Den norske tannlegeforening representantskapsmøte 2013

PROTOKOLL
fra
representantskapsmøte i Den norske tannlegeforening avholdt
fredag 29. og lørdag 30. november 2013 på Thon Airport Hotell Gardermoen i
Oslo
Med ordfører, varaordfører, 88 representanter fra lokalforeningene og 7 fra
spesialistforeningene, president, visepresident og 7 hovedstyremedlemmer, lederne i
valgkomiteen, fagnemnden og rådet for tannlegeetikk, 2 studentrepresentanter, 1
representant for fylkestannlegeutvalget, 2 gjester og 13 ansatte fra sekretariatet ble møtet
satt kl. 11.30.
Deltakerliste:
Ordfører: Trond Grindheim
Varaordfører: Ranveig Roberg
20.
Aust-Agder Tannlegeforening
1.
Jon Egil T. Fiane
2.
Andreas Förster
3.
Vegard I. Berg

Tone Ringset Lande

Hedmark Tannlegeforening
21.
Nils Rune Tønnesen
22.
Jørn Bang-Larsen
23.
Sisle Varegg Eide

Bergen Tannlegeforening
4.
Kristoffer Øvstetun
5.
Truls Chr Breyholtz
6.
Per Henrik Opdal
7.
Jørn Kvist
8.
Geir Torsteinson
9.
Ivar Hoff
10.
Ellen Holmemo
11.
Irene Ness

Nordland Tannlegeforening
24.
Øyvind M. Forsjord
25.
Pål Steinmo Johnsen
26.
Mette Helen K. Johansen
27.
Harald Jøstensen
Nordmøre og Romsdal Tannlegeforening
28.
Anja Michaelis
29.
Gunhild Rakstang Angvik
30.
-----------

Buskerud Tannlegeforening
12.
Frank Oddvar Nygård
13.
Halvard Vik
14.
Karianne Daae Olseng
15.
Kristin Grov

Nord-Trøndelag Tannlegeforening
31.
Niklas Karl Oskar Angelus
32.
Stein Tessem
33.
Anette Opland Hals

Finnmark Tannlegeforening
16.
Ragnar Pedersen
17.
Tor Ivar Barstad

Oppland Tannlegeforening
34.
Per Lavrans Bådshaug
35.
Anita Dalbakk
36.
Fredrik Maastad

Haugaland Tannlegeforening
18.
Vibeke Bjerkvig
19.
John Magne Qvale
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Oslo Tannlegeforening
37.
Benedicte Heireth Jørgensen
38.
Bent Thv. Gerner
39.
Anne Vonen
40.
Kenneth Stenshol Hestvik
41.
Marianne Horgen
42.
Inger-Lise Mathiesen
43.
Kjetil Strøm
44.
John Flemming Christenson
45.
Ingunn Texmon
46.
Helle Nyhuus
47.
Ragnar Gjone
48.
Tove Høie Brubakk
49.
Anders Rye
50.
Birgit Hjorth Kollevold
51.
Riaz Hussain Shah

Telemark Tannlegeforening
71.
Terje Fredriksen
72.
Pål Ask
73.
Aase Vintermyr

Rogaland Tannlegeforening
52.
Ralf Husebø
53.
Anna Esther Boenheim
54.
Hans Terje Helgaland
55.
Christian Mathias Tønnessen
56.
Atle Hagli

Vestfold Tannlegeforening
82.
Cesilie Hegna
83.
Anita Åsheim
84.
Elena Lacatusu
85.
Axel Hopstock

Troms Tannlegeforening
74.
Ninni Helen Haug
75.
Øystein Bærø
76.
Camilla Bomstad
77.
Hans-Are Ovanger
Vest-Agder Tannlegeforening
78.
Mariann Saanum Hauge
79.
Line Christiansen Holtan
80.
Aleksander Øie
81.
Arve Brekka

Østfold Tannlegeforening
86.
Hilde Aas
87.
Anne Marte FrestadAndersen
88.
Kathrine Holt Simonsen
89.
Jie Yuan Wu

Romerike Tannlegeforening
57.
Asgeir Grotle-Sætervoll
58.
Pernille Nordbak Øsmundset
59.
Selma Taso
60.
Leon Nhat Nguyen

Odontologisk studentutvalg i Bergen
90.
Cecilie Bjørkamo Vist

Sogn og Fjordane Tannlegeforening
61.
Tor Galaasen
62.
John Svanevik
63.
Øystein Sivertsen

Odontologisk studentutvalg i Oslo
91.
Kristine Block Mørland (fredag)

Sunnmøre Tannlegeforening
64.
Irene Dybvik
65.
Ann-Kristin Hjørungdal
66.
Anne-Marthe Blindheim

Odontologisk studentutvalg i Tromsø
92.
Norsk Periodontistforening
93.
Kristin M. Kolltveit

Sør-Trøndelag Tannlegeforening
67.
Berit Øra
68.
Tor Olav Sølberg
69.
Anne Kristine Solheim
70.
Thomas Hartnell Nordmark

Norsk forening for pedodonti
94.
Tove Irene Wigen
Norsk Kjeveortopedisk Forening
95.
Geir Bjørnum Kristiansen
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Norsk Forening for Oral Kirurgi og Oral
Medisin
96.
Heming Olsen-Bergem

Hovedstyret
104. Camilla Hansen Steinum
105. Jørn Andre Jørgensen
106. Gunnar Amundsen
107. Arnt Einar Andersen
108. Anne Beate Sønju Clasen
109. Torbjørn Fauske
110. Bernt Vidar Vagle
111. Jan Gunnar Theien
112. Grethe Wergeland

Norsk Endodontiforening
97.
Nina Wiencke Gerner
Norsk Forening for Oral Protetikk
98.
Harald Gjengedal
Norsk Forening for Kjeve- og
Ansiktsradiologi
99.
Linda Arvidsson

Sekretariatet/ Tidende
113. Richard Rosenberg Næss
114. Morten Harry Rolstad
115. Lin Muus Bendiksen
116. Elisabeth Flatla Scarpello
117. Aril Jul Nilsen
118. Dag Kielland Nilsen
119. Øyvind Asmyhr
120. Ane Øpstad Hamborg
121. John Frammer
122. Tone Galaasen
123. Wenche Stavik
124. Ellen Beate Dyvi
125. Kristin Aksnes

NTFs fagnemnd
100. Inger-Johanne Nyland
NTFs valgkomité
101. Marianne Gaarden
Fylkestannlegeutvalget
102. Helene Haver
NTFs råd for tannlegeetikk
103. Maria E. Alvenes

Gjest
126. Anne Merete Aass, prodekan UiO
127. Farshad Alamdari, nestleder SF

Det fremkom bemerkninger fra følgende representanter: Bent Gerner, Christian Tønnessen,
Truls Breyholtz og presidenten om representantskapsheftet og valget mellom trykt eller
elektronisk utgave.
Innkallingen, og møtet, ble erklært lovlig satt.
Forslaget til dagsorden ble enstemmig vedtatt.
Nytt pkt. 7 «Eventuelt» foreslått av ordfører. Enstemmig vedtatt.
Ordføreren foreslo John Frammer og Dag K. Nilsen som protokollførere. Forslaget ble
enstemmig godtatt.
Ordføreren foreslo følgende til å undertegne protokollen: Ordfører Trond Grindheim,
varaordfører Ranveig Roberg, president Camilla Steinum, generalsekretær Richard R. Næss,
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Vibeke Bjerkvik fra Haugaland tannlegeforening og Terje Fredriksen fra Telemark
tannlegeforening.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Ordføreren foreslo deretter følgende som medlemmer av tellekorpset: Morten Harry
Rolstad, Tone Galaasen, Øyvind Asmyhr og Maria E. Alvenes.
Det ble gitt enstemmig tilslutning til forslaget.
Sak 1

Referat og meldinger
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Protokoll fra representantskapsmøtet 2011
Protokoll fra e-postbehandling i representantskapet 2012
Orientering om aktuelle saker
Ordførerens beretning
Beretning fra NTFs hovedstyre 2011-2013
Beretning fra Sentralt forhandlingsutvalg 2011-2013
Beretning fra Sentralt næringsutvalg 2011-2013
Beretning fra NTFs fagnemnd 2011-2012
Beretning fra NTFs råd for tannlegeetikk 2011-2013
Beretning fra redaksjonskomiteen for NTFs Tidende 2011-2013

Sak 2

Sykehjelpsordningen for tannleger
a) Beretninger og regnskap 2011 og 2012
b) Vedtektsendringer
Sak 3

NTFs fond til videre- og etterutdannelse av tannleger
a) Beretninger og regnskap 2011 og 2012
Sak 4

