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Lokalforening Offentlig Privat Andre * Totalt Representanter

Aust-Agder 38 71 18 127 2

Bergen 202 356 101 659 6

Buskerud 59 181 52 292 3

Finnmark 43 22 5 70 2

Haugaland 31 65 17 113 2

Hedmark 52 96 32 180 3

Nordland 101 126 43 270 3

Nordmøre & Romsdal 33 79 18 130 2

Nord-Trøndelag 43 66 24 133 2

Oppland 40 117 29 186 3

Oslo 314 878 221 1413 11

Rogaland 103 217 25 345 4

Romerike 53 164 25 242 3

Sogn & Fjordane 37 54 20 111 2

Sunnmøre 41 96 16 153 3

Sør-Trøndelag 104 160 55 319 4

Telemark 49 114 32 195 3

Troms 128 91 19 238 3

Vest-Agder 44 126 37 207 3

Vestfold 52 176 49 277 3

Østfold 46 210 42 298 3

NTF Student ** 599 1

Medlemmer uten lokalfor. 
*** 74 0

TOTALT 1613 3465 880 6631 71

* Pensjonister og yrkesaktive som ikke praktiserer som tannleger  
** Studentmedlemmer  
*** Passive medlemmer og medlemmer bosatt i utlandet

VALGTALL
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REGLEMENT FOR NTFs REPRESENTANTSKAP 

Vedtatt av NTFs representantskap 30. november 2019. 
Ikrafttreden 1. januar 2020.

1. Innledning
Dette reglementet gjelder for møteledelse og saksbehan-
dling under NTFs representantskapsmøter. Reglementet 
utfyller bestemmelsene om representantskapet i NTFs 
vedtekter kapittel 2. Ved eventuell motstrid mellom re-
glementet og vedtektene, går vedtektene foran.

Reglementet gjelder så langt det er anvendelig også for 
ekstraordinære representantskapsmøter.
Endringer i dette reglementet vedtas av NTFs represent-
antskap med 2/3 flertall.

2. Møteledelse
2.1 Møteledelse
Møtet ledes av representantskapets ordfører, assistert 
av representantskapets varaordfører, som sørger for at 
sakene behandles etter NTFs vedtekter.

2.2 Ordførers og varaordførers forfall
Har både ordfører og varaordfører forfall, skal repre-
sentantskapet velge setteordfører. Presidenten leder i så 
fall valget av setteordfører. Valget treffes ved alminnelig 
flertall.

2.3 Behandling av enkeltsaker for lukkede dører
Representantskapet kan beslutte at særskilte saker skal 
behandles for lukkede dører, dvs. at andre deltakere på 
møtet enn de som er nevnt i vedtektene § 6 må forlate 
møtelokalet under behandlingen av saken. Et vedtak 
etter dette punktet kan treffes ved alminnelig flertall.

3. Møtets åpning
3.1 Navneopprop
Ved møtets åpning foretar NTFs generalsekretær nav-
neopprop. Ved navneopprop foretas oppropet i den 
rekkefølge som fremgår av representantskapets deltaker-
liste.

3.2 Beslutningsdyktighet
Representantskapet er beslutningsdyktig når minst 
halvparten av de stemmeberettigede medlemmene er 
tilstede.

3.3 Fravær under møtet eller sent oppmøte
Under møtet må ingen av representantskapets medlem-

mer 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.

3.4 Fullmakt
Representantene kan ikke gi andre representanter full-
makt til å stemme på sine vegne ved uteblivelse.

3.5 Øvrige deltakelse på møtet
Representantskapet kan beslutte at også andre enn de 
som er uttrykkelig nevnt i vedtektene §§ 6 og 7 kan gis 
adgang til møtet. Et vedtak etter dette punktet kan tref-
fes ved alminnelig flertall.

4. Dagsorden
4.1 Innsigelser til dagsorden
Ordføreren avklarer om det er noen innsigelser til ut-
sendt dagsorden.

4.2 Saker som ikke står på dagsorden
Dersom NTFs hovedstyre ønsker å ta opp saker som ikke 
står i innkallingen til drøfting og vedtak, gjelder bestem-
melsen i vedtektene § 8 (8).

4.3 Sakenes rekkefølge
Representantskapet kan beslutte å endre rekkefølgen av 
sakene på dagsordenen.
Et vedtak etter dette punktet kan treffes ved alminnelig 
flertall.

4.4 Eventuelt
Som tilleggspost på dagsordenen, kan representantska-
pet beslutte å føre opp posten eventuelt. Et vedtak etter 
dette punktet kan treffes ved alminnelig flertall.

Posten eventuelt er beregnet på korte innlegg av in-
formativ karakter eller på spørsmål til foreningens 
ledelse. Det kan ikke fattes vedtak under dette punkt.

Saker eller forespørsler som ønskes tatt opp under even-
tuelt, må være levert ordføreren innen tidspunkt annon-
sert ved møtets start.

5. Ordskifte
5.1 Opptak og oppbevaring av disse
Representantskapets forhandlinger tas opp på egnet 
medium. Alle talere skal benytte talerstolen. Unntatt fra 
dette er de representanter fra hovedstyret og sekretar-
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iat som har tilgang til egen mikrofon. Opptakene slettes 
etter 2 år, etter at påfølgende representantskapsmøte er 
avholdt.

Opptakene fra representantskapet kan ikke utleveres.

5.2 Krav til talerne
Talerne må henvende seg til ordføreren. Talerne skal hol-
de 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 eller andre.

5.3 Krav til forsamlingen
Det er ikke tillatt å lage uro som uttrykk for misnøye eller 
bifall.

6. Stemme-, forslags- og talerett
6.1 Stemme-, forslags- og talerett 
- Representantene for lokalforeningene. 
- Representantene for spesialistforeningene. 
- Representanten for NTF student.

6.2 Forslags- og talerett
- Representantskapets ordfører og varaordfører. 
- Hovedstyrets medlemmer. 
- Representantene for studentene fra hvert av de norske 
odontologiske lærestedene.

6.3 Talerett
- Representantene for NTFs faste utvalg og komiteer. 
- NTFs generalsekretær. 
- Ansatte i NTFs sekretariat, etter generalsekretærens 
beslutning. 
- Særskilt sakkyndige.

Ordføreren kan bestemme at andre skal ha talerett på 
relevante saksområder.

7. Avgrensing og avslutning av ordskiftet
7.1 Begrenset taletid
Før og under ordskiftet i en sak kan representantskapet 
vedta at taletiden skal begrenses.
Et vedtak etter dette punktet kan treffes ved alminnelig 
flertall.

7.2 Strek for videre debatt mv.
På forslag fra ordfører kan representantskapet beslutte 
at det settes strek for videre debatt. Et vedtak etter dette 

punktet treffes ved alminnelig flertall.
Dersom det settes strek for videre debatt, må de som 
ønsker det få slippe til før streken settes.

Etter at det er satt strek, kan det ordinært ikke settes 
frem forslag. Det er under denne del av ordskiftet heller 
ikke anledning til å trekke forslag dersom noen protest-
erer.

8. Forslag
Alle forslag skal leveres skriftlig til ordføreren. Dette 
gjelder også forslag om kandidater til valg eller anset-
telse, eller at den sak som behandles skal utsettes, 
oversendes hovedstyret, eller annet organ, eller at et 
forslag ikke kan vedtas.

Et forslag skal være tydelig merket slik at det klart 
fremgår hvilket punkt, paragraf, avsnitt etc. i den angjel-
dende sak, det refereres til.

Forslaget skal undertegnes av forslagsstilleren. Ord-
føreren skal referere forslaget for representantskapet.

9. Avstemning i saker
9.1 Oppnevning av tellekorps
Ved møtets åpning velges et tellekorps.

9.2 Saken tas opp til avstemning
Når ordskiftet er slutt, tar ordfører saken opp til avstemn-
ing. Fra da av må ordskifte ikke finne sted, og det må 
heller ikke settes frem nye forslag.

