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Håndknyttet teppegave til NTF

eppehandler og tannlege Terje 
Berg overrakte sin personlige 

gave til NTF på årets Forum for tillits-
valgte. Teppet som er knyttet i den 
nordiranske byen Tävriz, mot grensen 
til Kaukasus, er en jubileumsgave som 
ble bestilt i god tid før 125-årsmarke-
ringen til NTF i oktober i fjor. Overfø-
ringen fra fotografiet av Apolloniabil-
det, hentet fra et alterskap i Aure kirke, 
var imidlertid svært tidkrevende, mye 
mer enn selve knyttingen, forteller 
Berg. Teppet er for øvrig knyttet i ull 
på silkerenning og knutetettheten er 
550 000 per m2. NTFs president tok 
imot gaven på vegne av foreningen. 
Foto: Kristin Aksnes. 

Etterlysning
Vi etterlyser tannhelsesekretærer 
som studerte ved Det odontologiske 
fakultet året 1989–90 for felles 
samling i anledning 20 års jubile-
um.

Kontaktperson: Snefrid, 
tlf. 93 00 11 64 eller e-post: 
snebe@c2i.net

Arbeidsmiljøpris til DOT i Hordaland

en offentlige tannhelsetjenesten 
(DOT) fikk Hordaland fylkeskom-

munes arbeidsmiljøpris for 2010. Sys-
tematisk og målrettet arbeid med hel-

se-, miljø- og sikkerhet (HMS) og ar-
beid for å få ned sykefraværet, er 
begrunnelsen for tildelingen. 

DOT i Hordaland omfatter rundt 350 
ansatte fordelt på bortimot 70 klinik-
ker, pluss tannhelseavdelingen i fyl-
kesadministrasjonen. Sykefraværet i 
DOT har i flere år ligget høyt, og over 
gjennomsnittet for fylkeskommunen 
for øvrig. I 2008 laget tannhelseavde-
lingen en tiltaksplan som har ført til at 
det samlede sykefraværet er blitt redu-
sert. Innholdet i tiltaksplanen omfatter 
blant annet: En kampanje for å 
fremme fysisk aktivitet, årlige samlin-
ger for hele virksomheten for å fremme 
det faglige og det sosiale miljøet, sys-
tematisk arbeid for å utvikle teamar-
beid og lagånd, felles distriktsmøter, 

klare retningslinjer for tildeling av 
kursmidler og lederopplæring med 
vekt på personlig lederutvikling.  

Tannhelsetjenesten har for øvrig 
HMS og sykefravær som faste temaer 
på alle ledermøter.

Hovedverneombud Turid Hammer-
stad tok imot prisen, en skisse av Fer-
dinand Finne, og sa at det fysiske 
arbeidsmiljøet i DOT er veldig godt, og 
at de må arbeide mer med det psyko-
sosiale. Fylkesrådmann Paul M. Nilsen 
sto for overrekkelsen på Arbeidsmiljø-
dagen 2010 den 15. april i Bergen. 
Foto: Stanley Hauge, Hordaland fyl-
keskommune
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