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Et innholdsrikt år
Nå nærmer julen seg og jeg ser tilbake på 
enda et innholdsrikt år som nestleder i 
NTpF. Det er en utfordring å sette seg like 
godt inn i alle sakene som NTpF jobber 
med. Derfor vil jeg gi honnør til vår leder 
Hilde Aga og NTpFs administrasjon som 
klarer å holde fokus og jobbe så hardt 
som de gjør for medlemmene i NTpF og 
fagsakene. Det er imponerende. 
I tillegg til temaer i prinsipprogram-
met som vi jobber kontinuerlig med, 

er det mange saker på dagsorden. Den 
mest sentrale saken i 2016 er regjerin-
gens vedtak om at tannhelsetjenesten 
bør overføres fra fylkeskommunen til 
kommunen. Samtidig foreslås det å inn-
føre kompetansekrav i lov om helse- og 
omsorgstjenestene. Der var tannpleierne 
i utgangspunktet foreslått som en av de 
ni yrkesgruppene som skulle lovfestes, 
men yrkesgruppen ble senere fjernet som 
kjernekompetanse. Tannpleierforeningen 
mener det er viktig for kommunens inn-
byggere at tannpleiernes helsefremmende 
og kliniske kompetanse lovfestes dersom 
tjenesten flyttes til kommunene, og har 
fremmet krav om dette. Norsk Tann- 
pleierforening har i sitt høringssvar vekt-
lagt folkehelseperspektivet og tannpleier-
faglig kompetanse som virkemiddel for å 
fremme tannhelsen. All forskning viser 
at munn- og tannhelsen har innvirkning 
på ulike sykdomsforløp. Derfor er tidlig 
intervensjon og helsefremmende tiltak en 
viktig del av det tannhelsefaglige tilbudet. 
Videre har tannpleierforeningen vektlagt 
viktigheten av at tannhelsetjenesten bør 
være organisert på regionsnivå. 
En god nyhet i statsbudsjettet for 2017 
er det blitt etablert en tilskuddsordning; 
«Lønn for tannpleiere under videreut-
danning som er ansatte i fylkeskom-
mune»:  Det er arbeidsgiver offentlig, 
fylkeskommune, som kan søke Hel-
sedirektoratet om lønnstilskudd for 
tannpleiere som tar Videreutdanningen i 
tannpleie og helsefremmende arbeid ved 
Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) og/eller 
masterstudium i helsefremmende arbeid. 
Tilskudd til reise-/oppholdsutgifter kan 

i enkelte tilfeller gis. Mer informasjon vil 
komme fra Helsedirektoratet når regel-
verket for tilskuddsordningen er vedtatt 
av Helse- og omsorgsdepartentet. For 
tannpleiere i privat sektor er det mulighe-
ter å søke om stipend hos Delta og Norsk 
Tannpleierforening etter fullført videreut-
danning og/eller mastergrad ved HSN.
Det er viktig at vi markedsfører oss som 
yrkesgruppe. Her har vi alle et ansvar. 
Ny fagside er under konstruksjon og vil 
lanseres innen utgangen av 2016. Vi ser 
frem til å få en moderne, velorganisert 
side som gir god informasjon og gode tje-
nester til våre medlemmer og tillitsvalgte. 
Det er flott at facebooksiden blir likt og 
at innleggene blir kommentert. Over 
tre millioner nordmenn er på Facebook. 
Derfor er dette en bra kanal for å mar-
kedsføre oss.
Nestleder sitter i referansegruppen for 
tobakkskampanjer i Helsedirektoratet, og 
deltar i møter som forbereder ulike tiltak 
når det gjelder tobakksforebyggende 
arbeid. Årets «Sluttadag» ble arrangert 
24.oktober i år. Tannpleierne ser pasien-
tene sine jevnlig, og har derfor en svært 
viktig rolle i å motivere og gi veiledning i 
røyk- og snusslutt. 

Da avslutter jeg med å ønske leserne en 
riktig god jul. Jeg ser frem til et nytt år 
med nye oppgaver, og et godt samarbeid 
med lokalavdelingene rundt om i vårt 
vakre land.

Trude A. Haugsdal nestleder


