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LEDER

Eg ser det som spesielt nyttig å vera på 
samlingar og delta i diskusjonar som set 
utvikling av yrkesorganisasjonen i sentrum. 
Nyleg arrangerte Delta sin årlege samling 
for alle yrkesorganisasjonane. Målsetjinga 
var å gje auka kompetanse i arbeidet med 
utvikling av yrke og utdanning. Det er 
spennande å sjå kva dei ulike 
organisasjonane vektlegg i sitt arbeid på 
området. Delta sin to-beinte strategi 
uttrykkjer tydleg yrkesorganisasjonen si 
oppgåve. Yrkesorganisasjonen skal 
vektleggja yrkesfagperspektivet, medan 
Delta tar i vare medlemmane som 
arbeidstakarar.

Organisasjonane fekk mellom anna klar 
tale frå professor Jan Grund i hans innlegg, 
der han viste til at stoltheit for fagområdet 
er viktig å skapa i studietida. Ifølge 
professoren må det vektleggjast at  personell 
ved utdanningsinstitusjonen sjølv i størst 
mogeleg grad representerer yrket. I kraft av 
å vera berar av profesjonen, vil 
utdanningspersonellet vera ein god 
rollemodell for studenten. Det er ulike 
arenaer å driva påverknad på, blant anna 
UHR. UHR er rådet for universitet og 
høgskular og her er alle 
utdanningsinstitusjonane representert. Eit 
interessant spørsmål som vart reist på 
samlinga, var spørsmålet om kven som 
påverkar opptak av antal studentar innafor 
dei ulike profesjonsområda?  Dette 
spørsmålet må lyftast fram til debatt slik 
bl.a. Vernepleierforbundet i Delta og andre, 
ser det. 

Andre organisasjonar er opptatt av 
utvikling av yrkesprofesjonen i etterkant av 
studiet.  I  NTpF sitt prinsipprogram står 

det at foreininga skal jobba med etter- og 
vidareutdanning. Vidareutdanning er 
etablert, og studiet  i helsefremmende 
arbeid og tannpleie er i gang. 

NTpF si årlege samling for leiarane av 
lokalavdelingane er eit arrangementet med 
organisasjonsutvikling i sentrum.  Eit 
sentralt tema i år var lokale 
handlingsplanar. Avdelingane  utarbeidar 
årlege handlingsplanar som gir retning for 
det arbeidet som skal gjerast lokalt. 
Gjennom å skriva handlingsplan må  styret 
reflektera over aktivitet i eigen avdeling, 
samtidig som planen skapar forventning og 
forpliktar oppfølging. Dette politiske 
dokumentet viser aktivitet på mange felt. 
Alle foreiningane hadde planlagt kurs. 
Mange foreiningar har godt innarbeida 
årleg fagdag. Der tema er aktuelt for andre 
yrkesgrupper, blir andre 
yrkesorganisasjonar i Delta invitert. Andre 
lokalforeiningar inviterer til temakveldar. 
Enkelte lokalavdelingar samarbeider om 
kurs med den lokale tannlegeforeininga. 
Fagleg utvikling er eit viktig område, og 
den lokale avdelinga må ta ansvar saman 
med NTpF sentralt ved å gje medlemmene 
tilbod. Dei flest avdelingane gir økonomisk 
tilskot til medlemmer som deltar på NTpF 
sin fagkonferanse. Det er eit positivt signal 
å støtta opp under arrangement i regi av 
eigen foreining. Etablering av 
tannpleiefagleg kompetanse i leiing av 
folkehelsearbeidet, vart tatt opp av fleire 
avdelingar. NTpF og lokalavdelingane ser 
det som naturleg at organisering av det 
helsefremmande og førebyggjande arbeid 
skal ledast av tannpleiarar slik at fagfeltet får 
det fokus det skal ha i den offentlege 

tannhelsetenesta. NTpF er saman med 
avdeling Telemark i innspurten med den 
årlege fagkonferansen. Det er flott å sjå at 
mange tannpleiarar har meldt seg på. 
Utfordringa for NTpF i år har vore å få plass 
til alle utstillarane som ønskjer standplass, 
og å ha nok rom tilgjengeleg. Eg gler meg til 
fagdagar ved havet og møte med 
medlemmene. Vel møtt!
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