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På de neste sidene presenterer vi smakebiter av Norsk Tannpleierforenings historie.  
I det store perspektiv er kanskje ikke 50 år så mye, men når det gjelder utvikling, både i 
samfunnet og i tannpleierfaget, er spranget enormt! Vi har også snakket med noen av 
foreningens mest markante foregangskvinner. God lesning, og vær stolt av foreningen 

og dens første 50 år!

Norsk Tannpleierforening1968 – 2018
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Tekst: Anne L. Buvik Foto: NTpFs arkiver

Norsk Tannpleierforening ble stiftet 
9. desember 1968. Møtestedet var Det 
odontologiske fakultet i Oslo. Ca. 40 
tannpleiere stilte opp på stiftelsesmøtet. I 
tillegg til tannpleierne var spesielle gjes-
ter invitert, en professor, lederen i Norsk 
Tannvern, samt tannlegesjef i Oslo kom-
mune, O. Engh.

Følgende styre ble valgt: Anita Nilsson 
(formann), Gerd Ekeberg (varaformann), 
Liv Hallstensen (sekretær) og Astrid 
Egner (kasserer). I mange år hadde NTpF 
valg på styre hvert år. Først ut mot slut-
ten av 1980-tallet ble det lengre perioder, 
så ble det ble opprettet et landsstyre 
som skulle sikre representasjon fra ulike 
distrikter i Norge. Nå er det landsmøte 
hvert fjerde år, og styret velges for fire år 
av gangen. Moderne kommunikasjoner 
og billige flyreiser har gjort det enklere å 
ha nasjonal representasjon i styret. 

Foreningen fungerte de første årene 
som en yrkesforening uten noen form for 
organisasjonsmessig tilknytning. Men 
på NTpFs årsmøte i 1974 ble det vedtatt 
at foreningen skulle søke om kollektivt 
medlemskap i Statstjenestemanns-
forbundet – STAFO. Det kollektive 

medlemskapet i STAFO varte fram til 1. 
januar 1984. STAFO hadde i perioden 
1975-1985 forhandlingsretten for NTpFs 
medlemmer, og var behjelpelige i den 
viktige saken som gjaldt beskyttelse av 

tittelen som tannpleier, en viktig milepæl 
for yrkesgruppen da den ble vedtatt i 
1979.

Den nye loven om tannhelsetjeneste 
som trådte i kraft 1. januar 1984 med-
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NTpF – FRA YRKESGRUPPE 
TIL FAGFORENING
Nedenfor følger et kort 
sammendrag av viktige 
trekk i NTpFs historie. 
Flere tema er grundigere 
behandlet i andre artikler i 
dette jubileumsnummeret, 
og i intervjuer med 
sentrale aktører.

Protokoll fra stiftelsen av Norsk Tannpleierforening desember 1968.
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førte en overgang fra folketannrøkt og 
skoletannpleie (statlig og kommunal) 
til fylkeskommunal tannhelsetjeneste. 
Omorganiseringen av tannhelsetjenesten 
gjorde at STAFO ikke lenger var aktuell 
forhandlingspartner for tannpleierne i 
fylkeskommunen. Som en følge av dette 
ble det i 1983 gjort en organisasjonsmes-
sig endring av NTpF, og man inngikk en 
midlertidig avtale med Kommunalansat-
tes Fellesorganisasjon, KFO (tidligere 

KLF), som varte fram til 1. januar 1987.
NTpFs årsmøte vedtok deretter å søke 

fast medlemskap i KFO fra 1. januar 
1987. Dette har vært NTpFs tilknyt-
ning siden. I 2007 skiftet KFO navn til 
Delta – en arbeidstakerorganisasjon i YS. 
Medlemskapet gjelder både for tannpleiere 
tilsatt i den offentlige tannhelsetjenesten, 
statlig ansatte og privat ansatte tannpleiere.

Medlemsmassen i NTpF har vokst jevnt 
og trutt siden 40 tannpleiere møttes for 
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«TANNSTIKKA» 
HAR GJENNOMGÅTT EN RIVENDE UTVIKLING. 

Det aller første nummeret.

Tannstikkas» jubileumsutgave i 
1978, som ble en viktig markedsfører 

for tannpleierne.

Jubileumsnummer etter 25 år.

Dagens utgave av «Tannstikka».

NTpFs første æresmedlem var Ingrid Brun Frøysland. Hun tilhørte det aller første kullet med 
tannpleiere i Norge, utdannet i 1924!

Tannpleieren som veileder for skolebarn i Oslo.
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å stifte NTpF i 1968. I dager det ca. 1300 
medlemmer i NTpF, og av dem er ca. 950 
yrkesaktive. 

De første årene ble NTpF drevet på 
fritiden av de tillitsvalgte. Tidlig på 
1980-tallet ble leder frikjøpt en dag i 
uka. Man fikk også et sekretariat med 
kontormedarbeider på plass, leder ble 
etter hvert frikjøpt i større grad, i dag 
80 prosent. I 2012 ble det også tilsatt 
fagansvarlig. Dette har gitt NTpF mye 
større muligheter til å påvirke politisk, 
komme med høringssvar, og jobbe for 
kvalitetsheving innen utdannings, fors-
kning og etterutdanning. Store, viktige 
saker siden 2010 har vært en suksessrik 
kamp for selvstendig refusjonsrett, samt 
lovfesting av tannpleier som kjernekom-
petanse i kommunene.

NTpF har også, i nærmere 40 år, ar-
rangert fagkurs, først i forbindelse med 
landsmøtene, så årlig siden 1993. Etter 
hvert har dette blitt utvidet til todagers 

konferanser som kan gi formell etter-
utdanning.  200-300 tannpleiere deltar 
hvert år på konferanser arrangert ulike 
steder i landet. 

NTpF begynte tidlig å engasjere seg i 
internasjonalt arbeid. Foreningen kom 
tidlig med i den internasjonale interesse-
gruppa «The International Liaison Com-
mittee of Dental Hygiene», og det var i 
Oslo i 1986 at «International Federation 
of Dental Hygienists» ble stiftet (se inter-
vju med Inger-Lise Bryhni)

I 1975 begynte NTpF å gi ut sitt eget 
medlemsblad, som ble døpt «Tann-
stikka». Til å begynne med var den 
meget enkle publikasjonen et resultat 
av dugnad i styret. Etter hvert fikk man 
en egen redaktør, men lenge ble bladet 
laget ved frivillig, ubetalt innsats, som så 
mye annet i foreningen. Ved foreningens 
tiårsjubileum i 1978 fikk man laget et 
jubileumsnummer som fungerte som 
markedsføring av tannpleierne i mange 
fora, ikke minst i Helsedirektoratet og i 
Helse- og Sosialdepartmentet. 

«Tannstikka» har fulgt med tiden. 
Layout og format har gjennomgått flere 
endringer, og profesjonalitet har kommet 
inn på alle nivåer. De siste årene har bla-
det i et samarbeid mellom NTpFs fagan-
svarlig og ekstern redaktør blitt utviklet 
til et fagblad mer stor vekt på publisering 
av fagartikler, i tillegg til omtale av for-
eningens aktiviteter lokalt og sentralt, og 
hva som skjer i Tannhelse-Norge og ved 
utdanningene. 

NTpF tok først i bruk data i 1986. An-
legg og programvare er fornyet en rekke 

ganger. NTpFs nettsted www.tannpleier.
no har vært gjennom flere endringer. 
Den siste fornyelsen kom ved lansering 
av ny fagside i 2017, og publikums-
siden står foran en justering. NTpF er 
også synlig på Facebook, både lokalt og 
nasjonalt. 

1. Anita Nilson var foreningens første leder 
– eller formann, for fortsatt var den vanlige 
betegnelsen. 2. Kari Elisabeth Dahl var leder ved 
30 års-jubileet i 1998. 3. Leder i NTpF fra 2002 
til 2010, Tove Bakken, startet det viktige arbeidet 
med å skaffe tannpleierne selvstendig refusjonsret
4. Eva Rydgren Krohna var leder i jubileumsåret 
1993. Dette bilder er tatt i forbindelse med at 
hun ble kåret til «Årets tannpleier» i 2015. Hun 
har vært en sentral person i nye roller for tan-
npleiere, som ledende tannpleier, folkehelsekoor-
dinator samt leder av flere store prosjekter. Foto: 
Anne L. Buvik

1 2

1968 – 1969: Anita Nilsson  
1969 – 1971: Erle Marit Gäumann 
1971 – 1973: Gerd Egeberg 
1973 – 1974: Liv Edny Holm 
1974 – 1975: Inger Johanne Jungeling Nielsen
1975 – 1976: Elisabeth Olsen Kolbjørnsen
1976 – 1977: Ulla Pulkkanen

1977 – 1982: Inger-Lise Bryhni
1982 – 1989: Marit Kristensen
1989 – 1992: Evy-Anni Evensen
1992 – 1996: Eva Rydgren Krona
1996 – 2002: Kari Elisabeth Dahl
2002 – 2010: Tove Bakken
2010 –  : Hilde Aga

LEDERE I NORSK TANNPLEIERFORENING FRA 1968 – 2018
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BLOKKERER 92 %
AV DENTINKANALENE
ETTER BARE 6 SKYLLINGER in vitro*1

Alkoholfrie Listerine® Professional Sensitivity 
Therapy,et munnskyll til bruk to ganger daglig, 
bygger på kaliumoksalat-krystallteknologi:

•       Kaliumoksalat bindes til kalsium i spyttet, og
       krystaller dannes.
•    Krystallene lagres dypt inne i eksponerte
      dentinkanaler.
•     Krystallene bygges opp ved hver skylling, noe
      som gir en dyp, stabil og heldekkende      
      forsegling av dentinkanaler.

Listerine® Professional Sensitivity Therapy kan
brukes separat for langvarig beskyttelse,2,3

eller i kombinasjon med tannkrem mot
sensitive tenner.

Profesjonell munnpleie hjemme
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Allerede i 1918 holdt tandlæge og profes-
sor Immanuel Ottesen et foredrag i Oslo 
om behovet for tandpleiersker i Norge. 
Foranledningen var en utstrakt mangel 
på skoletannleger der skoletannpleie var 
innført. Det var mye karies hos skolebarna, 
og flere hadde dårlig munnhygiene. Profes-
sor Ottesen hadde vært i Amerika og sett 
tandpleiersker/dental nurses som assisterte 
tannlegen, undersøkte tenner, tok en om-

hyggelig tannrensing, instruerte i bruk av 
tannbørste og ga råd om godt kosthold. 

