
Avklaringer fra Helsedirektoratet rundt folketrygdens regelverk

Med jevne og ujevne mellomrom er NTF i kontakt med Helsedirektoratet angående spørsmål og uklarheter  

når det gjelder tolkning av folketrygdens regelverk.

Svarene og avklaringene vi mottar finnes nå samlet i en «boks» på nettsiden for Trygd og tannbehandling slik at de er  

tilgjengelige for medlemmene.

Siden vil oppdateres etter hvert som det kommer inn nye svar og avklaringer.

For mer informasjon se www.tannlegeforeningen.no/trygd

for møtedeltakerne på nett. Deretter ga lederen ordet til kveldens 

foredragsholder, Espen Skaldehaug, som er førstelektor ved Handels-

høyskolen BI. 

Foredraget kalte han «Tannlegen, hva nå?» Skaldehaug uttalte at 

denne våren på mange måter har vært et «kræsjkurs» i økonomi for 

bedriftseiere, også tannleger. Vi vet ikke om verden noensinne blir den 

samme som før, og det er viktig å lære seg å lede en virksomhet i usikre 

tider. Han understreket at man hele tiden må være en lærende bedrift 

og forberede seg på dårligere tider blant annet ved å utvikle seg i takt 

med utviklingen i samfunnet - selv om man helst hadde ønsket at alt var 

som før. 

Foredragsholder holdt engasjementet oppe selv om han sto alene 

på sitt kontor på BI uten publikum, og maktet også å provosere 

tilhørerne noe ved å henvise til kunder og nødvendigheten av å vurdere 

nye tjenester og markeder. Det utløste naturlig nok kommentarer fra 

deltakerne om etikk og rammene som gis i lov om helsepersonell. 

Siste post på programmet var en runde blant samtlige representan-

ter for lokalforeningene. Noen har eller vil avholde, fysiske medlems-

møter og kurs, men mye foregår fortsatt på digitale plattformer, også 

styremøter. Enkelte foreninger melder om god kontakt og nyttig 

samarbeid med fylkestannlegen om behandling av smittede pasienter. 

Det var også flere som tok opp tannlegevaktordninger. Som tidligere er 

erfaringene herfra veldig sammensatt i og med at ordningene er 

organisert så forskjellig, og det samme gjelder belastningen for 

deltakerne.
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