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Den norske tannlegeforenings representantskapsmøte 2021 
 

PROTOKOLL 
Representantskapsmøte i Den norske tannlegeforening ble avholdt 

fredag 26. til søndag 28. november 2021 på 
Scandic Oslo Airport Hotel, Gardermoen 

 
Deltakere: Ordfører Ranveig Roberg, varaordfører Gunnar Amundsen, 70 representanter fra 
lokalforeningene, 6 representanter fra spesialistforeningene, 1 representant fra NTF Student, 3 
studentrepresentanter fra lærerstedene, president, visepresident og 7 hovedstyremedlemmer, 
leder av NTF valgkomité, fag- og etterutdanningsutvalget og 17 ansatte fra NTFs sekretariat. 
Møtet ble satt kl. 14.40. 
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NTFs representantskapsmøte 26. og 28. november 2021 
 

DELTAKERLISTE  

   

             Ordfører:  Ranveig Roberg 

             Varaordfører: Gunnar Amundsen 

 

Aust-Agder Tannlegeforening 

1. Anita  Haugstad 

2. Jon Egil Tønnevold Fiane 

 

Bergen Tannlegeforening  

3. Sindre Hauge Larsen 

4. -------  

5. Anders  Berntsen 

6. Signe Kvalsvik Rydland 

7. Christine Jonsgar 

8. Stefan Lindner 

 

Buskerud Tannlegeforening 

9. Håvard Mandt 

10. Birgit Moen Flatåker 

11. Hallgeir Ulsaker 

 

Finnmark Tannlegeforening  

12. Torbjørn Haukland 

13. Bård Anders  Hagen 

 

Haugaland Tannlegeforening 

14. Signar Fiskå 

15. Vegard Østensjø 

 

Hedmark Tannlegeforening 

16. Ragnhild Henriksen Løken 

17. Kjersti Høye 

18. Maria Elisabet Alvenes 

 

Nordland Tannlegeforening 

19. Susanne Volkmer 

20. Mette Helen Johansen 

21. Ingjerd Strøm Hansen 

 

Nordmøre og Romsdal Tannlegeforening 

22. Eivind Johan Aakenes 

23. Anja Michaelis 

 

Nord-Trøndelag Tannlegeforening 

24. Niklas  Angelus 

25. Stein Tessem 

 

Oppland Tannlegeforening 

26. Fredrik  Maastad  

27. Lise Lotte Gillerhaugen 

28. Wolfgang  Feiler - kun fredag 

29.  Helle C.  Øveraasen – kun lørdag og søndag 

 

 

Oslo Tannlegeforening 

30. Øystein  Thomassen 

31. Marianne Horgen 

32. Silje Bach 

33. Kjetil Strøm 

34. Ingvild J.  Brusevold 

35. Karen Wanda Fredriksen 

36. Benedicte Heireth Jørgensen 

37. -------  

38. Svein Dahlen 

39. Martin Christopher  Hoftvedt 

40. Birgit Hjort Kollevold 

 

Rogaland Tannlegeforening 

41. Christiane Howlid Dale 

42. Anna Esther Boenheim 
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43. Andreas Iversen 

44. Atle Hagli 

 

Romerike Tannlegeforening 

45 Selma Taso 

46. Lucia Nesteby 

47. Carina Urke 

 

Sogn og Fjordane Tannlegeforening 

48. Øystein Sortland 

49. -------  

 

Sunnmøre Tannlegeforening 

50. Ann-Kristin Hjørungdal 

51. ------- 
 

52. Anders Skodje 

 

Sør-Trøndelag Tannlegeforening 

53. Patrik Cetrelli 

54. Tor André Ohm 

55. Line Johansen Sund 

56. Arnt Einar Andersen 

 

Telemark Tannlegeforening 

57. Pål Ask 

58. Per Fredrik Valle 

59. -------  

 

Troms Tannlegeforening 

60. John Magnus Nergård 

61. Hilde Kristine Svendsen 

62. Øyvind Skjeldal 

 

Vest-Agder Tannlegeforening 

63. Tor Arild Tobiassen 

64. Pernille  Næsse 

65. Lill Terese Indridadottir 

 

 

Vestfold Tannlegeforening 

66. Aslak Kringlegarden 

67. Hanne  Aasen 

68. Maren Risvær 

 

Østfold Tannlegeforening 

69. Ellen Cathrine Mork-Knutsen 

70. Malin Ludvigsen 

71. Agnes Rutherford 

 

Norsk Periodontistforening 

72. Kari Mette  Andersen - ikke fred 

 

Norsk forening for pedodonti 

73. Hilde Nordgarden 

 

Norsk Kjeveortopedisk Forening 

74. Eirik Torjuul Halvorsen 

 

Norsk Forening for Oral Kirurgi og Oral Medisin 

75. Sigbjørn S. Løes 

 

Norsk Endodontiforening 

76. Øyvind Kristoffersen 

 

Norsk Forening for Oral Protetikk 

77. Hannu Larsen 

 

Norsk Forening for Kjeve- og Ansiktsradiologi 

78. Ingibjørg Sara Benediktsdottir 

 

NTF Student 

79. Sara Kristine Strand 

 

NTFs fag og etterutdanningsutvalg 

80. Elisabet Jonsson 

 

NTFs valgkomité 

81. Torbjørn Fauske 

 

NTFs etikkråd 

82. -------  

 

NTFs kontrollkomité 

83. -------  

 

NTFs redaksjonskomité 

84. -------  
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Hovedstyret 

85. Camilla Hansen Steinum 

86. Heming Olsen-Bergem 

87. Ellen Holmemo 

88. Farshad Alamdari 

89. Linn Katariina Henriksen 

90. Ralf Husebø 

91. Ingvild Nyquist Borgeraas 

92. Terje Fredriksen 

93. Line Christiansen Holtan 

 

Odontologistudentene i Bergen 

94. Elise Janson 

 

Odontologistudentene i Oslo 

95. Dalia Shwan - fredag etter 

 

Odontologistudentene i Tromsø 

96. Stine Arnesen 

 

 

 

 

 

Sekretariatet/ Tidende 

97. Morten Harry Rolstad 

98. Lin Muus Bendiksen 

99. Øyvind Asmyhr 

100. Elisabeth Flatla Scarpello 

101. Elin Kværnø 

102. Dag Kielland Nilsen 

103. Kirsten Nerheim Ahlsen 

104. Ane Øpstad Hamborg 

105. John Frammer 

106. Tone Galaasen 

107. Sissel Dahl 

108. Ellen Beate Dyvi 

109. Cecilie Gjerdene 

110. Kristin Aksnes 

111. Tonje Ruud Camacho 

112. Christian Pollock Fjellstad 

113. Ann Kristin Engh Solem 

    

    
  

Anders Linder, Afry/GoPlenum 

Kent Årøe, Romerike lyd 
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Innkallingen og møtet ble erklært lovlig satt.  
 
Ordfører viste til fremlagt forslag til dagsorden og foreslo ny post 14 eventuelt.  
 
Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
Ordføreren foreslo John Frammer sekretariatet og Dag K. Nilsen sekretariatet som 
protokollførere.  
 
Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
Ordføreren foreslo deretter følgende til å undertegne protokollen: Ordfører Ranveig Roberg, 
varaordfører Gunnar Amundsen, president Camilla Hansen Steinum, generalsekretær Morten 
Harry Rolstad, Sindre Hauge Larsen fra Bergen tannlegeforening og Ragnhild H. Løken fra 
Hedmark tannlegeforening.  
 
Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
Ordføreren foreslo deretter følgende som medlemmer av tellekorpset: Elise Janson 
odontologstudentene i Bergen, Stine Arnesen odontologistudentene i Tromsø, Lin Muus 
Bendiksen sekretariatet og Tone Galaasen sekretariatet.  
 
Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
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Dagsorden: 
 

Sak 1 Referat og meldinger  
1. Protokoll fra representantskapsmøtet 2019 
2. Orientering om aktuelle saker  
3. Beretning fra representantskapets ordfører 2019-2021  
4. Beretning fra NTFs hovedstyre 2019-2021  
5. Beretning fra Sentralt næringsutvalg 2019-2021  
6. Beretning fra Sentralt forhandlingsutvalg 2019-2021  
7. Beretning fra NTFs fag- og etterutdanningsutvalg 2019-2021 
8. Beretning fra NTFs etikkråd 2019-2021 
9. Beretning fra NTF Student 2019-2021 
10. Beretning fra NTFs redaksjonskomité 2019-2021  
11. Beretning fra NTFs kontrollkomité 2019-2021 

 

Sak 2 Årsregnskap NTF  
Årsregnskap og årsberetninger 2019 og 2020 
 

Sak 3 Sykehjelpsordningen for tannleger  
Årsregnskap og årsberetninger 2019 og 2020 
 

Sak 4 NTFs fond til videre- og etterutdannelse av tannleger  
Årsregnskap og årsberetninger 2019 og 2020  
 

Sak 5 Ole Smith-Houskens fond  
Årsregnskap og årsberetninger 2019 og 2020  
 

Sak 6 Arbeidsprogram 
Arbeidsprogram 2022-2023 

  
Sak 7 Vedtekter og reglementer 
7.1 NTFs vedtekter 
7.2 Reglement for NTFs representantskap 
7.3 Reglement for NTFs sentrale næringsutvalg og næringspolitiske forum 
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Sak 8 Styre- og utvalgshonorar for sentrale tillitsvalgte  
Forslag til ny ordning 
 

Sak 9 Etiske regler  
Forslag til endringer 
 

Sak 10 Regler om obligatorisk etterutdanning 
Forslag til endringer 
 

Sak 11 Valg 
11.1 NTFs hovedstyre 
11.2 Representantskapets ordfører og varaordfører 
11.3 NTFs fag- og etterutdanningsutvalg 
11.4 NTFs etikkråd 
11.5 NTFs kontrollkomité 
11.6 NTFs redaksjonskomité 
11.7 NTFs valgkomité 
11.8 NTFs sentrale ankenemnd for klagesaker 
11.9 Sykehjelpsordningen for tannleger 
11.10 Revisor 
 

Sak 12 Budsjett NTF 
Budsjett 2022 og 2023 
 

Sak 13 Policydokumenter  
13.1 Fremtidens tannhelsetjeneste 
13.2 Nødvendig helsehjelp og kosmetisk behandling for pasienter innen odontologi 
 

Sak 14 Eventuelt 
 
Vedtak: Dagsorden ble enstemmig godkjent. 
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Sak 1 Referat og meldinger  
 

Sak 1.1 Protokoll fra representantskapsmøtet 2019 
 

Protokollen var forelagt medlemmene av representantskapet på foreskrevet måte. 
 
Vedtak: Protokollen fra 2019 tas til orientering. 
 

Sak 1.2  Orientering om aktuelle saker 
 

Camilla Hansen Steinum orienterte om aktuelle saker av betydning for tannlegestanden og NTF. 
 

Vedtak: Presidentens orientering tas til orientering. 
 

Sak 1.3 Beretning fra representantskapets ordfører 2019-2021  
 

Beretningen fra representantskapets ordfører var fremlagt. 
 

Vedtak: Ordførerens beretning tas til orientering. 
 

Sak 1.4  Beretning fra NTFs hovedstyre 2019-2021 
 

Beretningen fra NTFs hovedstyre 2019-2021 var fremlagt. 
 

Vedtak: Beretningen fra NTFs hovedstyre tas til orientering. 
 

Sak 1.5  Beretning fra NTFs sentrale forhandlingsutvalg 2019-2021  
 

Beretningen fra NTFs sentrale forhandlingsutvalg 2019-2021 var fremlagt. 
 