Han kom også inn på behovet for tand-
pleiersker på følgende måte:  «Deres øko-
nomiske stilling maa selvfølgelig bli saavidt 
god, at det kan bli indbydende for dannede 
damer at utdanne sig til dette fag. Arbeidet 
vil kræve at vedkommende er i besiddelse 
av en god skoleutdannelse, pent væsen 
forenet med takt og dannet optræden. Av 

dette vil man forstaa at disse tandpleier-
sker, som jeg haaber i en nær fremtid vil bli 
utdannet ogsaa her i landet, dels vil faa et 
selvstændig, dels et assisterende arbeide……
Men burde de ikke ogsaa faa indpas paa 
hospitalerne, hvor de kunde utføre det efter 
min mening nødvendige og betydningsfulde 
arbeide at undersøke de sykes mundhu-
ler…» (Den norske tandlægeforenings 
Tidende, juni 1918)  
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Tannpleier og utdanning 1928 - 2018 

OPPSTART AV TANNPLEIER- 
UTDANNING I NORGE
Ved Benthe Hansen, fagansvarlig NTpF

Det aller første tannpleierkullet i 1924-1925. Foran fra venstre: Professor dr. med. Hampel, professor Ottesen, tannpleier Anna Sigmond, pro-
fessor Johan Brun, prof. Dr. Toverud. I bakre rekke fra venstre: G. von Krogh, M. Kristiansen, J. Hustad, A. Klæboe, J. Ramstad, J. Brun (første 
æresmedlem i NTpF), H. Schøyen, Frk. Wæreide, M. Norebø, M. Poppe, M. Martinsen.

NTpF 1968 - 2018
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 I 1924 ble den første ett-årige tandplei-
erskeutdanningen etablert, og ble den 
første utdanningen i Europa ved Statens 
kursus for utdannelse av tandpleiersker 
ved Statens Tandlægeinstitut, Tordenski-
oldsgt 9 i Oslo. Det ble tatt opp i alt 11 
studenter. En norsk-amerikanerinne fra 
New York, Anna Sigmond, var den første 
tandpleiersken som ble tilsatt som lærer i 
den praktiske kliniske tandprofylaksen i 
Norge. Kursets hovedlærere var profes-
sor Guttorm Toverud, professor Johan 
Brun og professor Immanuel Ottesen. 

Den teoretiske undervisningen ble 
gitt på Tandlægeinstituttet hver for-
middag fra kl. 08.00-14.00 i form av 
forelesninger, demonstrasjoner og kurs. 
Undervisningen omfattet tannanatomi, 
tann- og munnhygiene, ernæringsfysio-
logi, generell anatomi og aseptikk. Den 
praktiske undervisningen var på Hersleb 
skoles tandklinik fra kl. 16.00-20.00 
hvor det var innredet 11 arbeidsplasser. 
Det var klinisk undervisning i tann- og 
munnprofylakse, undersøkelse av ten-

ner på barn, journalføring, røntgen og 
sterilisering.  Det første kullet med 11 
tandpleiersker i Norge ble uteksaminert 
i 1925.  Tre tandpleiersker ble ansatt ved 
Bergen skoletannklinikk, to i Oslo og en 
ved Tandlægeinstituttet. 

Utdanningen ble lagt ned året etter på 
grunn av sterkt press fra tannlegene, selv 
om det var bevilget økonomiske midler 
og tenkt som en permanent institusjon. 
På grunn av tannlegenes frykt for den 
nye yrkesgruppen, økonomisk depresjon 
og nedleggelser av skoletannklinikker 
ble det ingen kontinuitet i utdanningen. 
Fra 1924 til 1947 ble det i alt avholdt 4 
kurs, og 28 tandpleiersker ble utdannet. 

TANNPLEIERUTDANNING ETTER DEN 
ANDRE VERDENSKRIG    
Etter den andre verdenskrig kom utdan-
ningen i gang igjen, nå som en ettårig 
tannpleierskole ved Norges Tandlæge-
høyskole/Det odontologiske fakultet i 
Oslo. Fra 1948 frem til 1971 ble det ut-
dannet i alt 130 tannpleiere, og de fleste 

ble tilsatt i kommunal tannpleie.
Sosialdepartementet satte i 1964 ned en 

komite for å utrede behov for personell. 
I konklusjonen ble det foreslått å øke 
antallet tannpleiere som skulle utdannes 
ved de odontologiske lærestedene. En 
komite ved Det odontologiske fakultet I 
Oslo fikk i oppdrag å revurdere under-
visningsopplegget. Innstillingen kom 
våren 1971, og samme høst startet 12 
studenter ved toårig utdanning med ny 
studieplan. 

Det var praktisk trening i undersøkel-
sesteknikk, kariesprofylaktisk arbeid, 
røntgen med granskning, forebyggende 
arbeid, samt behandling av periodontitt, 
utvelgelse og behandling av risikopa-
sienter. Tannpleierne ble dermed mer 
kvalifisert til å arbeide både i privat og 
offentlig tannhelsetjeneste. I tillegg til 
individrettet behandling ble det lagt vekt 
på grupperelaterte tiltak med utadrettet 
virksomhet ovenfor personer med spe-
sielle behov. Nye fagområder som tann-
pleie for funksjonshemmede og kronisk 
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1. Fra praktisk undervisning ved odontologisk fakultet på 1970-tallet.  2. Fra åpningen av tannpleierutdannelsen i Tromsø i 1994. Fra venstre Kerstin 
Øhrn, Benthe Hansen og Dorthe Holst. 3. Kurset i 1962: Fra venstre rundt bordet Tora-Lise Nilsen, Astrid Skei, Ingrid Opheim, Berit Rognhaug, 
Reidun Stokke, professor Toverud, Esther Orlien, to ukjente, og Astrid Sandvik, Kirsti Hellum, Kirsti Rongved.

1
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syke, samfunnsodontologi, pedagogikk, 
psykologi og mer periodonti kom inn 
som en naturlig del av undervisningen.

 I tillegg til de klinisk odontologiske 
fagene og basalfag ble det praksisstudier 
ved sykehus og institusjoner samt utplas-
sering i den offentlig tannhelsetjenesten. 
Det ble tatt opp 12 studenter i 1971 ved 
UiO, deretter 18 og 24 studenter fra 
1977. I 1976 ble Tannpleierutdanningen 
ved Det odontologiske fakultet i Bergen 
etablert med 21 studieplasser. 

I 1979 ble yrkestittelen tannpleier be-
skyttet i henhold til Lov om godkjenning 
av helsepersonell. Tannpleierutdannin-
gen ved Høgskolen i Tromsø ble etablert 
i 1994 med 12 studieplasser.  Tannplei-
eren arbeider i førstelinjefunksjon i 
offentlig og privat tannhelsetjeneste, og 
samarbeider med annet tannhelseperso-
nell og andre helsefaggrupper og henvi-
ser til tannlege ved behov. Tannpleiernes 
trivsel og oppfatning av yrkesrollen ble 

blant annet evaluert av et treårig prosjekt 
i Nord-Troms og Sandefjord i regi av 
Helsedirektoratet.    

NYTT LOVVERK, OFFENTLIGE UTREDNIN-
GER, KVALITETSREFORM, BACHELORUT-
DANNING OG PHD 
I 1999 ble lov om helsepersonell vedtatt, 
og universitets- og høgskoleloven ble 
revidert. Norge undertegnet Bologna-
avtalen hvor det er ønskelig om et mer 
enhetlig utdanningssystem i Europa; 
enhetlig karaktersystem, samordning 
av studieplaner, økt studentmobilitet 
og internasjonalisering. I 2001 kom St. 
meld. 27 (2001-2002) Kvalitetsreform av 
høyere utdanning, og i 2002 ble kvalitets-
reformen i Norge innført. 

Som et ledd i kvalitetsreformen satte 
Det odontologiske fakultet i Oslo ned 
en arbeidsgruppe i 2002 som utarbei-
det treårig studieplan; Bachelorgrad i 
tannpleie ved UiO. Det odontologiske 
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Utredningen «Tannpleierfunksjon, oral 
helse og tannpleiefag mot 2025» kom i 
2013, og har blitt et viktig dokument for 
tannpleierfaget i Norge. 

TANNPLEIERNES ULIKE FUNKSJONER 
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fakultet i Bergen startet arbeidet med 
studieplan høsten 2002. I 2003 ble det 
oppstart av bachelorprogram i tannpleie 
ved UiO og ved UiB med noe økning i 
antall studieplasser. Påbygningsstudiet 
til bachelorgrad i tannpleie ved UiO ble 
arrangert i 2004-2006, og var et tilbud 
til tannpleiere som ønsket å øke sin 
kompetanse i tannpleie på bachelornivå. 
I 2005 kom NOU 2005:11 Det offentlige 
engasjementet på tannhelsefeltet, samt 
St.meld. nr. 35 (2006-2007) Framtidas 
tannhelsetjenester. Her kommer det frem 
behov for flere tannpleiere i førstelinje i 
offentlig og privat tannhelsetjeneste, økt 
oppgavefordeling mellom tannlege og 
tannpleier, mer folkehelsearbeid samt 
forslag om endring i folketrygdloven slik 
at undersøkelse og behandling hos tann-
pleier kan utløse stønad fra trygden. 

I 2006 ble to tannpleiere tilsatt i stipen-
diatstillinger ved UiO, og ble de første 
tannpleierne som tok PHD-grad i Norge 
i 2011 (Kari Elisabeth Dahl og Anne 
Elisabeth Münster Halvari, begge UiO).  
Linda Stein disputerte i 2015 ved UiT og 
Ferda Gülcan i 2017 ved UiB.  Det er pr i 
dag tilsatt to tannpleiere i stipendiatstil-
linger og som snart skal disputere. 

I 2007 startet Høgskolen i Tromsø opp 
med treårig bachelorprogram i tann-
pleie. Høgskolen i Hedmark etablerte 
tannpleierutdanning i 2009.  

