Bodø
Varamedlem Eike Kirstin Wowries fratrådte sitt verv i desember 2019.
Styret har i perioden hatt fem møter og en strategidag. Det har ikke vært nødvendig å innkalle vara.
Styret har også fattet vedtak pr e-post i perioden. Siden 12. mars har styret avholdt digitale møter.

Utdanningskomite
Caroline Wabnitz
Petter Dahl, styrets representant
Sunna Dögg Stephensen
Trude Myhrer

Rådgivende utvalg for avdeling
Servicekontoret
André Heede
Inger Dervo
Pål Risvang

Arrangementskomite

Hederstegnkomite

Annette Velle
Emma Myllykangas
Espen Rørstad, styrets representant
Hanny Haug Gundahl

Grete Strand
Karen Tveitevåg, utpekt av styret
Niels Chr. Rieber-Mohn

Redaksjonsutvalg TIF
Valgkomite
Ragnhild Fridheim Richter
Randi Markmanrud, leder
Terje Lindstrøm

Lars H. Alhaug
Martin Feldmann
Stein Brath

Politisk utvalg
Kontrollkomite
Hilde Jensen Hurum, leder
Trine Brun

Helle Hagenau
Karen Tveitevåg
Nils Christian Rieber-Mohn
Ulf Bjerke

NTTFs virksomhet
Styret og utvalg/komiteer arbeidet i utgangspunktet i henhold til Mål- og aktivitetsplanen for NTTF
som ble vedtatt på årsmøtet i 2019, men som så mye annet, ble også NTTFs planer snudd opp ned
12. mars. Vedtak som hadde blitt fattet bare uker i forveien, ble irrelevante. Styret og
administrasjonen har nesten utelukkende arbeidet med konsekvenser av korona-krisen siden den
skjellsettende dagen i mars. For en omtale av dette arbeidet, se avsnittet politiske saker.

Arbeide for en sterk og samlet medlemsorganisasjon, samt fremme samarbeid og etablere
nettverk mellom NTTFs medlemmer
Fagsamling 2019 gikk av stabelen 20. – 21. september med drøyt 110 deltakere, inkl. utstillere.
Faglige foredrag, utstilling, rådgivningstorg, vennefest og årsmøte utgjorde til sammen «Fagsamling
2019». Fagsamlingene bidrar til samholdet i organisasjonen og er trolig den begivenheten i løpet av
året som tiltrekker flest tannteknikere. Styret var fornøyd med fagsamlingen.
Åpningen av Fagsamlingen startet med et kulturelt innslag og tale av styreleder Karen Tveitevåg.
Deretter snakket Thorbjørn Unhammer fra NPE om journalføring og studieleder Trude Myhrer om
den fremtidige programplanen for tannteknikerutdanningen. Fredagens program for øvrig hadde
foredrag av Ole Petter Våge om den digitale arbeidsflyten, Murali Srinivasan om printede versus
freste materialer til proteser og Sergio Guirao om Exocad. Lørdag var det foredrag av Ragnhild
Sæther Langvik om avtagbar protetikk, Martin Hoftvedt om samarbeid mellom tannlege og
tanntekniker samt Shigeo Kataoka om morfologi og porselenssjikting.
I lyset av de endringene vi så i bransjen spesielt i 2019 med oppkjøp, sammenslåinger og
nedleggelser, utarbeidet styret et forslag til bedriftsmedlemskap, som ble tatt inn i NTTFs lover på
det ekstraordinære årsmøtet. Forslaget tillater at tanntekniske laboratorier kan opptas som
bedriftsmedlemmer. De har tale- og forslagsrett på årsmøtet, men ikke stemmerett.
I tillegg har det blitt utarbeidet en vervebrosjyre, både digitalt og på papir.
På tross av det dystre bakteppet som korona-krisen er og har vært for hele bransjen, så mener styret
at NTTF som organisasjon har kommet styrket ut av krisen. De utallige henvendelsene fra
medlemmene til styret og administrasjonen vitner også om et behov for forbundet. De mange
tilbakemeldingene viser tydelig at forbundet har vært nyttig og verdifull under krisen.