For valg av tillitsvalgte, henvises til punkt 10.

9.3 Åpen og skriftlig avstemning
Saker avgjøres ved åpen avstemning. Skriftlig avstemning 
skjer når minst 1/3 av de stemmeberettigede forlanger 
det. Skriftlig avstemning kan skje enten med fysiske eller 
elektroniske stemmesedler.

9.4 Stemmeplikt
Representantskapets medlemmer plikter å avgi stemme.

9.5 Flertallskrav
Representantskapets avgjørelse fattes med alminnel-
ig flertall, med mindre annet er bestemt. Med dette 
menes at mer enn halvparten av stemmene er avgitt for 
forslaget. Ved stemmelikhet anses derfor forslaget som 
forkastet.
Krever en avgjørelse kvalifisert flertall, dvs. 2/3 eller 
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3/4 flertall, plikter ordfører å opplyse om dette før 
avstemningen.
Ved avstemning regnes bare med avgitte stemmer. 
Blanke stemmesedler regnes som avgitte stemmer.
9.6 Prøveavstemninger
Før endelig avstemning i en sak, kan representantskapet 
vedta at det skal foretas prøveavstemninger. Disse er ikke 
bindende.

Et vedtak etter dette punktet kan treffes ved alminnelig 
flertall.

10. Valg av tillitsvalgte
10.1 Valg av president og visepresident
Presidenten og visepresidenten skal velges med 2/3 
flertall.

Er det ikke 2/3 flertall for en kandidat, foretas omvalg.

Oppnås fremdeles ikke 2/3 flertall, foretas nytt omvalg 
som avgjøres med alminnelig stemmeflertall mellom de 
to som ved første omvalg hadde flest stemmer.

10.2 Øvrige valg
Ved alle øvrige valg kreves alminnelig flertall.

Er det ikke alminnelig flertall for en kandidat, foretas 
omvalg mellom de to som har fått flest stemmer. Er det 
fremdeles stemmelikhet treffes avgjørelsen ved loddtre-
kning.

Hovedstyret består av minst tre offentlig ansatte og tre 
privatpraktiserende tannleger, se vedtektene § 13. Fører 
valget ikke til dette resultat, skal den fra den overrep-
resenterte gruppe som etter stemmetallene er innvalgt 
med færrest stemmer, vike sete for den fra den under-
representerte gruppe som har flest stemmer. Om ikke 
det tilstrekkelige antall kandidater har oppnådd almin-
nelig flertall i første valgomgang, foretas omvalg mel-
lom dem som ikke har nødvendig flertall. Ved omvalget 
ansees de valgt som har fått flest stemmer.

10.3 Praktisk gjennomføring av valgene
Representantskapets medlemmer plikter å avgi stemme 
også ved valg.

Ved valg av tillitsvalgte skal det på den fysiske eller elek-
troniske stemmeseddelen stå så mange forskjellige navn 

av de foreslåtte som det antall som skal velges. Stemmes-
edler som ikke er korrekt utfylt, blir forkastet.
Ved alle valg hvor det er flere kandidater enn det an-
tall som skal velges, skal avstemningen foregå skrift-
lig. Foreligger det bare ett forslag, kan valget skje ved 
akklamasjon. Hvis en representant forlanger det, skal det 
foretas skriftlig avstemning også dersom det bare er én 
kandidat.
Valg av president og visepresident foregår alltid skriftlig.
10.4 Valgperioder
Alle valg gjelder for to år fra førstkommende årsskifte, 
når intet annet er uttrykkelig bestemt.
Det kan imidlertid foretas nødvendige suppleringsvalg for 
kortere tid.

11. Protokoll
11.1 Plikt til å føre protokoll
Representantskapet fører protokoll over sine forhan-
dlinger.

11.2 Protokollfører
Ved møtets åpning utpeker ordfører protokollfører etter 
forslag fra generalsekretæren.

11.3 Undertegning av protokoll
Ved møtets åpning utpeker ordføreren seks personer til å 
undertegne protokollen.

11.4 Protokolltilførsler
Ordføreren avgjør om protokolltilførsler skal tillates. Der-
som noen deltakere protesterer mot avgjørelsen, treffes 
endelig beslutning av representantskapet.

Vedtak etter dette punkt treffes ved alminnelig flertall.
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Sak 1 Referat og meldinger 
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SAK 1 

Referat og meldinger

Sak 1.1 Protokoll fra representantskapsmøtet 2019

Protokollen finnes på NTFs nettsted. 

Hovedstyret foreslår følgende vedtak: 

Protokoll fra representantskapsmøtet 2019 tas til orientering. 

Sak 1.2 Orientering om aktuelle saker 

Presidenten orienterer om aktuelle saker av betydning for tannlegestanden og NTF. 

Hovedstyret foreslår følgende vedtak: 

Presidentens orientering tas til orientering. 

Sak 1.3 Beretning fra representantskapets ordfører 2019-2021 

Beretningen fra representantskapets ordfører finnes på NTFs nettsted. 

Hovedstyret foreslår følgende vedtak: 

Beretningen fra representantskapets ordfører tas til orientering. 
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Sak 1.4 Beretning fra NTFs hovedstyre 2019-2021 

Beretningen fra NTFs hovedstyre finnes på NTFs nettsted. 

Hovedstyret foreslår følgende vedtak: 

Beretningen fra NTFs hovedstyre tas til orientering. 

Sak 1.5 Beretning fra NTFs sentrale forhandlingsutvalg 2019-2021 

Beretningen fra NTFs sentrale forhandlingsutvalg finnes på NTFs nettsted. 

Hovedstyret foreslår følgende vedtak: 

Beretningen fra NTFs s sentrale forhandlingsutvalg tas til orientering. 

Sak 1.6 Beretning fra NTFs sentrale næringsutvalg 2019-2021 

Beretningen fra NTFs sentrale næringsutvalg finnes på NTFs nettsted. 

Hovedstyret foreslår følgende vedtak: 

Beretningen fra NTFs sentrale næringsutvalg tas til orientering. 

Sak 1.7 Beretning fra NTF Student 2019-2021 

Beretningen fra NTF Student finnes på NTFs nettsted. 

Hovedstyret foreslår følgende vedtak: 

Beretningen fra NTF Student tas til orientering. 
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Sak 1.8 Beretning fra NTFs fag- og etterutdanningsutvalg 2019-2021 

Beretningen fra NTFs fag- og etterutdanningsutvalg finnes på NTFs nettsted. 

Hovedstyret foreslår følgende vedtak: 

Beretningen fra NTFs fag- og etterutdanningsutvalg tas til orientering. 

Sak 1.9 Beretning fra NTFs etikkråd 2019-2021 

Beretningen fra NTFs etikkråd finnes på NTFs nettsted. 

Hovedstyret foreslår følgende vedtak: 

Beretningen fra NTFs etikkråd tas til orientering. 

Sak 1.10 Beretning fra NTFs redaksjonskomité 2019-2021 

Beretningen fra NTFs redaksjonskomité finnes på NTFs nettsted. 

Hovedstyret foreslår følgende vedtak: 

Beretningen fra NTFs redaksjonskomité tas til orientering. 

Sak 1.11 Beretning fra NTFs kontrollkomité 2019-2021 

Beretningen fra NTFs kontrollkomité finnes på NTFs nettsted. 

Hovedstyret foreslår følgende vedtak: 

Beretningen fra NTFs kontrollkomité tas til orientering. 
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Sak 2 

Årsregnskap NTF 

Årsregnskap og årsberetninger 2019 og 2020 

NTFs årsberetning og årsregnskap med noter og kontantstrømoppstilling for 2019 og 2020 er i sin 
helhet publisert på NTFs nettsted.  

Hovedstyret godkjente NTFs årsregnskap i junimøtene i henholdsvis 2019 og 2020. Årsberetningene 
og årsregnskapene presenteres for NTFs representantskap til orientering.  