I 2012/2013 ble det nedsatt en gruppe 
i regi av NTpF for å utrede «Tannpleier-
funksjon, oral helse og tannpleiefag mot 
2025». (K.E. Dahl, A.E.M. Halvari og B. 
Hansen som prosjektleder) Rapporten 
beskriver tannpleiefaget, tannpleieren 
som helsearbeider, kompetansebehov 
innen folkehelsearbeid og helsefrem-
mende virksomhet samt behov for kom-
petansegivende etter- og videreutdan-
ning, og veien videre mot 2025. Deler av 
rapporten er senere oversatt til engelsk, 
og har blitt distribuert internasjonalt.

VIDEREUTDANNING I TANNPLEIE OG HEL-
SEFREMMENDE ARBEID
I 2014 startet NTpF arbeidet med å få 

etablert videreutdanning for tannpleiere 
i Norge. NTpF gikk i dialog med Høg-
skolen i Sørøst-Norge (HSN), Campus 
Vestfold, og fikk til avtale om å etablere 
Videreutdanning i tannpleie og helse-
fremmende arbeid (60 studiepoeng) ved 
HSN på deltid. Studieplan ble utarbeidet 
og vedtatt i september 2015. Det første 
kullet ved videreutdanningen startet 
i januar 2016, og de ble uteksaminert 

i desember 2017. Det andre kullet ved 
Videreutdanningen i tannpleie og helse-
fremmende arbeid startet i januar 2018. 

Det blir gitt bevilgninger over statsbud-
sjettet til drift av videreutdanningen ved 
HSN, Campus Vestfold og økonomisk 
tilskudd til fylkeskommunalt tilsatte 
tannpleiere, ev tilsatte ved de regionale 
odontologiske kompetansesentra.  Flere 
tannpleiere har de siste årene også tatt vi-
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Forskjellen mellom grunnutdanningene; en tannlegeutdanning som er naturvitenskapelig og teknisk orientert, 
og en tannpleierutdanning som er humanistisk og samfunnsvitenskapelig orientert

Det skraverte feltet viser felles innhold i utdanningene. (B. Hansen, 2008 Mastergrad i kunnskapsledelse)

Det første kullet med studenter på videreutdanningen for tannpleiere ved Høgskolen i Sørøst-Norge 
(HSN), Campus Vestfold, ved oppstarten i januar 2016. I år startet det andre kullet. 
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dereutdanning og mastergrad i helsefag-
lige emner, ledelse, pedagogikk, psykologi 
og andre fag ved ulike studiesteder og 
universiteter. Dette gir økt kunnskap til 
tannpleierne, yrkesgruppen og tannpleie-
faget i Norge. 

I forbindelse med behandling av pri-
mærhelsetjenestemeldingen i Stortinget 
i 2017 ble det vedtatt at tannpleieren 
lovfestes som kjernekompetanse i kom-
munen på linje med psykolog, sykepleier, 
tannlege, ergoterapeut m.fl.   
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BACHELORUTDANNING I TANNPLEIE
Bachelorutdanning i tannpleie er et 
praktisk, teoretisk, prosessorientert 
studium hvor studenten med egen-
aktiviteter integrerer kunnskap både 
gjennom ferdighetstrening, klinisk 
tjeneste, veiledningssamtaler, egen 
læring, faglig fordypning og refleksjon. 
Det legges til rette for en studiepro-
gresjon som understøtter studentens 
læringsprosess med tett oppfølging 
underveis. Å utvikle selvstendighet og 
ansvarlighet i yrkesutøvelsen er viktig 
i møte med pasienter, brukere, kolleger 
og samarbeidspartnere.

TANNPLEIERENS HANDLINGS- 
KOMPETANSE BESTÅR AV Å:
•  kunne videreutvikle seg skriftlig, 

muntlig og faglig innen teoretiske fag, 
faglige og etiske problemstillinger 

•  kunne se større sammenhenger, 
begrunne ulike valg og ta selvstendig 
ansvar som profesjonell helsearbeider 
og tannpleier 

•  kunne samhandle, samarbeide og lede 
seg selv kunne håndtere ulike utfor-
dringer og dilemmaer samt begrunne 
sitt arbeid utifra et faglig ståsted 

•  kunne utvikle praktisk-, teoretisk-, 
yrkesetisk- og sosial kompetanse og 
med faglig trygghet i ulike situasjoner 
samt begrunne sine valg 

•  kunne sette seg inn i forskningslitte-
ratur og utvikle en akademisk evne til 
analyse, drøfting og refleksjon 

•  kunne delta i utvikling av «en mer 
lærende organisasjon i tannhelsetje-
nesten og helsetjenesten» hvor økt 
kunnskapsutvikling, dialog, samar-
beid inngår 

•  kunne anvende «kunnskapsbasert 
praksis (KBP)» som er å ta faglige 
avgjørelser basert på systematisk 
innhentet forskningsbasert kunn-
skap, erfaringsbasert kunnskap og 
pasientens ønsker og behov i en gitt 
situasjon (ref. Helsebiblioteket)

Utredningen «Tannpleierfunksjon, oral helse og tannpleiefag mot 2025» ble utarbeidet av Anne 
Elisabeth Münster Halvari (fra venstre), prosjektleder Benthe Hansen og Kari Elisabeth Dahl. Under 
fagkonferansen på Gjøvik i 2013 ble de hedret med blomster. (Foto: Anne L. Buvik)

Nettverkssamling for doktorander og stipendiater i NTpFs lokaler. Fra venstre Linda Stein, Kari Elisa-
beth Dahl, Anne Elisabeth Münster Halvari og Ingfrid Vaksdal Brattabø. Foto: Anne L. Buvik
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NORSKE TANNPLEIERE 
MED DOKTORGRAD

Første tannpleier med doktorgrad: Kari Elisabeth Dahl disput-
erte 2. desember 2011 med sin avhandling: Oral health-related 

quality of life in Norwegian adults.

Andre tannpleier med doktorgrad: Anne Elisabeth Münster Halvari. Disput-
erte 9. desember 2011 med avhandlingen: Motivation, Dental Behaviours, 
Well-Being, and Oral Health: Cross-sectional and Experimental Studies 

Testing Self-Determination Theory.

Tredje tannpleier med doktorgrad: Linda Stein. Disputerte 
13. mai 2015 med avhandlingen “Oral health literacy in adult 

dental patients. A clinical study.”

Fjerde tannpleier med doktorgrad: Ferda Gülcan. Disputerte 10. 
Mars 2017 med avhandlingen:  «Oral health-related quality of life, 
tooth loss and utilization of dental services among older people in 
Norway and Sweden: A prospective and comparative perspective». 
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Foredraget ble også trykt i «Den Nor-
ske Tandlægeforenings Tidende» i juni i 
samme år, altså nesten nøyaktig hundre 
år siden. Ottesen var utrolig fremtidsret-
tet og konkret i sine visjoner, både når 
det gjaldt «tandpleierskens» oppgaver, og 
han lanserte også tanken om systematisk 
tannpleier i sykehus, noe som det tok yt-
terligere 90 år før ble satt i system.

Artikkelen under er et utdrag av dette 
foredraget – fornøyelig lesning som også 
gir et viktig tidsbilde.

«Dental nurses», deres utdandelse, ar-
beide og betydning for den profylaktiske 
tand- og mundpleie»

Foredrag holdt av Immanuel Ottesen
Den profylaktiske behandling vinder 

mer og mer indpas hos de kultiverte fol-
keslag. Diæt og leveset indrettes saadan at 
organismen fra barneaarene faar en sund 
utvikling, og ved forskjellige forholdsre-
gler av hygienisk og diætisk natur forsø-
ker man at holde sitt legeme mest mulig 
motstandsdyktig for alle de infektioner, 
der til stadighet truer. Kulturmennesket 
konsulterer sin læge og sin tandlæge for 
at faa konstateret, hvordan den almene 
sundhetstilstand er. Spesielt paa odon-
tologiens omraade er den preventive 
behandling blit meget alminnelig. Det er 
ikke længre tilfelle at kun smerten driver 
patienterne til vaare venteværelser. 

Vi er også gaat videre. Ved en rationel 
profylaktisk behandling dels utført på 
vaare kontorer og dels av patienten selv 
forsøker vi aa immunisere tænderne og 
forhøie resistensen, spesielt i tandkjøt-

tet og rundt tandhalsen. Og, ikke minst, 
gir vi en grundig undervisning i rationel 
tand- og munnpleie, spesielt i hvordan 
tandbørsten bør brukes for at virke mest 
effektivt. 

Denne saa viktige del av vor behandling 
maa vi dessverre tilstaa ikke interesserer 
os. Den er ensformig, og vi finder – med 
en viss ret – at vor utdannelse ligger for 
høit til at vi skal befatte oss med den slags 
arbeide. Men maa vi ikke daglig innrøm-
me, at denne profylaktiske behandling og 
undervisning er i høieste grad paakrævet 
baade hos vort yngre og eldre klientell? 
Imidlertid er vår tid saa opptat med ope-
rative ingrep av enhver art, kavitetspræ-
pareringer, fyllinger, rotbehandlinger etc. 
at vi umulig kan faa tid til profylaxe. 

Imidlertid har også vaart kontorarbeide 
øket, og vi ble etter hvert nødsaget til å faa 
hjelp også paa kontoret. For la mig si en 
ca. 20 år siden var det alminnelig, at tand-
lægen selv steriliserte sine instrumenter 
og for øvrig utførte alt det arbeidet, som 
vore kontordamer nu gjør. Det tok væk 
megen tid, og det litt efter litt blev det 
alminnelig at ha kvinnelig assistance paa 
kontoret. De av os der arbeider med en 
kontordame kan vel heller ikke tænke sig 
muligheten av at undvære hende.

Kan nu ikke disse kontordamers arbeide 
utvides til ogsaa aa omfatte mund- og 
tandprofylaxe? I enkelte av Amerikas sta-
ter er den saakalte «dental nurse» allerede 
et uunnværlig faktotum i en tandlæges 
praksis. Jeg har tenkt meget paa at finne 
et godt norsk ord for «dental nurses» og 

jeg er blitt staande ved tandhygienerske 
eller tandpleierske. Det første navn falder 
kanskje litt tungvindt og lyder litt affek-
tert, saa det siste blir vel at foretrække. 

