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NESTLEDER

Det er en tradisjon i NTpF at nestleder 
får æren av å skrive lederen i siste 
nummer av fagbladet. Jeg synes ikke det 
var lenge siden jeg skrev noen tanker om 
det å være nyvalgt nestleder.  Tiden går 
fort, jeg har alt vært nestleder i over ett år 
og det  har vært et spennende, lærerikt og 
travelt år. Det er mange saker å sette seg 
inn i, men med god hjelp fra Delta, leder 
Hilde Aga og resten av styret har det 
føltes trygt å gi seg ut på nye utfordringer. 
Og dem har det vært mange av. I januar 
startet leder Hilda Aga og jeg  som 
studenter i praktisk lederutvikling på 
høyskolen i Buskerud og Vestfold, i regi 
av Delta. Vi ble ferdige med vel bestått 
eksamener i juni. Studiet har kommet 
godt med i min rolle som nestleder. 

I februar hadde vi årets lokal-

ledersamling på Raumergården i 
Gjerdrum.  Det var to travle dager 
med bl.a fokus på visjoner og satsinger 
for NTpF sentralt og lokalt med 
utgangspunkt i NTpFs  prinsipprogram. 
Det var flott å være med i gruppearbeid 
med så engasjerte lokalledere. Jeg tror vi 
alle dro hjem med ny giv og inpirasjon.  

I år sendte fagkonferansen oss til 
den flotte hvalfangstbyen Sandefjord. 
Det er alltid hyggelig å komme til nye 
byer og få faglig oppdatering og en 
smakebit av lokal kultur og historie. 
Også Fagkonferansen 2015 ble et flott 
arrangement.  All ære til lokalavdelingene 
som får oss alle til å føle oss så velkomne 
og ivaretatt. Neste år treffes vi i Kragerø 
til ny faglig oppdatering. 

Videreutdanningen i tannpleie og 
helsefremmende arbeid er nå godkjent 
av høyskolestyret og igangsettes i uke 3, 
januar 2016. Det har vært en lang prosess 
for å få studiet på plass.  Dette er et viktig 
steg for videreutvikling av yrkesgruppen 
og fagfeltet tannpleie. 

Nye retningslinjer for NTpFs 
stipendordning er på plass. Så da er det 
bare å gå inn på NTpFs hjemmeside og 
sjekke hvilke kriterier som skal til for å 
få stipend. Forlag til kontrakt mellom 
samarbeidende tannlege og tannpleier i 
enkletmannsforetak blir i disse dager lagt 
ut på NTpFs nettside.

Vi har opprettet en arbeidsgruppe 
i styret som har jobbet med den nye 
nettsiden vår. De har jobbet godt, og vi 
kan med glede meddele at den snart er 
klar for publisering. Facebooksiden vår 
får mange nye likes, og det er flott at dere 

liker og kommenterer innleggene. Så må 
vi ikke glemme NTpFs publikumside,- 
Tannpleier.no. Her kan vi markedføre 
oss som yrkesgruppe. Så del gjerne siden 
med venner og bekjente.

Hovedtema i dette nummeret av 
Tannstikka er alvorlig, og handler om 
kreft i munnhulen. En viktig oppgave til 
NTpF er å bidra i referansegruppen for 
tobakkskampanjer i Helsedirektoratet. 
Tobakk og alkohol er de viktigste 
årsakene og har sannsynligvis en 
samvirkende effekt. Undersøkelser viser 
stort sett at snusing er mindre skadelig 
enn røyking. Det er likevel grunn til å ta 
snusrelaterte helseskader på alvor. 

Helsedirektoratet har på oppdrag 
fra Helse- og omsorgsdepartementet 
utarbeidet en plan for et systematisk 
og kunnskapsbasert tilbud om 
tobakksavvenning.NTpF sitter i 
referansegruppen  for tobakkskampanjer 
i Helsedepartementet.  Vi ser svært 
alvorlig på den økte snusbruken blant de 
unge. Tannpleieren har en viktig rolle i 
dette helsefremmende og forebyggende 
tiltaket. Den offentlige tannhelsetjenesten 
ser ungdommene jevnlig, og er dermed 
den instansen som har størst mulighet 
for å påvirke og forebygge. Flott å se mye 
engasjement blant tannpleierene på den 
store sluttedagen 19.oktober. 

Vi i styret ser frem til et et nytt og 
spennende år der vi er klar for nye 
oppgaver.                       

 Jeg ønsker dere alle riktig god jul!

Trude Haugsdal, Nestleder

Et lærerikt år