NTFs årsregnskap består, foruten kjernevirksomheten i NTF, av regnskapet for sykehjelpsordningen 
for tannleger og regnskapet for NTFs fond (unntatt fond som er registrert som egne stiftelser). 

Årsresultatet for NTF samlet i 2019 er på kr 7 566 300 kr og årsresultatet i 2020 er kr 566 963. 

Bidrag/belastning til fri og bundet egenkapital (EK) er som følger: 

2019 2020 
NTF til fri EK 

til bundet EK 
Kr 9 117 481 

Kr -21 203 
Kr 4 378 989 

Kr - 7 535 
NTFs fond 
Bidrag til NTF, ikke benyttet ennå 

til fri EK Kr 4 683 870  Kr - 3 381 687 
Kr 7 000 000 

Sykehjelpsordningen for tannleger til bundet EK  Kr -6 213 848  Kr - 7 422 804 

Driftsresultatet for NTF samlet er i 2019 på kr – 8 970 541 og i 2020 på kr – 9 453 207. Følgende 
delresultat bidrar til dette resultatet: 

2019 2020 
NTF 
Bruk av tidligere mottatte midler fra V&U-fondet 
Bidrag til NTF, ikke benyttet ennå 

Kr 399 656 
Kr - 1 417 178 

Kr – 394 553 

Kr 7 000 000 
NTFs fond Kr 3 590 913 Kr – 4 376 563 
Sykehjelpsordningen for tannleger Kr – 11 542 932 Kr - 11 682 091 



Regnskap 2019 

For NTF var 2019 et godt år økonomisk sett. NTF ekskl. sykehjelpsordningen og fond hadde 
budsjettert med driftsresultat lik 0. Dette målet ble oppnådd. Det ble et driftsoverskudd på      
kr 399 656. Etterutdanningsvirksomheten hadde stor aktivitet med mange deltakere og således gode 
økonomiske resultater. I tillegg var det vedvarende fokus på å holde kostnadene nede.  

I 2019 ble det ikke overført midler fra NTFs videre- og etterutdanningsfond for tannleger til NTF. 
Egenkapitalen i dette fondet ble da styrket slik at det er mer ressurser tilgjengelig til å dekke større 
prosjekter fremover.  

Når det gjelder sykehjelphjelpsordningen for tannleger, var utbetalinger av sykepenger vesentlig 
større enn mottatte trygdemidler slik at driftsresultatet ble negativt. Dette har vært mulig som følge 
av at det i flere år ble utbetalt mindre sykepenger enn mottatte trygdemidler slik at ordningen har 
bygget seg opp betydelig kapital.  

2019 ble et meget godt år med hensyn til avkastning på de finansielle investeringene. Det samlede 
finansielle resultatet inkludert renteinntekter i bank ble på kr 16 536 841. 

Regnskap 2020 

NTF eksklusiv Sykehjelpsordningen for tannleger og NTFs fond hadde budsjettert med driftsresultat 
lik 0. Dette målet ble ikke oppnådd, men resultatet må sies å være meget bra med tanke på hvordan 
Corona pandemien påvirket NTF sin drift i 2020. Det meste av etterutdanningsaktiviteter måtte 
avlyses 1. halvår og i 2. halvår ble Landsmøtet gjort om til et heldigitalt arrangement. Som følge av 
vellykkede digitale arrangementer, møteaktiviteter blant tillitsvalgte ble gjennomført digitalt etter 
arbeidstid og i liten grad honorert samt vedvarende fokus på å holde kostnadene nede, klarte vi å 
oppnå et negativt driftsresultat på bare kr -394 553. Det må også nevnes at kontingentinntektene 
endte på normalt nivå. Det var ikke behov for høyere avsetninger på tap på krav enn tidligere år, noe 
som var forventet.    

Det samlede driftsresultatet for fondene ble på kr - 4 376 563. Når det gjelder Konfliktfondet har det 
vært belastet kostnader i dette fondet som følge av en kollektiv arbeidskonflikt i Troms 
fylkeskommune samt en rettsak knyttet til godkjenning av tannlegestudiet i Danmark.  

NTFs fond for videre og etterutdannelse ga i 2020 et bidrag på 7,085 mill. kroner til NTF. Bidraget ble 
i NTF avsatt til investering i utvikling av nytt kurssystem, utvikling av lederkurs for tannleger i 
samarbeid med BI samt videreutvikling og profesjonalisering av etterutdanningsvirksomheten til NTF. 
Arbeidet med disse aktiviteten ble startet opp i 2020, men blant annet på grunn av pandemien ble 
det ikke kapasitet og mulighet til å gjennomføre disse aktivitetene som planlagt.  I 2020 ble det kun 
benyttet kr 85 000 av disse midlene og de resterende kr 7 mill. står i balansen i påvente av 
gjennomføring av aktivitetene.  

For sykehjelphjelpsordningen for tannleger, var utbetalinger av sykepenger i 2020 også vesentlig 
større enn mottatte trygdemidler slik at driftsresultatet ble negativt. Det har vært gjort flere tiltak for 
å gjøre ordningen kjent, noen vi ser effekt av. I tillegg har covid-19 pandemien hatt betydelig 
påvirkning på søknad og utbetalinger av sykepenger.  

Våren 2018 kontaktet Sykehjelpsordningen for tannleger skatteetaten for å få veiledning for korrekt 
registrering av utbetaling av sykepenger fra Sykehjelpsordningen. I denne prosessen ble 
Sykehjelpsordningen for tannleger pålagt å beregne og innbetale arbeidsgiveravgift av utbetalte 
sykepenger. Sommeren 2020 valgte imidlertid Sykehjelpsordningen, i samarbeid med ekstern 
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advokat, å ta denne saken opp på nytt med Skattedirektoratet. I desember 2020 kom det melding om 
at Skattedirektoratet hadde gjort om vedtaket til Skatteetaten, noe som innebærer at det kun skal 
betales arbeidsgiveravgift på sykepenger til tannleger som er ansatt, ikke på sykepenger utbetalt til 
selvstendig næringsdrivende. Sykehjelpsordningen for tannleger skal få tilbakebetalt det som er 
innbetalt av arbeidsgiveravgift på sykepenger for selvstendig næringsdrivende f.o.m 2018. Beløpet 
for 2018 og 2019 er til sammen på kr 4,39 mill. 

Kapitalforvaltningen 2020 

NTF har en tradisjonell og ganske konservativ investeringsstrategi. I 2020 er det gjort noen mindre 
endringer i strategien. Strategien for hovedporteføljen til NTF og porteføljen til Konfliktfondet har 
videreført strategien som ble vedtatt i 2018, mens porteføljen til Sykehjelpsordningen og NTFs fond 
til videre og etterutdannelse av tannleger har fått en noe mer konservativ strategi og blitt ennå mer 
likvid.  

Første halvår var det knyttet stor usikkerhet til avkastning på porteføljen som følge av covid-19 
pandemiens påvirkning på finansmarkedet. Portefølje falt med ca. 10% i løpet av mars og april. Det 
tok ikke så lang tid før avkastningen igjen var positiv. Per 31.12.2020 var det samlede resultatet på 
finansposter på kr 10 020 170.  

Styregodkjent årsregnskap 

Ifølge NTFs vedtekter, jfr. § 7, bokstav B, nr. 1, er det representantskapets oppgave å «behandle NTFs 
konsernregnskap med noter og årsberetning». Disse regnskapene ble godkjent av hovedstyret 
henholdsvis 18. juni 2020 og 17. juni 2021.  

Hovedstyret foreslår følgende vedtak: 

Representantskapet tar årsregnskap med beretning og noter for 2019 og 2020 til orientering. 
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Sykehjelpsordningen for tannleger 

Årsregnskap og årsberetninger 2019 og 2020 

Årsberetninger og årsregnskap med noter for perioden 2019-2020 finnes i sin helhet på NTFs 

nettsted.  

