Retningslinjer for NTFs tillitsvalgtes bruk
av sosiale medier:
1. Uttalelser på vegne av NTF
Som tillitsvalgt i NTF har man en annen rolle enn den man har som ordinært medlem. Tillitsvalgte
representerer NTF og er en del av NTFs ansikt utad. Ethvert medlem plikter å rette seg etter NTFs vedtekter og NTFs etiske regler. Som tillitsvalgt er det ekstra viktig å kjenne til disse.
NTFs etiske regler § 20 er relevante i denne sammenheng:
«En tannlege bør unngå uttalelser og handlinger som kan svekke NTFs troverdighet. Dersom en tannlege legger frem synspunkter offentlig som avviker fra NTFs, må det klart fremkomme at dette er
tannlegens personlige meninger.»
Spesielt for sentrale tillitsvalgte vil det være tett sammenveving mellom identiteten som tillitsvalgt
og representant for NTF og identiteten som privatperson. Uttalelser gitt i kraft av å være privatperson vil i slike tilfeller også kunne oppfattes som gitt på vegne av NTF. De tillitsvalgte bør være seg
denne problemstillingen bevisst ved deltakelse i sosiale medier.
Selv om en uttalelse er gitt i kraft av å være privatperson, vil også ens profesjonalitet bli vurdert ut
fra hvordan man selv opptrer og/eller uttaler seg.
Uttalelser må ikke være egnet til å villede publikum eller til å skade tannlegestanden. De tillitsvalgtes
rolle som representanter for NTF gjør det spesielt viktig med økt bevissthet rundt at det man legger
ut på nettet, kan være egnet til å svekke tannlegestandens anseelse og å svekke tilliten pasienter har
til tannlegen.
NTFs etiske regler § 19 første og andre setning er relevante i denne sammenheng:
«En tannleges uttalelser til offentligheten bør gis i en generell form. Opplysninger må ikke virke
villedende overfor publikum eller i sin form være egne til å skade standens anseelse.»
2. Uttalelser i andre enn NTFs offisielle kanaler
Tillitsvalgte bør ikke besvare henvendelser til NTF i andre kanaler enn NTFs egne. Alle uttalelser fra
NTF i sosiale medier skal være tilgjengelige for samtlige medlemmer. Det vises også til kapittelet om
prinsipper for mediehåndtering i brosjyren «Verdt å vite for tillitsvalgte», som finnes tilgjengelig på
NTFs nettsted.
3. Forholdet til taushetsplikten
Alle tillitsvalgte må være spesielt oppmerksomme på forholdet til taushetspliktsbestemmelsene i
helsepersonelloven.
I tillegg kommer bestemmelsen 5 om taushetsplikt og diskresjon i NTFs etiske regler § 4, som også
omfatter diskresjonsplikt om forhold som ikke nødvendigvis er omfattet av den lovbestemte
taushetsplikten:
«En tannlege skal vise diskresjon når det gjelder opplysninger vedkommende får som tannlege, selv
om disse ikke omfattes av lovbestemt taushetsplikt. Den samme aktsomhetsplikt må tannlegen
pålegge sine medarbeidere.»

Retningslinjer for NTFs tillitsvalgtes bruk av sosiale medier (forts.)

En tannlege må aldri opplyse om at det eksisterer et pasientforhold, og bør ikke under noen omstendigheter formidle pasientopplysninger i sosiale medier. De samme kravene gjelder for både åpne og
lukkede fora. Som tillitsvalgt er det spesielt viktig å være sin rolle som helsepersonell bevisst, og ikke
formidle noe som er egnet til å svekke tannlegestandens anseelse.
4. Generell opptreden i sosiale medier
Tillitsvalgte bør tenke over om det de legger ut på nettet som privatpersoner om seg selv eller kolleger, er forenlig med rollen som tannlege. Private profiler i sosiale medier bør ha begrenset innsyn.
Venneforespørsler fra pasienter bør ikke aksepteres.

