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Nyhetsbrev fra SAFE
* Ekstraordinær kongress er gjennomført. Delegatene stemte for
gode, framtidsrettede vedtak.
* YS/Gjensidige har fått på plass en tannlegeforsikring som SAFEs
medlemmer nå får glede av.
* To-dagers kursene som tilrettelegges etter den enkelte klubbs
behov, får gode tilbakemeldinger. Det er imidlertid en forutsetning:
skal SAFE sentralt betale for kurset, må også tillitsvalgte og
medlemmer fra andre SAFE-klubber kunne delta.

Gode diskusjoner og
framtidsrettede vedtak
Den ekstraordinære kongressen var
preget av gode og saklige innlegg fra
en rekke delegater. Både størrelse på
forbundsstyre, forholdet mellom
antall valgte og ansatte på SAFEhuset, ble diskutert og vurdert med
bakgrunn i arbeidsoppgaver.
Tor Egil Løvli, SAFE i Statoil sokkel,
holdt sin innledning på vegne av det
forbundsnedsatte
organisasjonsutvalget.

Tor Egil Løvli legger fram
organisasjonsutvalgets forslag.

Det åttemanns store utvalget har
jobbet grundig, kreativt, og med stor
takhøyde for å finne en
hensiktsmessige organisering av
SAFE som samsvarer med de krav
forbundet står ovenfor framover.

Forbundsleder Hilde-Marit Rysst åpnet den
ekstraordinære kongressen.

Kongressen hadde en viktig oppgave,
å behandle forslag til endrede
vedtekter på de områdene som trenger
fornyelse for at SAFE skal være enda
bedre rustet til å løse morgendagens
oppgaver, sier forbundsleder HildeMarit Rysst.
- Jeg er imponert over
kvaliteten på innleggene som
ble holdt. Delegatene viste
hva de er laget av.
Gjennom diskusjoner basert på
kunnskap og kompetanse, var det
klart at slett ikke alle var enige i det
framlagte forslaget. Likevel var det
tydelig at det var organisasjonens
beste som var det overordnede målet
for alle. Det var veien, midlene man
var uenige om, ikke selve målet.

Delegatene ga også skryt til
organisasjonsutvalget for det arbeidet
som var lagt ned, selv om ikke alle
var enige i alt.
Vedtektsendringer trenger to
tredjedels flertall for å bli vedtatt.
Helheten i forslaget ble
utslagsgivende og fikk den
nødvendige oppslutning.
Nå har den kommende kongressen i
november fått et godt grunnlag for å
ta riktige valg som styrker SAFEs
posisjon som fagforbund, sier HildeMarit Rysst.
- Dagen ble den milepælen jeg
håpet på, og vi har gjort vårt
for at kongressen får et godt
arbeidsgrunnlag å jobbe
videre på.

Tannlegeforsikring i YS i
samarbeid med Gjensidige
Hva smerter mest? Boringen eller
regningen etterpå?
Tannhelseforsikringen sikrer deg mot
uforutsette kostnader i forbindelse
med behandling hos din tannlege.
Forsikringen utfyller de norske
velferdsordningene og de
refusjonsordningene som gis av det
offentlige.
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5 gode grunner til å kjøpe YS
Tannhelseforsikring
1. Hovedtyngden av skadesaker utført
hos tannlege omfatter fyllinger,
krone-/broterapi, rotfyllinger,
ekstraksjoner og tannkjøttskader.
Undersøkelsen ble utført i 2014 på et
representativt utvalg (n=5422) av den
voksne befolkningen i Norge over 20
år som hadde vært hos tannlege siste
år. Her så vi blant annet at over
halvparten fikk én eller flere fyllinger
under sitt siste tannlegebesøk.
2. Hele 62 % av den voksne
befolkningen i Norge i dag får råd om
forebyggende behandling når de er
hos sin tannlege. Det er viktig fordi
regelmessig tilsyn av tennene og
informasjon om egen tannhelse og
opplæring om forebyggende