Sykehjelpsordningen for tannleger har som formål å yte stønad ved sykdom, pleiepenger og stønad 
ved svangerskap/nedkomst til medlemmene i ordningen. Medlemmer av ordningen er enhver 
tannlege under 70 år som utøver tannlegeyrket her i landet. 

Sykehjelpsordningen mottok i denne toårsperioden 37,97 mill. kroner i tilskudd fra folketrygden. Det 

er i samme periode utbetalt 57,4 mill. kroner i sykebidrag til 590 tannleger for 35 526 sykedager. Det 

er en økning i antall sykedager på 43,6 % fra forrige toårsperiode. Økningen skyldes dels at ordningen 

er blitt mer kjent og at det derfor utbetales mer sykepenger i forbindelse med 

svangerskapspermisjon, men det har også vært en økning i forbindelse med covid-19 pandemien.  

Overføringene til Sykehjelpsordningen er 0,86 % av trygderefusjonene på tannhelseområdet. Fra 

2018 til 2019 økte utbetalingene fra trygdeordningene med 0,4 %. Fra 2019 til 2020 var det en 

reduksjon i trygdeutbetalingene på 8,4 %.  

Etter en gjennomgang med skatteetaten våren 2018 vedrørende utbetalingene av sykepenger ble 

ordningen pålagt å beregne arbeidsgiveravgift på sykepenger fra og med 2018. Sommeren 2020 

valgte imidlertid Sykehjelpsordningen, i samarbeid med ekstern advokat, å ta denne saken opp på 

nytt med Skattedirektoratet. I desember 2020 kom det melding om at Skattedirektoratet hadde gjort 

om vedtaket til Skatteetaten, noe som innebærer at det kun skal betales arbeidsgiveravgift på 

sykepenger til tannleger som er ansatt, ikke på sykepenger utbetalt til selvstendig næringsdrivende. 

Sykehjelpsordningen for tannleger skal få tilbakebetalt det som er innbetalt av arbeidsgiveravgift på 

sykepenger for selvstendig næringsdrivende f.o.m 2018. Beløpet for 2018 og 2019 er til sammen på 

kr 4,39 mill. Når det gjelder 2020, er det i resultatregnskapet kun kostnadsført arbeidsgiveravgift på 

sykepenger til tannleger som er ansatte. 

Det er foretatt årlige forsikringsmessige beregninger for nødvendig avsetningsbehov, og ved 

periodens slutt 31.12.2020 er det avsatt totalt 5,77 mill. kroner for fremtidige forpliktelser.  
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Det er i perioden 2019-2020 utbetalt godtgjørelser inklusive arbeidsgiveravgift på 287 189 kroner til 
Sykehjelpsordningens styremedlemmer.  

Sykehjelpsordningen har ingen ansatte og driftes som en del av NTFs virksomhet. 
Administrasjonskostnaden for driften i perioden er 1,8 mill. kroner. Revisjonshonorar i samme 
periode er 122 875 kroner.  

Sykehjelpsordningen har valgt en tradisjonell og forsiktig investeringspolitikk. Per 31.12.2020 er 8,5 % 
av ordningens likvide midler plassert i bank. De resterende midlene er investert i aksjefond, 
obligasjonsfond og pengemarkedsfond. Til tross for et turbulent år i finansmarkedet som følge av 
covid-19 pandemien, ble det positiv avkastning også i 2020. Samlet avkastning i perioden 2019-2020 
er 9,6 mill. kroner hvilket er meget bra sammenlignet med de foregående periodene.  

Det samlede årsresultat for perioden 2019-2020 er på kr – 13 636 652. 

Sykehjelpsordningen for tannleger har ingen eksterne lån. Totalkapitalen i Sykehjelpsordningen per 
31.12.2020 er kr 87 194 810. Egenkapitalandelen er på 85,4 %. 

Årsregnskapene ble godkjent av Sykehjelpsordningens styre henholdsvis 25.6 2020 og 26.4 2021. 

Hovedstyret foreslår følgende vedtak: 

Representantskapet tar årsregnskap med beretning og noter for 2019 og 2020 til orientering. 
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NTFs fond til videre- og etterutdannelse 
av tannleger 

Årsregnskap og årsberetninger 2019 og 2020 

Årsberetninger og årsregnskap for perioden 2019-2020 finnes i sin helhet på NTFs nettsted. 

Formål 

Fondets formål er å fremme videre- og etterutdanning av tannleger i offentlig og privat praksis. NTFs 
hovedstyre, supplert med en representant fra Helsedirektoratet, er fondets styre. Fondet bør spesielt 
tilgodese tiltak som kan bedre videre- og etterutdanning av allmennpraktiserende tannleger, særlig i 
perifere strøk av landet.  

Fondets drift 

Driften av fondet har fulgt de oppsatte retningslinjer. Fondsmidler er benyttet målrettet for å styrke 
NTFs arbeid med etterutdanning. I 2019 ble det ikke overført midler fra fondet til NTF. Det var kun 
utbetaling av studentforskerprisen som ble belastet fondet. I 2020 var det også utbetaling av 
studentforskerprisen. I tillegg ble det overført kroner 7 085 000 til NTF. Disse midlene er øremerket 
utvikling av lederkurs for tannleger i samarbeide med BI, tiltak for profesjonalisering av 
etterutdanningsvirksomheten samt nytt kurssystem.  

Inntekter 

Fondets inntekter bestod i 2019 og 2020 av bidrag fra trygden og avkastning på kapitalplassering. 
Trygdebidraget beløp seg i 2020 til 2,95 mill. kroner mot 3,22 mill. kroner i 2019.  Dette er en 
reduksjon på 8,4 %. 

Finanspostene 

Finansresultatet i 2020 var på 521 000 kroner mot 1 007 000 kroner i 2019. Fondet har investert i 
ulike fondsstrukturer i både norske og globale fond, og er således sterkt påvirket av utviklingen på 
norske og utenlandske børser. Det var knyttet stor usikkerhet til avkastningen i 2020 som følge av 
covid-19 pandemien og dens påvirkning på finansmarkedet. Porteføljen fikk et betydelig fall i mars og 
april, men dette snudde gjennom året slik at den samlede avkastningen for 2020 ble forholdsvis god. 
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Årsresultat 2019 og 2020 

Årsresultat i fondet i 2020 er -3,62 millioner kroner og i 2019 er resultatet 4,22 millioner kroner. 

Eiendeler, egenkapital og gjeld 

Ved utgangen av 2020 hadde fondet eiendeler på 13,9 millioner kroner mot 17,25 millioner ved 
utgangen av 2019. Per 31.12.2020 har fondet plassert 8,17 millioner kroner i ulike fond og 5,73 
millioner i bank. Egenkapitalandelen per 31.12.2020 er på 97,1 %.  

Kommentar 

Økonomien i NTFs fond for videre- og etterutdannelse er helt avhengig av det årlige trygdebidraget 
på 0,14%. Bruken av midler vil kunne variere en del fra år til år ettersom aktivitetene ofte er større 
eller mindre prosjekter.   

Årsregnskapene og årsberetningene ble godkjent av fondets styre henholdsvis 18. juni 2020 og 17. 
juni 2021.  

Hovedstyret foreslår følgende vedtak: 

Representantskapet tar årsregnskap med beretning og noter for 2019 og 2020 til orientering. 
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Sak 5 

Ole Smith-Houskens fond 

Årsregnskap og årsberetninger 2019 og 2020 

Årsberetninger og årsregnskap for perioden 2019-2020 finnes i sin helhet på NTFs nettsted. 

Ole Smith-Houskens fond er opprettet som takk for det store arbeidet Ole Smith-Housken utførte i 
Den norske tannlegeforening. Fondet er opprettet for å fremme NTFs formål og er denne forenings 
eiendom.  

Fondets opprinnelige kapital var kr 31 639,83. Dette utgjør i dag fondets urørlige kapital. 

Denne kapitalen var NTFs fortjeneste ved salget i 1915 av eiendommen Pilestredet 19 i Oslo, som 
NTF fikk i gave fra tannlegene H. O. Heide, P. Wang-Norderud og Ole Smith-Housken i 1906.  