Videreutvikle innholdet i medlemskapet for den autoriserte tannteknikeren
Ifølge Helsepersonelloven er tannteknikere pliktige til å holde seg faglig oppdatert. Det er derfor
naturlig at NTTF tilbyr relevante kurs til sine medlemmer gjennom NTTFs etterutdanningsprogram.
Ved oppnådde 30 poeng i løpet av en toårs periode utstedes et diplom. Det vil ikke fremgå hvilke
kurs vedkommende har gjennomført. Dette dokumenteres gjennom kursbevis for de enkelte
kursene.
I perioden har NTTFs tilbud bestått av fagsamlingen og kurs med Shigeo Kataoka i forbindelse med
Fagsamling 2019. Det er også mulig å få godskrevet poeng for kurs som andre arrangerer (NTF,
leverandører osv.).
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Tenner i Fokus er den fremste kanalen for informasjon ut til NTTFs medlemmer. Bladet bringer
faglige artikler, besøk hos medlemslaboratorier, reportasjer fra kurs og konferanser, organisatorisk
og politisk smånytt samt artikler om andre relevante emner for den autoriserte tannteknikeren.
Det har vært gitt ut fem numre av Tenner i Fokus i perioden og redaksjonskomiteen har
bidratt flittig til innholdet i bladet. Det er en fast spalte fra vår tilknyttede advokat i Wahl-Larsen.
Avtalen med tyske Das Dental Labour om gjengivelse av artikler fra dem fungerer godt. Daglig leder
er redaktør for Tenner i Fokus og skriver hyppig i bladet. Tenner i Fokus har en rekke faste
annonsører og flere velger å annonsere i et enkelt nummer, typisk i forkant av fagsamlingen og
Nordental, men også stillingsannonser i løpet av året.
NTTF har forhandlet frem en lang rekke medlemsfordeler, både for enkeltmedlemmer og for
bedriftseiere. Noen er lovpålagte, andre er knyttet til yrket og andre er helt generelle. En fullstendig
oversikt over alle medlemsfordelene finnes på NTTFs medlemssider på nettet. NTTFs avtale om gratis
juridisk rådgivning med advokat Aleksander Ryan i inntil to timer per sak gjelder fortsatt. Eskesalget
fortsetter, og etterspørselen har vært økende.
NTTF kan også by på en lang rekke andre fordeler og fordelsavtaler. Kurs og etterutdanningsprogram
med poengopptjening og kursbevis/diplom, spesialtilpasset kvalitetssystem i henhold til Forskrift om
medisinsk utstyr, mulighet til å søke midler fra NTTF og Norsk Orthoform Depots utdanningsfond,
deltakelse i rabattprogram på en lang rekke produkter og tjenester. Som følge av NTTFs medlemskap
i Akademisk Studieforbund er det også mulig å søke reisestipend fra Voksenopplæringsforbundet
(VOFO).
Tanntekniske laboratorier kan bli sertifisert som Miljøfyrtårn. NTTF har i samarbeid med Stiftelsen
Miljøfyrtårn utarbeidet kriterier for sertifisering av tanntekniske laboratorier som Miljøfyrtårn. Det
vises oftere og oftere til sertifisering som Miljøfyrtårn i anbudskonkurranser, men det har ikke før
høsten 2019 eksistert kriterier for dette.
Administrasjonen har veiledet medlemmer i spørsmål rundt i arbeidsmiljøloven (ansettelse, lønn,
permittering, sluttpakker osv.), implementering av GDPR og en lang rekke andre spørsmål. Når
kompetansen ikke strekker til, henvises til advokat eller fagforening avhengig av hvem som tar
kontakt.