Organisasjonssaker
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

Policydokument: Fremtidens tannhelsetjeneste
Policydokument: Samhandling
Policydokument: Folkehelse
Arbeidsprogram 2014-2015
Ansettelse av NTFs president
Spesialistforeningene: Endring av NTFs vedtekter og reglement for representantskapet
Spesialistkomiteen: Endring av NTFs vedtekter og opphevelse av instruks
Styrende dokumenter for NTFs Tidende
Endring av NTFs etiske regler § 13
Endring av NTFs etiske regler § 22 og Saksbehandlingsbestemmelser
Reviderte regler for lokalforeningenes klagenemnder
Endring av forutsetninger for NTFs konfliktfond
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m) Sted for NTFs landsmøter 2017 og 2018
Sak 5

Økonomiske saker
a)
b)
c)
d)

Konsernregnskap og årsberetning NTF 2011 og 2012
Godtgjørelse for leder av Sentralt næringsutvalg
Godtgjørelse for leder av NTFs råd for tannlegeetikk
NTFs budsjett 2014 og 2015

Sak 6

Valg
a) NTFs hovedstyre
b) Sentralt forhandlingsutvalg – godkjenning av representant og vararepresentant
til NTFs hovedstyre
c) Sentralt næringsutvalg – godkjenning av representant og vararepresentant til
NTFs hovedstyre
d) Representantskapets ordfører og varaordfører
e) NTFs valgkomité
f) NTFs fagnemnd
g) NTFs råd for tannlegeetikk
h) Redaksjonskomité for NTFs Tidende
i) NTFs kontrollkomité
j) NTFs ankenemnd for klagesaker
k) Sykehjelpsordningen for tannleger
l) Norske tannlegers fond til tannlegevitenskapens fremme
m) Tannlegeundervisningens fond
n) Revisor
Sak 7

Eventuelt
Merk: Der intet annet fremkommer av teksten nedenfor, var vedtakene enstemmig.

Sak 1 Referat og meldinger
Sak 1 a

Protokoll fra representantskapsmøtet 2011
Protokollen var forelagt medlemmene av representantskapet 2011 på foreskrevet måte.
Vedtak: Protokollen fra 2011 tas til etterretning.
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Sak 1 b

Protokoll fra e-postbehandling i representantskapet 2012
Protokollen var behandlet etter samråd mellom representantskapets ordfører og forelagt
medlemmene av det sittende representantskapet for perioden 2011-13 på foreskrevet måte.
Harald Jøstensen, kommenterte hovedstyrets skriftlige behandling mellom 2 avholdte
representantskap og anmodet om å unngå skriftlig behandling.
Vedtak: Protokollen fra e-postbehandling i 2012 tas til etterretning.
Sak 1 c

Orientering om aktuelle saker
Presidenten orienterte om aktuelle spørsmål av betydning for tannlegestanden og NTF.
Vedtak: Orienteringen tas til etterretning.
Sak 1 d

Ordførerens beretning
Beretningen fra representantskapets ordfører var fremlagt.
Følgende hadde ordet: Ivar Hoff, Presidenten, Truls Breyholtz, og generalsekretæren.
Vedtak: Ordførerens beretning tas til etterretning.
Sak 1 e

Beretning fra NTFs hovedstyre 2011 – 2013
Beretning for perioden fra 1. august 2011 til 31. juli 2013 var fremlagt.
Vedtak: Beretningen fra NTFs hovedstyre tas til etterretning.
Sak 1 f

Beretning fra Sentralt forhandlingsutvalg 2011 – 2013
Beretningen for perioden fra 1. august 2011 til 31. juli 2013 var fremlagt.
Vedtak: Beretningen fra Sentralt forhandlingsutvalg tas til etterretning.
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Sak 1 g

Beretning fra Sentralt næringsutvalg 2011-2013
Beretningen for tiden fra 1. august 2011 til 31. juli 2013 var fremlagt.
Vedtak: Beretningen fra Sentralt næringsutvalg tas til etterretning.
Sak 1 h

Beretning fra NTFs fagnemnd 2011 - 2012
Beretningen for tiden fra 1. januar 2011 til 31. desember 2012 var fremlagt.
Følgende hadde ordet: Inger Johanne Nyland, Bent Gerner, Øyvind Ashmyr.
Vedtak: Beretningen fra NTFs fagnemnd tas til etterretning.
Sak 1 i

Beretning fra NTFs råd for tannlegeetikk 2011-2013
Beretningen for tiden fra 1. august 2011 til 31. juli 2013 var fremlagt.
Vedtak: Beretningen fra NTFs råd for tannlegeetikk tas til etterretning.
Sak 1 j

Beretning fra redaksjonskomiteen for NTFs Tidende 2011 – 2013
Beretningen for tiden fra 1. august 2011 til 31. juli 2013 ble fremlagt.
Følgende hadde ordet: Inger-Lise Mathiesen, Ellen Beate Dyvi, visepresidenten, Per Henrik
Opdal.
Vedtak: Beretningen fra redaksjonskomiteen for NTFs Tidende tas til etterretning.
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Sak 2 Sykehjelpsordningen for tannleger
Sak 2 a

Beretninger og regnskap 2011 og 2012
Beretninger, årsregnskap og noter for årene 2011 og 2012 var fremlagt.
Vedtak: Beretninger og regnskap med noter for 2011 og 2012 tas til etterretning.
Sak 2 b

Vedtektsendringer - Sykehjelpsordningen for tannleger
Hovedstyret hadde foreslått at stønad ved fødsel utvides fra 25 til 50 dager, og at styret i
sykehjelpsordningen skal kunne endre dagsats i representantskapsperioden. Gunnar
Amundsen redegjorde for forslaget.
Følgende hadde ordet: Truls Breyholtz, Anne Marte Frestad Andersen, Ralf Husebø, Christian
M Tønnesen, Jørn Andre Jørgensen og Bent Gerner.
Det ble votert over hovedstyrets forslag.
Vedtak: I vedtektene for Sykehjelpsordningen for tannleger gjøres følgende endringer:
I
Nytt § 8 nr. 4 første ledd skal lyde:
Medlemmer som er fraværende fra praksis i forbindelse med nedkomst eller adopsjon, har
rett til stønad i inntil 50 dager (5 dagers uke). Ved redusert stilling reduseres ytelsen
tilsvarende jf. § 8 nr. 3.
II
Nytt 2. ledd i vedtektenes § 6 nr. 6 skal lyde:
Dersom styret finner at ordningens økonomi gjør det nødvendig å redusere dagsatsen, eller
at det er mulig å øke dagsatsen, så kan styret fatte slik beslutning i perioden frem til neste
representantskap. Styret orienterer hovedstyret og representantskapet om at det er gjort
slike endringer.
III
Endringene gjøres gjeldende fra 1.1.2014
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Sak 3 NTFs fond til videre- og etterutdannelse av tannleger
Sak 3 a

Beretninger og regnskap for 2011 og 2012
Beretninger og regnskap for 2011 og 2012 var fremlagt.
Vedtak: Beretninger og regnskap for 2011 og 2012 tas til etterretning.