egenbehandling også har betydning
for forebygging av sykdom generelt.
3. God tannhelse er viktig for resten
av kroppens funksjoner. Er man sløv
med å holde munnen og tennene rene,
kan det få alvorlige følger. Munnen
inneholder hele 700 ulike
bakteriearter. Bakteriene holder til
mellom tannkjøttet og tannen i det
man kaller tannkjøttlommer, og blir
de liggende for lenge, kan du se at
tannkjøttet blir rødt. Da har du nok en
lett betennelse som kan gå ut over en
rekke andre funksjoner i kroppen din.
4. Forskning tyder på at det er en
sammenheng mellom infeksjoner i
tennene og hjertelidelser. Forskerne
mener at tannsykdom kan være en
helt selvstendig risikofaktor for både
stabil- og akutt koronarsykdom.

5. Norsk Tannhelseforsikring (som
leverer YS Tannhelseforsikring)
krever at behandlende tannlege er
medlem av Den norske
tannlegeforening. Som medlem er det
et krav om obligatorisk
etterutdanning. Det bidrar til å
kvalitetssikre tannlegene, og at
behandling utføres etter aksepterte
standarder for tannlegepraksis. 90 %
av de yrkesaktive tannlegene i Norge
er medlemmer.
Kilde: Fagansvarlig i NTHF
Hva smerter mest? Boringen eller
regningen etterpå?
Du velger den forsikringen som
stemmer med din alder. Når du går
fra ett intervall til et nytt, fortsetter
forsikringen, og da med ny
forsikringssum og ny pris.

YS Tannhelse 18- YS Tannhelse 30- YS Tannhelse 5029
49
69
Forsikringen dekker alle behandlinger opp til dette
beløpet per år

10 000 kr

20 000 kr

40 000 kr

Egenandel per skade

500 kr

500 kr

500 kr

Årspris

552 kr

1 272 kr

2 040 kr

Månedspris

46 kr

106 kr

170 kr

Begrensning i antall skader per år

Ingen

Ingen

Ingen

Intervallene er basert på det faktum at
med alderen øker tannlegeutgiftene.
Forsikringssum og pris tar hensyn til
dette.

En viktig forsikring, sier YSleder Jorunn Berland

«Vi er stolte over å ha forhandlet
fram en helt ny medlemsfordel
innenfor tannhelse, YS
Tannhelseforsikring.
Dette er en viktig forsikring, fordi i
dag er det ingen velferdsordninger på
dette feltet for folk over 18 år. Og de
fleste av oss opplever jo innimellom å
få store tannlegeregninger.

En av styrkene ved YS
Tannhelseforsikring er kravet til at vi
som forsikringstakere må bruke
tannleger som er medlemmer i Norsk
tannlegeforening. Det er jo de fleste
tannleger, og det gir oss en sikkerhet
for at tannlegen oppfyller kravene til
obligatorisk etterutdanning, og at de
utfører behandlingene etter aksepterte
standarder for tannlegepraksis.
I tillegg til at dette er en god nyhet for
alle medlemmer, representerer YS
Tannhelseforsikring et helt nytt
verveargument. Vi er nemlig først ut
blant arbeidstakerorganisasjonene
med denne forsikringen. Så her er det
bare å brette opp ermene, og spre det
gode budskapet.
Forsikringen kan kjøpes av hele
husstanden til medlemmet.»

Klubbene har kurs på
ønskelista
Klubber, klubbstyrer, tillitsvalgte som
har behov for kurs i drift av klubb,
kan få dette spesialdesignet. Vi setter
sammen et kursinnhold som er
tilpasset klubbens behov.

Kurset holdes der det passer
klubb/deltakere, og kursholderne fra
SAFE kommer til dere.

Fra kurset for SAFE i Odfjell.

I vår har vi hatt kurs for SAFE i
Odfjell og SAFE i Stena. Begge
kursene ble holdt i Bergen etter
klubbenes ønske, og begge kursene
hadde med deltakere fra andre
klubber. Det er med på å bygge
nettverk, og det åpner for gode
diskusjoner og deling av erfaringer.
Vi har planer om todagers kurs også i
høst. Ta kontakt med Anita Fløisvik:
anita@safe.no for nærmere avtale.
Vennlig hilsen
Mette Møllerop
Redaktør/infoansvarlig i SAFE