Utdannelse av disse tandpleiersker skjer 
i Amerika dels ved tandlægeinstituterne 
og dels som i Boston ved Barnetandkli-
nikkene. Utdannelsen tar ett aar, og der 
undervises i teoretisk og praktisk mund- 
og tannprofylaxe, aseptik og sterilisation. 
Dessuten faar de undervisning i aa at 
assistere tandlægen. De lærer at lave 
injektionsvæske, præparere færdig de for-
skjellige fyldningsmaterialer, assistere ved 
de forskjellige operative indgrep osv. 

Forkundskaper for opptagelsen er den 
saakelte «highschool-eksamen». Middels-
skoleeksamen synes jeg kunde være en 
passende betingelse for at blive opptaget, 
og jeg synes det er rimelig at utdannelsen 
bør skje ved Statens tandlægeinstitutt. Paa 
avdelingen for konserverende tandbe-
handling maatte de faa sin utdannelse i 
profylaktisk tandbehandling. De skal lære 
at undersøke tænderne og på en dertil 
indrettet blanket notere disses tilstand, 
foreta en omhyggelig rensning av belæg 
og undervise i den rationelle brug av 
tandbørste og andre dertil egnede midler. 
Derfor maa de faa anledning til at at 
opøve seg til en god manuell ferdighet i 
bruken av tandstensinstrumenter, polere 
og andre profylaktiske instrumenter.

Efter endt utdanning bør de faa et 
diplom som bevis for, at de har gjen-
nomgaaet kurset. Dette diplom bør 
være offentlig anerkjent og inneholde 
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«TANDPLEIERSKER» I HUNDRE ÅR
Begrepet «tannpleierske» er i hvert fall hundre år gammelt. Det ble for alvor lansert av 

tannlege Immanuel Ottesen gjennom et foredrag han holdt i Nordenfjeldske Tandlæge- 
forening og i Drammens og Oplands Tandlægeforening i 1918. Det skulle være en overset-

telse av det amerikanske «dental nurses», og er blitt tatt med videre i utviklingen av faget.

Redigert og sammenstilt av Anne L. Buvik 
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bestemmelser med hensyn til grensen for 
tandpleierskens arbeid. Paa den maaten 
mener jeg man vil være helt gardert mot, 
at tandpleiersker, som tilfeldet har vært 
med enkelte tandteknikere, skulde være 
fristet til at begynne som kvaksalvere. 
Standen kan være tryg paa at de ikke 
faar et tandlægeproletariat paa halsen. 
Denne frygt har i Amerika fremkalt en 
viss motstand mot utdannelsen av dental 
nurses. En frygt der har vist seg at være 
ubegrunnet. Skulle en sådan tannpleier-
ske etablere sig som tandlæge, gjør hun 
det paa basis av, at hun hos den tandlæge 
eller offentlige institusjon (klinikk) hvor 
hun har vært ansat, har faat en videre ut-
dannelse i de spesielle tandlægefag. Men 
en slik eventualitet maatte vel standen 
med letthet kunne gardere seg mot ved 
hjelp av strenge bestemmelser like overfor 
foreningens medlemmer.

Andre som hadde lansert tanken om 
assistenter, hadde ment en utdannelse på 6 
mnd, ved barnetannklinikker, måtte være 
tilstrekkelig. Dette var artikkelforfatteren 
helt uenig i:

Det rette sted for utdannelsen maa bli 
tandlægeinstituttene. De vordende tann-
pleiersker vil ikke ved an skoleklinikk 
kunde faa den nødvendige systematiske 
teori. Deres økonomiske stilling maa 
selvfølgelig bli saavid god, at det kan bli 
indbydende for dannede damer at ut-
danne seg til dette fag. Arbeidet vil kræve 
at vedkommende er i besiddelse av en god 
skoleutdannelse, et pent væsen forenet 
med takt og dannet opptræden. 

Av dette vil man forstaa, at disse tand-
pleiersker, som jeg haaber i nær fremtid 
vil bli utdannet også her i landet, dels vil 
faa en selvstendig, delt et assisterende 
arbeide. Dette blir i alfall tilfælde hos den 
privat praktiserende tandlæge og ved de 
kommunale kliniker. Men burde de ikke 
ogsaa faa indpas paa hospitalerne, hvor 
de kunde utføre det efter min mening 
nødvendige og betydningsfulde arbeide at 
undersøge de syges mundhuler og besørge 
den nødvendige tand- og mundpleie, 
gjerne også her etter anvisning og kon-

troll av tandlæge? Vi maa vel være enige, 
om at det fra et odontologisk synspunkt, 
en meningsløst at patienter, der bliver 
indlagt til alvorlige operationer, ikke paa 
forhånd faar mundhulen undersøkt. 

Efter min mening er det det paa tide at 
standen tar denne meget viktige sak op 
til behandling.  Efter ingaaende overvei-
else tror jeg de fleste vil indse, at disse 
tandpleiersker vil være av stor betydning 
for den profylaktiske tandbehandling. 
Specielt vil alle de barn, der søker klini-
kerne, faa en ganske anden undervisning 
i rationel tannpleie, idet disse pleiersker 

kan ha tid til personlig at ta sig av hver 
enkelt. 

Efter nøie overveielse er jeg kommet 
til det resultat, at vi, ved at faa utdannet 
tannpleiersker indirekte og hurtigere kan 
avhjelpe tandlægenøden, idet tandlægens 
arbeide ved klinikerne vil kunne bli mer 
effektivt. Tar man saa de nødvendige 
forholdsregler, er man helt betrygget mot 
et tandlægeproletariat. 

Immanuel Ottesen lot handling følge ord, 
og var en av foreleserne da det første kurs 
for tandpleiersker ble etablert i 1924. Se 
artikkelen om utdanning gjennom tidene.

NTpF 1968 - 2018
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Foreningens historie fortelles aller best 
direkte av dem som har opplevd den, og 
som har vært en del av den.  Og dette er 
helt klart en viktig kilde!

Arnhild Sunde Seim gikk på den første 
toårige utdanningen i Oslo i 1971–73. 
Norge var tidlig ute med utdanningstilbud, 
det var det første som ble etablert utenfor 
USA (se egen sak om utdanningshisto-
rien). Men nå ble den altså utvidet til to år, 
en etterlengtet seier og oppgradering for 
tannpleierfaget.
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ARNHILD SUNDE SEIM 
– TANNPLEIER, LÆRER, FOLKEHELSEARBEIDER 

I 2017 ble Arnhild Sunde Seim utnevnt som ett av bare tre æresmedlemmer i NTpF.  
Vi har møtt henne for å snakke fag, historie, utvikling og folkehelsearbeid – hvor hun er en av 

pionerene blant tannpleierne.

Erle Johanson, leder i NTpF 1969–70, var 
en av instruktørene på utdanningen og en 
viktig pådriver for å rekruttere nye med-
lemmer til foreningen. De nye studentene 
ble invitert på medlemsmøter fra starten 
av, og taktikken virket. De aller fleste ble 
medlemmer, og i 1974 gikk fire fra dette 
kullet på tolv rett inn i styret i NTpF!

– Den gang var foreningen et rent 
Oslo–fenomen, minnes Seim. – Vi var 
ikke mange. Og det var mer enn interes-
seforening enn en fagorganisasjon. Vi var 

på «plastposestadiet», dro papirene med 
oss rundt i poser, men fikk etter hvert ha 
papirer og protokoll på et rom i Norsk 
Tannverns lokaler. Der fikk vi også avholde 
styremøtene, forteller hun.

FØRSTE NUMMER AV «TANNSTIKKA»
Medlemsbladet «Tannstikka» ble etablert 
i 1975. Den var veldig enkel og primitiv, 
Arnhild Sunde Seim gav navn til det og 
var med på å lage det. Hun har fortsatt 
det aller første nummeret, og har også tatt 

Den gang var 
foreningen et rent 

Oslo-fenomen. Og det var 
mer enn interesseforening 
enn en fagorganisasjon

I 2017 ble Arnhild Sunde Seim 
utnevnt til foreningens tredje 
æresmedlem gjennom tidene, under 
fagkonferansen på Hamar. (Foto: 
Anne L. Buvik)



vare på blader med spesielt innhold, som 
jubileumsnummeret som ble laget til tiårs-
jubileet, samt bladene som markerte 25– 
og 30 årsjubileene. I 1976 utnevnte styret 
for første gang en redaktør, som skulle ha 
ansvaret for å samle inn stoff.

Foran foreningens tiårsjubileum i 1978 
utlyste det sittende styret en konkurranse 
om en logo for foreningen. Konkurran-
sen ble vunnet av Bente Aaen Løkken, og 
logoen er den samme som foreningen har 
i dag.

Etter endt utdannelse gikk Arnhild 
Sunde Seim direkte inn i undervisnings-
rollen. Tre av kandidatene fra kullet i 
1973tok pedagogisk seminar, og begynte 
som instruktører ved utdanningen.

– Det var en bratt læringskurve! Smiler 
Arnhild. – Men det betød mye å få tann-
pleiere inn som lærere og instruktører; 
tidligere hadde det mest vært tannleger 
som underviste, men også to tannpleiere 
med den gamle ettårige utdanningen. Vi 
representerte noe nytt, konstaterer hun.

Arnhild jobbet på tannpleierutdan-
ningen i åtte år samtidig som hun hadde 
praksis i privat klinikk og en periode del-
tidsjobb i Norsk Tannvern. Det var viktige 
år i yrkeskarrieren hvor hun fikk knyttet 
mange nyttige kontakter og etablert et 
nasjonalt og internasjonalt nettverk.

– Vi fikk til et godt samarbeid med 
utdanningen i Bergen da den ble etablert 
der i 1976, vi dro også på studietur til 
læresteder til Danmark hvor mye skjedde i 
denne perioden, og vi hadde også løpende 
kontakt og godt samarbeid med Helsedi-
rektoratet og med Tannlegeforeningen, 
forteller hun om årene på Tannpleierut-
danningen.

TVERRFAGLIG JOBBING
I 1983 flyttet Arnhild til Ringsaker, og gikk 
rett inn i en «vanlig» tannpleierstilling 
på en liten klinikk. Det ble en overgang, 
men hun fikk også anledning til å gjøre 
seg erfaringer med tverrfaglig jobbing. Det 
ble kontakt med helsestasjon, barnehager, 
skoler, sykehjem og en stor institusjon for 
psykisk utviklingshemmede.

– Jeg jobbet mye på denne institusjo-

nen, og mye med eldretannpleien, og så 
betydningen av systematisk forebyggende 
tannhelsearbeid på disse områdene. Jeg 
deltok og ledet også prosjekter i Ringsaker.