Sak 4 Organisasjonssaker
Sak 4 a

Policydokument: Fremtidens tannhelsetjeneste
Hovedstyret framla forslag til nytt policydokument om NTFs syn på fremtidens
tannhelsetjeneste. Visepresidenten redegjorde for forslaget.
Følgende hadde ordet: Berit Øra, Birgit Hjorth Kollevold, Niklas Angelus, Stein Tessem, Per
Henrik Opdal, Anne Kristine Solheim, Ellen Holmemo, Christian Tønnessen, Ninni Haug, Anne
Merete Aass, Truls Breyholtz, Helene Haver, Inger-Lise Mathiesen, Heming Olsen-Bergem og
Helle Nyhuus.
Det fremkom noen forslag til endringer i policydokumentet som hovedstyret fant å kunne
innlemme.
Hovedstyret framla følgende forslag til revidert policydokument:
Den norske tannhelsemodellen har lagt grunnlaget for god tannhelse i Norge. Modellen er
vellykket og må videreutvikles.
Tannhelsen i Norge er god, men fortsatt faller noen grupper utenfor i dagens system. Disse
må vi hjelpe først.
NTF mener at:
- Den offentlige tannhelsetjenesten må sikres tilstrekkelig finansiering for å ivareta
lovpålagte oppgaver.
- Privat og offentlig tannhelsetjeneste må samarbeide om å ivareta den øvrige befolknings
behov for tannhelsetjenester.
- Privat og offentlig tannhelsetjeneste må vektlegge forebyggende arbeid.
- Tilgjengeligheten til tannhelsetjenester må sikres.
- Nye tiltak må målrettes ved at folketrygdens stønadsordninger utvides og flere grupper
inkluderes i ordningene.
- Stønadstakstene må være reelle, med lave egenandeler for pasientene.
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- Trygdestønad må følge pasienten og ikke bortfalle som følge av at pasienten har
rettigheter i offentlig tannhelsetjeneste.
- Det må legges til rette for tidlig innsats ved at forebyggende behandling gir rett til stønad.
- Tannhelsetilbudet til sykehuspasienter med langtidsopphold må bedres, også etter
utskrivning. Likeledes må tidligere rusavhengige kunne få oppfølging og behandling også
etter at tilbudet i den offentlige tannhelsetjenesten faller bort.
- Økt forskning må til for å identifisere nye grupper som bør inkluderes i dagens
støtteordninger.
Allmenntannlegen skal fortsatt være ryggraden i norsk odontologi. Det må tilstrebes en god
geografisk spredning av allmenntannleger og spesialister.
NTF vil ha:
- En god grunnutdanning ved universitetene, som gir allmenntannlegen kompetanse til å
beherske alle standardbehandlinger.
- En god spesialistutdanning på universitetene for å sikre nødvendig spesialistkompetanse.
- Målrettet forskning på de odontologiske fakultetene som er til praktisk, klinisk nytte for
tannleger.
- Fortsatt obligatorisk etterutdanning som ledd i en systematisk kompetanse- og
kvalitetsutvikling for norske tannleger
- Tannlegen som leder av tannhelseteamet, med kompetanse til å lede tannhelsetjenesten
på alle nivåer.
- Odontologiske kompetansesentre med hovedvekt på rådgivning og kompetanseheving i
sine regioner.
- Økt fokus på forskning, inkludert klinisk og praksisnær forskning.
Vedtak: Representantskapet slutter seg til hovedstyrets reviderte forslag til policydokument
om fremtidens tannhelsetjeneste.
Sak 4 b

Policydokument: Samhandling
Hovedstyret framla forslag til nytt policydokument om NTFs syn på tannhelsetjenestens
ønske om og behov for samhandling med andre sektorer, både i og utenfor helse- og
omsorgssektoren. Hovedstyremedlem Bernt Vidar Vagle redegjorde for forslaget.
Hovedstyrets forslag hadde følgende ordlyd:
Tannhelsetjenesten er en integrert del av den norske helsetjenesten, og samhandling må
finne sted på flere ulike nivåer. God samhandling er viktig for kvalitet, pasientsikkerhet og
god folkehelse. God samhandling på tvers av sektorer og innad i sektorene vil gi pasientene
et styrket helsetjenestetilbud.
Elektronisk kommunikasjon må legge til rette for sikker og effektiv informasjonsdeling
mellom helsepersonell, både innad og på tvers av bransjer og sektorer. Nettbaserte løsninger
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og omsorgsteknologi må bidra til økt pasientmedvirkning og – innsyn gjennom økt kunnskap
om egen helsesituasjon.
Økt samhandling er viktig for:
- Kvalitet og Pasientsikkerhet
- Pasientmedvirkning og opplevelsen av en helhetlig helsetjeneste
- Tilgjengelighet
- Kompetanseheving og sterke fagmiljøer
- Økt fokus på forebygging ved å legge til rette for tidlig innsats
NTF ønsker samhandling:
- Innad i tannhelsetjenesten, mellom
- privat og offentlig sektor
- allmenntannleger og tannlegespesialister
- alle aktører i tannhelseteamet
- med primær- og spesialisthelsetjenesten
- med pleie- og omsorgssektoren
- med pasientene
- med andre offentlige institusjoner
NTF vil:
- Arbeide for bedre folkehelse der tannhelse inngår som en naturlig del.
- Informere og veilede i tannhelsefaglige spørsmål.
- Være aktør i utviklingen av effektiv og sikker elektronisk kommunikasjon og
informasjonsdeling mellom helsetjenestene.
- Være aktør i utviklingen av brukervennlige løsninger for økt pasientmedvirkning- og
innsyn.
- Arbeide for at tannleger får direkte henvisningsrett til relevant legespesialist for å sikre
tidlig innsats.
- Arbeide for tettere samarbeid mellom offentlig og privat sektor for å utnytte de samlede
tannhelseressursene til befolkningens beste.
Følgende hadde ordet: Heming Olsen Bergem, Per Henrik Opdal, Anne Merete Aass, Geir
Kristiansen.
Bergem, Opdal og Kristiansen fremmet forslag om et nytt punkt 6 under «NTF vil»:
- Arbeide for tettere samarbeid mellom offentlig og privat sektor for å utnytte de samlede
tannhelseressursene til befolkningens beste, herunder også regulering av antallet
spesialisttannleger det er behov for i Norge og deres geografiske fordeling.
Forslaget falt mot 18 stemmer.
Det ble deretter votert over hovedstyrets forslag.
Vedtak: Representantskapet slutter seg til hovedstyrets fremlagte forslag til policydokument
om samhandling.
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Sak 4 c

Policydokument: Folkehelse
Hovedstyret framla forslag til nytt policydokument om NTFs syn på folkehelse med særlig
vekt på ikke-smittsomme sykdommer, tobakk og kosthold. Presidenten redegjorde for
hovedstyrets forslag.
Følgende hadde ordet: Niklas Angelus, Terje Fredriksen, Per Henrik Opdal, Stein Tessem,
Inger-Lise Mathiesen, Tove Irene Wigen, Jørn Andre Jørgensen, Helle Nyhuus, Ralf Husebø,
Bent Gerner og Geir Kristiansen.
Det ble tatt opp enkelte forhold som hovedstyret fant å kunne innarbeide i sitt eget forslag.
Hovedstyrets framla følgende forslag til revidert policydokument:
Folkehelsearbeid er samfunnets innsats for å påvirke faktorer som direkte eller indirekte
fremmer befolkningens helse og trivsel, forebygger psykisk og somatisk sykdom, skade eller
lidelse, eller som beskytter mot helsetrusler, samt arbeid for en jevnere fordeling av faktorer
som direkte eller indirekte påvirker helsen.
Folkehelsemeldingen «God helse - felles ansvar» (2013) sier om tannhelsetjenesten:
“Gjennom den regelmessige tannhelseundersøkelsen kan sykdomsutvikling avdekkes i en
tidlig fase. Dette gir gode muligheter til innsats som stopper sykdomsutviklingen og til
veiledning i kosthold, ernæring, eventuell røykeavvenning og personlig munnstell.”
Tannlegen er den eneste helsearbeideren som et stort flertall av befolkningen har
regelmessig kontakt med. Denne unike situasjonen bør utnyttes til fordel for folkehelsen.
Både helsemyndighetene, NTF og den enkelte tannlege har et ansvar for dette.

Ikke-smittsomme sykdommer
Ikke-smittsomme sykdommer (kreft, hjerte- og karsykdommer, kroniske lungesykdommer,
diabetes, og orale sykdommer) er blant de største utfordringene for befolkningens helse i
dag. De ikke-smittsomme sykdommene kan i betydelig grad forebygges gjennom tiltak rettet
mot de felles underliggende risikofaktorene tobakk, usunt kosthold, fysisk inaktivitet og
alkohol.
WHO og FN har slått fast at orale sykdommer er ikke-smittsomme sykdommer. Karies er
verdens mest utbredte sykdom, den rammer store deler av verdens befolkning og forårsaker
smerte, lidelse og fravær fra skole og jobb i betydelig omfang i mange land.
Det er fastslått sammenheng mellom orale sykdommer og andre ikke-smittsomme
sykdommer. I særlig grad gjelder dette diabetes og periodontitt, men også på andre områder
finnes det trolig sammenhenger. For tiden forskes det mye på disse sammenhengene.
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Gjennom å kontrollere de felles risikofaktorene kan utviklingen og forløpet av flere
sykdommer påvirkes samtidig. Tannleger kan bidra aktivt til dette på alle nivå i samfunnet.
NTF mener at:
- Orale sykdommer må inkluderes i alle strategier og planer vedrørende ikke-smittsomme
sykdommer på nasjonalt nivå.
- Tannhelsetjenesten må ta aktivt del i arbeidet mot ikke-smittsomme sykdommer på
regionalt og lokalt nivå (kommune, fylke).
- Tannleger bør være ressurspersoner på vårt fagfelt i lokalt folkehelsearbeid rettet mot
ikke-smittsomme sykdommer på individnivå.