Styrke innholdet i autorisasjonsordningen
Det er et klart mål for NTTF at det kun skal være tannteknikere som kan fremstille og levere
individuelt fremstilte tannerstatninger i Norge. Grunnlaget for vårt arbeid er sikkerhet for at
pasienten skal få den beste behandling, og at tannteknikerne gjennom sin utdanning er de eneste
som er kvalifisert for å yte denne helsehjelpen. Autorisasjon står for kompetanse og kunnskap og
den skaper trygghet og tillit ovenfor samarbeidspartnere og pasienter.
På slutten av 2019 og i begynnelsen av 2020 arbeidet administrasjonen med autorisasjonens
betydning primært gjennom lesing av bakgrunnsdokumenter og lovforberedende tekster. Tanken var
at myndighetene og lovgiverne måtte ha hatt grunner til å gi tannteknikere autorisasjon og at disse
måtte kunne leses ut av omtalte dokumenter. Arbeidet ble brått satt på vent i begynnelsen av mars
2020.
Det er vedtatt en ny forordning om medisinsk utstyr. Den skal erstatte gjeldende lov og forskrift om
medisinsk utstyr og vil gjelde fra 2021. Gjennomføring av forordningen kom på høring i mai 2019
med svarfrist i august. NTTF fokuserte i sitt høringssvar på autorisasjonen betydning, utlevering av
samsvarserklæring, utstyrsregister og krav til markedsaktører, herunder produsenter.
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Styret oppfordrer til at alle medlemmene bruker «Tanntekniker NTTF», «Tanntekniker MNTTF» eller
«Medlem av NTTF». Ved å vise til tannteknikerforbundet, signaliserer man dels at man er organisert
og del av et fellesskap, men også at man står for kvalitet og kompetanse. Medlemmene oppfordres
også til å bruke NTTFs logo.

Drive pasientrettet informasjon og gjøre tannteknikeren og faget kjent i befolkningen
Forbundets nettsider har god informasjon for pasienter, tannleger og tannteknikere. De inneholder
også opplysninger om kurs og andre arrangementer, informasjon om forbundet, medlemskap og
elektronisk innmeldingsskjema. Tenner i Fokus har en egen side, hvor man blant annet kan finne
eldre utgaver av bladet og alle «Besøk hos»-artiklene som har blitt skrevet siden 2012. Sidene
utvikles og oppdateres løpende.
Det er økt aktivitet på NTTFs Facebook-sider i perioden, og sidene med oppdateringer følges av 613
personer, nesten en fordobling i løpet av de siste tre årene. Facebook-siden brukes til nyheter,
informasjon om kurs og arrangementer, verdensdager, den europeiske tannteknikerdagen,
vervekampanje og Tenner i Fokus.
NTTFs har vært til stede i pressen i perioden. I juli 2020 var styreleder intervjuet til NRK
Nyhetsmorgen om blant annet offentlige innkjøp av tannerstatninger fra lavkostland.
Forbundet deltar på konferanser, seminarer og andre møter dels for å få ny kunnskap, men også for
å synliggjøre vår eksistens overfor resten av helse-Norge. NTTF har for eksempel deltatt på NPE
kollektivavtalemøte.
En annen måte å synliggjøre NTTF på er ved å sende inn høringssvar på høringer fra regjeringen og
andre myndigheter. Mange høringsnotater blir lest før det viser seg at de likevel ikke er relevante for
vårt yrke. Vi sender likevel inn høringssvar og de blir registrert som et høringssvar, dog uten
merknader. Andre høringer er derimot svært relevante og da sender forbundet inn et fyldig
høringssvar, se avsnittet om Politiske saker.