Arnhild valgte etter hvert delvis å gå over 
i den administrative delen av yrket, og ble 
tilsatt som ledende tannpleier i Hedmark, 
en av landets fem, en stillingsbetegnelse 
som til da bare fantes i Buskerud og Vest-
fold.

– Nå satte vi tverrfaglig jobbing i system. 
Det var egentlig ikke nytt for meg, vi 
hadde også brukt det mye i utdanningen 
i Oslo, med et samarbeid med institu-
sjoner som Emma Hjort, barnehager, 
revmatismesykehuset. Erfaringene derfra 
var nyttige i arbeidet vi satte i gang med i 
Hedmark, sier hun.

ENORM UTVIKLING
– Hvordan har du opplevd utviklingen i 
faget i løpet av dine 40 år i yrket?

– Utviklingen har vært enorm. Opprin-
nelig var det svært begrensede oppgaver 
tannpleierne fikk utføre. Man fikk under-
søke 3-6-åringer, instruere i tannrengjø-
ring, kostholdsveiledning, fluorbehandling 
– og ikke så mye annet. Det var lite planer 
for hva tannpleierne skulle jobbe med og 
stort sett tannlegene som bestemte hva vi 
skulle gjøre. Det ble lagt ned enormt med 
arbeid, ikke minst fra foreningens side, 
for at tannpleierfaget skulle utvikles og 
tannpleierne få ta i bruk sin kompetanse 

på et bredere felt. Og man kan konstatere 
at innsatsen har båret frukter. Det er en 
helt annen virkelighet i dag enn da jeg 
begynte. Tannpleierne er blitt selvstendige, 
og de har også i økende grad gått inn i nye 
roller og nye stillinger. Ikke minst er vi 
blitt sentrale som folkehelsepersonell, noe 
jeg også har brent for, sier hun.

I 1978 gjorde Arnhild Sunde Seim 
sammen med Kari Seglem en utredning 
for NTpF, som kartla tannpleierens stil-
lings– og arbeidsforhold. De fikk støtte 
fra Helse– og sosialdepartementet. I 1978 
fantes det 257 tannpleiere i Norge. 160 av 
dem var medlemmer i NTpF. Utredningen 
viste en jevn fordeling mellom tannplei-
ere med ett– og toåring utdanning, men 
at det ikke var nevneverdig forskjell på 
oppgavene de fikk utføre. Kun en fjerdedel 
oppgav at de regelmessig fikk utføre alle 
oppgaver utdanningen kvalifiserte for. De 
fleste utførte langt færre oppgaver, med 
hovedvekt på motivasjon og instruksjon, 
kostholdsveiledning, fluorbehandling og 
innkalling og oppfølging. Flertallet (73 %) 
var ansatt i offentlige stillinger.

NYE KRAV, STØRRE ANSVAR
Men når tannpleierne var på frammarsj, 
handlet det ikke bare om få nye roller og 
flere arbeidsoppgaver. Det ble også nye 
krav og større ansvar.

– Da måtte også utdanningen henge 
med. Den toårige utdanningen var veldig 
komprimert, det var åtte timer hver dag, 
også undervisning noen lørdager i starten. 
Det var tøft, mye arbeid, lite fritid. NTpF 
la ned et stort arbeid for å få etablert den 
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Det betød mye å få 
tannpleiere inn som lærere 

og instruktører; tidligere 
hadde det mest vært 

tannleger som underviste

Arnhild Sunde Seim med det aller første num-
meret av «Tannstikka» - en navn hun selv 
lanserte. (Foto: Anne L. Buvik)
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treårige utdannelsen. Da den omsider var 
på plass, ble det muligheter for fordypning 
i faget på en helt annen måte. En utrolig 
viktig milepæl, understreker Seim.

På slutten av 1990–tallet tok Arnhild 
Sunde Seim videreutdanning i helse– og 
sosialadministrasjon ved høgskolen på 
Rena, og gikk helt over i administrasjons-
arbeid. I 2000 ble hun ledende tannpleier i 
Hedmark. Hedmark var ett av fylkene som 
deltok i FUTT–prosjektet, Forsøksordning 
for utvidet tannhelsetilbud, sammen med 
Vest–Agder og Nord–Trøndelag. Det var 
ti kommuner i alt, hvorav tre i Hedmark, 
Hamar, Tynset og Trysil. Arnhild fikk en 
prosjektstilling på 50 prosent, og gikk i 
gang med den spennende og utfordrende 
oppgaven.

– Det var nært og givende samarbeid 
med prosjektlederne i de to andre fylkene, 
og med mange ulike grupper innen 
kommunale helsetjenester. Et resultat av 
FUTT–prosjektet var at rusmisbrukere 
i hele landet fikk tilbud om gratis tann-
behandling fra 2006. Et viktig resultat, 
konstaterer hun.

I 2005 ble hun ansatt som folkehelseråd-
giver hos fylkestannlegen, en ganske ny 

stilling, men et par andre tannpleiere, 
blant dem Eva Rydgren Krona i Buskerud, 
hadde brøytet vei og satt allerede i tilsva-
rende stillinger.

FOLKEHELSEARBEID
– Det ble etter hvert en stor satsning på 
folkehelsearbeid i Norge. Jeg fikk bruke det 
jeg hadde av erfaring. Jeg var NTpFs saks-
behandler på fagområdet eldretannpleie. 
Mye skjedde i Hedmark på denne tiden, 
vi innledet «sukkerkrig» på vegne av barn 
og unge, hadde stort fokus på viktigheten 
av vann som tørstedrikk, mattilbudet i 
kantiner på videregående skoler, og å bygge 
ut tannhelsetilbudet til rusavhengige, for 
å ha nevnt noe, sier hun, og er stolt over 
resultatet:

– På sikt oppnådde vi flotte resultater. 
Hedmark ligger nå på landstoppen når det 
gjelder tannhelse, konstaterer hun.

Helt fra hun ble rekruttert inn i NTpF 
under studietiden, har hun vært aktiv i 
foreningen. Også etter at hun flyttet til 
Hedmark, hadde hun ulike tillitsverv.

– Foreningen var Oslo–tung til å be-
gynne med. Etter hvert ble det bedre. Jeg 
satt i landsstyret for Hedmark og Oppland 

i fem år, i en periode var NTpF delt i sju 
regioner, med en representant hver. Jeg har 
alltid vært medlem og sett nødvendigheten 
av det. Vi trenger en sterk fagorganisasjon. 
I en periode var jeg også plasstillitsvalgt i 
KFO, forteller hun, og fortsetter:

– Jeg var også engasjert i arbeidet med å 
få tannpleierutdanningen oppgradert til 
en bachelor–utdanning. Vi møtte opp i 
Stortinget og drev lobbyvirksomhet mot 
utvalgte representanter. Senere fikk jeg 
delta i planlegging av tannpleierutdannin-
gen i Hedmark med bl.a. studieplanarbeid 
for oppstarten på Elverum.

NTPF VIKTIG FOR UTVIKLINGEN
Men det var ikke bare lett å drive fagfore-
ningsarbeid, mange ganger gikk det tungt 
i motbakkene.

– Vi har fått til mye, men noen ganger 
tok det lang tid og ble stående i stampe. 
Lovfestingen av tannpleierne som kjer-
nekompetanse i kommunene var en lang 
og hard kamp, for å komme med et ferskt 
eksempel. Norsk Tannpleierforening har 
betydd mye for utviklingen, både for eta-
bleringen av tannpleierens rolle og arbeids-
oppgaver, men også lønnsmessig og for den 
faglige utviklingen. Benthe Hansen må 
nevnes som en som har lagt ned et enormt 
arbeid i alle år. Hun var også den første 
tannpleier som var leder for utdanningen i 
Oslo. Før hadde det bare vært tannleger, så 
det var et viktig steg fremover, konstaterer 
Seim.

– Når jeg ser tilbake på min tid som 
tannpleier, er det et voldsomt spenn. 
Det har vært utfordrende, interessant og 
lærerikt. Å brøyte vei er krevende, men det 
er også givende. Foreningsarbeid er like-
dan. Det skjer ikke noe dersom ingen tar 
ansvar og stiller opp, så jeg håper det flotte 
arbeidet som har vært gjort i årenes løp, 
blir videreført av de yngre medlemmene, 
avslutter Arnhild Sunde Seim.

Arnhild Sunde Seim fikk tannpleier-
prisen (Butler–prisen) i 1998, og under 
fagkonferansen på Hamar i 2017 ble hun 
utnevnt til NTpFs tredje æresmedlem gjen-
nom tidene. Utvilsomt vel fortjent!

NTpF 1968 - 2018

I 1998 ble Arnhild Sunde Seim tildelt “Butler-prisen”, tilsvarende dagens “Årets Tannpleier”.
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Inger-Lise Bryhni er i en alder av 
84 år fortsatt levende opptatt av 
tannpleierens fag og arbeidsvilkår.
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NTpFs andre æresmedlem gjennom tidene, Inger-
Lise Bryhni, er en pioner i det internasjonale  
samarbeidet. Og hun var en sentral person da IFDH 
ble stiftet i Oslo i 1986.

Tekst: Anne L. Buvik

I en alder av 84 er Bryhni fremdeles levende opptatt av tannpleier-
nes virke, både nasjonalt og internasjonalt. Selv var hun opprinnelig 
utdannet som kontorsekretær og jobbet på kontor i mange år. Som så 
mange andre ønsket hun etter hvert å skifte yrke, og tok utdannelse 
som tannpleier i 1976. To år etter ble hun valgt som leder i NTpF. I for-
eningens første år var ikke veien fra nyutdannet til tillitsvalgt spesielt 
lang. Foreningen var ung, utdannelsen ny, og ildsjelene var klare til å 
stille opp med det samme de var uteksaminerte.

I 1978 var foreningen ti år. For å markere jubileet ble det laget et 
jubileumsnummer av «Tannstikka», som ble startet i 1975, og til å 
begynne med var en svært enkel publikasjon.