Kosthold - sukker
Forekomsten av folkesykdommer som type 2-diabetes, hjerte- og karsykdommer og enkelte
kreftformer, men også tannsykdom, henger nøye sammen med kostholdet i befolkningen. I
tillegg har ernæring sammenheng med og betydning for en rekke andre helseplager.
Det er klare sosiale forskjeller i forekomst av disse folkesykdommene. Forskjeller i levevaner
bidrar til ulikhetene i sykdom og plager, og disse forskjellene følger tydelige sosiale mønstre.
Grupper med høyere sosioøkonomisk status har et helsemessig gunstigere kosthold enn de
med lavere sosioøkonomisk status.
Innvandrere fra ikke-vestlige land utgjør en stigende andel av befolkningen. Flere
ernæringsrelaterte problemer forekommer hyppigere blant visse grupper av innvandrere.
Mat og kosthold er dessuten en naturlig del av behandlingen i pleie og omsorg av eldre og
syke.
Kroniske sykdommer har betydelige konsekvenser for samfunnet gjennom tapt arbeidskraft,
høye sosiale kostnader og utgifter til behandling og rehabilitering. Potensialet for å forbygge
mer av de kostholdsrelaterte kroniske sykdommene er stort, fordi vi vet at kostholdet lar seg
påvirke og endre gjennom målrettede tiltak.
NTF mener at:
- Nasjonale tiltak må gjennomføres for å fremme gode kostholdsvaner i befolkningen.
- Tannhelsetjenesten må inkluderes når tiltak for å fremme gode kostholdsvaner i
befolkningen utarbeides.
- Tannhelsetjenesten må være toneangivende i arbeidet med å redusere befolkningens
sukkerforbruk.
- Tannlegene bør inkludere kostholdsveiledning i alle pasientkonsultasjoner der dette er
relevant.

Tobakk
Tobakk er den viktigste enkeltårsaken til sykdom og død som kan forebygges. Tobakk dreper
nærmere seks millioner mennesker hvert år på verdensbasis. Hvert eneste år dør over 5000
norske kvinner og menn av sykdommer som skyldes røyking. Tobakk er fortsatt den viktigste
enkeltårsaken til dårlig helse og for tidlig død hos nordmenn.
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Andelen dagligrøykere i den norske befolkningen er nesten halvert i løpet av de siste 15
årene. Den daglige snusbruken i befolkningen går derimot opp, noe som i hovedsak skyldes
økning blant unge. Selv om røyking har blitt redusert gjennom mange år, er den totale
andelen blant unge som bruker tobakk (røyk eller snus) ikke så mye endret de siste 25 årene.
Regjeringens tobakksstrategi (2013–16) har som visjon en framtid uten tobakk. For å oppnå
dette må det både legges til rette for snus- og røykeslutt og for å hindre at flere begynner.
NTF mener at:
- Nasjonale målsettinger for en tobakksfri framtid bør tidfestes.
- Nasjonale tiltak må iverksettes for å beskytte befolkningen og samfunnet mot
tobakksskader.
- Tannhelsetjenesten må delta aktivt i arbeidet med å forhindre at unge begynner å røyke
og snuse.
- Tannlegene bør inkludere informasjon om bruk av tobakks negative påvirkning på
tannhelsen («minimal intervensjon») i alle pasientkonsultasjoner og tilby hjelp til snusog røykeslutt der dette er relevant.
- Dette informasjonsarbeidet må nedfestes i egen takst i veilederen fra Helse- og
omsorgsdepartementet.
Inger-Lise Mathisen fremmet forslag om å endre ordet «tannlege» til «tannhelsepersonell» i
hele dokumentet.
Forslaget falt mot 23 stemmer.
Det ble deretter votert over hovedstyrets forslag, som ble vedtatt mot 1 stemme.
Vedtak: Representantskapet slutter seg til hovedstyrets reviderte forslag til
policydokumenter om folkehelse med særlig vekt på ikke-smittsomme sykdommer, tobakk
og kosthold.
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Sak 4 d

Arbeidsprogram 2014 - 2015
Visepresidenten innledet.
Følgende hadde ordet; Kjetil Strøm, Truls Breyholtz, Heming Olsen-Bergem, Per Henrik
Opdal, Ralf Husebø, Visepresidenten, Cecilie Vist, Kristoffer Øvstetun, Anne Kristine Solheim,
Christian Tønnesen, Stein Tessem, Kjetil Strøm.
Det ble fremmet følgende endringsforslag:
Kjetil Strøm – Oslo Tannlegeforening:
Endring punkt 3 A:
Oppmuntre til og legge til rette for obligatorisk etterutdanning.
Nytt punkt 3 B:
Arbeide for å opprette et obligatorisk introduksjonskurs for allmenntannleger som er
utdannet utenfor Norge.
Heming Olsen Bergem på vegne av alle spesialistforeningene:
Nytt punkt 4 B:
NTF skal i tett samarbeid med de odontologiske utdanningsinstitusjonene vurdere
behovet for antall tannlegespesialister og deres geografiske fordeling.
Kristoffer Øvstetun – Bergen Tannlegeforening:
Nytt punkt 20 B:
NTF skal årlig besøke studiestedene i Norge for å informere om NTF.
Lage en opplæringsmappe for nye tillitsvalgte i NTF-systemet. E-læring bør vurderes
som plattform.
Stein Tessem – Nord-Trøndelag Tannlegeforening og Truls Breyholtz – Bergen
Tannlegeforening
Nytt punkt under punkt 24:
Representantskapssakene legges samlet ut på NTFs nettside. I tillegg
presenteres aktuelle saker, der Representantskapet skal fatte vedtak, som egen
utsendelse til alle medlemmene.
Hovedstyret fant å kunne ta inn representantenes forslag i sitt forslag til arbeidsprogram.
Det ble deretter votert over hovedstyrets reviderte forslag.
Vedtak: Arbeidsprogrammet for perioden 2014 - 2015 godkjennes.
Det godkjente arbeidsprogrammet følger som vedlegg til protokollen.
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Sak 4 e

Ansettelse av NTFs president
Visepresidenten innledet.
Følgende hadde ordet: Ralf Husebø, Inger Lise Mathiesen, Atle Hagli, Bent Gerner, Harald
Jøstensen, Stein Tessem, Helle Nyhuus og Heming Olsen Bergem.
Bent Gerner fremmet følgende forslag:
«Presidentens lønn og nærmere vilkår fastsettes av hovedstyret i tråd med ….» endres
til «Presidentens nærmere vilkår fastsettes av hovedstyret i tråd med….» .
Hovedstyret endret sitt forslag i tråd med dette. Det ble deretter votert over hovedstyrets
reviderte forslag.

Vedtak:
Representantskapet vedtar «Retningslinjer for valgt president i Den norske tannlegeforening
som skal utøve vervet på hel- eller deltid».
NTFs president engasjeres som «ikke ansatt arbeidstaker» i NTF med de rettigheter og
plikter som følger av oppdragsforholdet, etter nærmere avtale med hovedstyret.
Presidentens godtgjørelse fastsettes til 15 G for funksjon tilsvarende et helt årsverk.
Presidentens nærmere vilkår fastsettes av hovedstyret i tråd med de rammer som er lagt
frem for representantskapet. Avtale med presidenten skal utarbeides i tråd med
«Retningslinjer for valgt president i Den norske tannlegeforening».
Sak 4 f