Vedtak: Beretningen fra NTFs sentrale forhandlingsutvalg tas til orientering. 
 

Sak 1.6  Beretning fra NTFs Sentrale næringsutvalg 2019-2021 
 
Beretning fra NTFs sentrale næringsutvalg 2019-2021 var fremlagt. 
 

Vedtak: Beretningen fra NTFs sentrale næringsutvalg tas til orientering. 
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Sak 1.7 Beretning fra NTF Student 2019-2021 
 

Beretning fra NTF Student 2019-2021 var fremlagt. 
 

Vedtak: Beretningen fra NTF Student tas til orientering. 
 

Sak 1.8 Beretning fra NTFs fag- og etterutdanningsutvalg 2019-2021 
 

Beretningen fra NTFs fag- og etterutdanningsutvalg var fremlagt. 
 

Vedtak: Beretningen fra NTFs fag- og etterutdanningsutvalg tas til orientering. 
 

Sak 1.9 Beretning fra NTFs etikkråd 2019-2021 
 
Beretning fra NTFs etikkråd var fremlagt. 
 

Vedtak: Beretningen fra NTFs etikkråd tas til orientering. 
 

Sak 1 .10 Beretning fra NTFs redaksjonskomité 2019-2021 
 

Beretningen fra NTFs redaksjonskomite var fremlagt. 
 

Vedtak: Beretningen fra NTFs redaksjonskomite tas til orientering. 
 

Sak 1.11 Beretning fra NTFs kontrollkomité 2019-2021  
 

Beretningen fra NTFs kontrollkomité var fremlagt. 
 

Vedtak: Beretningen fra NTFs kontrollkomité tas til orientering. 
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Sak 2 Årsregnskap NTF  
 
Årsregnskap og årsberetninger 2019 og 2020 
 

Årsregnskap NTF og årsberetninger for 2019 og 2020 var fremlagt. 
 
Heming Olsen-Bergem redegjorde for regnskapet. 
 
Følgende hadde ordet: Aslak Kringlegarden.  
 
Vedtak:  
Representantskapet tar årsregnskap med beretning og noter for 2019 og 2020 til orientering. 
 
 

Sak 3 Sykehjelpsordningen for tannleger 
 
Årsregnskap og årsberetninger 2019 og 2020 
 

Årsberetninger og årsregnskap med noter for perioden 2019 og 2020 var fremlagt. 
 
Heming Olsen-Bergem orienterte om regnskap med noter og beretning. 
 
Følgende hadde ordet: Ingen delegater tok ordet. 
 
Vedtak:  
Representantskapet tar årsregnskap med beretning og noter for 2019 og 2020 til orientering. 
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Sak 4 NTFs fond til videre- og etterutdannelse av tannleger 
 

Årsregnskap og årsberetninger 2019 og 2020 
 

Årsregnskap med beretning og noter for 2019 og 2020 var fremlagt.  
 
Heming Olsen-Bergem orienterte. 
 
Følgende hadde ordet: Ingen delegater tok ordet. 
 
Vedtak:  
Representantskapet tar årsregnskap med beretning og noter for 2019 og 2020 til orientering. 

 

Sak 5 Ole Smith-Houskens fond  
 
Årsregnskap og årsberetninger 2019 og 2020 
 
Årsregnskap og årsberetninger for 2019 og 2020 var fremlagt. 
 
Heming Bergem Olsen orienterte. 
 
Følgende hadde ordet: Kjetil Strøm og Stefan Lindner. 
 
Vedtak:  
Representantskapet tar årsregnskap med beretning og noter for 2019 og 2020 til orientering. 
 
 

Sak 6 Arbeidsprogram 
 

Arbeidsprogram 2022-2023 
 
Ralf Husebø og Farshad Alamdari redegjorde for hovedstyrets forslag til Arbeidsprogram 2022-
2023.  
 
Gjennomgangen ble delt opp i 3 deler. 
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1) MEDLEMMENE 
2) SAMFUNNET 
3) ORGANISASJON 

 
Følgende hadde ordet: Stefan Lidner, Ingvild J. Brusevold, Hilde Nordgarden, Arnt Einar 
Andersen, Sara Kristine Strand, Signe Kvalsvik Rydland, Ellen Cathrine Mork-Knutsen, Niklas 
Angelus, Aslak Kringlegarden og Ragnhild Henriksen Løken.  
 

1) Stefan Lindner fremmet følgende endringsforslag:  
(forslag om endring/tillegg i tekst fremkommer i fet skrift)  

 
1.4 Arbeide for bedre studiefinansieringsordninger for odontologistudenter i Norge. 

2) Ingvil J Brusevold fremmet følgende endringsforslag: 
(forslag om endring/tillegg i tekst fremkommer i fet skrift)  

 
Kompetanse  

Odontologisk forskning av høy kvalitet er grunnleggende for å kunne utvikle 
tannlegeutdanningen og sikre kvaliteten på tannhelsetilbudet til befolkningen. Det er derfor 
viktig at all odontologisk undervisning og forskning blir meritterende innenfor akademia og i 
tannhelsetjenesten. 

1.7 Arbeide for økt satsing på og finansiering av odontologisk forskning av høy internasjonal 
kvalitet. 

3) Hilde Nordgarden fremmet følgende endringsforslag:  
(nytt pkt.) 
 

Kartlegge hvordan NTF kan ivareta arbeidsbetingelser til tannlegespesialister som arbeider i 

Den offentlige tannhelsetjenesten. 

4) Ellen Cathrine Mork-Knutsen fremmet følgende endringsforslag: 
(nytt pkt.) 
 

2.14 NTF må være aktpågivende i den generelle utviklingen av e-helse. 
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5) Hilde Nordgarden fremmet følgende endringsforslag:  
(endring) 

Slå sammen 1.4 + 1.9: Arbeide for bedre studiefinansieringsordninger for odontologistudenter 
ved norske læresteder, og arbeide for at grunn- og spesialistutdanning dimensjoneres slik at 
tannleger i størst mulig grad kan oppfylles av studiestedene i Norge 
 
Hovedstyret har i samarbeid med forslagstillerne endret arbeidsprogrammet i henhold til 
vedlegg 1 til protokollen.  

 
Vedtak: 
Arbeidsprogrammet for perioden 2022 – 2023 vedtas i henhold til vedlegg 1 til protokollen.  
 

 
Sak 7 Vedtekter og reglementer 
 
Sak 7.1 NTFs vedtekter 
 
Forslag til endringer. 
 
Camilla Steinum Hansen redegjorde for hovedstyrets forslag. 
 
Følgende hadde ordet: Kjetil Strøm, Ralf B. Husebø, Sigbjørn S. Løes, Atle Hagli, Ragnhild 
Henriksen Løken og Øystein Thomassen.  
 

1) Kjetil Strøm fremmet følgende endringsforslag: 
 
 NTFs vedtekter § 18-3, 3. avsnitt skal lyde: 
 
«Lokalforeningene skal også ha et privatpraktiserende styremedlem med spesielt ansvar for å 
ivareta næringsdrivende tannlegers interesser. Dette medlemmet velges på 
generalforsamlingen på samme måte som de øvrige styremedlemmene, eller det foretas et 
separat valg blant de allerede valgte styremedlemmene. Dersom lokalforeningen har et eget 
utvalg for privat sektor, kan styremedlemmet velges direkte av utvalget.» 
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 Det ble gjennomført votering over hvilket forslag som var mest ytterliggående og dermed 
måtte stemmes over først. Endringsforslaget fra Kjetil Strøm ble ansett som det minst 
ytterliggående. Dermed kunne representantskapet stemme over hovedstyrets forslag.   
 
 
 
 
 

2) Øystein Thomassen fremmet følgende endringsforslag: 
 
Ber Hovedstyret vurdere å inkorporere følgende mindre språklige endring vedrørende endring 
av tittel på "Regler for obligatorisk etterutdanning" i sitt forslag. For å få konsekvent 
begrepsbruk må også §48 endres: 
 
NTFs vedtekter § 48 første avsnitt skal lyde: 
«Hovedstyret kan, med 2/3 flertall, ekskludere et medlem som er fratatt sin autorisasjon eller 
lisens som tannlege, eller viser en oppførsel eller handlemåte som innebærer grove alvorlige 
eller gjentatte brudd på NTFs vedtekter, NTFs etiske regler, NTFs regler om for obligatorisk 
etterutdanning eller NTFs klagenemndsregler.» 
 
Hovedstyret har i samarbeid med forslagstiller inntatt i sitt forslag det foreslåtte.  

 
Hovedstyret foreslo følgende vedtak: 
 
NTFs vedtekter § 2 nr. (1) skal lyde: 

«Foreningens formål er å:  
 

(1) samle norske tannleger i Norge, for å ivareta tannlegestandens faglige, 

økonomiske og sosiale interesser og arbeide for dens autoritet og anseelse,»  

 

NTFs vedtekter § 18-3, 3. avsnitt skal lyde: 

«Lokalforeningene skal også ha et privatpraktiserende styremedlem med spesielt 

ansvar for å ivareta næringsdrivende tannlegers interesser. Dette medlemmet 

velges på av de privatpraktiserende medlemmene på generalforsamlingen enten på 

samme måte som de øvrige styremedlemmene, eller det foretas et separat valg 
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blant de allerede valgte styremedlemmene. Dersom lokalforeningen har et eget 

utvalg for privat sektor, kan styremedlemmet velges direkte av utvalget.» 

 

NTFs vedtekter § 20-1 skal lyde: 

«Studentmedlemmer i NTF er medlemmer av i NTF Student.  

 

NTF Students styre velges på generalforsamlingen, av og blant NTFs 

studentmedlemmer» 

 

NTFs vedtekter § 21-5 første avsnitt skal lyde: 

«Foreningene kan ikke gi representantene bundet mandat. En gruppe 

representanter fra foreningen kan heller ikke med flertallsvedtak binde den enkelte 

representant i dennes stemmegivning.» 

 

 

NTFs vedtekter § 28 skal lyde: 

«NTFs næringspolitiske forum arrangeres årlig for de næringsdrivende 
representantene fra styrene i NTFs lokalforeninger, jf. § 18-3 tredje avsnitt. 
Næringspolitisk forum skal drøfte aktuelle saker av betydning for næringsdrivende 
tannleger.» 

 

NTFs vedtekter § 40-2 skal lyde: 

«Alle som har norsk autorisasjon eller lisens som tannlege, kan opptas som 
ordinært medlem. For medlemmer som taper sin autorisasjon eller lisens, foretas en 
konkret vurdering av om forutsetningene for medlemskap fortsatt er til stede. 
Dersom forutsetningene for medlemskap ikke er til stede vil medlemmet 
automatisk bli utmeldt av NTF.» 

 

NTFs vedtekter § 40-3 skal lyde: 

«Odontologis Studenter som tar grunnutdanning i odontologi i inn- og utland kan 

opptas som studentmedlemmer. Det samme gjelder studenter ved 

kvalifikasjonsprogrammet for tannleger med utdanning utenfor EU/EØS-området. 

Ethvert studentmedlem inngår automatisk som medlem i av NTF Student.» 
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NTFs vedtekter § 46 første avsnitt skal lyde: 

«Ethvert medlem plikter å rette seg etter NTFs vedtekter, NTFs etiske regler, NTFs 

regler for om obligatorisk etterutdanning og NTFs klagenemndsregler. Ethvert 

medlem plikter på forlangende å svare på spørsmål som angår sitt forhold til 

foreningen.» 