– Vi var en gjeng som jobbet med å få laget et nummer som også 
skulle bli en døråpner for tannpleierne mot samfunnet og mot hel-
semyndigheten i Norge. Det lyktes vi bra med. Vi fikk god støtte fra 
annonsører, slik at vi fikk finansiert publikasjonen. Vi distribuerte 
nummeret, som presenterte bredt tannpleierens kunnskaper, utdan-
ning og funksjon, overalt hvor vi fant det hensiktsmessig. Og det gav 
en veldig god effekt. Vi klarte å synliggjøre oss i mange ulike fora, 
forteller Inger-Lise Bryhni. 

Hun var leder av foreningen i fem år – det første året valgt for ett år, 
og deretter ble funsjonen utvidet til to år, samtidig som foreningen 
fikk leie kontor av STAFO i Maridalsveien.  

BESKYTTE TITTELEN
– Den aller viktigste saken for oss var å få beskytte tittelen «tann-
pleier». Tidligere kunne nesten hvem som helst kalle seg tannpleier, 
og til en viss grad utøve faget. Oslo kommune utdannet sine egne 
«tannpleiere» gjennom et kurs som gikk over 6-8 uker. Slik kunne vi 

BRENNER FOR INTER-
NASJONALT SAMARBEID

Den aller viktigste saken for oss var 
å få beskyttet tittelen «tannpleier». 

Tidligere kunne nesten hvem som helst kalle 
seg tannpleier
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drive med foreningsarbeid. Vi sendte 
regning i etterkant hvis vi hadde utgifter. 
Så i realiteten drev vi på fritiden, hevder 
Bryhni.

Hun gikk av som leder i NTpF i 1983. 
Da var arbeidet med å beskytte yrkes-
tittelen avsluttet med suksess, og hun 
vendte blikket mot nye oppgaver. Enga-
sjementet gikk i retning av internasjonalt 
arbeid.

INTERNASJONAL FORENING
- Det som etter hvert skulle bli den 
internasjonale foreningen, var opprin-
nelig en slags «samarbeidsgruppe» som 
var dannet i 1973, «The International 
Liaison Committee of Dental Hygiene», 
etablert av medlemmer fra USA, Canada 
og Japan, sammen med en del europeiske 
land, blant dem Norge, Sverige og Stor-

Vi satte opp mobile klinikker på gata på Karl Johan, 
og tilbød publikum tannrens hos tannpleier

NTpF 1968 - 2018

Klinikk på Karl Johan i forbindelse med den internasjonale konferansen. Folk strømmet til for å få gratis tannrens.

ikke ha det. Vi hadde blant annet møter 
ned helsetilsynet og argumenterte for at 
tittelen måtte beskyttes. Og etter hvert 
fikk vi gehør. I Oslo ble det gjort en egen 
vri for de kommunale tannpleierne, som 
fikk tilbud om en fullverdig utdannelse 
og fikk halv lønn i utdanningsperioden. 
Rundt halvparten takket ja til tilbudet, 
minnes Bryhni. 

I foreningens unge år var det aller 
meste av foreningsarbeidet utført på 
frivillig basis. Det var mange som stilte 
opp, Ingen-Lise Bryhni hadde god støtte 
av sin sekretær Benthe Hansen, dagens 
fagansvarlige i NTpF. Lønnsforhandlin-

gene var en viktig del av foreningsarbei-
det. De fleste tannpleierne var offentlig 
ansatt, og de som jobbet privat, fulgte 
gjerne den offentlige tariffen. Lønns-
forhandlingene gav dårlig uttelling på 
grunn av kortere utdanningstid enn de 
helsegruppene det var naturlig å sam-
menlikne seg med. Dermed begynte den 
lange prosessen med å argumentere for 
en utvidelse av utdannelsen.

– Benthe var en nøkkelperson, en 
ildsjel som alltid sto på for foreningen. 
Vi gikk etter hvert over til å bli en reell 
fagforening, og på slutten av perioden 
min ble jeg frikjøpt en dag i uken for å 
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britannia.  De fleste medlemmene var fra 
USA og Canada, hvor tannpleierfaget jo 
har en meget lang historie. Men selv om 
man var løst organisert, ble det avholdt 
internasjonale konferanser jevnlig. Et 
av de første var i Stockholm i 1977 hvor 
jeg deltok som representant for NTpF. 
Der ble jeg valgt inn i «The International 
Liaison Committee of Dental Hygiene», 
og jeg deltok dermed i alle møtene som 
ble lagt i forbindelse med konferansene 
fremover, forteller Bryhni.

Sammen med andre norske deltakere 
på disse konferansene unnfanget hun 
en spennende ide: Hva med å avholde 
konferansen i Oslo i 1986?

– Vi bestemte oss for at dette skulle 
vi få til – selv om det ikke manglet ad-
varsler og skepsis, smiler Ingen-Lise ved 
minnet. – Styret i Tannpleierforeningen 
var ikke overbeviste om at dette var en 
god ide. Men jeg og Elisabeth Olsen 
Kolbjørnsen sto på, og fikk etter hvert 
foreningens godkjenning. Men vi måtte 
skriftlig garantere for at foreningen ikke 
skulle lide økonomisk, sier Bryhni.

– Historien sier at du personlig pant-
satte huset ditt?

Ingen-Lise Bryhni ler. – Det var vel 
ikke så langt unna. Min mann brant 
også for tannpleiernes sak, og var med 
på notene. Og det var en ivrig gjeng som 
jobbet kjempegodt, vi var 10-12 stykker 
som la ned et enormt arbeid på sponsor-
siden, og vi fikk veldig god respons. 
Resultatet var at arrangementet gikk 
med et stort overskudd og sørget for en 
flott inntekt til foreningen og som ble til 
et fond medlemmene kunne søke støtte 
fra, forteller Bryhni, som bor i huset sitt 
den dag i dag…

KLINIKK PÅ KARL JOHANS GATE
Rundt 400 tannpleiere fra hele verden 
kom til Oslo, det ble mottakelse i rådhu-
set, festmiddag i Holmenkollen og båttur 
til Bygdøy. Dessuten sørget tannpleierne 
for å sette sitt preg på Oslo.

– Vi satte opp mobile klinikker på 
gata på Karl Johan, og tilbød publikum 

tannrens hos tannpleier. Mange takket 
ja, og det ble et meget vellykket PR-stunt 
som fikk mye oppmerksomhet, minnes 
Bryhni.

Og i løpet av Oslo-konferanse ble det 
viktige grepet tatt: 28. juni 1986 stiftet 
tannpleierne stiftet sin internasjonale 
forening, International Federation of 
Dental Hygienists. Inger-Lise Bryhni ble 
valgt inn i styret. Etter hvert avanserte 
hun til visepresident, og så, i 1995, ble 
hun valgt til president i IFDH, den første 
ikke-amerikanske.

– Det var jo en stor ære, og svært 
interessant. Jeg ble sittende fram til 1998, 
i tre år, noe som var vanlig i den tiden. 
Det var mange store og viktige oppgaver, 
og tannpleierne har ulike utfordringer 
rundt om i verden. I USA og Japan er 
yrkesgruppen veldig stor, mens det har 
vært vanskeligere i andre land. Store 
nasjoner som Tyskland og Frankrike har 
ikke tannpleiere, selv om det har kom-
met en profylakse-gruppe i Frankrike 
etter hvert. Men tannpleiere slik vi kjen-
ner dem har møtt stor motstand i disse 
landene. Ellers er det jo stor forskjell på 
utdanning og oppgaver i ulike land, så 
det har vært mye å ta fatt i for den inter-
nasjonale foreningen, forteller Bryhni.

NTpF 1968 - 2018

Inger-Lise Bryhni fra åpningen av den internas-
jonale konferansen i Oslo i 1986. Hun og man-
nen stilte personlig økonomisk garanti for å få 
gjennomført konferansen. Heldigvis gikk det bra!
Behandl i gata:

Norske og britiske delegater.

GOD DIALOG
Hun mener tannpleierne i Norge tross en 
del motstand i begynnelsen har fått god 
drahjelp, blant annet av helsemyndighetene.

– Vi fikk jo etter hvert beskyttet titte-
len, og i min tid som leder hadde jeg også 
en god dialog med lederen i Tannlegefo-
reningen. Jeg husker vi satt sammen på 
en middag en gang, og han sa at han ikke 
kunne tenke seg at tannpleierne noen 
gang kunne komme til å etablere egen 
praksis. Jeg sa meg enig – den gang,  
smiler Inger-Lise, og konstaterer at 
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verken hun eller den daværende DNT-
lederen kunne fremsi utviklingen. - Pro-
fesjonskampen var påtrengende både på 
80- og 90-tallet. Det samme var tilfellet 
innen mange andre grupper av helsear-
beidere. Det kan være tøft og vanskelig.

– Det var også veldig viktig og helt 
nødvendig at vi fikk på plass den treår-
ige utdannelsen. Her ble det lagt ned et 
stort arbeid, og det er vanskelig å se at 
faget ville hatt den sterke utviklingen 
uten denne. Det var også nøkkelen til 
at tannpleieren kunne komme opp på 
en anstendig lønn. Benthe Hansen og 
professor Dorthe Holst var pådrivere og 
skal ha æren for at bachelor-studiet ble 
en realitet, understreker Bryhni, som 
etter hvert trappet ned sitt engasjement i 
foreningsarbeidet, men som likevel fort-
satte å følge med og var en ressursperson 
NTpF kunne nye godt av.  Hun jobbet 
som ledende tannpleier i Bærum offent-
lige tannhelsetjeneste frem til 2004. de 

Fra festligheter på Frognerseteren.

Ordfører i Oslo, Albert Nordengen, hilser 
 delegatene på mottakelsen på rådhuset.

På IFDH-konferanse i Sydney, Australia: Hilde 
Aga og Kari Elisabeth Dahl. Norge er alltid 
representert på kongressene i den internasjonale 
foreningen som ble stiftet i Oslo.

siste fire årene av arebidslivet var hun 
også lærer på linjen for tannhelse- 
sekretærer ved Bleiker videregående 
skole. Og hun har fortsatt å delta på  
nasjonale og internasjonale samlinger.

ÆRESMEDLEM
– Jeg synes fortsatt det er interessant. Og 
jeg blir jo alltid invitert på Fagkonferan-
sen. Jeg må si jeg er imponert over nivået 
på denne konferansen. Det er utrolig 
mange spennende og givende foredrag, 
sier hun.

I 1999 ble Inger-Lise Bryhni utnevnt 
til NTpFs andre æresmedlem gjennom 
tidene, og hun ble også utnevnt som 
æresmedlem i IFDH. Dessuten mottok 
hun Butlers tannpleierpris (tilsvarende 
dagens Tannpleierpris) for sin innsats 
innen det forebyggende arbeidet.