Spesialistforeningene: Endring av NTFs vedtekter og reglement for
representantskapet
Hovedstyremedlem Anne Beate Sønju Clasen innledet.
Følgende hadde ordet: Nina Wiencke Gerner.
Hovedstyret endret sitt forslag i tråd med representantskapets innspill. Det ble deretter
votert over hovedstyrets reviderte forslag.
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Vedtak:
I
§ 3 får et nytt pkt. 7) som skal lyde:
7) Spesialistforeninger
§ 4 pkt. D første avsnitt skal lyde:
Medlemmenes deltagelse i behandlingen av de saker som skal avgjøres av
representantskapet, skjer gjennom lokalforeningene og spesialistforeningene (jf. § 4 a).
Ny § 4 a skal lyde:
§ 4 a Spesialistforeninger
Spesialistforeningene
A. I en disiplin hvor NTF har godkjente spesialister, kan det opprettes en spesialistforening.
En slik forening må ledes av godkjente spesialister.
Alle saker som vedrører spesialiteten, skal forelegges spesialistforeningen til uttalelse før
saken behandles videre i NTF.
Spesialistforeningens vedtekter
B. Spesialistforeningene har egne vedtekter. Foreningens vedtekter godkjennes av
hovedstyret.
Behandling av representantskapssaker
C. Medlemmenes deltagelse i behandlingen av de saker som skal avgjøres av
representantskapet, skjer gjennom lokalforeningene (jf. § 4) og spesialistforeningene.
Styret i spesialistforeningen plikter å legge frem for sine ordinære medlemmer fortrinnsvis i
møte, de saker som skal behandles av representantskapet.
Ordinære medlemmer av spesialistforeningene som også er godkjente spesialister har i
denne forbindelse rett til å sette frem forslag og forlange dem satt under avstemming og å
kreve at forslaget og stemmetallene meddeles representantskapet ved dets ordfører før
saken behandles i representantskapsmøtet.
Det samme skjer når hovedstyret har anmodet om det for en eller flere sakers
vedkommende.
Spesialistforeningene representeres på representantskapet ved sin leder.
Spesialistforeningens vararepresentant velges på generalforsamling eller annet
medlemsmøte. Representantene velges for kommende representantskapsperiode. Bare
godkjente spesialister som er medlemmer av NTF er valgbare til representantskapet.
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Representantene plikter, etter anmodning, å avgi beretning for sin forening fra
representantskapsmøtet, derunder om det standpunkt de har inntatt i den enkelte sak.
Spesialistforeningen kan ikke gi representantene bundet mandat, dog kan representantene
pålegges å fremlegge for representantskapet et avstemningsresultat fra det møte i
spesialistforeningen hvor representantskapssakene ble behandlet.
Heller ikke kan en gruppe representanter fra en spesialistforening med flertallsvedtak binde
den enkelte representant i dennes stemmegivning.
§ 24 oppheves.
II
Reglement for representantskapet endres slik at pkt. 4.4 skal lyde:
Følgende har tale-, stemme- og forslagsrett i representantskapet:
Stemmerett, talerett og forslagsrett:
Representanter for lokalforeningene
Representanter for spesialistforeningene
Talerett og forslagsrett:
Ordfører og varaordfører
Hovedstyret
Studentrepresentantene, jf. § 6-A
Talerett:
-

Representanter for råd og utvalg, jf. § 6-A
Generalsekretæren
Sekretariatets saksbehandlere
Særskilt sakkyndige, jf. § 6-A

Ordføreren kan bestemme at andre skal ha talerett på relevante saksområder.
III
Endringene gjøres gjeldende fra 1.1.2014.
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Sak 4 g

Spesialistkomiteen: Endring av NTFs vedtekter og opphevelse av instruks
Det ble votert over hovedstyrets forslag.
Vedtak:
I
I NTFs vedtekter § 3, nr. 6, strykes pkt g) Spesialistkomiteer.
II
Instruks for NTFs spesialistkomité oppheves i sin helhet.
III
Endringene trer i kraft umiddelbart.
Sak 4 h

Styrende dokumenter for NTFs Tidende
Presidenten innledet.
Det ble deretter votert over hovedstyrets forslag.
Vedtak:
I
Vedtektenes § 21 gis følgende ordlyd:
§ 21 Tidsskriftet
Den norske tannlegeforeningens Tidende er heleid av Den norske tannlegeforening, og er et
redaksjonelt uavhengig organ som styres etter Redaktørplakat, pressens Tekstreklameplakat
og Vær Varsom-plakat, samt Lov om redaksjonell fridom i media.
Hovedstyret fastsetter Formålsparagraf for Den norske tannlegeforenings Tidende,
Utgivers rolle og Ansvarlig redaktørs rolle som styrende dokumenter for Den norske
tannlegeforenings Tidende.
Ansvarlig redaktør skal sørge for at tidsskriftet blir utformet og redigert etter styringsdokumentene.
II
Vedtektenes § 3 gis følgende tillegg:
g) Redaksjonskomiteen
III
Representantskapet vedtar fremlagte Instruks for Redaksjonskomiteen.
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IV
Representantskapet tar de fremlagte styringsdokumenter Formålsparagraf for Den norske
tannlegeforenings Tidende, Utgivers rolle og Ansvarlig redaktørs rolle til etterretning.
V
Endringene iverksettes umiddelbart.
Sak 4 i

Endring av NTFs etiske regler § 13
Presidenten innledet.
Følgende hadde ordet: Ivar Hoff, Benedicte Jørgensen, Per Henrik Opdal, Christian
Tønnessen, Maria Alvenes, Elisabeth Scarpello.
Det ble deretter votert over hovedstyrets forslag.
Vedtak:
I
NTFs etiske regler § 13 endres ved å tilføye et nytt 4. avsnitt som skal lyde:
En tannlege skal verken av tannleger eller andre kreve eller motta noen form for honorar
eller vederlag for å henvise eller anbefale en pasient til en kollega. Tannlegen skal heller ikke
betale noen form for honorar eller vederlag for å få henvist en pasient til seg.
II
Endringen trer i kraft umiddelbart.
Sak 4 j

Endring av NTFs etiske regler § 22 og Saksbehandlingsbestemmelser
Presidenten innledet.
Det ble deretter votert over hovedstyrets forslag.
Vedtak:
I
NTFs etiske regler § 22 og saksbehandlingsbestemmelser pkt. 8 endres og skal lyde:
Dersom en tannlege har overtrådt de etiske regler har rådet følgende reaksjonsmuligheter:
– Meddele kritikk av forholdet og eventuelt gi pålegg om at dette beklages og/eller bringes til
opphør.
[2. strekpunkt fjernes]
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Ved alvorlige overtredelser kan rådet innstille overfor hovedstyret på følgende:
– Tannlegen ilegges en bot, begrenset oppad til 1/2G (folketrygdens grunnbeløp).
– Eksklusjon av tannlegen, med eventuell offentliggjøring i NTFs Tidende.
Rådet kan også innstille overfor hovedstyret på eksklusjon dersom en tannlege ikke vil rette
seg etter en avgjørelse i rådet.
II
NTFs etiske reglers saksbehandlingsbestemmelser pkt. 6 endres og skal lyde:
Det enkelte medlem av rådet og medlemmer av lokalforeningsstyrene har taushetsplikt om
opplysninger som fremkommer i behandlingen av enkeltsaker. Taushetsplikten gjelder også
etter at man har fratrådt som råds – eller styremedlem.
III
NTFs etiske reglers saksbehandlingsbestemmelser pkt. 7 endres og skal lyde:
a.
Ansvarsfordeling mellom styret i lokalforeningene og NTFs råd for tannlegeetikk
Saker som gjelder overtredelse av de etiske regler, skal oversendes til lokalforeningens styre.
Lokalforeningens styre skal foreta de nødvendige undersøkelser, opptre som mekler og
forsøke å løse sakene, men kan ikke benytte reaksjonsmulighetene etter § 22 /
saksbehandlingsbestemmelsene pkt. 8. Slike saker skal oversendes NTFs råd for tannlegeetikk
for avgjørelse. Den som har brakt saken inn skal orienteres om dette.
Hvis behandlingen av en sak synes å by på særlige vanskeligheter, kan styret med en gang
oversende saken til NTFs råd for tannlegeetikk.
Dersom saken er av prinsipiell karakter/særskilt interesse eller gjelder spørsmål om tolkning
av det etiske regelverket, skal NTFs råd for tannlegeetikk ta saken opp til behandling uten at
den først er behandlet av lokalforeningens styre.
NTFs råd for tannlegeetikk kan ta opp saker til behandling på eget initiativ.
b.
Pasientopplysninger
Pasientens samtykke må alltid være
pasientopplysninger skal fremlegges i saken.

innhentet

dersom

ikke-anonymiserte

c.
Mulighet for anonymitet
Dersom den som bringer saken inn for lokalforeningen/NTFs råd for tannlegeetikk ber om
anonymitet, skal dette vurderes av lokalforeningsstyret/NTFs råd for tannlegeetikk, eventuelt
i samråd med NTFs sekretariat.
d.
Partenes rettigheter og plikter
Når en sak er brakt inn for lokalforeningen/NTFs råd for tannlegeetikk, skal den eller de
saken gjelder underrettes skriftlig om dette og få mulighet til å uttale seg skriftlig om saken.
Frist for å avgi uttalelse bør vanligvis ikke være kortere enn to uker etter at vedkommende
har mottatt underretningen.
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I saker som behandles i NTFs råd for tannlegeetikk kan vedkommende tannlege i tillegg til
skriftlig tilsvar kreve å få redegjøre muntlig for saken i møte i rådet. Det er adgang til å ha
med seg jurist eller annen rådgiver i et slikt møte.
Den som har brakt saken inn skal få oversendt tilsvaret fra den eller de saken gjelder til
orientering.
Medlemmer som tilskrives i forbindelse med en konkret sak, plikter å avgi forklaring overfor
lokalforeningsstyret/NTFs råd for tannlegeetikk. Dersom slik forklaring ikke er mottatt innen
fristens utløp, kan saken tas opp til avgjørelse basert på den informasjon som foreligger.
h.
Ekstern bistand til NTFs råd for tannlegeetikk
Når en sak er brakt inn for NTFs råd for tannlegeetikk, kan rådet ved behov søke faglig eller
juridisk bistand som honoreres av NTF.
i.
Saksavslutning i NTFs råd for tannlegeetikk
En avgjørelse i rådet er gyldig når den er fattet med alminnelig flertall.
Rådets avgjørelse skal være begrunnet og snarest meddeles den eller de tannleger saken
gjelder, samt den aktuelle lokalforening.
Dersom en sak er behandlet av rådet skal den som har brakt saken inn orienteres når den er
ferdigbehandlet. Rådet bestemmer i hvilken form og utstrekning vedkommende skal
underrettes om rådets avgjørelse.
Det skal føres protokoll fra møter i rådet. Protokollene tilhører NTF.
IV
Endringene trer i kraft umiddelbart.
Sak 4 k