NTFs vedtekter § 47 tredje avsnitt skal lyde: 

«Et ordinært medlem som på tross av gjentatte påminnelser ikke har gjennomført 

NTFs obligatoriske nettbaserte kurs i løpet av de første 6 månedene av 

medlemskapet, vil bli strøket som medlem. Øvrige ordinære medlemmer vil bli 

strøket som medlem dersom de ikke gjennomfører de obligatoriske kursene i den 

enkelte toårs-periode. Medlemskapet kan gjenopptas etter søknad, når NTFs 

obligatoriske nettbaserte kurs er gjennomført.» 

NTFs vedtekter § 48 første avsnitt skal lyde: 

«Hovedstyret kan, med 2/3 flertall, ekskludere et medlem som er fratatt sin 
autorisasjon eller lisens som tannlege, eller viser en oppførsel eller handlemåte som 
innebærer grove alvorlige eller gjentatte brudd på NTFs vedtekter, NTFs etiske 
regler, NTFs regler for om obligatorisk etterutdanning eller NTFs 
klagenemndsregler.» 

 
II 
 

Endringene i reglementet trer i kraft fra 1. januar 2022. 
 

 
Vedtak:  
Hovedstyrets forslag ble vedtatt med 59 stemmer for, 10 stemmer mot, 1 delegat avstod fra å 
avgi stemme og 5 delegater var fraværende under avstemmingen.  
 
 

7.2 Reglement for NTFs representantskap 
 

Forslag til endringer. 



 
 

 
 
 
 

 

17 

 
 
 
 

 

Camilla Steinum Hansen redegjorde for hovedstyrets forslag. 
 
Følgende hadde ordet: Ingen delegater tok ordet. 
 

Hovedstyret foreslo følgende vedtak: 
 

I 
 
Reglement for NTFs representantskap pkt. 3.2 skal lyde: 
 

«Beslutningsdyktighet  
Representantskapet er beslutningsdyktig når minst halvparten av de 
stemmeberettigede medlemmene deltakerne er tilstede.» 

 
Reglement for NTFs representantskap pkt. 3.3 skal lyde: 
 

«Fravær under møtet eller sent oppmøte  
Under møtet må ingen av representantskapets medlemmer deltakere forlate 
møtelokalet for lengre tid, uten å melde fra til ordfører. Det må også meldes fra ved 
tilbakekomst. Representanter som møter etter navneoppropet, melder seg til 
ordfører før de tar sete.» 

 
Reglement for NTFs representantskap pkt. 5.2 skal lyde: 
 

«Krav til talerne  
Talerne må henvende seg til ordføreren. Talerne skal holde seg nøye til den sak eller 
den del av saken ordskiftet gjelder. Ordfører skal se til at dette følges. Det må ikke 
sies noe som krenker forsamlingen, noen av medlemmene deltakerne eller andre.» 

 
Reglement for NTFs representantskap pkt. 8.8 skal lyde: 
 

«Forslag  
Forslaget skal undertegnes eller bekreftes elektronisk av forslagsstiller». 

 
Reglement for NTFs representantskap pkt. 9.1 skal lyde: 
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«Oppnevning av tellekorps  
Dersom møtet avholdes fysisk, skal det velges et tellekorps Vved møtets åpning 
velges et tellekorps.  
 

Reglement for NTFs representantskap pkt. 9.4 skal lyde: 
 

«Stemmeplikt  
Representantskapets medlemmer stemmeberettigede deltakere plikter å avgi 
stemme.» 
 

II 
 

Endringene i reglementet trer i kraft fra 1. januar 2022. 
 
 

 
 
Vedtak: 
Hovedstyrets forslag ble vedtatt med 71 stemmer for, 1 stemme mot, 1 delegat avstod fra å 
avgi stemme og 5 delegater var fraværende under avstemmingen.  
 

7.3 Reglement for NTFs sentrale næringsutvalg og næringspolitiske forum 
 

1) Silje Bach fremmet følgende endringsforslag: 
 

"Fra hver lokalforening inviteres det styremedlem som er særskilt valgt for å ivareta 
næringsdrivende tannlegers interesser i styret, jf. NTFs vedtekter §18-3 tredje avsnitt. 
Lokalforeningens leder kan ikke inneha dette vervet og kan derfor ikke representere 
lokalforeningen på forumet. Det innkalles én representant fra hver lokalforening, som Disse 
representantene har stemmerett på vegne av de privatpraktiserende medlemmene i sin 
lokalforening. Valgkomiteens leder innkalles hvert år.» 

 
Følgende hadde ordet: Silje Bach og Morten Rolstad 
 
Morten Rolstad redegjorde for at forslaget fra Bach krever en vedtektsendring som må utredes. 
Representantskapet ble gjort oppmerksom på at man har sett, nå under forhandlingene, at 
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dette er en endring som etter reglementet skal utføres av NTF sentrale næringsutvalg (SNU) og 
deretter godkjennes av hovedstyret.  
 
På bakgrunn av det nevnte trakk hovedstyret sitt forslag.   
          
 
Hovedstyret foreslo følgende vedtak: 
 

I 

 

Reglement for NTFs sentrale næringsutvalg og næringspolitiske forum pkt. 2.2 skal lyde: 
 

«Fra hver lokalforening inviteres det styremedlem som er særskilt valgt for å 
ivareta næringsdrivende tannlegers interesser i styret, jf. NTFs vedtekter § 18-3 
tredje avsnitt. Lokalforeningens leder kan ikke inneha dette vervet og kan derfor 
ikke representere lokalforeningen på forumet. Det innkalles én representant fra 
hver lokalforening, som Disse representantene har stemmerett på vegne av de 
privatpraktiserende medlemmene i sin lokalforening. Valgkomiteens leder innkalles 
hvert år.» 

 
II 
 

Endringene i reglementet trer i kraft fra 1. januar 2022. 
 

 

 

 
 

 
Sak 8 Styre- og utvalgshonorarer for sentrale tillitsvalgte 
 

Forslag til ny ordning. 
 

Camilla Hansens Steinum innledet og orienterte om arbeidet, begrunnelsen og behovet for 
hovedstyrets forslag til ny ordning. 
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Heming Olsen-Bergem orienterte om at dette er hovedstyret samlet om, prinsippene i den 
foreslåtte modellen er gode og kan videreutvikles over tid. 
 
Følgende hadde ordet: Tor Arild Tobiassen og Aslak Kringlegarden.  
 

1) Torbjørn Haukland fremmet følgende endringsforslag:  
 
Sak 8, side 37. Siste avsnitt. «for å sikre rekruttering av tillitsvalgte ikke ekskluderer de som bor i 
distriktene med lang reisevei til for eksempel Oslo, vil det være mulig å få innvilger 
kompensasjon for fravær fra arbeide ifm. reise til og fra møter. Dette må avtales i hvert enkelt 
tilfelle. «foreslås endret til: reisevei som fører til ekstra fravær, skal det i innvilges 
kompensasjon. Kompensasjonen må avtales i hvert enkelt tilfelle.  
 
Hovedstyret diskuterte med forslagsstiller og ble enige om å endre sitt forslag noe. Haukland 
var enig i endringen som innebærer at dersom det blir fravær som følge av lang reisevei så skal 
det som hovedregel innvilges kompensasjon. 
 
Hovedstyret foreslo følgende vedtak: 
 
Representantskapet godkjenner ny modell for styre- og utvalgshonorar etter korrigert 
tekst for sentrale tillitsvalgte i NTF.  

 
Vedtak:  
Hovedstyrets forslag ble vedtatt med 71 stemmer for og 2 stemmer mot.  
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Sak 9 Etiske regler 
 

Forslag til endringer 
 
Ellen Holmemo innledet og orienterte om forslag til endringer i NTFs etiske regler.  
 
Følgende hadde ordet: Stein Tessem, Ralf Husebø, Eivind Aakenes, Hallgeir Ulsaker, Anja 
Michaelis, Niklas Angelus, Anders Skodje, Linn Henriksen og Ann Kristin Hjørundal.  
 

1) Stein Tessem fremmet følgende endringsforslag:  
 

En tannlege må ikke utnytte en pasient hverken seksuelt eller økonomisk, òg heller ikke på 
annen måte drive utilbørlig påvirkning overfor pasient.  
 

Hovedstyret foreslo følgende vedtak: 
 

I 
 

Ny § 10 skal lyde: 
 

«§ 10 Utnytting av pasienten 
En tannlege må ikke utnytte en pasient verken seksuelt, økonomisk, livssynsbasert 
eller på annen måte. Pasientens samtykke fritar ikke tannlegen for ansvar.» 

 
Ny § 11 skal lyde: 
 

«§ 11 Sosiale medier 
En tannlege bør ikke være tilknyttet pasienten i sosiale medier. Bestemmelsen er 
ikke ment å regulere slik kontakt der tannlege og pasient har en annen form for 
relasjon» 

 
Nye bestemmelser medfører ny nummerering av bestemmelsene i de etiske reglene slik at 
nåværende §§ 11-23 gis ny nummerering som §§ 12-25. 
 

II 
 

Endringene trer i kraft umiddelbart. 
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Det ble avholdt avstemning over Stein Tessems forslag med følgende resultat: Forslaget falt 
med 46 stemmer mot og 25 stemmer for. 
 
 
Vedtak:  
Hovedstyrets forslag til ny § 10: 
Hovedstyrets forslag ble vedtatt med 68 stemmer for og 4 stemmer mot. 
 
Hovedstyrets forslag til ny § 11: 
Hovedstyrets forslag ble vedtatt med 62 stemmer for og 9 stemmer mot.   
 
 
 

Sak 10 Regler om obligatorisk etterutdanning 
 
Forslag til endringer 
 
Camilla Hansen Steinum innledet og orienterte om forslag til endringer i NTFs regler om 
obligatorisk etterutdanning.  
 

Følgende hadde ordet: Aslak Kringlegarden.  
 
Hovedstyret foreslo følgende vedtak: 
 

I  
 

NTFs regler om obligatorisk etterutdanning lyder som følger:  
 
Livslang læring er helt avgjørende for å opprettholde en høy etisk og faglig standard som 

tannlege. Med obligatorisk etterutdanning ønsker NTF å sette en minimumsstandard for 

faglig oppdatering innen myndighetskrav, etikk og fag. Foreningens obligatoriske 

etterutdanning er et minimumskrav. NTF anbefaler at medlemmene deltar i ytterligere 

etterutdanning som er tilpasset den enkeltes behov. 
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1. Etterutdanningskravet 

NTFs medlemmer har plikt til å rette seg etter NTFs regler om obligatorisk 

etterutdanning, jf. NTFs vedtekter § 46. 

Ordinære medlemmer av Den norske tannlegeforening (NTF) skal som et minimum 

gjennomføre 40 timer etterutdanning i løpet av en toårsperiode. Det angis faste 

toårsperioder. Første periode går fra 1. januar 2021 til 31. desember 2022. 

Etterutdanningen bør gjennomføres fortløpende over toårsperioden, med et 

anbefalt timetall på 20 per år. 

Et utvalg av NTFs nettbaserte kurs er obligatoriske i henhold til vedtak fattet av 
NTFs hovedstyre, og skal gjennomføres i løpet av perioden.  Disse kursene inngår i 
timekravet, men må gjennomføres uavhengig av antall timer registrert. 
 
Ethvert nytt medlem av NTF har plikt til å gjennomføre NTFs obligatoriske nettbaserte kurs 
i løpet av de første 6 månedene av medlemskapet, jf. NTFs vedtekter § 47. 