Kapitalen i fondet forutsettes økt ved avkastning på kapitalen og ved gaver. 

Fondets eiendeler består av en bankkonto, og avkastningen i fondet er renteinntekter på denne 
bankkontoen.  

I 2019 og 2020 var rentenivået lavt og hovedstyret besluttet at avkastningen i gjeldende periode, 
totalt 17 749 kroner, skulle tillegges fondets midler.  

Totalkapitalen i fondet, som er identisk med fondets eiendeler per 31.12.2020 er 1 231 334 kroner. 

Hovedstyret foreslår følgende vedtak: 

Representantskapet tar årsregnskap med beretning for 2019 og 2020 til orientering. 
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Sak 6 

Arbeidsprogram 

Arbeidsprogram 2022-2023 

Arbeidsprogrammet er foreningens viktigste styringsverktøy. Gjennom arbeidsprogrammet fastsetter 
representantskapet de overordnede rammene for hvilke oppgaver og aktiviteter som NTF skal 
prioritere i den kommende toårsperioden. 

Samtidig må arbeidsprogrammet gi hovedstyret handlingsrom og sette foreningen i stand til å 
håndtere uforutsette utfordringer og problemstillinger til beste for medlemmene. Målet er et 
arbeidsprogram som hele organisasjonen kan bruke aktivt. 

Forslaget til arbeidsprogram er lagt til grunn for hovedstyrets budsjett for perioden. Nye aktiviteter 
eller økt innsats på enkeltområder som ikke kan løses innenfor budsjettet, vil kreve omdisponering 
av eksisterende ressurser eller redusert innsats på andre områder. 

Hovedstyret foreslår følgende vedtak: 

Arbeidsprogrammet for perioden 2022–2023 godkjennes. 



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 odontologisk 

undervisning og forskning blir meritterende innenfor akademia. 

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 

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. 
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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. 
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 klinisk relevant forskning av høy internasjonal kvalitet. 
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. 

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 Ivareta medlemmenes interesser i virksomheter der NTF har partsforhold eller er representert. 
1.19 Ivareta NTFs interesser i sentrale tariffavtaler og forhandlinger. 
1.20 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. 
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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 

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

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

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.  

NTF skal 

2.1 Medvirke til å synliggjøre utfordringene med og konsekvensene av sosial ulikhet i oral helse. 
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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. 

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. 
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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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Sak 7.1 

NTFs vedtekter 

Forslag til endringer 

Bakgrunn 

I forrige representantskapsperiode ble det foretatt en totalgjennomgang av NTFs vedtekter. På 
denne bakgrunn vedtok Representantskapet 2019 reviderte vedtekter som trådte i kraft 1. januar 
2020. I gjeldende periode har alle NTFs lokal- og spesialistforeninger, og også NTF Student, arbeidet 
med å revidere sine vedtekter. Målet med dette arbeidet var at vedtektene til alle disse foreningene 
er i tråd med NTFs vedtekter. I tillegg var det et mål at alle fikk vedtekter utarbeidet etter samme mal 
og som adresserer relevante problemstillinger for foreningsarbeidet og dermed kan brukes som et 
nyttig arbeidsverktøy for både styret og generalforsamlingene/årsmøtet (NTF Student). 

I forbindelse med foreningenes vedtektsarbeid har det kommet opp ulike spørsmål og 
problemstillinger knyttet til regelverket. Endringsforslagene som fremmes her er i stor grad basert på 
innspill som har innkommet fra NTFs lokal- og spesialistforeninger og fra NTF Student.  

Endringsforslag til de enkelte bestemmelser 

§ 2 Formål

§ 2 nr. (1) lyder.

«Foreningens formål er å: 
(1) samle norske tannleger for å ivareta tannlegestandens faglige, økonomiske og sosiale
interesser og arbeide for dens autoritet og anseelse,»

Det er et krav for å arbeide som tannlege i Norge at man har norsk autorisasjon eller lisens. Norsk 
autorisasjon/lisens er også en forutsetning for å være ordinært medlem av NTF. Det er ikke relevant 
hvor man opprinnelig er fra. NTF har også student- og pensjonistmedlemmer, som ikke har 
autorisasjon. I stedet for å knytte formålet opp mot de som har norsk autorisasjon foreslås at 
bestemmelsen viser til «tannleger i Norge». 

§ 18-3 Lokalforeningens styre

§ 18-3 tredje avsnitt lyder:
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«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.» 

I arbeidet med lokalforeningenes vedtekter har det vist seg at siste setning i dette avsnittet bør 
justeres på bakgrunn av følgende momenter: 

For det første er det ikke naturlig at alle deltakerne på generalforsamlingen skal ha stemmerett ift. 
hvem som skal representere de privatpraktiserende i lokalforeningens styre. Til sammenligning 
velges styrets UTV-representant direkte av offentlige ansatte i tråd med Reglement for NTFs sentrale 
forhandlingsutvalg og lokale tillitsvalgte i tariffbundne virksomheter, jf. § 18-3 andre avsnitt. 

For det andre har noen lokalforeninger egne utvalg for privat sektor. Der hvor man har et slikt utvalg 
er det naturlig å overlate til dem å velge hvem som skal representere de privatpraktiserende 
tannlegene i lokalforeningen og arbeide for deres interesser i styret. 

For det tredje er det flere lokalforeninger som mener at oppgaven som privatpraksisrepresentant bør 
kunne håndteres av et av de øvrige styremedlemmene som arbeider i privat sektor, og at 
vedkommende bør kunne velges blant et av de øvrig valgte styremedlemmene. Mange 
lokalforeninger ønsker å redusere størrelsen på styrene og i noen lokalforeninger er det ikke så 
mange privatpraktiserende medlemmer. 

§ 20-1 Generelt om NTF Student

Endringene som foreslås i denne bestemmelsen henger sammen med endringene som foreslås 
inntatt i § 40-3 Studentmedlemmer. Det vises derfor til redegjørelsen under § 40-3 nedenfor.  

§ 21-5 Fritt mandat og plikt til å avgi beretning

§ 21-5 første avsnitt lyder:

«Foreningene kan ikke gi representantene bundet mandat. En gruppe representanter fra 
foreningen kan heller ikke med flertallsvedtak binde den enkelte representant i dennes 
stemmegivning.» 

Denne bestemmelsen har avstedkommet en del forvirring ift. hva 2. setning egentlig betyr. Ordlyden 
i dette avsnittet har eksistert i mange år og ble videreført i sin helhet da vedtektene ble revidert i 
2019. Poenget med bestemmelsen er å få frem at hverken lokalforeningen som sådan eller et flertall 
i denne på forhånd kan binde en enkelt representant i dennes stemmegivning på 
representantskapet. Etter hovedstyrets oppfatning er innholdet i 1. setning dekkende. 2. setning er 
derfor overflødig. Hvis noen i lokalforeningene skulle ha kunnet gi valgte enkeltrepresentanter et 
bundet mandat, er det jo nettopp flertallet. Hovedstyret foreslår derfor at 2. setning slettes. 

§ 28 NTFs næringspolitiske forum

Bestemmelsen lyder: 
«NTFs næringspolitiske forum arrangeres årlig for de næringsdrivende representantene fra 
styrene i NTFs lokalforeninger. Næringspolitisk forum skal drøfte aktuelle saker av betydning 
for næringsdrivende tannleger.» 



Styrerepresentantene som det vises til, er beskrevet nærmere i § 18-3 tredje avsnitt: 

«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.» 

For å sikre lokalforeningsleders nøytralitet fremgår det uttrykkelig av § 18-3 fjerde avsnitt at 
vedkommende ikke også kan inneha vervet som privatpraksis- eller UTV-representant i styret.  