Reviderte regler for lokalforeningenes klagenemnder
Hovedstyremedlem Grethe Wergeland innledet.
Følgende hadde ordet: Harald Jøstensen, Niklas Angelus, Ragnar Gjone, Atle Hagli, Anne
Marte Frestad Andersen, Anders Rye, Jørn Andre Jørgensen, Geir Kristiansen, Christian
Tønnessen, Truls Breyholtz, Maria Alvenes.
Hovedstyret endret sitt forslag i tråd med innspill fra representantskapet.
Det ble deretter votert over hovedstyrets reviderte forslag.

22

Den norske tannlegeforening representantskapsmøte 2013
Vedtak:
I
Regler for lokalforeningenes klagenemnder skal lyde:

§ 1 Formål
Klagenemndenes formål er å bidra til å forebygge og løse konflikter mellom pasienter og
tannleger som er medlemmer av Den norske tannlegeforening (NTF).
Klagenemndene er ment å være et konfliktforebyggende organ som skal gi informasjon om
tannbehandling til publikum og bidra i dialogen mellom behandlende tannlege og pasient.
Klagenemndene kan fatte vedtak i klagesaker innenfor sitt mandat.

§ 2 Oppnevning og valg
1.

Klagenemndene velges på lokalforeningenes generalforsamling. Klagenemnden skal ha
3-5 medlemmer og 2 varamedlemmer. Lokalforeningens generalforsamling bestemmer
hvilken periode valget gjelder for.

Lokalforeninger som på grunn av antall saker ønsker å fordele klagesakene kan underinndele nemnden, så lenge det er minst tre tannleger som deltar i behandlingen av den
enkelte sak.
Klagenemnden velger selv sin leder.
2.

Klagenemnden for kjeveortopedi oppnevnes av NTFs hovedstyre som også fastsetter
instruks for deres virksomhet.

3.

Til en sentral ankenemnd oppnevner NTFs hovedstyre for en periode på to år to
medlemmer og ett varamedlem som alle er tannleger samt en av NTFs advokater.

§ 3 Mandat
Klagenemndens oppgave er å besvare forespørsler eller behandle klager fra publikum
angående en tannbehandlings faglige utførelse som ikke har latt seg ordne direkte mellom
pasienten og tannlege. Også klager på de deler av tannbehandlingens faglige utførelse som
er foretatt av personell som tannlegen står ansvarlig for, hører inn under nemndens mandat.
Besvarelse av forespørsler og behandling av klager er gratis.
Klagenemndens mandat er begrenset til saker som fullt ut kan løses ved at klagen
underkjennes, honoraret nedsettes eller tilbakebetales, eller tannlegen med klagerens
samtykke pålegges å korrigere arbeidet eller gjøre det om.
Klagenemnden skal avvise saken i følgende tilfeller:
1. Klagesak der nedsettelsen av honoraret eller korrigeringen/omgjøringen har større verdi
enn NPEs nedre grense for behandling.
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2. Klagesak der klageren under saken opplyser at han vil reise krav ut over den nevnte
nedsettelse eller tilbakebetaling, for eksempel ved å kreve oppreisningserstatning for tort
og svie.
3. Klagesak der klagen dreier seg om rimeligheten av pris på utført behandling.
4. Klagesak der det klages på manglende overholdelse av prisopplysningsforskrift eller feil
ved trygdeoppgjør.
5. Klagesak der det klages på underbehandling eller overbehandling.
6. Klagesak som ikke kan løses ved nedsettelse av honoraret, så som varige nerveskader.
Når en klagesak avvises, skal klageren informeres med begrunnelse for avslaget samt
informasjon om eventuelt andre klagemuligheter.

§ 4 Saksbehandling ved klage
Klage skal i alle tilfeller foreligge skriftlig. Innklagede tannlege gjøres kjent med klagen, og
gis frist på 3 uker for å komme med skriftlig tilsvar til denne. Klageren skal ha kopi av
tilsvaret og gis en frist på 3 uker for å komme med merknader. Nemnden kan dessuten
beslutte at begge parter innkalles til muntlig forklaring.
Klagenemnden skal i alminnelighet selv undersøke det tannlegearbeid klagen gjelder.
Nemnden skal for den enkelte sak gi sitt forslag til sakens løsning ved å avgi en skriftlig
begrunnet avgjørelse som sendes partene. Avgjørelsen skal inneholde følgende informasjon:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Møtedato
Navn på hvem som deltok i avgjørelsen
Hva saken gjelder og en forklaring av saken
Hvilken dokumentasjon klagenemnden har sett og vurdert (journal, modeller,
undersøkelse av pasienten mv.)
Omtale av de vurderinger som er gjort
Konklusjon i saken
Om saken er enstemmig eller hvor mange som stemte for.
Avgjørelsen skal dateres og signeres.
Sakens dokumenter returneres partene sammen med opplysning om ankeadgang og
ankefrist for tannlegen.

Klager over behandling i kjeveortopedi kan oversendes NTFs klagenemnd for kjeveortopedi.
Over saksbehandlingen føres protokoll som oppbevares.

§ 5 Rett klagenemnd
Fremkommer en klage på et tidspunkt da klageren og den tannlege klagen gjelder har tilhold
i hvert sitt lokalforeningsdistrikt, behandles klagen av nemnden i det distrikt hvor klageren
bor, med mindre klageren ønsker saken behandlet av nemnden i det distriktet tannlegen har
sin virksomhet.
Dersom klagenemnden finner at den ikke kan behandle klagen på grunn av
habilitetsproblematikk så skal nærmeste klagenemnd behandle saken.
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§ 6 Anke
En tannlege som er misfornøyd med nemndens avgjørelse, kan innen 14 dager etter at
avgjørelsen er mottatt, anke denne inn for ankenemnden. Tannlegen må samtidig erlegge et
gebyr som tilbakebetales dersom tannlegen gis medhold.
Ankenemnden kan prøve alle sider ved klagenemndens avgjørelse.
Gebyret fastsettes av NTFs hovedstyret.

§ 7 Plikt til å følge vedtak i klagenemnd og ankenemnd
Det følger av NTFs vedtekter at ved klage fra pasienter over behandling plikter et medlem av
NTF å la klagen bli behandlet etter de regler som er fastlagt av foreningen, og å gi de
opplysninger som er nødvendige og følge de avgjørelser som blir fattet.
Unnlatelse av å følge de avgjørelser som fattes kan medføre eksklusjon fra foreningen etter
en konkret vurdering og behandling i NTFs hovedstyre.

§ 8 Habilitet
For klagenemndas medlemmer gjelder habilitetsreglene i forvaltningsloven § 6 tilsvarende så
langt de passer. Det er da særlig slektskap til en av partene eller der det er andre særegne
forhold som gjør at tilliten til klagenemndens avgjørelse svekkes som kan medføre at
medlemmene i klagenemnden er inhabile. Ved vurderingen av om det foreligger andre
særegne forhold skal det legges vekt på om avgjørelsen kan innebære særlig fordel, tap eller
ulempe for ham selv eller noen som han har nær personlig tilknytning til.
En tannlege kan heller ikke delta ved behandling av klager fra pasienter som han selv har
eller siste 2 år har hatt til behandling.
En tannlege som i egenskap av medlem av klagenemnden har deltatt i behandlingen av en
klage fra pasient, skal ikke selv påta seg behandling av pasienten før 2 år etter at nemnden
har avsluttet behandlingen av saken såfremt pasienten på annen måte kan få tannlegehjelp.