 

2. Etterutdanningsaktivitet som gir etterutdanningstimer 

a) Etterutdanningsaktivitet som tilbys av følgende aktører: 

• NTF sentralt 

• NTFs lokalforeninger 

• NTFs spesialistforeninger 

• De odontologiske lærestedene 

• Den offentlige tannhelsetjenesten  

• De regionale odontologiske kompetansesentrene 

b) Etterutdanningsaktivitet som tilbys av andre ikke-kommersielle aktører, og som 

er forhåndsgodkjent av NTF sentralt.  

c) Utvalgte kurs og kongresser i utlandet som er forhåndsgodkjent av NTF 

sentralt.  

d) Undervisning knyttet til etterutdanningsaktivitet som nevnt i pkt. 2a) 

e) Spesialistutdanning (20 timer per år) 

f) PhD-kandidater (20 timer per år) 
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g) Vitenskapelig ansatte i minst 50 % stilling (20 timer per år) 

3. Registrering av etterutdanningstimer 

Etterutdanningsaktivitet som gir etterutdanningstimer, registreres i foreningens 

etterutdanningssystem med det antall timer som er fastsatt av NTF. Som 

hovedregel teller etterutdanningsaktivitet time for time, med mindre annet er 

besluttet av NTFs hovedstyre.  

 

4. Reduksjon av timekravet 

4.1 For medlemmer som opptas i løpet av perioden, reduseres etterutdanningskravet 

forholdsmessig. 

4.2 Kravet til etterutdanningstimer gjelder ikke for årskandidater før året etter avlagt 

eksamen, med unntak av de obligatoriske nettbaserte kursene som må 

gjennomføres innen de første 6 månedene av ordinært medlemskap, jf. NTFs 

vedtekter § 47. 

4.3 Ved dokumentert avbrudd i yrkesaktivitet på grunn av sykdom, foreldrepermisjon 

o.l. på minimum 6 måneder, kan etterutdanningskravet reduseres forholdsmessig 

etter skriftlig søknad til NTFs sekretariat.  

Arbeid i redusert stilling gir ikke reduksjon av timekravet. 

 

5. Overføring av timer 

For et medlem som opparbeider seg over 40 timer i perioden, overføres inntil 10 

timer av overskytende timer til neste periode. 

 

 

6. Dokumentasjon av medlemmets etterutdanningsstatus 

6.1 Medlemmene vil finne informasjon om gjennomført etterutdanning, og sin 

etterutdanningsstatus på Min side på www.tannlegeforeningen.no. 

6.2  Medlem som oppfyller etterutdanningskravet på 40 timer ved utløpet av en 2-års 

periode, vil få tilbud om å bli oppført på en liste som kan publiseres av NTF. Dette 

krever et skriftlig samtykke fra medlemmet. Medlemmet kan selv ta ut en 
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bekreftelse på gjennomført etterutdanning i perioden fra Min Side på NTFs 

nettsted. 

 

7. Sanksjoner 

7.1 Et medlem som ikke har oppfylt kravet om 40 timer etterutdanning i løpet av 2-års 

perioden, kan ilegges sanksjoner etter bestemmelsene i dette punktet.  

7.2 Medlemmet skal på oppfordring fra NTF gi en redegjørelse for hvorfor 

etterutdanningskravet ikke er oppfylt. 

7.3 Medlem som oppfyller vilkåret for redusert antall etterutdanningstimer, jf. pkt. 4, 

eller har en annen tungtveiende grunn til manglende oppfyllelse av kravet, kan 

etter en konkret vurdering av NTFs sekretariat gis dispensasjon fra NTFs regler om 

etterutdanning. 

7.4 Hvis det ikke foreligger grunnlag for dispensasjon, kan følgende reaksjoner ilegges: 

a) Medlemmet kan gis pålegg om å oppfylle etterutdanningstimene innenfor en 

nærmere fastsatt periode. 

b) Nyinnmeldte medlemmer som på tross av gjentatte påminnelser ikke har 
gjennomført NTFs obligatoriske nettbaserte kurs i løpet av de første 6 
månedene av medlemskapet, vil bli strøket som medlem, jf. NTFs vedtekter § 
47. Øvrige ordinære medlemmer vil bli strøket som medlem dersom de ikke 
gjennomfører de obligatoriske kursene i den enkelte to-års periode.  
 
Medlemskapet kan gjenopptas etter søknad. 
 

c) Ved alvorlige eller gjentatte brudd på NTFs regler om obligatorisk 

etterutdanning kan hovedstyret med 2/3 flertall ekskludere et medlem, jf. 

vedtektene § 48.  

 

 

8.  Endring av reglene 

Vedtak om endringer i NTFs regler om etterutdanning krever 2/3 flertall i NTFs 

representantskap. 

 
II 
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Endringene trer i kraft fra 1. januar 2022. 
 

 
Vedtak:  
Hovedstyrets forslag ble vedtatt med 68 stemmer for, 4 stemmer mot og 1 blank stemme.  
 

 
Sak 11 Valg 
 
Leder av valgkomiteen Torbjørn Fauske innledet og orienterte om komiteens arbeid i perioden, 
og valgkomiteens innstilling til de forskjellige utvalg. 
 
Sak 11.1 Hovedstyre 
 
Følgende hadde ordet: Kjetil Strøm, Andreas Iversen og Ragnhild Henriksen Løken.  
 

Valgkomiteens innstilling: 
 
President 
Heming Olsen-Bergem, Oslo TF 
 
Visepresident 
Ralf B. Husebø, Rogaland TF 
 
Hovedstyremedlemmer 
Ingvild Nyquist Borgeraas, Vestfold TF 
Linn Katariina Henriksen, Troms TF 
Ellen Holmemo, Bergen TF 
Line Christiansen Holtan, Vest-Agder TF 
Ellen Cathrine Mork-Knutsen, Østfold TF 
 
Varamedlemmer 
1. vara Kristoffer Øvstetun, Bergen TF 

2. vara Torbjørn Haukland, Finnmark TF 
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Som president ble valgt:  
Heming Olsen-Bergem, Oslo TF ble valgt med 73 stemmer. 
 
Som visepresident ble valgt: 
Ralf Husebø, Rogaland TF ble valgt med 69 stemmer og 4 blanke. 
 
Som hovedstyremedlemmer ble valgt: 
Ingvild Nyquist Borgeraas, Vestfold TF 
Linn Katariina Henriksen, Troms TF 
Ellen Holmemo, Bergen TF 
Line Christiansen Holtan, Vest-Agder TF 
Ellen Cathrine Mork-Knutsen, Østfold TF  
 
Som vara for visepresidenten ble valgt: 
Linn Katariina Henriksen, Troms TF med 37 stemmer. 
 
Som 1. varamedlem ble valgt: 
Kristoffer Øvstetun, Bergen TF 
 
Som 2. varamedlem ble valgt: 
Torbjørn Haukland, Finnmark TF 

 
Sak 11.2 Representantskapets ordfører og varaordfører 
 
Valgkomiteens innstilling: 
Ordfører:  Ranveig Roberg, Vestfold TF 
Varaordfører: Gunnar Amundsen, Haugaland TF 
 
Følgende hadde ordet: Ingen delegater tok ordet.  
 
Valget gav følgende resultat: 
Ordfører:  Ranveig Roberg, Vestfold TF    
Varaordfører: Gunnar Amundsen, Haugaland TF  
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Sak 11.3 NTFs fag- og etterutdanningsutvalg 
 
Følgende hadde ordet: Ingen delegater tok ordet.  
 
Valgkomiteens innstilling: 
 
Leder 
Elisabet Jonsson, Nordland TF 
 
Nestleder 
Sverre Aukland, Aust-Agder TF 
 
Medlemmer 
Kristin M. Kolltveit, Buskerud TF 
Arne-Olav Lund, Bergen TF 
Jie Yuan Wu, Vestfold TF 
 
Valget gav følgende resultat: 
Leder:  Elisabet Jonsson, Nordland TF  
Nestleder: Sverre Aukland, Aust-Agder TF 
Medlem: Kristin M Kolltveit, Buskerud TF 
Medlem: Arne-Olav Lund, Bergen TF 
Medlem: Jie Yuan Wu, Vestfold TF  

 
Sak 11.4 NTFs etikkråd 
 
Følgende hadde ordet: Ingen delegater tok ordet.  
 

Valgkomiteens innstilling: 
 
Leder 
Line B. Pedersen, Nordland TF 
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Nestleder 
Mariann S. Hauge, Vest-Agder TF 
 
Medlemmer 
Anja Michaelis, Nordmøre og Romsdal TF 
Karen Knudsen Reinholtsen, Bergen TF 
Leif-Henrik Borge Olsen, Sør-Trøndelag TF 
 
Valget gav følgende resultat: 
Leder:   Line B Pedersen, Nordland TF  
Nestleder: Marianne S Hauge, Vest-Agder TF 
Medlem: Anja Michaelis, Nordmøre og Romsdal TF 
Medlem: Karen Knudsen Reinholtsen, Bergen TF 
Medlem: Leif-Henrik Borge Olsen, Sør-Trøndelag TF 

 

Sak 11.5 NTFs kontrollkomité 

Følgende hadde ordet: Ingen delegater tok ordet.  
 
Valgkomiteens innstilling: 
 
Leder 
Benedicte H. Jørgensen, Oslo TF 
 
Nestleder 
Jørn André Jørgensen, Vestfold TF 
 
 
Medlemmer 
Niklas Angelus, Nord-Trøndelag TF 
Sigrid Bruuse Lunding, Nordland TF 
Bernt Vidar Vagle, Rogaland TF 
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Valget gav følgende resultat: 
Leder:     Benedicte H Jørgensen, Oslo TF  
Nestleder:  Jørn Andre Jørgensen, Vestfold TF 
Medlem:  Niklas Angelus Nord-Trøndelag TF 
Medlem:  Sigrid Bruuse Lunding, Nordland TF 
Medlem:  Bernt Vidar Vagle, Rogaland TF 
 

Sak 11.6 NTFs redaksjonskomité 
 
Følgende hadde ordet: Ingen delegater tok ordet.  
 
Valgkomiteens innstilling: 
 
Leder 
Malin Jonsson, Bergen TF 
 
Nestleder 
Anne Rønneberg, Oslo TF 
Medlemmer 
Anders Godberg, Østfold TF 
Kristin S. Klock, Bergen TF 
Odd Bjørn Lutnæs, Sør-Trøndelag TF 
 
Valget gav følgende resultat: 
Leder:   Malin Jonsson, Bergen TF 
Nestleder: Anne Rønneberg, Oslo TF 
Medlem: Anders Godberg, Østfold TF 
Medlem: Kristin S Klock, Bergen TF 
Medlem: Odd Bjørn Lutnæs, Sør-Trøndelag TF 
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Sak 11.7 NTFs valgkomité 
 
Følgende hadde ordet: Ingen delegater tok ordet.  
 
Forslag på kandidater som er innkommet til representantskapets ordfører: 
Arnt Einar Andersen, Sør-Trøndelag TF 
Atle Hagli, Rogaland TF 
Marianne Horgen, Oslo TF 
Mette Helen K. Johansen, Nordland TF 
Per Fredrik Valle, Telemark TF 
 
Valget ga følgende resultat: 
Arnt Einar Andersen, Sør-Trøndelag TF 
Atle Hagli, Rogaland TF 
Marianne Horgen, Oslo TF 
Mette Helen K. Johansen, Nordland TF 
Per Fredrik Valle, Telemark TF 
 
Sak 11.7.2 NTFs valgkomité - leder 
Valget ga følgende resultat: 
Arnt Einar Andersen, Sør-Trøndelag TF 

 
Sak 11.8 NTFs sentrale ankenemnd for klagesaker 
 
Følgende hadde ordet: Ingen delegater tok ordet. 
 