I en alder av 84 er Inger-Lise Bryhni 
kvikk og sprek, og fortsatt levende  
interessert i fagets utvikling.

- Det har vært utrolig mye moro og jeg 
har mange gode minner. Nå håper jeg 
bare at en operasjon av et kranglete kne 
ikke setter en stopper for deltakelsen i 
jubileumsfeiringen i slutten av mai, sier 
en litt bekymret Inger-Lise Bryhni. 

Det går nok bra. Med eller uten  
krykker dukker nok NTpFs internasjo-
nale pioner nok opp på Fornebu om en 
måneds tid!
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MED BLIKKET RETTET FREMOVER
Hilde Aga er lederen som får 
æren av å sitte ved roret i 
Norsk Tannpleierforening i det 
foreningen feirer sine første 
50 år. Hun har vært tannpleier 
i snart 40 år og leder i NTpF 
i åtte år. Her oppsummerer 
hun fortiden og retter blikket 
fremover.

Tekst og foto: Anne L. Buvik

Hilde Aga ble ferdig tannpleier i 1979 på 
Tannpleierutdanningen i Bergen. Etter 
innsats i lokalavdelingen og i hovedstyret 
ble hun valgt til leder av foreningen i 2010, 
og har siden vært leder i 80 % stilling. Hun 
har beholdt en stilling på 20 % som tann-
pleier i privat sektor, og har dermed hatt 
nærkontakt med faget i alle år, også når de 
fleste dagene har vært tilbragt på kontoret i 
Lakkegata i Oslo eller på reise for NTpF.

Hovedårsaken til at hun etter hvert enga-
sjerte seg sterkt i foreningen, var bekym-
ring over at tannpleieren og tannpleierens 
kompetanse ikke ble sett og verdsatt.

- Jeg tok videreutdannelse, og registrer-

te at vår veiledningskompetanse heller 
ikke ble sett. Det varierte sterkt hvordan 
vår kompetanse kom til nytte, sier Hilde 
Aga, som stilte til valg på benkeforslag i 
2010, og ble valgt inn. Grunnlaget for at 
tannpleieren skulle få en større rolle, var 
allerede lagt. Lovverket som ble vedtatt i 
1984 gav forebyggende virksomhet prio-
ritert fremfor behandling. Dette skulle 
bety et løft for vår yrkesgruppe. 

- Det var først tjue år senere og med 
Stortingsmeldingen «Resept for et 
sunnere Norge», som ble lagt frem av 
daværende helseminister Dagfinn Høy-
bråten, at man fulgte opp intensjonene 

Hilde Aga har ledet NTpF i åtte begivenhetsrike år.
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Her handler det om forebygging, og en 
kraftig innsats for å dempe behandlings-
behovet.

Hilde Aga er opptatt av å forsterke og 
befeste den positive utviklingen i tanke-
gang og prioriteringer:

- Det er veldig positivt at «bærekraf-
tig» nå har plass i samme setning som 
«forebygging». Her har vi vår plass – 
både tannpleiere og tannleger, for den 
saks skyld. Tannpleierne som ressurs 
er ulikt fordelt rundt om i fylkene. Her 
må det satses mer, det er en lang vei å 
gå før forholdet mellom tannpleiere og 
tannleger er 1:1, slik målet bør være og 
slik målsettingen er i Sverige.

I Norge har tannpleieren klart å skape 

seg sin egen plattform. Da tittelen ble 
beskyttet og tannpleieren fikk autorisa-
sjon i 1999, var det en viktig milepæl. 
Selvstendig refusjonsrett, som ble vedtatt 
i 2013, er en annen. Man kan også nevne 
den vellykkede kampen i 2017 for å få 
tannpleieren inn som lovfestet helse-
personell i kommunen ved eventuell 
overføring av tannhelsetjenesten fra 
fylkeskommunen.

MÅ VÆRE OFFENSIVE
Stort sett har det gått fremover, selv om 
det har tatt tid og mange kamper har 
vært harde og krevende. Hva så med 
fremtiden? Hilde Aga er klar på at det 
ikke holder å konsolidere stillingen:

- Vi er nødt til å videreutvikle oss, og 
vi må holde oss faglig oppdaterte og 
være i forkant. NTpF må fortsatt satse på 
videreutdanning. Geriatri kommer til å 
bli et stort fagområde, og vi må styrke 
kompetansen vår i dette faget. Samtidig 
skal man ha helt klart for seg at det er i 
barneårene at gode vaner etableres. Jeg 
er glad for retningslinjene for kosthold i 
barnehager, der samarbeid med tann-
helsetjenesten når det gjelder tannpuss 
i barnehagen, er tema. Det er et enkelt, 
billig tiltak. Vi skal ikke glemme de 
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med aktiv handling, hevder Hilde Aga, 
og fortsetter:

- Det var da man for alvor snudde 
tankegangen. Jeg er veldig glad for at 
denne Stortingsmeldingen kom, den 
var svært viktig for det forebyggende og 
helsefremmende arbeidet i Norge og for 
tannpleierfaget.

INGENTING GRATIS
Hilde Aga hadde vært på hugget lenge 
før det. Hun jobbet lokalt, og så behovet 
for tannpleierkompetanse på fylkestann-
legens kontor for at fagområdet skulle 
bli prioritert. Samme argumentasjon for 
stillingen den gang, blir også brukt i dag.  

- Det har vært en positiv utvikling, 
men vi har ikke fått noe som helst 
servert på et fat – vi har måttet kjempe 
oss fremover. Vi har synliggjort verdien 
av å tenke på en helsefremmende måte. 
Men det har tatt tid å omgjøre ord til 
handling. Og vi har fortsatt mye ugjort, 
understreker hun. 

Politikere og embetsverk løftet frem 
tannpleierne og deres innsats i det 
forebyggende arbeidet. «Bærekraftige 
helsetjenester» er blitt et mye brukt 
begrep. Og bærekraftige helsetjenester 
er ikke noe man behandler seg fram til. 

Jeg registrerte at vår 
veiledningskompetanse 
ikke ble sett. Det varierte 

sterkt hvordan den kom til 
nytte

NTpF har stand på Nordental. Fra venstre Linda Lüdmann, Hilde Aga og 
Line Schrøder Karlsen.

Arrangementskomiteen for fagkonferansen i Telemark i 1998. 
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unge i alt fokus på de eldre, understreker 
Hilde Aga.

Fokus på helse skal ikke bli mindre når 
barna kommer i skolen.

- Det er flott med vedtaket om mer 
fysisk aktivitet. Nå venter vi på et vedtak 
om mat. Mange videregående skoler har 
fått kantiner med et godt utvalg av sunn 

mat, og har fått vanndispensere. Men det 
er fortsatt skoler uten, her er det en jobb 
som må gjøres.

Et sårbart punkt når det gjelder tann-
helse, er overgangen de unge får fra å 
få gratis tannhelsetjenester til å skulle 
betale selv. 

- De unge er som oftest i en sårbar fase 
økonomisk, og da er det lett å droppe 
dette. NTpF har lansert et forslag for 
å gjøre overgangen lettere: En gratis 
tannhelsekontroll hvert annet år, med 
påfølgende kommunikasjon omkring 
helsefremmende tiltak og god munn-
helse. Dette skal være gratis fram til 
26 år. Dermed kan god tannhelse og 
tannhelsevaner, som er etablert, føres 
videre. Det er opp til den enkelte å følge 
opp kontrollen, men de får i hvert fall 
noe gratis, hevder Hilde Aga.

NTpF har gitt innspillet videre til 
Blankholm-utvalget, og man er spent på 
hvordan det vil bli mottatt.

- Dette forslaget vil gi en klar helse-
gevinst. Mange politikere vil ha gratis 
tannbehandling til voksne. Men det er 
viktig å huske at behandling ikke like-
stilles med god tannhelse, påpeker hun.

- Historisk sett hadde tannpleierne en 
assistentrolle overfor tannlegen. Dette 
ble borte da vi fikk autorisasjon. Vi er 
autonome i vår yrkesutøvelse. Vi er to 
ulike grupper. Tannpleiere er ikke tann-
leger, og tannleger er ikke tannpleiere. 
Det er en styrke. Samhandling mellom 
de to gruppene er til det beste for pasien-
ten, understreker Hilde Aga.

- Hvordan ser du på det som mange 
omtaler som en profesjonskamp mellom 
tannpleiere og tannleger?

NTpF 1968 - 2018

Mange politikere 
vil ha gratis 

tannbehandling til 
voksne. Men det er viktig 
å huske at behandling 
ikke likestilles med god 
tannhelse

Stortingspolitiker Ruth Grung, Ap, møtte 
tannpleierne på ledersamling i 2017. 

Fagansvarlig i NTpF, Benthe Hansen og 
Hilde Aga utenfor Stortinget i fjor. En av flere 
viktige politiske kamper var kronet med hell. 
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– Vi utfyller hverandre. Det er faktisk 
vi som yrkesgruppe eller som fagorgani-
sasjoner som påvirker pasientene, og vi 
skal være bevisst hva vi sier eller unngår 
å si om hverandre, sier Hilde Aga, og har 
et realistisk og avdempet forhold til noe 
mange opplever som en konflikt.

Hun er likevel klar på at historien ikke 
bare er preget av idyll. Etter at den første 
tannpleierutdanningen ble etablert i 
1924, ble den nesten omgående lagt ned 
da tannlegene fryktet konkurranse. 
Men nesten hundre år senere bør denne 
konflikten være lagt død.

- Hva med utdanningen; det hevdes at 
det utdannes alt for mange tannleger for 
fremtidens behov?

- Dette er en utfordring for helsemyn-
dighetene. Det er deres oppgave å se til 
at det utdannes helsepersonell som skal 
fylle behovene i fremtidens samfunn. 

Fokus for tannpleierne skal og må være 
på eget fag. 

KOMMUNIKASJON MED POLITIKERE
- Tannpleierne må ta eierskap til sitt eget 
yrke. Man må selv brenne for det, og selv 
sørge for at man er faglig oppdatert. Det 
må satses på videreutdannelse og fors-
kning på eget fagfelt. Det er viktig for at 
vi skal kunne levere gode nok tjenester. 
Da blir vi også etterspurte som helse-
personell. Dette er en problemstilling vi 
skal ta på største alvor, hevder Hilde Aga 
alvorlig.