Videreføre samarbeidet med tannteknikerutdanningen og bidra til best mulige
rammebetingelser for opplæringsbedriftene
Det er utarbeidet nye retningslinjer for tannteknikerutdanningen slik at den blir i tråd med
tjenestenes kompetansebehov og brukernes behov. Det har vært nedsatt en egen programgruppe
for tannteknikerutdanningen og studieleder Trude Myhrer har ledet denne gruppen. Det var en
utfyllende omtale av de nye retningslinjene i Tenner i Fokus nr. 2-2020.
Utdanningen og forbundet har også vært i dialog i forbindelse med mulige endringer i
studieplanen vedr. tidspunkt for praksisplasser under koronakrisen.
Forbundet skal bidra til best mulige rammebetingelser for opplæringsbedriftene. Universitets- og
Høgskolerådet (UHR) har fattet vedtak om nasjonale retningslinjer for praksisveilederutdanningen.
Det ble avholdt nasjonalt praksisseminar i odontologiske fag oktober 2019.
Fagdag 2020 ble dessverre avlyst grunnet korona-pandemien.
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5- og 10 års mål
Norges Tannteknikerforbund har en rekke langsiktige mål for arbeidet vårt. Slike mål blir det ikke
jobbet med kontinuerlig, men de er viktige å ha for ikke å miste fotfeste og retning. I perioden er det
to saker som har hatt forbundets oppmerksomhet; utlevering av samsvarserklæring og samhandling i
tannhelseteamet.
I forbindelse med vedtak av den nye forordningen om medisinsk utstyr, hadde vi i begynnelsen stort
fokus på formuleringen rundt utlevering av samsvarserklæringen. NTTF mener at den skal utleveres
til pasient slik at vedkommende har dokumentasjon på tannerstatningen. I forordningen står det at
erklæringen skal følge tannerstatning og at erklæringen kan utleveres til pasient. Vår tolkning av
dette er at dersom erklæringen skal følge tannerstatningen også etter den har blitt satt inn i munnen,
da må pasienten få utlevert samsvarserklæringen.
Når det gjelder bedre samhandling i tannhelseteamet, er det et tema, som ofte dukker opp. Vi
hadde blant annet et foredrag på Fagsamling 2019 om emnet, og vi har spilt inn temaet i forbindelse
med utarbeidelse av ny nasjonal retningslinje for tannteknikerutdanningen.
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Medlemmer og medlemskontakt
Det er pr. 31.07.2020 214 medlemmer i NTTF. Dette er en nedgang på ni medlemmer i forhold til
samme tidspunkt i fjor. Medlemstallet går litt ned, litt opp, så litt ned igjen og sånn fortsetter det.
NTTF mister noen medlemmer hvert år, men vi klarer også å rekruttere noen nye medlemmer.
Dersom NTTF skal ha et stabilt medlemstall og en stabil økonomi er det helt avgjørende at det er
fokus på verving i alle ledd hele året.
NTTF har sentralt medlemsregister. Det vil si at alle inn- og utmeldinger skal gå via administrasjonen.
Registeret blir oppdatert fortløpende og det er mulig for lokalforeningene å motta medlemslister
etter behov. Forbundet byttet medlemsregister våren 2019. Det nye registeret er nettbasert, mer
fleksibelt og skreddersydd til våre behov.

Digital kontakt
Forbundets nettsider har egne passordbeskyttede sider for medlemmer. Sidene inneholder blant
annet informasjon om medlemsfordeler og hvordan de benyttes, diverse protokoller og andre
organisatoriske saker. Sidene utvikles og oppdateres løpende.
Administrasjonen sender med ujevne mellomrom medlemsmail ut til alle NTTFs medlemmer.
De inneholder informasjon om alt fra korona-krisen, fagsamling og andre kurs, nye medlemsavtaler,
anbud, reisestipend, nytt regelverk mm.

Lederkonferanse
Lederkonferanse 2020 skulle ha vært avholdt i februar måned, men ble utsatt til slutten av august
måned. Det vil bli avholdt som et digitalt møte.

Ledere i lokalforeningene pr. 31.7.2020:
Hedmark og Oppland Tannteknikerforening
Hordaland Tannteknikerforening
Nordnorsk Tannteknikerforening
Oslo og Akershus Tannteknikerforening
Rogaland Tannteknikerforening
Sogn & Fjordane/Møre & Romsdal Tannteknikerforening
Sørlandet Tannteknikerforening
Trøndelag Tannteknikerforening
Vestfold og Telemark Tannteknikerforening
Østfold Tannteknikerforening
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Inger Dervo
Uten leder
Emma Myllykangas
Terje Lindstrøm
Martin Feldmann
Runar Aamelfot
Uten leder
Idar Langlo
Jürgen Spehr
Knut Fredriksen

