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FAG OG ETIKK ER GRUNNSTEINEN I TANNLEGENES YRKESUTØVELSE
Den norske tannlegeforening (NTF) er en profesjons- og fagforening for landets tannleger, som
arbeider for å ivareta tannlegens faglige, økonomiske og sosiale interesser samt gode kollegiale
forhold. Foreningen skal bidra til at odontologisk utdanning og forskning av høy kvalitet skal utgjøre
grunnlaget for tannlegenes faglige kompetanse og legge til rette for at denne kompetansen
opprettholdes. NTF skal dessuten medvirke til at hele befolkningen kan dra nytte av en god
tannhelsetjeneste.
Vår visjon er dyktige og tilfredse medlemmer med fornøyde pasienter i en befolkning med god oral
helse.

Foreningens formål er:
1.
2.
3.
4.

å samle tannleger i Norge i en forening for å ivareta tannlegestandens faglige, økonomiske og
sosiale interesser og virke for dens autoritet og anseelse
å representere tannlegestanden eller grupper av denne i standsspørsmål og overfor offentlig
myndighet
å fremme det kollegiale samhold
å fremme den odontologiske vitenskap og tiltak som tar sikte på å bedre den orale helsen

Etikk
Etikk er et grunnleggende element i all helsetjeneste og for yrkesutøvelsen som tannlege.
Profesjonsetikken er forankret i allment aksepterte normer for etikk og moral og gjenspeiler det
alminnelige syn på god oppførsel. NTFs etiske regler danner grunnlag for en verdig utøvelse av
tannlegeyrket og medvirker til at samfunnet opprettholder høy tillit til tannlegestanden. Reglene
bidrar til en bedre tannhelsetjeneste ved at vi som yrkesgruppe tar ansvar for pasientene og for faget
vårt.

Fag, kvalitet og kompetanseheving
Tannlegeyrket forutsetter høy kompetanse. Tannlegen har stort ansvar som leder av
tannhelseteamet med overordnet faglig ansvar for pasientene. Rammene for yrkesutøvelsen må
legge til rette for god og forsvarlig fagutøvelse som ivaretar både pasientsikkerheten og tannlegenes
egen helse.
Forskning og fagutvikling legger grunnlaget for gode tannhelsetjenester og evidensbaserte
behandlinger. For å sikre høy kvalitet og pasientsikkerhet i tannhelsetjenesten må den odontologiske
forskningen styrkes, og det må sikres bedre rammevilkår for odontologisk forskning og fagutvikling.
Dette er avgjørende for pasientenes tillit til tjenesten.
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En god grunnutdanning ved universitetene må gi tannlegen kompetanse innenfor hele det
odontologiske fagspekteret. Spesialistutdanning av tannleger må være forankret på universitetene
for å sikre nødvendig tilgang på spesialistkompetanse til både undervisning og klinisk virksomhet.
Dimensjoneringen av grunn- og spesialistutdanningen må sikre at Norge i all hovedsak kan dekke
behovet for tannleger gjennom eget utdanningssystem.
God kjønnsfordeling bidrar positivt i arbeidsmiljøet. Det bør derfor tilstrebes god kjønnsbalanse både
på odontologistudiet og i profesjonen. Det er et mål at flest mulig tannleger og odontologistudenter
er tilsluttet NTF.
Kontinuerlig kompetanseheving i takt med den raske teknologiske og medisinske utviklingen er viktig
i utøvelsen av tannlegeyrket. Grunnutdanningen og spesialistutdanningen må gjenspeile
tannhelsetjenestens behov for kompetanse. NTFs medlemmer forplikter seg til å gjennomføre
foreningens program for obligatorisk etterutdanning, som ledd i en systematisk kompetanse- og
kvalitetsutvikling for foreningens medlemmer. Dette bidrar til å sikre livslang kompetanseheving og
økt pasientsikkerhet.

God folkehelse og utjevning av sosial ulikhet i oral helse
Målrettet helsefremmende og forebyggende arbeid bidrar til god fysisk, psykisk og oral helse. Det må
legges bedre til rette for at befolkningen skal kunne ta kloke og sunne valg. Ikke-smittsomme
sykdommer må forebygges ved redusert bruk av alkohol og tobakk, gode kostvaner og økt fysisk
aktivitet.
Orale sykdommer er ikke-smittsomme sykdommer. Det er fastslått sammenheng mellom orale
sykdommer og andre ikke-smittsomme sykdommer. 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.
Sosial ulikhet i oral helse må utjevnes ved at hele befolkningen sikres et godt og likeverdig
tannhelsetilbud. God oral helse er viktig for den fysiske og den psykiske helsen, og motsatt. Gode
løsninger forutsetter samhandling og samarbeid på tvers av sektorer og tjenester.

Internasjonal forpliktelse
Ulikhet i helse og oral helse er en global utfordring. 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. Internasjonalt engasjement i relevante organisasjoner gir muligheter
til å bidra til bedre oral helse også globalt.
Det kreves internasjonalt engasjement og samarbeid for å løse de store utfordringene.
Antibiotikaresistens er en slik stor utfordring. Norge må være et foregangsland i dette arbeidet, hvor
også tannlegestanden må ta sin del av ansvaret.
Vi må dessuten sikre tilstrekkelig utdanning av tannhelsepersonell nasjonalt for å hindre uheldig
tapping av kompetanse fra andre land som har behov for egne personellressurser.

3

Samhandling
God samhandling er viktig for kvalitet, pasientsikkerhet og god folkehelse. God samhandling på tvers
av sektorer og innad i de ulike sektorene vil gi pasientene et styrket helsetjenestetilbud.
Elektronisk kommunikasjon må legge til rette for sikker og effektiv informasjonsdeling mellom
helsepersonell, både innad i og på tvers av bransjer og sektorer. Nettbaserte løsninger og
omsorgsteknologi må bidra til økt pasientmedvirkning og –innsyn gjennom økt kunnskap om egen
helsesituasjon.
Det må legges til rette for at odontologisk fagkunnskap vektlegges i alle tannhelsepolitiske
beslutninger, fordi det oppnås best resultat når fagpersoner involveres tidlig i prosessene.

God ledelse er en forutsetning for gode tannhelsetjenester
Tannhelsetjenesten skal ha gode og engasjerte ledere. God ledelse er nødvendig for å levere
tjenester av høy kvalitet. Den faglige ledelsen må styrkes for å oppnå så høy grad av pasientsikkerhet
som mulig. Odontologisk fagkompetanse gir gode forutsetninger for å være leder i
tannhelsetjenesten. Tannlegen skal være leder av tannhelseteamet, med overordnet ansvar for
pasienten i alle henseende og kompetanse til å lede tannhelsetjenesten på alle nivåer.

Vi står sammen for god oral helse!

