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Kapittel 1
Forpliktelser, lover og regler
Hvilke forpliktelser har vi som tannleger?
Som tannleger er vi pålagt å følge lover og bestemmelser som regulerer yrkesutøvelsen vår og organisering av en virksomhet. Man behøver ikke å kjenne til disse lovene i detalj, men man bør kjenne til hovedinnholdet og være oppdatert når det skjer endringer.
NTF forsøker å hjelpe medlemmene til oppfylle sine forpliktelser på dette området ved å orientere medlemmene så raskt som mulig om vesentlige endringer i regelverket. I hovedsak skjer det gjennom informasjon på NTFs nettsted, gjennom nyhetsbrevene som sendes per e-post eller i Tidende.
Tannlegeforeningens nettbaserte kurs (Tank) tilbyr kurs i personvern og informasjonssikkerhet, smittevern,
strålevern og trygdestønader. Kursene som tar for seg myndighetskrav er obligatoriske og gratis for NTFs
medlemmer, og flere kurs er under planlegging. Ved å gjennomføre kursprøvene kan du dokumentere at
du har holdt deg oppdatert når det gjelder en del sentrale lover og regler for tannleger.
De lovene som angår oss mest er eksempelvis helsepersonelloven, tannhelsetjenesteloven, arbeidsmiljøloven, helsetilsynsloven og lov om medisinsk utstyr. I helsepersonelloven står det blant annet at helsepersonell skal utføre sitt arbeid i samsvar med de krav til faglig forsvarlighet som kan forventes ut fra
helsepersonellets kvalifikasjoner og arbeidets karakter. Dette innebærer blant annet at man må holde seg
faglig à jour for å kunne utføre de oppgaver som forventes i kraft av funksjon eller stilling.
For privatpraktiserende tannleger er det også viktig å kjenne til essensen av lovene som har med økonomi
å gjøre, særlig regnskapsloven og skatteloven. Lover som regulerer arbeidslivet generelt gjelder selvfølgelig også for tannleger. Her er det særlig arbeidsmiljøloven som står sentralt.
Arbeidsmiljøloven § 3-1 fastslår at arbeidsgiver skal sørge for at det utføres systematisk helse-, miljø- og
sikkerhetsarbeid på alle plan i virksomheten, i samarbeid med arbeidstaker. Her er formålet å sikre at
hensynet til arbeidstakers helse, miljø og sikkerhet (HMS) blir ivaretatt. Forskrift om systematisk helse-,
miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) gjelder alle typer av virksomheter og
gir nærmere regler om hvordan HMS-arbeid skal gjennomføres.
I lov om statlig tilsyn med helsetjenester § 3 står det «Enhver som yter helse- og omsorgstjenester skal
etablere et internkontrollsystem for virksomheten og sørge for at virksomhet og tjenester planlegges,
utføres og vedlikeholdes i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av lover og forskrifter». Også her er
det en forskrift som gir nærmere regler; forskrift om internkontroll i helse- og omsorgstjenesten (Forskrift
om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten). Formålet er å forebygge svikt i tjenestene og dermed bidra til å sikre at pasienten får en faglig forsvarlig utført tjeneste.
Vi håper at denne Kvalitetshåndboken vil være et nyttig hjelpemiddel for mange av foreningens medlemmer i arbeidet med bygge opp og vedlikeholde internkontrollsystemet i deres tannlegepraksis.
Til slutt bør nevnes at i henhold til NTFs etiske regler § 3 plikter en tannlege å gjøre seg kjent med og følge lover og bestemmelser som gjelder for yrkesutøvelsen. På neste side finner du lenker direkte til noen
sentrale lover, forskrifter og andre nyttige nettsteder. Den enkleste måten å finne lover og forskrifter er å
søke dem opp på lovdata.no.
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Eksempler på relevant regelverk:
•

Lov om helsepersonell (helsepersonelloven)

•

Lov om tannhelsetjenesten (tannhelsetjenesteloven)

•

Lov om statlig tilsyn med helse – og omsorgstjenesten (helsetilsynsloven)

•

Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern (arbeidsmiljøloven)

•

Lov om medisinsk utstyr

•

Forskrift om medisinsk utstyr

•

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

•

Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten

Andre nyttige lenker:
•

NTFs etiske regler (NTFs nettsider)

•

Nettbaserte kurs - Tank (NTFs nettsider)

•

Lovdata
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