Valgkomiteens innstilling: 
 
Medlemmer 
Anne Marte Frestad Andersen, Østfold TF 
Magne Granmar, Telemark TF 
 
Vara 
Stig Heistein, Oslo TF 
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Valget gav følgende resultat: 
Medlemmer: Anne Marte Frestad Andersen, Østfold TF 

             Magne Granmar, Telemark TF 
Vara:  Stig Heistein, Oslo TF 

 
Sak 11.9 Sykehjelpsordningen for tannleger  
 
Følgende hadde ordet: Ingen delegater tok ordet. 

 
Valgkomiteens innstilling: 
 
Leder 
Aleidis Løken, Oslo TF 
 
Medlemmer 
Eva Marie Ross, Oslo TF 
Jon Tryggestad, Nordland TF 
 
Varamedlemmer 
Yun Therese Korstadhagen, Oslo TF 
Anne Kristine Solheim, Sør-Trøndelag TF 
Elsa Sundsvold, Troms TF 
 
Valget gav følgende resultat: 
Leder:    Aleidis Løken, Oslo TF 
Medlemmer:  Eva Marie Ross, Oslo TF 

                      Jon Tryggestad, Nordland TF 
Varamedlemmer: Yun Therese Korstadhagen, Oslo TF 
                                       Anne Kristine Solheim, Sør-Trøndelag TF 

                        Elsa sundsvold , Troms TF 
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Sak 11.10 Revisor 
 
Hovedstyret foreslo følgende vedtak: 
 
PKF ReVisjon AS velges som NTFs revisor for 2022 og 2023. 
 
Vedtak:  
PKF ReVisjon AS velges som NTFs revisor for 2022 og 2023. 
 

12 Budsjett  
 
Heming Olsen-Bergem orienterte om NTFs budsjett for 2022 og 2023 og innledete til diskusjon. 

Følgende hadde ordet: Ingen delegater tok ordet. 
 

Vedtak:  
Representantskapet tar NTFs budsjett for 2022 og 2023 til etterretning. 
 
13  Policydokumenter 
 
Camilla Hansen Steinum orienterte om arbeidet med policydokumentene og innledet til 
diskusjon. 

 
13.1 Fremtidens tannhelsetjeneste 
 
Følgende hadde ordet: Sigbjørn Løes, Ragnhild Henriksen Løken, Niklas Angelus, Aslak 
Kringlegarden, Camilla Hansen Steinum, Anders Skodje, Signar Fiskå, Heming Olsen-Bergem, 
Ralf Husebø, Hilde Nordgarden, Atle Hagli, Bård Anders Hagen, Ingvild Brusevold, Stein Tessem 
og Terje Fredriksen.  
 

1) Sigbjørn S. Løes fremmet følgende endringsforslag: 
 
Oral sykdom rammer store deler av befolkningen og er ofte assosiert med andre store 
sykdomsgrupper som kreft, hjerte- og karsykdommer, kroniske lungesykdommer og diabetes. 
Disse sykdommene er blant de største utfordringene for befolkningens helse i dag, og de følger 
tydelige sosiale mønstre. Sykdommene kan i betydelig grad forebygges gjennom tiltak rettet 
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mot felles underliggende risikofaktorer, som tobakk, alkohol, usunt kosthold og fysisk 
inaktivitet. Gjennom å kontrollere de felles risikofaktorene kan utviklingen og forløpet av flere 
sykdommer påvirkes samtidig. 
 
 Orale sykdommer må inkluderes i alle strategier og planer på nasjonalt nivå, og 
tannhelsetjenesten må ta en sentral plass i folkehelsearbeidet gjennom økt samhandling med 
den øvrige helsetjenesten.  
 
Hovedstyret har i samarbeid med forslagstiller endret policydokumentet i henhold til vedlegg 2 
til protokollen.  
 
Vedtak:                                                                                                                                                         
Det fremlagte policydokument er vedtatt med 68 stemmer for og 1 stemme mot med de 
endringer, etter debatten, som Camilla Hansen Steinum redegjorde for og som fremkommer av 
vedlegg 2 til protokollen.   

 
13.2 Nødvendig helsehjelp og kosmetisk behandling 
 
Følgende hadde ordet: 
Martin Christopher Hoftvedt, Kari-Mette Andersen og Heming Olsen-Bergem.  
 

2) Kari-Mette Andersen fremmet følgende endringsforslag: 
 
Til side 1 i dokumentet;  
Dersom tannleger utfører behandlingsprosedyrer i ansikt og munnhule, skal dette alltid skje på 
medisinsk/odontologisk grunnlag og være vitenskapelig basert. Oral sykdom rammer store deler 
av befolkningen og er ofte assosiert med andre store 
 

Hovedstyret har i samarbeid med forslagstiller endret policydokumentet i henhold til vedlegg 3 
til protokollen.  
 

Vedtak:                                                                                                                                                         
Det fremlagte policydokument er vedtatt med 68 stemmer for og 1 stemme mot med de 
endringer, etter debatten, som Camilla Hansen Steinum redegjorde for og som fremkommer av 
vedlegg 3 til protokollen.   
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14 Eventuelt 
 
Kjetil Strøm tok opp problematikken ved at tannleger ikke har fått tilbud om oppfriskningsdose 
av covid-vaksine, og at tannleger i noen kommuner ikke blir regnet som helsepersonell på lik 
linje med leger, sykepleiere og annet helsepersonell.  
 
Stein Tessem tok opp en bekymring knyttet til reklamemateriell fra for eksempel 
Budapestklinikken, og oppfordrer til at NTF skal arbeide for at forbrukerrådet følger opp disse 
sakene. Han sender dette som et oversendelsesforslag. 
 
 Aslak Kringlegarden tok opp at det var ønskelig at lokalforeningen ikke skal stå for innkreving 
av lokalforeningskontingent. Han sender dette som et oversendelsesforslag. 
 
Ragnhild Løken oppfordret til at man skal bruke tiden på representantskapet effektivt og 
oppfordret til at det vurderes å arrangere representantskapet sjeldnere, for eksempel hvert 
tredje eller fjerde år. Hun sender dette som et oversendelsesforslag.   
 
Det ble vist til kostnadsspørsmålet, og at det kanskje ikke er nødvendig med representantskap 
så hyppig.  
 
Arbeidsprogrammet som behandles på representantskapet kan med fordel vare eller gjelde for 
en lengre periode enn 2 år mente representanten.  
 
Niklas Angelus foreslo at NTF og lokalforeningene kan dele på kostnaden dersom 
lokalforeningene ønsker å stille med observatør i representantskapsmøtet. Han sender dette 
som et oversendelsesforslag. 
 
Stein Tessem ønsket en vurdering fra hovedstyret på hvor stor den egentlige arbeidsbyrden 
knyttet til verv i foreningen er. Han poengterte at det er viktig at ikke yngre medlemmer blir 
skremt fra å være tillitsvalgt. Camilla Hansen Steinum redegjorde for dette og fortalte at dette 
har blitt vurdert under utarbeidelsen av ny modell for honorering av tillitsvalgte.  
 
Stein Tessem tok opp at NTF bør arbeide for en ny tannhelsetjenestelov tilpasset dagens 
organisering av helse- og omsorgstjenestene. Han sender dette som et oversendelsesforslag.  
 
Camilla Hansen Steinum orienterte deretter om e-helse etter forespørsel fra en representant. 
Det skjer det mye på e-helsefeltet og NTF forsøker å være på i disse prosessene. Dessverre 
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mangler tannlegene fortsatt tjenester i helsenettet, men helsenettet er myndighetenes valgte 
plattform for elektronisk kommunikasjon i helsetjenesten, og det er en sikker plattform. NTF 
presser kontinuerlig på for at tannlegene skal få tilgang til flere tjenester som e-resept og 
meldingsutveksling mm. Det har vært utfordrende at vi har en dominerende journalleverandør 
og at denne leverandøren ikke har vært godkjent for e-resept, men det ser ut til at dette nå 
snart vil komme på plass.  
 
Vi har god dialog med Norsk helsenett, og vi opplever at de forstår våre utfordringer. NTF har 
også vært i dialog med nye journalleverandører som vurderer å etablere seg på det norske 
markedet.  
 
Andreas Iversen avsluttet møtet med en hilsen til representantskapet.  
 
President Camilla Hansen Steinum takket til slutt delegatene for et godt møte.  
 
Ordfører Ranveig Roberg hevet møtet, takket delegatene og ønsket vel hjem.   
 
Dokumentet er elektronisk signert. 
 
Ranveig Roberg(s)      Gunnar Amundsen(s) 
Ordfører       Varaordfører 
 
 
 
Camilla Hansen Steinum(s)     Morten H. Rolstad(s) 
President       Generalsekretær 
 
 
 
Sindre Hauge Larsen(s)     Ragnhild Henriksen Løken(s)  
Bergen TF       Hedmark TF 
 
 
 
Dag Kielland Nilsen(s)     John Frammer(s) 
Protokollfører       Protokollfører 
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Vedlegg 1  
 

Arbeidsprogram 2022-2023 
 

Arbeidsprogrammet er NTFs viktigste styringsverktøy. Med arbeidsprogrammet fastsetter 

representantskapet foreningens overordnede strategiske målsettinger og prioriteringer for kommende 

periode.  

Visjon  

Dyktige og tilfredse medlemmer med fornøyde pasienter i en befolkning med god oral helse.  

Virksomhetsidé  

NTF skal arbeide for medlemmenes faglige og økonomiske interesser og for gode kollegiale forhold. 

Foreningen skal bidra til at odontologisk utdanning og forskning av høy kvalitet skal være grunnlaget for 

tannlegenes faglige kompetanse og legge til rette for at denne kompetansen opprettholdes. NTF skal 

dessuten medvirke til at hele befolkningen får dra nytte av en god tannhelsetjeneste. 

 

1 MEDLEMMENE 

MÅL: Dyktige og tilfredse medlemmer som opplever at deres interesser er godt ivaretatt. 

Kompetanse 

Tannleger med høy etisk og faglig standard er av avgjørende betydning for tjenestekvaliteten og 

pasientsikkerheten. Som helsetjenestens eksperter på orale helsetilstander, skal allmennpraktiserende 

tannleger forebygge, diagnostisere og behandle et bredt spekter av orale sykdommer i tett samarbeid 

med tannlegespesialister og øvrige helseprofesjoner, for å gi et godt og likeverdig tannhelsetilbud til 

hele befolkningen.  

Odontologisk forskning av høy kvalitet er grunnleggende for å kunne utvikle tannlegeutdanningen og 

sikre kvaliteten på tannhelsetilbudet til befolkningen. Det er derfor viktig at all odontologisk 

undervisning og forskning blir meritterende innenfor akademia og i tannhelsetjenesten. 

NTF har som mål å være tannlegenes ledende leverandør av etterutdanning gjennom hele 

yrkeskarrieren. Livslang læring er nødvendig for å kunne vedlikeholde og videreutvikle den faglige 
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kompetansen. NTF har derfor innført obligatorisk etterutdanning som skal bidra til kompetanseheving 

og vise at medlemmene har et bevisst forhold til yrkesutøvelsens viktige samfunnsansvar.  