Politiske saker
Korona-krisen
Tannteknikerne og hele tannteknikerbransjen ble sterkt berørt da Norge stengte ned 12. mars 2020.
Folkehelseinstituttet (FHI) kom med egne retningslinjer for tannhelsetjenesten, der oppfordringen
var å kun tilby akutt og helt nødvendig tannbehandling under korona-pandemien. Mange
medlemmer meldte at ordretilgangen hadde stoppet helt opp og det ble derfor aktuelt med
permitteringer. Mange måtte delvis stenge ned driften på uviss tid.
NTTF mottok veldig mange henvendelser fra medlemmer med spørsmål rundt regelverk både når det
gjelder smittevern, permittering, nedstenging, sykefravær, omsorgspenger, inntektssikring og
kompensasjonsordning/kontantstøtte fra myndighetene osv. Vi hadde ustrakt medlemskontakt i
månedene som fulgte nedstengingen.
I en spørreundersøkelse NTTF gjennomførte blant våre medlemmer, svarte 96 prosent at de hadde
mistet minst 90 prosent av inntektsgrunnlaget sitt. Hele 65 prosent hadde mistet hele
inntekstgrunnlaget sitt. Eierne av tanntekniske laboratorier svarte at 85 prosent har permittert
ansatte og 82 prosent er også selv permittert. Drøyt 83 prosent av ansatte på laboratoriene er
permittert. Det er svært dramatiske tall, og viser med tydelighet alvoret i situasjonen.
NTTF har fulgt situasjonen tett, og vi har sendt ut mange e-poster med informasjon for å holde
medlemmene oppdatert på anbefalinger, regelverk, og endringer i disse. Mye informasjon er også
publisert på NTTFs facebook-side. På vår hjemmeside er det i tillegg opprettet en egen samleside for
korona-krisen som gir god oversikt over de regler, tiltak, retningslinjer osv. som er vedtatt. NTTF har
også anbefalt medlemmene til å ikke ta mot pasienter under pandemien for å minke smittefaren og
-spredningen.
Norges Tannteknikerforbund sendte i forbindelse med korona-krisen vårt innspill til
Finansdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet samt Helse- og omsorgsdepartementet.
Likelydende brev ble også sendt til Finanskomiteen og Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget.
Vi la vekt på at landets tannteknikere og den tanntekniske bransjen står i en svært vanskelig
situasjon, og at krisen er en direkte konsekvens av at tannhelsetjenesten er beordret til å kun yte
akutthjelp, og at dette har fått store konsekvenser for ordretilgangen til tannteknikerne.
Vi viste også til vår spørreundersøkelse blant medlemmene for å understreke alvoret i situasjonen.
Vi hevdet at dersom myndighetene ønsker å opprettholde den norske tannhelsemodellen slik den er
i dag, mener vi at det må opprettes tiltak i form av statlige bidrag for at de tanntekniske
laboratoriene skal unngå konkurser i denne situasjonen. Bransjen er allerede hardt presset med stor
konkurranse fra lavkostland og vi lever med små driftsmarginer. Mange står derfor i en svært prekær
situasjon. For å sikre at de tanntekniske laboratorier kan videreføre driften sin etter krisen og at alle
permitterte har en jobb og komme tilbake til, foreslo NTTF derfor en rekke tiltak.
Stortinget vedtok 14. april en kontantstøtteordning for bedrifter med stort omsetningstap. NTTF
hilste velkommen den foreslåtte «kontantstøtte» til næringslivet, der bedriftene kan få kompensert
opptil 90 prosent av sine faste, uunngåelige kostnader avhengig av hvor stort omsetningstapet har
vært.
Tannteknikere ble plassert i kategorien med inntil 80 prosent dekning og en betydelig
egenandel. NTTF mener at dette er urimelig, spesielt fordi tannlegene ble plassert i en annen
kategori (inntil 90 prosent dekning og ingen egenandel).
NTTF har lagt ned et stort arbeid med å få endret kategorien for tannteknikere. Dessverre har
vi ikke lykkes.
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NTTF har også sendt ut en pressemelding til nasjonal og lokal presse med omtrent samme budskap
som innspillet til departement og stortingskomiteene. Hele pressemeldingen kan leses på NTTFs
nettside.
Helsedirektoratet og FHI utarbeidet i samarbeid med NTTF reviderte anbefalinger for smittevern for
tannteknikere i midten av april. Vi spilte blant annet in at desinfisering av avtrykk før avlevering til
tanntekniker bør inngå i de reviderte anbefalingene. Fra 20. april ble det tillatt tannteknikere å
gjenoppta driften under overholdelse av anbefalingene for smittevern.