§ 9 Taushetsplikt
Klagenemndens medlemmer plikter å bevare taushet i de saker som er eller har vært til
behandling, bortsett fra nødvendige beretninger om virksomheten til NTFs sekretariat eller
organer.
Dersom klagenemnden under sin virksomhet finner grunn til å anta at en tannlege utøver
uforsvarlig tannlegevirksomhet, skal klagenemnden underrette lokalforeningens styre om
forholdet.
I henhold til helsepersonellovens § 17 skal helsepersonell av eget tiltak også gi
tilsynsmyndighetene informasjon om forhold som kan medføre fare for pasienters sikkerhet.
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§ 10 Endringer
Endringer i regler for de lokale klagenemndene fattes av NTFs representantskap.
II
NTFs klagenemnd for implantatsaker avvikles.
III
Endringene trer i kraft fra 1.1.2014.
Sak 4 l

Endring av forutsetninger for NTFs konfliktfond
Visepresidenten innledet.
Det ble deretter votert over hovedstyrets forslag.
Vedtak:
NTFs konfliktfond videreføres uten følgende forutsetninger fra 2011:
- Konfliktfondet påtar seg tilsvarende ansvar for privat sektor i arbeidslivsrelaterte spørsmål
- Konfliktfondets forpliktelser for privat sektor bygges opp på sikt.
Sak 4 m

Sted for NTFs landsmøter 2017 og 2018
Følgende hadde ordet: Per Henrik Opdal, Kristoffer Øvstetun, Terje Fredriksen, Anne Kristine
Solheim, Ralf Husebø, Richard Næss, Inger Johanne Nyland, Christian Tønnessen
Det ble deretter votert over hovedstyrets forslag.
Vedtak:
Sør-Trøndelag tannlegeforening tildeles oppgaven som lokal landsmøtearrangør i
2018. Det inngås en avtale mellom STTF og NTF om prosjektet.
Landsmøtet 2017 avholdes på Norges Varemesse, Lillestrøm.
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Sak 5

Økonomiske saker
Sak 5 a

Konsernregnskap og årsberetning NTF 2011 og 2012
Arnt Einar Andersen redegjorde for de fremlagte regnskap.
Følgende hadde ordet: Terje Fredriksen.
Det ble deretter votert over hovedstyrets forslag.
Vedtak: Det fremlagte konsernregnskap med noter og kontantoppstilling og konsernets
godkjente årsberetninger for 2011 og 2012 tas til etterretning.
Sak 5 b

Godtgjørelse til leder av Sentralt næringsutvalg
Visepresidenten innledet.
Det ble deretter votert over hovedstyrets forslag.
Vedtak: Leder av Sentralt næringsutvalg tilkjennes en årlig godtgjørelse med 1 G.
Sak 5 c

Godtgjørelse til leder av NTFs råd for tannlegeetikk
Visepresidenten innledet.
Det ble deretter votert over hovedstyrets forslag.
Vedtak: Leder av NTFs råd for tannlegeetikk tilkjennes en årlig godtgjørelse som utgjør 1 G.
Den årlige godtgjørelsen ytes også for 2012 og 2013.
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Sak 5 d

NTFs budsjett 2014 og 2015
Hovedstyremedlem Arnt Einar Andersen innledet.
Følgende hadde ordet: Inger-Lise Mathiesen, Christian Tønnessen, Jørn Andre Jørgensen,
Bent Gerner, Ellen Holmemo, Terje Fredriksen.
Hovedstyret hadde foreslått følgende vedtak:
Representantskapet tar NTFs budsjett for 2014 og 2015 til etterretning og tar som en
forutsetning at den fastsatte medlemskontingenten for 2014 og 2015 på henholdsvis
til kr 7 500 og kr 8 000 brukes i henhold til NTFs godkjente arbeidsprogram.
Representanten Helle Nyhuus forlot møtet under denne saken. Antall stemmeberettigede
var deretter 94.
Inger-Lise Mathiesen – Oslo Tannlegeforening la fram følgende endringsforslag:
Kontingenten holdes uendret i 2014 og økes med kr 200 i 2015. Det økte underskuddet i
driftsregnskapet balanseres av økt kapital-avkastning som tilsvarer avkastningen av salg i
aksjene i Frederik Stangs gate 20 AS.
Hovedstyret fant ikke å kunne støtte Mathiesens forslag, da et slikt vedtak vil være et brudd
med budsjettradisjonen der driftsbudsjettet går i balanse.
Det ble deretter votert over Mathiesens forslag.
Inger-Lise Mathiesens forslag ble vedtatt mot 27 stemmer. *(Se fotnote)
Vedtak: Representantskapet tar NTFs budsjett for 2014 og 2015 til etterretning.
Kontingenten holdes uendret i 2014 og økes med kr 200 i 2015. Det økte underskuddet i
driftsregnskapet balanseres av økt kapitalavkastning som tilsvarer avkastningen av salg i
aksjene i Frederik Stangs gate 20 AS.

*Det ble muntlig avklart i møtet at kontingentsatsene er kroner 7.300 i 2014 og kroner 7.500
i 2015 og at balansen i driftsbudsjettet er endret til et underskudd på kroner 1 800 000 i
2014 og kroner 3 200 000 i 2015.
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Sak 6

Valg
Valgkomiteens leder Marianne Gaarden innledet.
Følgende hadde ordet: Bent Gerner, Berit Øra, Christian Tønnessen, Kjetil Strøm, Anne
Marte Frestad Andersen, Ralf Husebø.
Sak 6 a

NTFs hovedstyre
Valgkomiteens instilling ble fulgt. Valgene var skriftlige og ga følgende resultat:
President
Camilla Hansen Steinum, Østfold TF
Visepresident
Arnt Einar Andersen, Sør-Trøndelag TF
Medlemmer
Truls Breyholtz, Bergen TF
Anne Beathe Sønju Clasen, Oslo TF
Torbjørn Fauske, Nordland TF
Bernt Vidar Vagle, Rogaland TF
Grethe Wergeland, Buskerud TF
Varamedlemmer
1. Ralf Husebø, Rogaland TF
2. Anne Kristine Solheim, Sør-Trøndelag TF
3. Benedicte H. Jørgensen, Oslo TF
Sak 6 b

Sentralt forhandlingsutvalg - godkjenning av representant og
vararepresentant til hovedstyret
Hovedstyrets forslag ble vedtatt ved akklamasjon.
Vedtak: Farshad Alamdari og Hege Myklebust Vartdal godkjennes som henholdsvis
representant og vararepresentant til hovedstyret fra Sentralt forhandlingsutvalg.
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Sak 6 c

Sentralt næringsutvalg - godkjenning av representant og vararepresentant til
hovedstyret
Hovedstyrets forslag ble vedtatt ved akklamasjon.
Vedtak: Gunnar Amundsen og Atle Hagli godkjennes som henholdsvis representant og
vararepresentant til hovedstyret fra Sentralt næringsutvalg.
Sak 6 d

Representantskapets ordfører og varaordfører
Valgkommiteens instilling ble fulgt. Valget ble gjennomført ved akklamasjon og ga følgende
resultat:
Ordfører Trond Grindheim, Bergen TF, Varaordfører Ranveig Roberg, Vestfold TF
Sak 6 e

NTFs valgkomité
Følgende hadde ordet: Anne Marte F. Andersen.
Anne Marte F. Andersen foreslo Helle Nyhuus fra Oslo TF som medlem av valgkomiteen, i
tillegg til de forslagene som alt forelå.
Valget ga følgende resultat:
Marianne Gaarden, Troms TF
Helle Nyhuus, Oslo TF
Inger-Johanne Nyland, Rogaland TF
Anne Vonen, Oslo TF
Svein Øksenholt, Sør-Trøndelag TF
Ved skriftlig avstemning valgte representantskapet deretter Marianne Gaarden, Troms TF, til
leder av valgkomiteen.
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Sak 6 f

NTFs fagnemnd
Valgkomiteens instilling ble fulgt. Valget var skriftlig og ga følgende resultat:
Leder
Berit Øra, Sør-Trøndelag TF
Nestleder
Elisabet Jonsson, Nordland TF
Medlemmer
Sverre Aukland, Aust-Agder TF
Lars-Einar Ulvestad, Oppland TF
Varamedlemmer
Arne Lund, Bergen TF
Jie-Yuan Wu, Østfold TF
Sak 6 g

NTFs råd for tannlegeetikk
Følgende hadde ordet; Jie Yuan Wu, Mette Helen Johansen, Kristoffer Øvstetun, Maria
Alvenes, Ralf Husebø.
Valgkomiteen hadde innstilt følgende kandidater:
Leder:
Maria Alvenes, Hedmark TF
Nestleder:
Lise Kiil, Oslo TF
Medlemmer:
Morten Klepp, Rogaland TF
Ellen Holmemo, Bergen TF
Sigrid Bruuse Lunding, Nordland TF
Varamedlemmer:
Ninni Haug, Troms TF
Vemund Øiestad, Sogn og Fjordane TF
Lasse Hove, Finnmark TF
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Leder og nesteleder ble valgt ved akklamasjon. Valget ga følgende resultat:
Leder
Maria Alvenes, Hedmark TF
Nestleder
Lise Kiil, Oslo TF
Jie Yuan Wu foreslo Kirsten Halonen fra Østfold TF som medlem.
Valg på medlemmer ble gjennomført skriftlig og ga følgende resultat:
Medlemmer:
Morten Klepp, Rogaland TF
Ellen Holmemo, Bergen TF
Kirsten Halonen Østfold TF
Varamedlemmer ble valgt ved akklamasjon.
Varamedlemmer
Ninni Haug, Troms TF
Vemund Øiestad, Sogn og Fjordane TF
Lasse Hove, Finnmark TF
Sak 6 h