NTF skal 

1.1 Revidere de etiske reglene med utgangspunkt i medisinsk etikk som fag. 
1.2 Bevisstgjøre medlemmene på etiske problemstillinger og på etterlevelse av de etiske reglene. 
1.3 Arbeide for høy kvalitet i grunnutdanningen slik at allmennpraktiserende tannleger har 

kompetanse innenfor hele det odontologiske fagspekteret. 
1.4 Arbeide for bedre studiefinansieringsordninger for odontologistudenter i Norge. 
1.5 Arbeide for spesialistutdanning av høy kvalitet forankret ved de odontologiske lærestedene. 
1.6 Arbeide for gode og trygge rammevilkår for tannleger i spesialistutdanning. 
1.7 Arbeide for økt satsing på og finansiering av odontologisk forskning av høy internasjonal kvalitet, 

særskilt klinisk relevant forskning. 
1.8 Videreutvikle NTFs obligatoriske etterutdanning i henhold til foreningens etterutdanningsstrategi, 

og synliggjøre at ordningen er et kvalitetsstempel for medlemmene.  
1.9 Arbeide for at odontologisk grunn- og spesialistutdanning dimensjoneres slik at behovet for 

tannleger i størst mulig grad kan oppfylles av studiestedene i Norge. 
1.10 Arbeide for at det skal stilles krav om at alt tannhelsepersonell som arbeider i Norge skal ha 

nødvendige språkferdigheter, kunnskaper om nasjonale fag og om norsk regelverk slik at 
pasientsikkerheten ivaretas. 

 

Nærings- og tariffpolitikk 

NTF har som mål å være tannlegenes kompetansesenter for arbeidslivsrelaterte og profesjonsrelaterte 

spørsmål. Gode og forutsigbare rammebetingelser har stor betydning for tannleger som driver 

næringsvirksomhet. NTF ønsker at tannlegevirksomheter i størst mulig grad skal eies av tannleger. 

Samarbeidsforhold mellom næringsdrivende tannleger bør baseres på gjensidig respekt og balanserte 

avtaler mellom partene. For ansatte tannleger er gode lønns- og arbeidsvilkår det sentrale 

innsatsområdet. NTF vil forankre sin nærings- og tariffpolitikk i foreningens og Akademikernes 

idegrunnlag og prinsipper. 

Tannlegeutdanningen er en omfattende og høyt spesialisert akademisk utdanning. Med sin kompetanse 

innenfor hele det odontologiske fagområdet er tannlegen den naturlige leder av tannhelseteamet. NTF 

mener at ledere i tannhelsetjenesten skal være tannleger. 
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NTF skal 

1.11 Tilby generell og individuell juridisk rådgivning innenfor de prioriterte rettsområdene.  
1.12 Bistå tillitsvalgte og øvrige medlemmer i arbeidskonflikter.  
1.13 Fremme NTFs arbeidslivspolitikk gjennom aktiv deltakelse i Akademikerne. 
1.14 Påvirke rammebetingelser av betydning for arbeids- og driftsforhold for selvstendig 

næringsdrivende tannleger. 
1.15 Legge til rette for at tannleger skal kunne eie og drive egen praksis.  
1.16 Videreutvikle og fremme bruken av balanserte samarbeidskontrakter utarbeidet av NTF. 
1.17 Kartlegge hvordan NTF kan ivareta arbeidsbetingelser til tannleger som arbeider i investor-eide 

kjeder.  
1.18 Kartlegge hvordan NTF kan ivareta arbeidsbetingelser til tannlegespesialister som arbeider i de 

ulike tariffområdene. 
1.19 Ivareta medlemmenes interesser i virksomheter der NTF har partsforhold eller er representert. 
1.20 Ivareta NTFs interesser i sentrale tariffavtaler og forhandlinger. 
1.21 Synliggjøre behovet for tannlegefaglig ledelse i tannhelsetjenesten, og bidra til å heve 

lederkompetansen blant tannleger. 
 

Støtteordninger og fordelsavtaler 
NTF har en viktig oppgave i å støtte medlemmene ved sykdom og sosiale kriser som påvirker utøvelsen 

av yrket. NTF har kollegahjelpere i alle lokalforeninger som kan støtte kolleger i vanskelige situasjoner 

som påvirker yrkeslivet. NTF har avtale med Villa Sana på Modum Bad og administrerer 

sykehjelpsordningen for tannleger. 

NTF vil samarbeide med andre medlemsforeninger i Akademikerne for å utnytte forhandlingsstyrken 

den samlede medlemsmassen gir for å oppnå gode fordelsavtaler på områder der dette er aktuelt 

medlemmene. 

NTF skal 

1.22 Medvirke til å verne om medlemmenes helse gjennom tilgang til nødvendige støtteordninger ved 
sykdom og andre utfordrende perioder i yrkeslivet.  

1.23 Gjennom aktivt eierskap påvirke utviklingen av Akademikerne Pluss i tråd med NTFs strategi. 
1.24 Formidle avtaler og tilbud fremforhandlet av NTF eller Akademikerne Pluss. 
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2 SAMFUNNET 

MÅL: Et godt og tilgjengelig tannhelsetilbud som bidrar til god oral helse i hele befolkningen.  

NTF skal være den sentrale premissleverandøren i tannhelsepolitiske spørsmål og bruke sin 

påvirkningskraft i arbeidet med politiske og tannhelsefaglige saker.  

NTF ønsker en tannhelsetjeneste som gir hele befolkningen et godt og likeverdig tilbud av tjenester av 

høy kvalitet, og som bidrar til utjevning av sosial ulikhet i tannhelse. God oral helse er viktig for den 

fysiske og psykiske helsen, og motsatt. Tilfredsstillende tilgang på tannhelsetjenester i hele landet er en 

vesentlig forutsetning for god oral helse i hele befolkningen. 

NTF vil videreutvikle den norske tannhelsemodellen, som består av et helhetlig tjenestetilbud levert av 

en offentlig tannhelsetjeneste i fylkeskommunal regi med hovedansvar for et oppsøkende og 

vederlagsfritt tilbud til definerte grupper, og en privat tannhelsetjeneste som tilbyr tjenester til den 

øvrige befolkningen, som i hovedsak dekker sine egne utgifter til tannhelsetjenester. Modellen har 

bidratt til at størstedelen av befolkningen har god tannhelse, men den har også et betydelig potensial 

for endring og forbedring.  

Det er behov for økt offentlig finansiering av tannhelsetjenesten. Økt offentlig finansiering er nødvendig 
for at alle skal få et nødvendig tannhelsetilbud, og midlene må målrettes for best å utjevne den sosiale 
ulikheten i tannhelse. Pasientgrupper med store behov for tannbehandling og de som ikke har 
økonomisk mulighet til å betale for nødvendig tannbehandling, må prioriteres først.  

Beslutninger om prioriteringer må baseres på god kunnskap om tjenesten. En helhetlig gjennomgang 

som inkluderer både tannhelsetjenesteloven, stønadsordningen og pågående prosjekter må foretas før 

fremtidens tannhelsetjeneste kan utformes. Endringer må være kunnskapsbaserte og bygge på 

samfunnets og befolkningens behov, samtidig som de sikrer høy kompetanse og gode rammebetingelser 

for dem som leverer tjenestene. 

Tannlegen har spesialkompetanse i å diagnostisere og behandle orale infeksjoner og smertetilstander 

fra munnhulen, og er den eneste helsearbeideren som et stort flertall av befolkningen har regelmessig 

kontakt med. Tannlegen bidrar med dette til å avlaste helsetjenesten og styrke helseberedskapen i 

Norge.  
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NTF skal 

2.1 Medvirke til å synliggjøre utfordringene med og konsekvensene av sosial ulikhet i oral helse. 
2.2 Arbeide for en tannhelsetjeneste som bidrar til å redusere den sosiale ulikheten og sikre tilgang til 

nødvendige tannhelsetjenester for hele befolkningen. 
2.3 Arbeide for tilstrekkelige midler til den offentlige tannhelsetjenesten, og for å utvide og styrke 

folketrygdens stønadsordning. 
2.4 Påvirke myndighetene til å iverksette en helhetlig gjennomgang av hele tannhelsetjenestens 

finansiering og organisering for å sikre et godt kunnskapsgrunnlag til å utforme fremtidens 
tannhelsetjeneste. 

2.5 Bidra til hensiktsmessig og målrettet bruk av offentlige midler gjennom bedre samhandling innad i 
tannhelsetjenesten.  

2.6 Bygge og ivareta gode relasjoner med politiske og administrative myndigheter for å kunne påvirke 
beslutningsprosessen i tannhelsepolitiske saker. 

2.7 Være en synlig og aktiv aktør i samfunnsdebatten i tannhelsespørsmål i tråd med foreningens 
kommunikasjonsstrategi. 

2.8 Arbeide for at utdanningen av tannleger og tannlegespesialister skal stå i forhold til befolkningens 
og samfunnets behov, med god geografisk spredning av kompetanse. 

2.9 Samarbeide med andre helseprofesjoner og interesseorganisasjoner for å belyse sammenhengen 
mellom orale sykdommer og generell helse, både psykisk og fysisk. 

2.10 Arbeide for å synliggjøre tannlegenes rolle i helseberedskapen i freds- og krisesituasjoner. 
2.11 Bidra til å opprettholde tannlegenes gode omdømme i befolkningen. 
2.12 Arbeide mot uønsket variasjon i tannhelsetjenesten og fremme god dialog mellom pasient og 

behandler blant annet gjennom å delta i kampanjen Gjør kloke valg. 
2.13 Bidra til å bevisstgjøre medlemmene om behovet for en mer miljøvennlig og bærekraftig 

tannhelsetjeneste, samt oppfordre medlemmene til å stille miljøkrav til leverandører. 
2.14 Fortløpende følge den generelle utviklingen på e-helseområdet, og bidra til at denne understøtter 

tannhelsetjenestens behov. 
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3 ORGANISASJONEN 

MÅL: Alle tannleger samlet i en forening som er organisert slik at den ivaretar deres 

interesser. 

NTF har som mål at alle yrkesaktive tannleger i Norge skal være medlem av foreningen. Høy 

organisasjonsoppslutning, tilhørighet og deltakelse bidrar til å styrke det sosiale samholdet mellom 

medlemmene, og dermed til at NTF er en samlet forening. Dette er avgjørende for å kunne oppnå den 

påvirkningskraften som er nødvendig for å ivareta medlemmenes og pasientenes interesser. NTF skal 

være en demokratisk og tilpasningsdyktig organisasjon som er i stand til å møte stadig nye utfordringer 

og endringer i samfunnet og tannhelsetjenesten. Foreningen må derfor søke å tilpasse sin organisering, 

struktur og arbeidsform i tråd med behovene i medlemsmassen og endringer i tannhelsetjenesten. 

NTF skal 

3.1 Videreutvikle den samlede porteføljen av aktiviteter og tjenester for å skape merverdi for 
medlemmene, de tillitsvalgte og foreningen. 