Endringer i tilskuddsordningen i NPE
Helse- og omsorgsdepartementet foreslo en endring i den private helsetjenestes tilskudd til Norsk
Pasientskadeerstatning (NPE). Tannteknikere vil fremover ligge i laveste risikogruppe, men forslaget
innebar også at vårt tilskudd skulle reduseres enten gradvis eller til en fast lavere sats med én gang.
NTTF svarte at vi var fornøyde med at tilskuddssatsen for tannteknikere er justert i
nedadgående retningen. En justering som bedre reflekterer vår risikogruppe. NTTF støttet en
balansert overgang til ny fordelingsnøkkel.
Høringen var i utgangspunktet ikke sendt til forbundet og vi påpekte i høringssvaret at også
tannteknikere er omfattet av tilskuddsordningen og vi stilte oss undrende til at Norges
Tannteknikerforbund ikke var inkludert blant høringsinstansene. Vi ba om at forbundet inkluderes i
fremtidige høringer.

Forordning om medisinsk utstyr
Det er vedtatt en ny forordning om medisinsk utstyr. Den skal erstatte gjeldende lov og forskrift om
medisinsk utstyr og vil gjelde fra 2020 (er senere utsatt til 2021). I mai 2019 sendte Helse- og
omsorgsdepartementet gjennomføring av forordningen på høring. Høringsnotatet er på 90 sider og
selve forordningen er på 177 sider. Forordningen om medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk er på
160 sider. Begge foreligger i uoffisielle oversettelser.
NTTF fokuserte i sitt høringssvar på autorisasjonen betydning, utlevering av
samsvarserklæring, utstyrsregister og krav til markedsaktører, herunder produsenter.
Ifølge definisjonen i forordningen skal den personen som skriftlig bestiller individuelt
tilpasset utstyr være autorisert i kraft av sine faglige kvalifikasjoner, mens det ikke stilles tilsvarende
krav til produsenten av slikt utstyr. Det synes Norges Tannteknikerforbund er påfallende. NTTF er av
den oppfatning at det bør stilles faglige krav til produsenter av individuelt tilpasset utstyr, og når det
gjelder protetikk må produsenten være tanntekniker.
Individuelt tilpasset utstyr skal ledsages av en samsvarserklæring som skal «gjøres tilgjengelig
for pasient». At produsenter av individuelt utstyr skal levere en samsvarserklæring er også i tråd med
gjeldende rett, og NTTF hilser velkommen at denne praksisen skal fortsette. Vi mener at uttrykket
«gjøres tilgjengelig» innebærer at erklæringen skal utleveres til pasienten. Det vil være i tråd med
formålet med det nye regelverket om økt pasientsikkerhet.
I dag er tannteknikere, og andre produsenter av individuelt tilpasset medisinsk utstyr,
forpliktet til å registrere seg og sitt utstyr i Utstyrsregisteret. Det virker som at denne registreringen
skal bortfalle. NTTF ikke kan se at individuelt tilpasset utstyr er dekket av EUDAMED (Europeisk
database for medisinsk utstyr). Vi mener det er uheldig hvis det i fremtiden ikke skal være en
nasjonal registrering av individuelt tilpasset utstyr. Vi mener det er viktig at det er kontroll med hva
som produseres og av hvem, til pasientenes beste.
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Lover og regler
Anbud
NTTF abonnerer på nyheter om relevante offentlig anbud for vår bransje. Disse videreformidles i
bearbeidet form til medlemmene.

Forordning om medisinsk utstyr
Ny forordning om medisinsk utstyr skulle ha trått i kraft 26. mai 2020, men ikrafttreden har blitt
utsatt til 26. mai 2021 grunnet koronapandemien.

Tilsyn
NTTF har ikke mottatt meldinger om tilsyn fra verken Helsetilsynet, Datatilsynet eller
Legemiddelverket.