Redaksjonskomité for NTFs Tidende
Valgkomiteens instilling ble fulgt. Valget ble foretatt ved akklamasjon og ga følgende
resultat:
Medlemmer
Jon E. Dahl, Oslo TF
Anders Godberg, Østfold TF
Malin Jonsson, Bergen TF
Varamedlemmer
Asgeir Bårdsen, Bergen TF
Anne Rønneberg, Oslo TF
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Sak 6 i

NTFs kontrollkomité
Valgkomiteen hadde innstilt følgende kandidater:
Medlemmer
Hanne M. Gaarder Almgren, Oslo TF
Inger-Lise Solum Mathiesen, Oslo TF
Kirsten Halonen, Østfold TF
Varamedlemmer *
Geir Torsteinson, Bergen TF
Rolf Terje Alvær, Rogaland TF
Niklas Angelus, Nord-Trøndelag TF
* Personlige varamedlemmer, i rekkefølge
Følgende hadde ordet: Anne M. F. Andersen, Kristoffer Øvstetun, Harald Jøstensen
Anne M. F. Andersen opplyste at Kirsten Halonens kandidatur som medlem ble trukket fordi
hun var blitt valgt inn som medlem av NTFs råd for tannlegeetikk.
Kristoffer Øvstetun foreslo Geir Torsteinson som fast medlem.
Harald Jøstensen foreslo Sigrid B Lunding som varamedlem.
Valget ble foretatt ved akklamasjon og ga følgende resultat:
Medlemmer
Hanne M. Gaarder Almgren, Oslo TF
Inger-Lise Solum Mathiesen, Oslo TF
Geir Torsteinson, Bergen TF
Varamedlemmer *
Sigrid B Lunding, Nordland TF
Rolf Terje Alvær, Rogaland TF
Niklas Angelus, Nord-Trøndelag TF
* Personlige varamedlemmer, i rekkefølge
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Sak 6 j

NTFs ankenemnd for klagesaker
Valgkomiteens instilling ble fulgt. Valget ble foretatt ved akklamasjon og ga følgende
resultat:
Medlemmer
Helle Nyhuus, Oslo TF
Stig Heistein, Oslo TF
Harald Nesse, Bergen TF
Varamedlem
Berit Lund-Andersen, Haugaland TF
Sak 6 k

Sykehjelpsordningen for tannleger
Valgkomiteens instilling ble fulgt. Valget ble foretatt ved akklamasjon og ga følgende
resultat:
Leder
Aleidis Løken, Oslo TF
Medlemmer
Jon Tryggestad, Nordland TF
Svein Øksenholt, Sør-Trøndelag TF
Varamedlemmer
Karin Holmgard, Haugaland TF
Benedikte Jørgensen, Oslo TF
Elsa Sundsvold, Troms TF
Sak 6 l

Norske tannlegers fond til tannlegevitenskapens fremme (fagkomiteen)
Valgkomiteens instilling ble fulgt. Valget ble foretatt ved akklamasjon og ga følgende
resultat:
Medlem
Anne Berit Skaare, Oslo TF
Varamedlem
Erik Saxegaard, Oslo TF
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Sak 6 m

Tannlegeundervisningens fond
Valgkomiteens instilling ble fulgt. Valget ble foretatt ved akklamasjon og ga følgende
resultat:
Medlem
Kristin S. Klock, Bergen TF
Varamedlem
Asgeir Bårdsen, Bergen TF
Sak 6 n
Revisor
Hovedstyrets forslag ble vedtatt ved akklamasjon.
Vedtak: Beckman Lundevall Revisjon AS valgt som NTFs revisor for 2014 og 2015.

Sak 7

Eventuelt
-

Christian Tønnesen orienterte om NTFs landsmøte i Stavanger.
Visepresidenten orienterte om arbeidet med e-helse og kodeverk.
Harald Jøstensen takket møteledelsen.
Presidenten takket alle møtedeltakerne.
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Ordfører Trond Grindheim hevet møtet kl. 16:45.

_______________
Trond Grindheim
ordfører

_______________
Ranveig Roberg
varaordfører

_______________
Camilla Steinum
president

_______________
Richard R. Næss
generalsekretær

_______________
Vibeke Bjerkvig
Haugaland

________________
Terje Fredriksen
Telemark

Ved protokollen:

________________
John Frammer
protokollfører

_______________
Dag K. Nilsen
protokollfører
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Vedlegg
Følgende oversendelsesforslag ble oversendt representantskapet 2013:
Sak 4 m – Sted for NTFs landsmøter
Terje Fredriksen – Telemark TF
Christian Tønnessen – Rogaland TF
Hovedstyret henstilles til å fremme et vedtektsendringsforslag for representantskapet
2015 der koblingen mellom NTFs stiftelsesdato og datomessig plassering av
landsmøtet fjernes.
Sak 5 d – Budsjett 2014 og 2015
Ellen Holmemo – Bergen TF
Ønsker at hovedstyret vurderer å kjøpe en leilighet for bruk av tilreisende tillitsvalgte.
Sak 4 k – Reviderte regler for lokalforeningenes klagenemnder
Atle Hagli – Rogaland TF
Hovedstyret utreder en avvikling av NTFs klagenemnder innen neste
representantskap. Det søkes finne en alternativ ordning som erstatter klagenemndens
funksjon som konfliktforebygger og problemløser.
Niklas Angelus – Nord-Trøndelag TF
Ikke bare pasienter, men også tannleger, kan oppsøke «klagenemnder» og be om
faglig uttalelse.
Ragnar Gjone, Oslo TF
Det er enighet om at klagenemndene skal eksistere:
- som en konfliktforebygger.
-og fortsette å vise publikum at Tannlegeforeningen tar ansvar overfor tannleger som
ikke følger «spillereglene».
- Våre pasienter skal vite at klagenemndene har sanksjonsmuligheter overfor sine
medlemmer ved å kunne trekke konklusjoner – fatte kjennelser – i klager fra pasienter
på tannleger.
- Og som sådan være en kvalitetssikring av tannleger som er medlem av NTF.
Slik det er i dag er det helt vilkårlig om en pasients klage når NPE eller klagenemnden.
Får klager medhold i klagenemnden, står tannlegen selv økonomisk ansvarlig hvilket
tannlegen ikke gjør om klagen sendes NPE.
For lik behandling foreslår klagenemnden i OTF at lokalforeningenes klagenemnd har
et tak for størrelsen på eventuell refusjon av klagerens utgifter som er lik med
egenandel i NPE.
Egenandelen vil tannlegen måtte betale dersom en klager får medhold i NPE på lik
linje med om tannlegen får en kjennelse mot seg i klagenemnden. Det vil også
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medføre at tannleger som stadig bruker NPE som konfliktløsende organ, selv må
dekke en del av klagerens erstatning og det vil svi i lengden for gjengangerne. Kan
hende egenandel i NPE vil redusere antall klager på tannleger i NPE.
Det er vanlig i forsikringssammenheng å operere med egenandel som reduserer faren
for gjentakelse og som en reduksjon av forsikringspremien.
Dette vil også innebære at preminen i NPE skal kunne justeres ned.
Forslag om egenandel i NPE må NTF fremme for Helse- og Omsorgsdepartementet
der NPE er en underliggende etat.
Det økonomiske taket for saksbehandling i klagenemnden satt likt med egenandelen i
NPE, bør ta hensyn til at de lokale klagenemndene må få mandat til å behandle saker
av en viss størrelse og betydning. Kr. 5 000 virker lavt og vil i realiteten innebære at
klagenemndene kun fatter kjennelser i klager på konserverende tannbehandling.
Den praksis vi har i dag og styrets foreslåtte «reviderte regler for lokalforeningenes
klagenemnder» viderefører at tannlegen er økonomisk ansvarlig hvis klagen kommer
til klagenemnden. Dette favoriserer tannleger som ikke er medlem av Den norske
tannlegeforening og desavuerer foreningens egne medlemmer. Klagenemnden i NTF
vil derfor at hovedstyrets forslag utsettes.
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