3.2 Iverksette tiltak for økt rekruttering av studentmedlemmer gjennom NTF Student. 
3.3 Aktivt rekruttere, motivere og skolere tillitsvalgte på alle nivå. 
3.4 Arbeide for ytterligere profesjonalisering av hele foreningen, ved systematisk å gjennomgå 

virksomhetsstyring og måloppnåelse, prosesser og arbeidsformer.  
3.5 Videreføre digitaliseringen av foreningens virksomhet for å oppnå en mer miljøvennlig og 

bærekraftig drift. 
3.6 Utrede og tilpasse NTFs struktur og organisasjon til fylkesinndelingen og til utviklingen i privat 

sektor for å sikre en hensiktsmessig organisering av foreningen.  
3.7 Legge til rette for hensiktsmessige og demokratiske beslutningsprosesser som sikrer involvering 

og eierskap for både lokale og sentrale organisasjonsledd. 
3.8 Sikre økonomisk handlingsrom gjennom forsvarlig forvaltning av kapital og verdier, ansvarlig drift 

og god kostnadskontroll.  
3.9 Videreutvikle Tidende som et vitenskapelig tidsskrift og medlemsblad i henhold til vedtatt strategi 

for tidsskriftets virksomhet. 
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Vedlegg 2  

 

Fremtidens tannhelsetjeneste 
 

God oral helse er viktig 

Tann- og munnsykdommer rammer mange, og om lag halve Norges befolkning har helsetap som følge 
av slike sykdommer. Folkehelseinstituttets sykdomsbyrdestudie presenterer data for de viktigste 
årsakene til helsetap i Norge.* I 2016 var tann- og munnsykdommer på åttende plass.  
2,7 millioner nordmenn hadde en tann- eller munnsykdom. Totalt medførte tann- og munnsykdommer 
et ikke-dødelig helsetap på 24 000 år i 2016. Når man legger til grunn verdien av kvalitetsjusterte leveår, 
utgjør helsetapet knyttet til tann- og munnsykdommer i størrelsesorden 35 milliarder kroner per år. 

Det er sosial ulikhet i oral helse og udekket behov for tannhelsetjenester er størst blant permitterte, 
arbeidsledige og personer med lav utdannelse og lav lønn.  

God oral helse er viktig for den psykiske og den fysiske helsen og motsatt. Oral helse må være en 

naturlig del av et helhetlig helsebegrep, og oral helse må prioriteres på lik linje med annen helse. 

Den norske tannhelsetjenesten  

I dag står den norske tannhelsetjenesten på to ben; en fylkeskommunal offentlig tannhelsetjeneste, 
med hovedansvar for et oppsøkende og vederlagsfritt tilbud til definerte grupper, og en privat 
tannhelsetjeneste som tilbyr tjenester til den øvrige befolkningen, som i hovedsak dekker sine egne 
utgifter. 

I fremtidens tannhelsetjeneste må vi utnytte ressursene og kompetansen på en god og effektiv måte og 
sikre trygge og gode rammebetingelser for virksomhetene i hele tjenesten og den enkelte tannlege. Det 
må legges til rette for enda bedre samarbeid mellom offentlig og privat sektor, for slik å sikre hele 
befolkningen et tilstrekkelig tannhelsetilbud.  

Vi trenger mer kunnskap om tannhelsetjenesten og om befolkningens behov.  NTF mener det er 
avgjørende med en helhetlig gjennomgang av tannhelsetjenesten. Gjennomgangen må inkludere de 
prioriterte gruppene i tannhelsetjenesteloven og folketrygdens stønadsordning, samt andre igangsatte 
prosjekter i tjenesten.  

Som resultat av en slik gjennomgang forventer NTF at det legges en helhetlig strategi med mål om økt 
offentlig finansiering av en tannhelsetjeneste som sikrer hele befolkningen et likeverdig tannhelsetilbud 
av høy kvalitet, og som bidrar til å utjevne de sosiale ulikhetene i oral helse.  

Økt offentlig finansiering er avgjørende for at hele befolkningen skal få et nødvendig tannhelsetilbud og 
må målrettes for best å utjevne den sosiale ulikheten i tannhelseoral helse. Pasientgrupper med store 
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behov for tannbehandling og de som ikke har økonomisk mulighet til å betale for nødvendig 
tannbehandling, må prioriteres først.  

 

* Rapport; Sykdomsbyrde i Norge 2016, Folkehelseinstituttet 

 
Folkehelse 

Tannhelsetjenesten må bidra i forebyggende og helsefremmende arbeid og dette arbeidet må være en 
viktig del av fremtidens tannhelsetilbud til befolkningen.  I dag har mange i Norge god tannhelseoral 
helse, men det er også sosial ulikhet i den orale helsen. 

Oral sykdom rammer store deler av befolkningen og er ofte assosiert med andre store sykdomsgrupper 
som kreft, hjerte- og karsykdommer, kroniske lungesykdommer og diabetes. Disse sykdommene er blant 
de største utfordringene for befolkningens helse i dag, og de følger tydelige sosiale mønstre. 
Sykdommene kan i betydelig grad forebygges gjennom tiltak rettet mot felles underliggende 
risikofaktorer, som tobakk, alkohol, usunt kosthold og fysisk inaktivitet. Gjennom å kontrollere de felles 
risikofaktorene kan utviklingen og forløpet av flere sykdommer påvirkes samtidig. 
 
Orale sykdommer må inkluderes i alle strategier og planer på nasjonalt nivå, og tannhelsetjenesten må 
ta en sentral plass i folkehelsearbeidet gjennom økt samhandling med den øvrige helsetjenesten. 
Oral sykdom regnes som en av de ikke-smittsomme sykdommene sammen med kreft, hjerte- og 
karsykdommer, kroniske lungesykdommer og diabetes. Disse sykdommene er blant de største 
utfordringene for befolkningens helse i dag, og de følger tydelige sosiale mønstre.  Sykdommene kan i 
betydelig grad forebygges gjennom tiltak rettet mot felles underliggende risikofaktorer, som tobakk, 
alkohol, usunt kosthold og fysisk inaktivitet. Gjennom å kontrollere de felles risikofaktorene kan 
utviklingen og forløpet av flere sykdommer påvirkes samtidig. 

Orale sykdommer må inkluderes i alle strategier og planer som gjelder ikke-smittsomme sykdommer på 
nasjonalt nivå, og tannhelsetjenesten må ta en sentral plass i folkehelsearbeidet gjennom økt 
samhandling med den øvrige helsetjenesten. 

Tobakk er fortsatt den viktigste enkeltårsaken til dårlig helse og for tidlig død hos nordmenn. NTF støtter 
regjeringens tobakksstrategi som har som visjon en framtid uten tobakk. For å oppnå dette må det 
legges bedre til rette både for snus- og røykeslutt og for å hindre at flere begynner. Tannlegene må 
inkludere informasjon om tobakkens negative påvirkning på oral helse i pasientkonsultasjoner og tilby 
hjelp til snus- og røykeslutt der dette er relevant. Dette arbeidet må dekkes av det offentlige. 

Sunt kosthold fremmer helse og forebygger kostholdrelaterte sykdommer. Reduksjon i sukkerinntak er 
viktig, særlig for barn og unge. NTF støtter innføringen av en helsebegrunnet avgiftspolitikk. 
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God oral helse, og med det muligheten til et godt og næringsrikt kosthold, er spesielt viktig for den 
økende andelen eldre i befolkningen. Mange mennesker lever også lenge med alvorlig sykdom og de 
medisinske utfordringer som følger av dette, noe som påvirker den orale helsen og motsatt. 

 

Kompetanse i tannhelsetjenesten 

Tannlegen er den eneste helsearbeideren som et stort flertall av befolkningen har regelmessig kontakt 
med, og tannleger med høy etisk og faglig standard er av avgjørende betydning for å sikre høy 
tjenestekvalitet og god pasientsikkerhet. 

Det må tilstrebes god geografisk spredning av både allmenntannleger og spesialister. For å kunne gi et 
godt og likeverdig tannhelsetilbud til hele befolkningen må allmennpraktiserende tannleger utgjøre 
grunnstammen i tannhelsetjenesten. I tillegg må befolkningen sikres nødvendig tilgang på odontologisk 
spesialistkompetanse. 

Odontologisk forskning av høy kvalitet er avgjørende for å kunne utvikle den odontologiske grunn- og 
spesialistutdanningen og for å sikre kvaliteten på tannhelsetilbudet til befolkningen. Økt kunnskap og 
forskning er viktig for å identifisere og prioritere pasientgrupper med stort behov slik at de kan ivaretas 
og få tilbud om nødvendig tannbehandling. De samfunnsodontologiske miljøene må styrkes. 

God samhandling er viktig for kvalitet i tjenesten, for pasientsikkerheten og for god folkehelse. 
Tannhelsetjenesten er en integrert del av den norske helsetjenesten, men det er nødvendig med bedre 
samhandling både mellom privat og offentlig tannhelsetjeneste og mellom tannhelsetjenesten og resten 
av helsetjenesten. Slik oppnår vi målet om en best mulig helsetjeneste for pasienten.  

Tannhelsetjenesten må inkluderes i utviklingen av digitale løsninger som er nødvendig for bedre og 
effektiv samhandling i hele helsetjenesten. Nettbaserte løsninger og velferdsteknologi må bidra til å gi 
pasientene bedre mulighet for medvirkning og innsyn gjennom økt kunnskap om egen helsesituasjon. 
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Vedlegg 3  

Policydokument 

NTFs syn på nødvendig helsehjelp og kosmetisk behandling 

Bakgrunn 

Tannleger er helsepersonell med ansvar for munnhule med nærliggende strukturer, som 
muskler og kjeveledd. Som helsepersonell er tannlegen underlagt lovverk og forskrifter som 
retter seg mot helsepersonell. Tannlegen plikter til enhver tid å holde seg oppdatert på 
gjeldende lovverk. 
 
Det kan være grenseflater mellom hva som defineres som nødvendig helsehjelp og hva som 
anses som kosmetisk behandling, og grenseoppgangen mellom mellom nødvendig helsehjelp 
og kosmetisk behandling vil ofte være basert på skjønnsmessige vurderinger foretatt av den 
enkelte tannlege, hvor etiske refleksjoner rundt prinsippene for medisinsk og helsefaglig 
profesjonsetikk legges til grunn. Disse består av prinsippene å gjøre godt, å respektere 
selvbestemmelse, å ikke skade, og å være rettferdig. Etisk refleksjon rundt disse prinsippene er 
viktig.   
 
Det er en tendens i samfunnet til økt kroppspress særlig blant unge Det må kunne antas å være 
en sammenheng mellom kropps- eller utseendepress og det økende markedet for kosmetiske 
behandlinger. Rapporten «Stress og press blant ungdom» utarbeidet av NOVA i 2017 viser 
sammenheng mellom økende psykiske helseplager og økende kroppspress.  
 
Behandlinger med injeksjoner av botulinumtoksin og såkalte «fillere» har vært på markedet i 
lengre tid. Andre behandlinger som tilbys er laser- og lysbehandlinger, samt større eller mindre 
kirurgiske inngrep. I munnhulen tilbys gingivaplastikk, endring av smilelinjen og tannrelaterte 
kosmetiske behandlinger som mikroabrasjoner, bleking, fasadeendringer med kompositt eller 
keramiske onlays og kroner/broer. Ny teknologi vil trolig gjøre behandling som kan utføres på 
kun kosmetisk indikasjon, stadig mer tilgjengelig.  
 
Tannlegers hovedoppgave er å forebygge og behandle sykdom. Dersom tannleger utfører 
behandlingsprosedyrer i ansikt og munnhule, skal dette alltid skje på medisinsk/odontologisk 
grunnlag, og behandlingsprosedyrene bør være vitenskapelig basert. Tannleger skal heller ikke 
bidra til å skape behov for behandling ved å markedsføre eller foreslå behandling som ikke er 
medisinsk/kosmetisk begrunnet. Enkelte kosmetiske behandlinger i ansiktsområdet utføres 
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imidlertid også av andre utøvere, f.eks. i enkelte frisør- og hudpleiesalonger. Det er dessuten en 
økende trend med egenterapi med trening og teknikker som har som mål å få «den rette 
ansiktsformen». Enkelte av disse behandlingene kan ha negativ effekt på tenner og kjeve. 
 