Administrasjon
Administrasjonen
Helle Hagenau har vært ansatt som daglig leder. Hun er eneste ansatte i forbundet.
NTTF leier kontorlokaler av Regus på C. J. Hambros Plass 2 C, sentralt i Oslo. Vi leier tilgang til
kontor med postadresse, møteromfasiliteter, sentralbordtjenester mm. Siden 12. mars 2020 har
daglig leder hatt hjemmekontor. NTTF har gratis lagerplass hos Strømmen Dentallab.

Regnskapsfører og revisor
Regnskapsførsel har siden 1. oktober 2017 vært utført av Saga Regnskap på Hønefoss. Revisjon er
utført av Deloitte.

Representasjon
Nasjonalt fagorgan for utdanning og forskning innen odontologiske fag
NTTF har gjennom flere år deltatt som ekstern observatør i dette organet og får nå tilsendt invitasjon
til direkte til møtene, og ikke via Tannteknikerutdanningen. Vi tar sikte på å få en fast plass i rådet.
Det vil være naturlig når utdanningene skal samlokaliseres. Det har vært avholdt to møter, et høsten
2019 i Oslo hvor styreleder deltok og et digitalt møte våren 2020 hvor styreleder og daglig leder
representerte forbundet.

Standard Norge
Standard Norge har satt i gang et arbeid med utvikling av standarder for tannhelse, både i Norge og
som en del av det internasjonale standardiseringssystemet (ISO). NTTF takket ja til deltakelse i en
standardiseringskomité for tannpleie/tannhelse og nestleder Petter Dahl representerer forbundet.

Lokale klagenemnder
Lokalforeningene kan velge representanter som innkalles til Tannlegeforeningens lokale
klagenemnder i relevante saker.

Annet
Daglig leder har deltatt i NPE kollektivavtalemøte, hatt møter med NTTFs samarbeidspartnere på
medlemsfordeler, SMB Norge og Tannhelse uten grenser.
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Samarbeidspartnere
Den norske Tannlegeforening
NTTF har god dialog med Den norske Tannlegeforeningen (NTF). Vi avholder årlige samarbeidsmøter
hvor vi tar opp ting av felles interesse. Kontakten har vært intensivert under korona-pandemien.
NTTF deltok som inviterte gjester på NTFs landsmøte og Nordental på Lillestrøm november
2019. Forbundet var representert av styreleder og daglig leder.

Norsk Tannpleierforening
NTTF har hatt god dialog med Norsk Tannpleierforening (NTpF) i perioden. Det ble avholdt
kontaktmøte juni 2019 hvor vi orienterte om hverandres organisasjoner og hvilke utfordringer vi står
overfor. Det er avtalt å ha årlige møter.
NTTF var invitert til å delta på NTpFs fagkonferanse våren 2020, men den ble dessverre avlyst
grunnet korona-pandemien.

Akademisk Studieforbund
NTTF har vært medlem av Akademisk Studieforbund (AKS) siden 1. januar 2017. AKS er en
ideell organisasjon for studie- og opplæringsvirksomhet. AKS har etter- og videreutdanning,
studievirksomhet og kompetanseutvikling som hovedformål. NTTF vil kunne søke om tilskudd til vår
kursvirksomhet gjennom AKS og de utlyser reisestipend. Daglig leder representerte NTTF på årsmøtet
i AKS.

Sveriges Tandteknikerförbund
NTTF har vært i kontakt med Sveriges Tandteknikerförbund angående deres kvalitetssystem.
De har ikke avholdt Tandteknikerdagarne (fagsamling) i år.

FEPPD
NTTF er medlem av den europeiske organisasjonen FEPPD. Det planlagte årsmøtet i mai måned i
Kroatia har blitt utsatt til oktober grunnet pandemien og da som et digitalt møte.
FEPPD har tatt initiativ til en felles europeisk tannteknikerdag 5. juni. NTTF markerte dagen
på Facebook.
I april måned sendte FEPPD ut et spørreskjema om effekten av pandemien, nasjonale tiltak
osv. Det var dessverre svært omfattende og NTTFs administrasjon hadde ikke kapasitet til å delta i
spørreundersøkelsen.
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