Bakgrunnen for at det ved revisjonen i 2019 ble innført en plikt for alle lokalforeningene til å velge et 
privatpraktiserende styremedlem med spesielt ansvar for å ivareta næringsdrivende tannlegers 
interesser var at det ble ansett viktig at også de selvstendig næringsdrivende tannlegene, som utgjør 
den største andelen av NTFs medlemmer i privat sektor, har en fast representant i styret. 
Representanten skal ha særskilt ansvar for å holde seg orientert om/ivareta næringsdrivende 
tannlegers interesser i styret. Det er også dette styremedlemmet som skal representere 
lokalforeningen på næringspolitisk forum der leder for NTFs sentrale næringsutvalg velges. Lederen 
av utvalget har automatisk plass i hovedstyret, og det ble derfor ansett viktig at de som velger 
vedkommende er valgt til dette vervet i lokalforeningsstyrene.  

I arbeidet med lokalforeningsvedtektene var det ikke alle som var kjent med denne endringen i 
tidligere praksis når det gjelder hvilket styremedlem som skal representere lokalforeningen på NTFs 
næringspolitiske forum. Det foreslås derfor at det inntas en henvisning til § 18-3 tredje avsnitt i § 28. 

Det foreslås også en tilsvarende presisering i pkt. 2.2 i Reglement for NTFs sentrale næringsutvalg og 
næringspolitiske forum som gjelder sammensetningen av representanter på NTFs næringspolitiske 
forum, se sak 7.3 om dette.  

§ 40-2 Ordinære medlemmer

§ 40-2 lyder:

«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.» 

§ 48 første avsnitt lyder:

«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 brudd på 
NTFs vedtekter, NTFs etiske regler, NTFs regler for obligatorisk etterutdanning eller NTFs 
klagenemndsregler.» 

§.40-2 angir vilkåret for å bli ordinært medlem, men sier ikke noe om man kan fortsette å være
medlem dersom vilkåret ikke lenger er til stede. Vilkåret for medlemskap er at man har tillatelse til å
utøve tannlegeyrket i Norge, dvs. at man har autorisasjon eller lisens til å praktisere som tannlege.

Det er ulike årsaker til at medlemmer blir fratatt autorisasjonen midlertidig eller permanent. I mange 
tilfeller vil være slik at medlemmer som har blitt fratatt autorisasjonen bør få mulighet til å rette opp 
i forholdet som forårsaket tapet av autorisasjon og i den anledning også må kunne søke bistand hos 
NTF. Dette er bakgrunnen for at det i bestemmelsen er åpnet for at det kan foretas en konkret 
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vurdering av om vedkommende bør kunne opprettholde sitt medlemskap mens de får bistand fra 
NTF.  

Dersom et medlem mister sin autorisasjon permanent eller ikke tar kontakt med NTF for bistand ved 
tap av autorisasjon, beskriver vedtektene ikke uttrykkelig hvordan NTF skal forholde seg overfor 
medlemmet. Hovedstyret foreslår derfor at det inntas en presisering i bestemmelsen om at dersom 
forutsetningene for medlemskap ikke er til stede vil medlemmet automatisk bli utmeldt av NTF. 

Bestemmelsen i § 40-2 bør også sees i sammenheng med eksklusjonsbestemmelsen i § 48 der det 
står at: Hovedstyret kan, med 2/3 flertall, ekskludere et medlem som er fratatt sin autorisasjon eller 
lisens som tannlege. Som nevnt kan det være ulike/sammensatte årsaker til at et medlem blir fratatt 
sin autorisasjon og for de fleste er tap av autorisasjon en svært belastende opplevelse. Hovedstyret 
er av den oppfatning at eksklusjon som sanksjon mot medlemmer som opplever en slik krise kun bør 
reserveres for de mer grove tilfellene.  

§ 40-3 Studentmedlemmer

Bestemmelsen lyder:

«Odontologistudenter kan opptas som studentmedlemmer. Ethvert studentmedlem inngår 
automatisk som medlem i NTF Student.» 

Medlemskategorien «studentmedlemmer» er som utgangspunkt bare ment å omfatte de som er 
under grunnutdanning i odontologi. Dette bør tydeliggjøres i bestemmelsen. Tannleger under 
spesialisering er derimot ikke å anse som studenter i denne sammenheng. Denne gruppen inngår 
som ordinære medlemmer med redusert medlemskontingent. 

Det bør også tydeliggjøres at man er berettiget til studentmedlemskap uansett om man tar 
grunnutdanningen i Norge eller i utlandet.  

Hovedstyret foreslår videre at det presiseres at også ferdig utdannede tannleger fra utenfor EØS-
området som må fullføre tilleggsutdanning (kvalifikasjonsprogram) for å kunne få autorisasjon til å 
utøve tannlegeyrket i Norge kan opptas som studentmedlemmer. Dette fordi de ikke omfattes av 
noen av de andre medlemskategoriene og derfor ikke kan bli medlem av NTF til tross for at de er i et 
løp for å få lisens eller autorisasjon som tannlege i Norge. De kan dermed ikke delta på NTFs 
studentkurs som skal forberede dem på arbeidslivet som tannlege i Norge og de kan ikke søke 
rådgivning knyttet til f.eks. inngåelse av arbeidskontrakter. Disse tannlegene kan utgjøre en sårbar 
gruppe og hovedstyret mener at de bør ha mulighet til å knytte seg til NTF også i perioden mens de 
gjennomfører kvalifikasjonsprogrammet og frem til de mottar lisens/autorisasjon. Alle 
studentmedlemskap konverteres automatisk til ordinært medlemskap når medlemmet har mottatt 
lisens/autorisasjon 

Kvalifikasjonsprogrammet er et fulltidsstudium ved universitetet i Bergen med en normert studietid 
på 1,5 år. Dersom studenten ikke følger normert progresjon i studiet, kan studieretten forlenges med 
inntil ett semester. Ved opptak til kvalifikasjonsprogrammet tildeles kandidaten studierett ved det 
medisinske fakultet ved UiB. Programmet har som mål å tilpasse oppnådd odontologisk 
grunnutdanning utenfor EU/EØS-området med norsk integrert master i odontologi.  

Etter å ha konsultert styret i NTF Student foreslår hovedstyret at denne gruppen studentmedlemmer 
også bør få automatisk medlemskap i NTF Student. 
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§ 46 Medlemmenes plikter

Regelverket som gjelder den obligatoriske etterutdanningsordningen i NTF heter i dag «Regler for 
obligatorisk etterutdanning». Regelverket foreslås omdøpt til «NTFs regler om obligatorisk 
etterutdanning». Dette medfører en språklig justering i § 46 første avsnitt.  

§ 47 Strykning

§ 47, tredje avsnitt lyder:

«Et 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. Medlemskapet kan gjenopptas etter søknad, når NTFs obligatoriske nettbaserte kurs 
er gjennomført.» 

Det er ikke bare de nyinnmeldte medlemmene som er forpliktet til å gjennomføre NTFs obligatoriske 
nettbaserte kurs. Det fremgår av Regler for obligatorisk etterutdanning at dette kravet gjelder for alle 
NTFs ordinære medlemmer. Strykningsbestemmelsen bør reflektere dette og omfatte alle 
medlemmer som er forpliktet til å gjennomføre NTFs obligatoriske nettbaserte kurs. 

§ 48 Eksklusjon

§ 48 første avsnitt lyder:

«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 brudd på 
NTFs vedtekter, NTFs etiske regler, NTFs regler for obligatorisk etterutdanning eller NTFs 
klagenemndsregler.» 

Hovedstyret foreslår at bestemmelsen endres slik at kriteriet «grove brudd» erstattes med «alvorlige 
eller gjentatte brudd». Et medlem som over tid gjentatte ganger eller mer regelmessig opptrer i strid 
med NTFs bindende regelverk vil dermed også kunne bli ekskludert fra foreningen selv om hvert 
enkelt brudd ikke i seg selv kan anses som «grovt» / «alvorlig». 

Hovedstyret foreslår følgende vedtak: 

I 

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 blant de allerede valgte 
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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.» 

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.» 
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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 
obligatorisk etterutdanning eller NTFs klagenemndsregler.» 

