Vestlandsmøtet 2018

Kjære kolleger! Godt nytt år til dere alle sammen!
Jeg håper at alle har hatt noen fine fridager og at dere er klare for et nytt år med nye
muligheter og utfordringer.
Tusen takk for invitasjonen. Det er som alltid en stor glede å være tilbake i Bergen. Åpningen
av Vestlandsmøtet er en fin anledning til å starte det nye året med både faglig og sosialt påfyll.
De siste årene har vært innholdsrike og utfordrende for hele tannhelsetjenesten. Jeg er
imponert over medlemmene og foreningen, og hvordan vi i fellesskap har valgt å ta tak i de
utfordringene vi har møtt. Vi har stått samlet, vi har vært konstruktive - og vi har tatt
samfunnsansvar.
En av de største sakene vi arbeidet med var selvfølgelig regjeringens forslag om å flytte
ansvaret for den offentlige tannhelsetjenesten fra fylkeskommunene til kommunene.
Hovedstyret hadde som mål å inkludere hele foreningen i arbeidet med denne saken - og det
gjorde vi. NTFs organisasjon sto samlet bak den politikken som vårt høringssvar ble bygget
på:
Nemlig at den norske tannhelsemodellen, med en sterk offentlig sektor og en velfungerende
privat tannhelsetjeneste med fri prisfastsetting, fri etableringsrett og fri konkurranse, har vært
vellykket.
De to sektorene er avhengig av hverandre, og endringer i den ene sektoren vil lett kunne få
innvirkning på den andre.
Og det var en gledens dag for oss da vedtaket til slutt ble fattet, 9. juni i fjor – da ble det
endelig klart at Stortinget stoppet regjeringens forslag!
Dette var en stor seier for foreningen. Helt på tampen valgte stortingspolitikerne å lytte til
våre klare faglige råd og stanse den planlagte overføringen. Her spilte NTF en svært viktig
rolle!
Lokal- og spesialistforeningene bidro i betydelig grad med viktig informasjon, konstruktive
og utfordrende diskusjoner og gode innspill. Et stort antall tillitsvalgte i offentlig og privat
sektor bidro, og også enkeltmedlemmer engasjerte seg. Og i sekretariatet ble det lagt ned en
virkelig ekstraordinær innsats!

Tusen takk alle sammen! Dette hadde aldri gått hvis ikke alle hadde stått på – i fellesskap. Jeg
er stolt av at vi har stått samlet som en sterk forening! Så gjenstår det å se hva som skjer
videre.
Stortinget har bedt regjeringen å legge til rette for en prøveordning. Denne skal evalueres før
regjeringen kan komme tilbake med en egen sak som vurderer overføring av den samlede
tannhelsetjenesten basert på erfaringene fra prøveordningen.
Dette kan så gi grunnlag for beslutning om overføring - tidligst fra 2023. I statsbudsjettet for
2018 ser vi likevel at det ikke er satt av penger til denne prøveordningen, og det virker derfor
som om saken rett og slett er satt på vent. Det er vi i så fall svært fornøyde med, men vi skal
selvsagt følge saken nøye fremover.
Arbeidet med NTFs struktur og organisasjon blir viktig i denne hovedstyreperioden. Hvordan
skal NTF organiseres for best å ivareta et levende lokaldemokrati? Hvordan skal vi rekruttere
og beholde dyktige tillitsvalgte? Hvilken struktur legger best til rette for å løse foreningens
oppgaver i fremtiden? Slike store spørsmål må diskuteres inngående i tiden fremover, slik at
NTF fortsetter å være en fleksibel, rasjonell og demokratisk organisasjon som er i stand til å
møte stadig nye utfordringer og endringer, både i samfunnet og i tannhelsetjenesten. Det blir
et spennende arbeid!
Mitt overordnede mål er at NTF fortsatt skal være en forening som samler alle tannleger,
uavhengig av alder og arbeidssituasjon. Hver for oss er vi sårbare. Sammen er vi sterke!
Mitt ønske for neste periode er at vi skal ruste oss for å gi et enda bedre og enda mer tilpasset
medlemstilbud til alle NTFs ulike grupper.
Hva trenger en nyutdannet tannlege? Hvordan legger vi best til rette for dem som vil eie og
drive egen praksis? Hva med assistenttannlegene? Og hva trenger de ansatte i offentlig
sektor? Alle bør kunne oppleve at medlemstilbudet er tilpasset nettopp dem. Det er en
utfordring vi tar på alvor!
NTF må rustes for fremtiden – samtidig som vi ikke vet helt hvordan denne fremtiden blir.
Hvordan vil tannlegerollen endre seg, og hvordan vil endringer i marked, tannhelsetilstand og
teknologi påvirke tannhelsetjenesten og tannlegene?
Dette er sentrale spørsmål som foreningen skal arbeide med fremover.
Så var det en spesiell slutt på 2017 og en pangstart på 2018 – for det har vært mye støy rundt
trygdeordningen, og da spesielt punkt 14 og statsråd Bent Høies svært kritiske uttalelser om
tannlegestanden. Vår entydige konklusjon er at de nye presiseringene innebærer en vesentlig
innstramming av mulighetene for å få stønad etter punkt 14.

Stortinget har tidligere vedtatt at flere pasienter skulle få rett til stønad etter dette punktet,
blant annet ved å endre ordlyd fra «manglende» til «sterkt nedsatt» evne til egenomsorg samt
å fjerne krav til erklæring fra spesialist. Svært mange av de pasientene som tidligere har
kommet inn under innslagspunktet, vil nå ikke oppfylle de nye kriteriene.
Vi mener at statsrådens uttalelser rett og slett er feil, og at de er basert på misforståelser og
feilinformasjon. Vi ser derfor frem imot det avtalte møtet med ministeren i slutten av januar.
Vi arbeider også opp mot helsepolitikere på Stortinget, i tillegg til at vi har dialog med
Helsedirektoratet og Helfo. Denne saken må løses med dialog, og vi er på ballen.
NTFs politikk har vært og er derfor at dagens trygdeordning bør styrkes og utvides, slik at
enda flere av de med stort behov kan få støtte til sin tannbehandling. Målrettede stønader
bidrar til å redusere de sosiale ulikhetene i tannhelse.
NTFs politikk er ansvarlig og fornuftig. Vi vet at vi i dag leverer tannhelsetjenester på en
kostnadseffektiv måte. Det går lite midler til administrasjon og byråkrati, og trygdestønaden
til tannbehandling går uavkortet til pasientene. Men vi arbeider hele tiden for at systemet skal
bli enda bedre og mer treffsikkert.
En slik trygdeordning krever selvfølgelig at vi som behandlere forvalter den med omhu, og at
vi bruker regelverket på korrekt måte.
Samtidig er det viktig at de pasientene som har krav på støtte til tannbehandling gjennom
Helfo-systemet, faktisk får det.
Vi må derfor gjøre alt vi kan for å bruke systemet på riktig måte. Da er god dokumentasjon og
journalføring helt essensielt.
Så det ligger fortsatt store oppgaver foran oss i 2018. Og jeg ser frem til å ta fatt på enda en
periode sammen med et nytt hovedstyre!
Min ambisjon er at NTF skal være en viktig og aktiv forening, som fortsetter å arbeide for
tannlegenes viktige plass i helse-Norge, samt med å utvikle den norske tannhelsemodellen.
NTF skal, som en ansvarlig organisasjon, være med og vise vei.
Jeg ønsker at dere alle får et godt og innholdsrikt år og jeg håper dere alle får et
fantastisk Vestlandsmøte!
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