Det er politikerne som til sjuende 
og sist fatter avgjørelsene om hvordan 
Helse-Norge skal se ut i fremtiden. Hilde 
Aga vedgår at tannpleierne tidligere ikke 
var godt nok kjent i det politiske Norge. 

NTpF 1968 - 2018

Det er viktig at det finnes reelle karrieremuligheter 
for yrkesgruppen, som også vil gi muligheter for 

lønnsutvikling

Men de siste to års kamp for å lovfeste 
tannpleieren som kjernekompetanse har 
endret på dette.

- Vi møtte politikerne i mange fora, vi 
hadde aktiv kontakt med Helse og om-
sorgskomiteen og andre stortingspoliti-
kere, og det har skapt en økt bevissthet 
om vår profesjon. Vi skal være på flest 
mulig arenaer. Det er også svært viktig at 
vi er synlig lokalt. Det er gledelig at flere 
tannpleiere starter egen praksis som gjør 
at yrkesgruppen etablerer seg på ulike 
arbeidsarenaer. Men vi skal være synlige 
der vi har mulighet, understreker Hilde 
Aga.

Snakker vi først om fremtid, er det 
naturlig å runde av med tanker om kar-
rieremuligheter for tannpleiere.

Vi har fått videreutdanning, master i 
helsefremmende arbeid og muligheter 
for forskning og PhD. 

- Det er viktig at det finnes reelle kar-
rieremuligheter for yrkesgruppen, som 
også vil gi muligheter for lønnsutvikling. 
Der har vi sett fremskritt. Men jeg ser 
for meg en nødvendig opptrapping. Vi 
trenger tannpleiere i embetsverket, i 
lederstillinger, som en selvsagt del av 
TOO-team, med mer. Tannpleierne 
må være der for at fagområdet skal bli 
sett. Representasjon av fagpersonell 
skaper oppmerksomhet om faget.  Det 
er gledelig å konstatere at vi har kom-
met langt, og ser frem til videre positiv 
utvikling for yrkesgruppen og satsing på 
helsefremmende og forebyggende arbeid, 
avslutter Hilde Aga.

Hun har ledet NTpF i åtte år, og står på 
valg på landsmøtet 1. juni. 

Men først skal det feires!



64

Deltas rabattavtaler
Deltas medlemmer kan benytte seg av en rekke fordeler både i YS og i Delta. Mange 
medlemmer sparer inn hele kontingenten ved å benytte seg av tilbudene.

www.delta.no
Tlf: 02125

  YS medlemskort
  Medlemskort og betalingskort    
 i ett!  YS tilbyr deg medlemskort,   
  med MasterCard, gratis.

Medlemsfordeler med MasterCard:
 Høy sparerente fra første krone 
 Gunstig kredittreserve 
 Kan brukes i hele verden 
 Gebyrfrie varekjøp 
 Gebyrfri nettbank 
 Ingen årsavgift

  American Express
  Tjen opp EuroBonus.    
  Ekstrapoeng* på alt du kjøper. 

Dra raskere på din drømmereise:
 Ingen medlemsavgift det første året,   

 deretter bare 90 kroner i året 
 1 000 EuroBonus Ekstrapoeng ved   

 kontoopprettelse 
 10 EuroBonuspoeng per 100 kroner   

 belastet kortet
 Reiseforsikring og kjøpsforsikring

MEDLEMSKORT

Forsikring for medlemmer
 Innboforsikring
 Gruppelivsforsikring
 Familieulykke
 Skadeforsikringer med rabatt

Bank for medlemmer
 De beste vilkårene Gjensidige Bank kan tilby
 Sparing og pensjon – på konto og i fond

For unge medlemmer
Bilforsikring med 15 % tilleggsrabatt for deg under 
30 år. Start-pakken, en gunstig forsikringspakke 
for unge voksne med BSU-konto med rentefordel i 
Gjensidige Bank.

Kontakt Gjensidige: 
Tlf: 03100 eller
www.gjensidige.no/ys 

BANK OG FORSIKRING

Fullstendig informasjon om medlemsfordeler finner du på www.delta.no

rabattavtaler_A4_medlemsfordeler_delta-ys_juni15_calibri_utgE_ny.indd   1 08.09.15   11.10
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Fullstendig informasjon om medlemsfordeler finner du på www.delta.no

YS tilbyr medlemmene ”grønn” 
strøm gjennom sin spotavtale med 
Gudbrandsdal Energi.

Strøm til innkjøpspris
Avtalen innebærer at YS- 
medlemmene får kjøpt strømmen til 
innkjøpspris pluss merverdiavgift. 
I tillegg kommer det et fastbeløp på 
kr 55 pr. mnd inklusive mva, 
pr. målepunkt.

STRØM

BENSINKORT

Som medlem i YS, får du fra første 
kilometer:

 50 øre rabatt pr liter drivstoff –   
 på pumpepris! 

 20 prosent rabatt på bilvask! 
 15 øre rabatt pr liter på 

 fyringsolje!
 Du kan velge din egen 

 PIN-kode! Når PIN-koden er valgt,  
 sender vi deg kortet per post. 

 Søk om Esso-kort

      Spørsmål vedrørende YS 
medlemsfordeler kan stilles til: 

Heidi Briskodden 
E-post: heidi.briskodden@ys.no 
Tlf. 926 88 339         

Tore Holme 
E-post: tore.holme@ys.no 
Tlf. 911 23 413

KONTAKTSTRØM

Benytt deg av rabatter og tilbud hos
Mekonomen i butikk og verksted for 
bil.

BIL OG VERKSTED:

LEIEBIL

Delta Direkte er et medlems-
tilbud til medlemmer og 
tillitsvalgte. Få svar på yrkes-, 
lønns- og medlemsrelaterte 
spørsmål alle hverdager fra 
08-20. Kontakt oss når det 
passer deg best. Ring 02125.

Delta Direkte svarer deg på:
 Spørsmål om lønn, tariff,  

 ferie og permisjon
 Spørsmål om yrkeskarriere  

 og utdanning/videre-
 utdanning

 Spørsmål om medlemskap
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Få gode tilbud på hotellovernatting 
i Norge, Sverige, Danmark og Finland 
gjennom Delta/YS-avtalene med  
Scandic Hotels, Thon Hotels, 
Nordic Choice Hotels, Vestlia Resort 
og Highland Lodge.

Kontakt hotellet for tilbud. Det er 
varierende priser i løpet av året.

Rabattkoden som må oppgis til 
hotellet, finner du på lenken. NB! Du 
må være innlogget.

MEDLEMSFORDELER:

YS og Avis Bilutleie har inngått en 
avtale om leiebiltjenester. Avtalen 
gjelder i Norge. 

Ring Avis på tlf. 815 33044. 
Oppgi YS sitt AWD nr. X199101 
(rabattnummer) ved telefon-
henvendelse.

rabattavtaler_A4_medlemsfordeler_delta-ys_juni15_calibri_utgE_ny.indd   2 08.09.15   11.11
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AKTUELT

«FINN DIN 
TANNPLEIER»

På NTpFs publikumsside www.tannpleier.no finnes 
oversikten over tannpleiere under  
knappen «Finn din tannpleier». Vi minner om at det 
er tannpleieren selv som må sørge for å legge inn sin 
kontaktinformasjon i oversikten, samt å holde den 
oppdatert. Administrasjonen i Oslo har ikke muligheter 
for å sjekke og ajourføre opplysningene på eget initiativ! 
Derfor: Send endringen til NTpF via vår e-postadresse: 
ntpf@delta.no. Informasjonen oppgis slik:

Navn
Klinikknavn
Adresse
Telefon
Epost
Fylke

Takk for hjelpen! Denne tjenesten er  
kun tilgjengelig for medlemmer i NTpF!

UiT Norges arktiske universitet, 
Institutt for klinisk odontologi 
ved Det helsevitenskapelige 
fakultet, lyser ut stilling for 
førsteamanuensis/førstelektor/
universitetslektor i tannpleie. 

Søknad sendes gjennom Jobbnorge,  
se utlysning der.

Søknadsfrist: 22. mai 2018

For informasjon forøvrig vennligst kontakt 
førsteamanuensis Linda Stein, tlf: 971 57 257
e-post: linda.stein@uit.no / instituttleder
Arne Christer Ullbro, tlf: 406 28 644 
e-post: christer.ullbro@uit.no 

LAST NED SUKKERKLOKKA 
– GRATIS I 3 VERSJONER 
Print ut og laminer, så har du 
den liggende på skrivebordet ditt
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STYRKER MUNNENS NATURLIGE FORSVAR 
Munnen er fantastisk. Den har et eget, naturlig 
system av enzymer og proteiner som beskytter mot 

karies og tannkjøttproblemer. Zendium støtter 
bestanddeler i spyttet og styrker munnens 

naturlige forsvar.

MED ENZYMER OG PROTEINER
Zendium inneholder de samme enzymer 
og proteiner som munnen bruker til å 
bekjempe bakterier. Zendium bidrar til et 
balansert mikrobiom.* 

UTEN SLS (SODIUM LAURYL SULPHATE)

Zendium inneholder ikke SLS som er 
et skummingsmiddel som er kjent for 
å virke lokalirriterende og som endrer 
smaksoppfattelsen. Den lavtskummende 
konsistens gjør Zendium velegnet for 
selv de mest følsomme munner. 

MILD OG EFFEKTIV
Zendium bidrar til rene tannoverflater. 

Hver gang du pusser tennene med 
Zendium får du ekstra styrke** 

til å bekjempe årsakene til karies, 
tannkjøttproblemer og sensitivitet.  

TIL Å STOLE PÅ
   Zendium er #1 tannkrem som norske   

tannleger stoler på.*** 

5 GRUNNER TIL Å 
ANBEFALE ZENDIUM  
TIL DINE PASIENTER:

* Refererer til bakterier som er knyttet til sunt tannkjøtt og som ble merkbart 
endret i en klinisk studie over 14 uker med 102 forsøkspersoner.
**Øker spyttets beskyttende effektivitet mot bakterier vs en standard fluortannpasta.
***Undersøkelse utført blant 604 tannleger i Skandinavia 2017, Ipsos 

** Based on a survey completed in 2017
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