II 

Endringene i reglementet trer i kraft fra 1. januar 2022. 
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Sak 7.2 

Reglement for NTFs representantskap 

Endringsforslag til punktene 3.2, 3.3, 5.2, 8.8, 9.1 og 9.4 

Bruk av digitale verktøy ved gjennomføringen av representantskapet, og gjennomføring av et 
eventuelt digitalt representantskapsmøte, nødvendiggjør følgende endringer i gjeldende regelverk, 
mer konkret punktene 3.3 Fravær under møtet eller sent oppmøte, pkt. 8.8 Forslag og pkt. 9.1 
Oppnevning av tellekorps: 

Fravær under møtet eller sent oppmøte 

Under møtet må ingen av representantskapets medlemmer 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.» 

Forslag 

Forslaget skal undertegnes eller bekreftes elektronisk av forslagsstiller. 

Oppnevning av tellekorps 

Dersom møtet avholdes fysisk, skal det velges et tellekorps Vved møtets åpning. 

I regelverket knyttet til representantskapet (både NTFs vedtekter og reglement for NTFs 
representantskap) brukes både begrepet «deltakere» og «medlemmer». Det foreslås at begrepet 
«deltakere» brukes gjennomgående. Dette forutsetter språklige endringer i reglementets pkt. 3.2, 
3.3, 5.2 og 9.4. 

Hovedstyret foreslås at Reglementet for NTFs representantskap endres i tråd med dette. 

Hovedstyret foreslår 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.» 
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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: 

«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. 
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Sak 7.3 

Reglement for NTFs sentrale 
næringsutvalg og næringspolitiske forum 

 Forslag til endringer 

Reglement for NTFs sentrale næringsutvalg og næringspolitiske forum pkt. 2.2 om sammensetningen 
av NTFs næringspolitiske forum lyder: 

«Det innkalles én representant fra hver lokalforening, som har stemmerett på vegne av de 
privatpraktiserende medlemmene i sin lokalforening. Valgkomiteens leder innkalles hvert år.» 

Det fremgår av saksfremlegget i sak 7.1 om endringer i NTFs vedtekter § 28 om NTFs næringspolitiske 
forum og § 18-3 tredje avsnitt at alle lokalforeningene skal ha et privatpraktiserende styremedlem 
med spesielt ansvar for å ivareta næringsdrivende tannlegers interesser, og at dette 
styremedlemmet skal representere lokalforeningen på NTFs næringspolitiske forum. 

Bakgrunnen for at det ved vedtektrevisjonen i 2019 ble innført en plikt for alle lokalforeningene til å 
ha et styremedlem med særskilt ansvar for å ivareta næringsdrivende tannlegers interesser var at det 
ble ansett viktig at også de selvstendig næringsdrivende tannlegene, som utgjør den største andelen 
av NTFs medlemmer i privat sektor, har en fast representant i styret. Representanten skal ha særskilt 
ansvar for å holde seg orientert om/ivareta næringsdrivende tannlegers interesser i styret. Det er 
også dette styremedlemmet som skal representere lokalforeningen på næringspolitisk forum, der 
leder for NTFs sentrale næringsutvalg velges. Lederen av utvalget har automatisk plass i hovedstyret, 
og det ble derfor ansett viktig at de so velger vedkommende er valgt til dette vervet i 
lokalforeningsstyrene. 

For å sikre lokalforeningsleders nøytralitet fremgår det uttrykkelig av § 18-3 fjerde avsnitt at 
vedkommende ikke også kan inneha vervet som privatpraksis- eller UTV-representant i styret. 

I arbeidet med lokalforeningsvedtektene var det ikke alle som var kjent med denne endringen i 
tidligere praksis når det gjelder hvilket styremedlem som skal representere lokalforeningen på NTFs 
næringspolitiske forum. Vedtektene § 28 og 18-3 foreslås derfor endret for å tydeligere få frem 
dette. 

Hovedstyret foreslår at det også i pkt. 2.2 i Reglement for NTFs sentrale næringsutvalg og 
næringspolitiske forum som omhandler sammensetningen av representanter på NTFs 
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næringspolitiske forum fremgår uttrykkelig hvem som skal representere lokalforeningene på NTFs 
næringspolitiske forum. 

Hovedstyret foreslår 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. 
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Sak 8 

Styre- og utvalgshonorar for sentrale 
tillitsvalgte 

Dagens modell for kompensasjon til tillitsvalgte 

Dagens ordning for godtgjørelse til sentrale tillitsvalgte er todelt, med en fast og en variabel del. Fast 
godtgjørelse tilstås presidenten, visepresidenten og lederne for det sentrale næringsutvalget, det 
sentrale forhandlingsutvalget, fag- og etterutdanningsutvalget og etikkrådet (heretter: «utvalgene»). 
Med unntak for presidenten, som har fast godtgjørelse knyttet til avtalt kontorplikt, kan alle sentrale 
tillitsvalgte som jobber i privat praksis, tilstås en variabel kompensasjon som skal kompensere for 
tapt inntekt og løpende, faste driftskostnader. Begge ordningene bygger på Folketrygdens 
grunnbeløp (G). I tillegg kompenseres tillitsvalgte som er offentlig ansatte for eventuelle lønnstrekk 
og tap av bonusinntekter. Dagens ordning differensierer hverken på ansvaret vervet medfører, 
arbeidsmengden som ligger i vervet eller kompleksiteten i oppgavene.  

Dette innebærer at de av representantskapet valgte styremedlemmene i NTFs hovedstyre, som har 
formelt medansvar for driften av hele virksomheten NTF, ikke mottar noen betaling for det ansvaret 
de påtar seg gjennom sitt verv. Dette i motsetning til tillitsvalgte som innehar en lederrolle i de 
nevnte utvalgene, hvor man ikke er pålagt det samme formelle, eksterne ansvaret, men som mottar i 
overkant av kr. 100 000 i året.  

Dagens modell innebærer at man kompenseres for tapt arbeidsinntekt/omsetning fremfor å 
honoreres for det arbeidet man gjør for NTF. Modellen var opprinnelig ment å være en rettferdig 
måte å kompensere tillitsvalgte i privat sektor for tapt inntekt og løpende, faste driftskostnader i 
praksis ved fysisk fravær i forbindelse med vervet. Samtidig ønsket man en løsning med årlig 
beløpsregulering uten at representantskapet hvert år måtte fastsette størrelsen på 
godtgjørelsen/kompensasjonen. 

I dagens modell er det forutsatt at en dag med fravær i praksis gir 10 % av G i kompensasjon, der 60 
% av beløpet er ment å dekke driftskostnader i praksisen og 40 % skal dekke inntektstapet. Stadig 
flere privatpraktiserende medlemmer er ansatt i aksjeselskap med en eller flere eiere, og vi ser 
dessuten ulike former for kontrakter mellom eier- og leietannleger. Dette gir utfordringer når det 
kommer til hvem som reelt sett sitter med ansvaret for driftskostnadene – om det er den sentrale 
tillitsvalgte selv eller det selskapet vedkommende er ansatt i eller har kontrakt med. Det er ikke noe 
krav om dokumentasjon på bortfall av omsetning/inntekt for å motta slik godtgjørelse, i motsetning 
til hva som gjelder for tillitsvalgte som er ansatt i offentlig sektor. 
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Krav og forventninger til tillitsvalgte i NTF 

NTF har ikke formulert instrukser for sine sentrale styrer, råd, utvalg eller komiteer, men det er 
utformet et sett av oppgaver (hovedstyret) og reglementer (komiteer, råd, utvalg). Det er kun 
hovedstyrets oppgaver som er forankret i NTFs vedtekter, og som inneholder konkrete krav og 
formulerer et overordnet ansvar for organisasjonens drift og økonomi. 