I statsbudsjettet for 2021 ble det innført merverdiavgiftsplikt for kosmetisk kirurgi og enkelte 
former for kosmetisk behandling. Dette innebærer at kosmetiske behandlinger kun er unntatt 
merverdiavgift dersom inngrepet er medisinsk/odontologisk begrunnet.  
 

NTF mener 

Tannleger er helsepersonell, noe som forplikter både lovmessig, etisk og moralsk. Med dette 
mener NTF at  
 

- Tannleger skal ikke bidra til økt kroppspress i samfunnet, men være seg sitt ansvar 
bevisst og alltid sørge for at behandlingen som utføres er medisinsk/odontologisk 
begrunnet. 

- Tannleger skal sette klare etiske grenser for behandling generelt, og for kosmetisk 
behandling spesielt og skal ikke bidra til å skape behov for behandling ved å 
markedsføre eller foreslå behandling som ikke er medisinsk/kosmetisk begrunnet. 

 

Definisjoner og bestemmelser 

En pasient defineres som en person som henvender seg til helsetjenesten med anmodning om 
helsehjelp eller som helse- og omsorgstjenesten gir eller tilbyr helsehjelp; jf. pasient- og 
brukerrettighetsloven (PBL) §1-3a. 
 
Helsehjelp omfatter handlinger som har forebyggende, diagnostisk, behandlende, 
helsebevarende, rehabiliterende eller pleie- og omsorgsformål; jf. PBL §1-3c.  
 
Nødvendig helsehjelp: En pasient har rett til nødvendig helsehjelp når vedkommende kan ha 
forventet nytte av helsehjelpen og ressursbruken står i forhold til den forventede nytten av 
denne hjelpen; jf. prioriteringsforskriften for rett til helsehjelp i spesialisthelsetjenesten §2.  
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Lov om tannhelsetjenesten regulerer hvilke pasientgrupper som Den offentlige 
tannhelsetjenesten skal gi et regelmessig og oppsøkende tilbud til, og som dermed har rett til 
nødvendig tannhelsehjelp.  
 
Lov om helsepersonell fastslår at helsepersonell skal utføre sitt arbeid faglig forsvarlig, 
omsorgsfullt og etter sine kvalifikasjoner. Utover dette finnes det ikke spesifikt lovverk som 
regulerer aktiviteten til den enkelte tannlege.  
 
Nødvendig behandling er ofte definert som hva som er adekvat behandling. Adekvat 
behandling baserer seg i størst mulig grad på vitenskapelig dokumentasjon, men i mangelen på 
underliggende forskning også på skjønn, og må individualiseres.  
 
Nødvendig tannbehandling defineres som den informasjon og behandling som skal til for at 
enkeltpersoner kan oppnå og selv bidra til å opprettholde akseptabel oral helse; jf. IS-1589 
Veileder for god klinisk praksis i tannhelsetjenesten 
 
God klinisk praksis i tannhelsetjenesten innebærer å planlegge behandlingen i tråd med 
følgende prioriteringer:  

1. Akuttbehandling etter foreløpig undersøkelse og diagnose 
2. Undersøkelse, diagnose, diskusjon om behandlingsalternativer 
3. Informasjon og råd om forebygging av skader i tenner og munnhule 
4. Begrensning av skadeutvikling og opplæring i egenomsorg 
5. Behandling av patologiske tilstander i tenner, kjeve og munnhule 
6. Erstatning av tapte tenner 

 
Kosmetisk behandling kan defineres ved at det avgjørende hensynet til å utføre behandlingen 
er av kosmetisk og ikke av medisinsk/odontologisk karakter. Det er ikke selve 
inngrepet/behandlingen som definerer om det er kosmetisk behandling, men intensjonen og 
hensikten ved behandlingen. 
 
Markedsføring av kosmetisk behandling reguleres for alt helsepersonell etter Forskrift om 
markedsføring av kosmetiske inngrep og Helsepersonelloven §13 som har som formål at 
markedsføring av kosmetiske inngrep skjer på en forsvarlig, nøktern og saklig måte.   
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Oversendelsesforslag 

NTF representantskap 2021 
(OVERSENDT HOVEDSTYRET TIL BEHANDLING) 

 
 

FREMSATT UNDER BEHANDLINGEN AV 
ARBEIDSPROGRAMMET 

 

1) Hilde Nordgarden  
 

Norsk spesialistforening er glade for at det i punkt 1.1. i arbeidsprogrammet står at de etiske 
reglene skal revideres og være i tråd med utgangspunkt i medisinsk etikk som fag. Vi oppfatter 
at dagens regler er skrevet mest for å treffe privatpraktiserende tannleger og at det er lite fokus 
på de gruppene som har rettigheter til vederlagsfri behandling i den offentlige 
tannhelsetjenesten eller de gruppene som har store og sammensatte behov som skal benytte 
privat tannlege. Som spesialister i pedodonti er vi naturlig nok opptatt av de yngste pasientene 
våre, men vi ønsker at både barns rettigheter og funksjonshemmedes rettigheter løftes i det 
arbeidet som skal gjøres. Vi opplever dessverre for ofte at pasienter med store 
behandlingsbehov ikke får nødvendig behandling i den offentlige tannhelsetjenesten. I dagens 
etiske regler, i paragraf 8, står det «Krever undersøkelser eller behandling kunnskap som 
tannlegen ikke innehar eller behersker, skal det sørges for at pasienten henvises til andre med 
større kompetanse på angjeldende felt» Dette er kanskje ment å treffe alle pasienter, men det 
treffer ikke barn eller andre med rettigheter i DOT i dag. Det er svært få offentlig ansatte 
spesialister og vi opplever ofte at DOT ikke henviser barn til spesialist, enten av mangel på 
kompetanse (dvs at behandlingsbehov ikke avdekkes) eller økonomi. Barnekonvensjonen og 
Konvensjonen om rettigheter til personer med funksjonshemming mener vi bør integreres i det 
etiske regelverket, gjerne med lenker. I paragraf 6 i dagens regelverk står det at en pasient fritt 
må kunne velge tannlege, dette er heller ikke noe som alle barn har mulighet til. Faktisk får de 
ofte ikke komme til tannlege i det hele tatt, ta tannpleier er førstelinje, også for de barna med de 
største behovene. Dette er et etisk dilemma vi mener det er viktig at det jobbes med i forbindelse 
med både arbeidsprogram og etiske regler. Vi i NSP tar gladelig imot invitasjon til å delta i 
eventuelle arbeidsgrupper rundt dette. 
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2) Signe Kvalsvik Rydland  
 

NTF skal støtte medlemmer som utviser faglig svikt, t.d ved bekymringsmelding fra kolleger, eller 
ved medhold i klagesaker fra NPE. 
 
 

3) Ragnhild Henriksen Løken  
 

NTF skal legge til rette for; Økt grad av åpenhet rundt foreningens demokratiske prosesser, blant 
annet ved å tilrettelegge for at NTFs medlemmer kan observere Representantskapsmøtet via 
digitale plattformer. 
 

 
FREMSATT UNDER BEHANDLINGEN AV 

REGLER OM OBLIGATORISK ETTERUTDANNING  
 

4) Aslak Kringlegarden   
 
Sak 10, punkt 2 B 
Etterutdanningsaktivitet som tilbys av andre aktører og som ikke utelukkende formidler 
produktspesifikk informasjon og som er forhåndsgodkjent av NTF sentralt.  

 

 
 

FREMSATT UNDER BEHANDLINGEN AV  
FREMTIDENS TANNHELSETJENESTE 

 
5) Ragnhild Henriksen Løken  

 
Jeg ber Hovedstyret om å oppnevne en arbeidsgruppe som kan kartlegge utfordringene i 
offentlig (både fylkeskommunale og statlige virksomheter) og privat sektor, slik at Hovedstyret 
og NTFs andre organer har kunnskap og fakta tilgjengelig når forslag til politikk skal utformes. 
Arbeidsgruppen bør også se på mulige modeller for organisering av både offentlig og privat 
tannhelsetjeneste, og på mulige samarbeidsmodeller mellom sektorene.  
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6) Hilde Nordgarden  
 
I videre arbeid med fremtidens tannhelsetjeneste bør brukere av tjenesten inkluderes. 
Invitere inn FFO og andre store pasientorganisasjoner til å komme med innspill. 
 
 

7) Bård Anders Hagen  
 
For å poengtere at vi synes en helhetlig gjennomgang av tannhelsetjenesten er viktig, 
bør vi flytte avsnittene som omhandler dette til helt i starten av dokumentet.  

 
 

8) Signar Fiskå   
 
NTF skal utarbeide og levere konkrete løsninger og modeller for organisering og 
finansiering av tannhelsetjenesten til de politiske beslutningstakerne. 

 
 

9) Anders Skodje  
 
NTF skal arbeide for en egen visjon for tannhelsetjenesten før under og 
etter en eventuell helhetlig gjennomgang av tannhelsetjenesten som først 
og fram ivaretar tannlegers interesser. 
 
 

10) Anders Skodje  
 
I en framtidig tannhelsetjeneste må pasienters rettigheter sikres uavhengig 
av modell slik at norske tannleger kan få lov å praktisere med høyest mulig 
kvalitet. 

 
 

11) Anders Skodje  
 
Man står trolig over en økt offentlig finansiering, like det eller ei. Når man overfører 
ansvar for behandling eller gir pasientene offentlige rettigheter, være seg i dof, HELFO 
eller andre er det viktig at disse rettighetene er reelle og i tråd med den standard NTF 
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ønsker at norsk tannbehandling skal holde. Man hører om bestemødre med store 
smerter og infeksjoner som dør før de har sett en tannlege og TOO køer som vokser og 
er årelange. Uavhengig av hvilken modell man kommer fram til ønsker jeg at NTF skal 
jobbe for konkrete og målbare pasientrettigheter på individnivå som sikrer best mulig 
behandling og at norske tannleger skal få gjøre tannbehandling med den kvalitet NTF 
ønsker. 

 
 

FREMSATT UNDER BEHANDLINGEN AV   
EVENTUELT  

 
 

12) Stein Tessem  
 
NTF bør arbeide for at det i inneværende stortingsperiode vedtas en ny 
tannhelsetjeneste lov tilpasset dagens organisering av helse- og sosialtjenesten. 

 
 

13) Stein Tessem  
 
NTF skal jobbe for at pålegget fra Forbrukertilsynet følges opp og at myndighetene slår 
ned på ulovlig annonsering/markedsføring av tannbehandling i utlandet. Herunder bør 
man også se på utenlandske tannlegers mulighet til å jobbe i Norge inntil 6 måneder 
UTEN å skatte til Norge, og tannlegekjedenes muligheter til å etablere seg i Norge uten 
å betale formuesskatt. (og der fortjenesten kan sendes ut av landet). Norske og 
utenlandske selskaper bør likestilles/ha samme vilkår. 

 
 

14) Aslak Kringlegarden  
 
Hovedstyret anmodes om å utrede muligheten for å innkreve lokalforeningskontingent 
sammen med hovedkontingent. 
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15) Ragnhild Henriksen Løken  
 
Se på hvordan representantskapsmøtet organiseres/gjennomføres og utrede mulighet 
for å arrangere representantskap sjeldnere, for eksempel hvert 3 år. 

 
 

16) Niklas Angelus  
 
Angående forslaget om å invitere observatører til Representantskapsmøte: 
Nord Trøndelag TF foreslår at NTF og lokalforeningen som stiller med 
observatør, deler på kostnadene.  
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