Alle yrkesorganisasjoner bygger på frivillighet. Tillitsvalgtapparatet er grunnstammen i 
organisasjonens virksomhet. Uten et representativt og dyktig tillitsvalgtapparat er det fare for at 
medlemmenes eierskap, kontroll og bestemmelsesrett til og i organisasjonen kan forvitre. For å 
opprettholde et representativt og dyktig tillitsvalgtapparat fremover er det behov for å se på en mer 
rettferdig honoreringsmodell enn det vi har i dag.  

En ny modell bør etter hovedstyrets syn baseres på ansvar og arbeidsinnsats i vervet, fremfor å 
kompensere for fravær fra den daglige virksomheten. Beløpet bør således være det samme enten 
man har sitt virke i privat eller offentlig sektor. Det å skulle ta hensyn til ansettelsesform eller hvilken 
type avtale den enkelte tillitsvalgte har knyttet til sitt arbeid ifm. honorering/kompensasjon, er også 
komplisert og vanskelig å håndtere i praksis. Eventuell dokumentasjon vil være vanskelig å 
fremskaffe.  

Det å være tillitsvalgt er ikke minst et verdivalg. Slike verv gir kunnskap, erfaringer, muligheter til 
politisk påvirkning og medvirkning. På den annen side vil man i mange tilfeller måtte gi avkall på 
inntekter eller andre karrieremuligheter dersom man velger å påta seg tillitsverv, uansett om man er 
næringsdrivende eller (offentlig) ansatt. Man vil også være nødt til å bruke en del av sin fritid og kan 
ikke forvente å bli kompensert for tiden som medgår. Ved å gå over til en modell som gir et fast årlig 
honorar, gis det imidlertid en forutsigbarhet både for den enkelte tillitsvalgte, men også for NTF med 
hensyn til de totale kostnadene for honorering. 

Det arbeidet som sentrale tillitsvalgte gjør, må ha en grunnleggende verdi for medlemmene, og 
honoreringen må stå i forhold til denne verdien. Honorering av tillitsvalgte og kostnadsdekning i 
forbindelse med møter og reiser finansieres gjennom kontingentinntektene. Hvor mye midler NTF 
skal bruke på å honorere sine tillitsvalgte i ulike styrer, utvalg, råd og komiteer, må alltid veies opp 
mot andre tjenester som skal tilbys medlemmene.  

Som et ledd i NTFs mål om å legge til rette for en mer miljøvennlig og bærekraftig drift av foreningen, 
vil arbeidet som tillitsvalgt i fremtiden i større grad være en kombinasjon av fysiske og digitale møter. 
Målet bør være å reise mindre, spesielt i forbindelse med kortere møter.  
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Forslag til modell 

På bakgrunn av ovenstående, foreslås følgende modell for honorering av tillitsvalgte:

Styre- og utvalgshonorar 1 G pr mai 2021 106 399

Verv
President med 

kontorplikt Leder i SNU/SF/FEU*
Leder i Etikkrådet og 

Valgkomiteen

Leder av 
Kontrollkomiteen, 

Redaksjonskomiteen 
og Rep.skapets 

ordfører

Årlig fast honorar  - ant G 15 1 0,75 0,25
Beløp i kr/år 1 595 985 106 399 79 799 26 600

Verv Visepresident
Medlemmer 
SNU/SF/FEU

Medlemmer i 
Etikkrådet og 
Valgkomiteen

Medlemmer i 
Redaksjonkomiteen, 
Kontrollkomiteen og 

vareordfører

Årlig fast honorar - ant G 2,5 0,6 0,5 0,1
Beløp i kr/år 265 998 63 839 53 200 10 640

Verv
Styremedlemmer i 

Hovedstyret

Årlig fast honorar - ant G 1,5
Beløp i kr/år 159 599

Kompensasjon på kr 6.000, for elektronisk kommunikajson inngår i det faste honoraret
* Ledere i SNU og SF vil få betalt både som mdlem i hovedstyret og som leder av hhv SF og SNU. Årlig betaling blir 2,5 G.

I tillegg til de ovennevnte roller mottar styreleder i Sykehjelpsordningen i dag 0,5 G i fast honorar,

mens styremedlemmene mottar 1/3 G. Dette anbefales videreført.

Ovenstående modell gir totale kostnader på ca. kr 5,5 mill. inkl. arbeidsgiveravgift.  I 2019 var totale

kostnader på ca. kr 4,2 mill. inkl. arbeidsgiveravgift. Det må i denne sammenheng tas med i

betraktningen at alle utvalgene, som følge av representantskapets vedtak i 2019, har økt antall

medlemmer fra 2020, og at verdien av G har økt med 6,6%.

Ekstra kompensasjon 

Det faste, årlige honoraret er ment å være honorering for de faste oppgavene som det enkelte vervet

har. Dersom en tillitsvalgt blir bedt om å påta seg oppgaver på vegne av NTF som går vesentlig ut

over det som vanligvis anses å tilhøre vervet vedkommende er valgt til, så kan det etter avtale

honoreres i tillegg til det faste honoraret. Et eksempel kan være dersom en tillitsvalgt representerer

NTF i et utredningsarbeid i regi av offentlig myndighet, et annet dersom NTF iverksetter et

utviklingsprosjekt i samarbeid med en ekstern partner hvor oppgaven ikke kan anses å ligge innenfor

det ordinære ansvarsområdet for tillitsvervet.

For å sikre at rekruttering av tillitsvalgte ikke ekskluderer de som bor i distriktene med lang reisevei

til for eksempel Oslo, vil det være mulig å få innvilget kompensasjon for fravær fra arbeide ifm. reise

til og fra møter. Dette må avtales i hvert enkelt tilfelle.
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Medlemmer av fag- og etterutdanningsutvalget som har konkrete oppgaver i tilknytning til en 
etterutdanningsaktivitet, honoreres for det arbeidet de gjør. Dette vil da bli belastet den enkelte 
aktivitet.  

I disse tilfellene må det inngås en egen avtale om honorering av det konkrete oppdraget. 
Presidenten, i samråd med generalsekretæren, bør ha fullmakt til å inngå slike avtaler. Honoreringen 
må ta utgangspunkt i arbeidsinnsats for det enkelte oppdraget. Det foreslås at en dag honoreres med 
5 % av G, uavhengig om man har sitt virke i privat eller offentlig sektor. Beløpets størrelse tas opp til 
vurdering hvert annet år i forbindelse med budsjettbehandlingen. Det foreslås at hovedstyret gis 
fullmakt til å justere denne dagsatsen.  

Hovedstyret foreslår følgende vedtak: 

Representantskapet godkjenner ny modell for styre- og utvalgshonorar for sentrale tillitsvalgte i 
NTF. 
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Sak 9 

Etiske regler 

Forslag til endringer 

Bakgrunn 

NTFs råd for tannlegeetikk (etikkrådet) ser behov for tilføyelser i NTFs etiske regler hva 
gjelder tannlegers plikt til å overholde regler om utnytting av pasienter og samhandling med 
pasienter i sosiale medier. 

Tannlegens forhold til pasienten 

Etikkrådet foreslår at det tas inn to nye bestemmelser under kapittelet om tannlegens 
forhold til pasienten. En ny § 11 om utnytting av pasienten og en ny § 12 om sosiale medier. 

Forslag til ny § 11 
Ny § 11 foreslås som følger: 

«§ 11 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.» 

Enkelte hendelser i et pasient- og behandlerforhold vil alltid være uetiske, som å utnytte 
pasienten økonomisk, seksuelt eller på annen måte. Seksuell relasjon mellom pasient og 
behandler er nest hyppigste årsak til tilbakekalling av autorisasjon eller lisens (rusmiddelbruk 
er hyppigste årsak), hvilket tilsier at medlemmene bør være særskilt oppmerksomme på 
dette. 

Fra pasienthold har det kommet inn klager på tannleger som har tilnærmet seg pasienten på 
en uønsket måte. Etter rådets oppfatning bør et profesjonsetisk regelverk regulere 
helsepersonells opptreden overfor pasienten også utenfor behandlingssituasjonen. Dette 
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gjelder også tannleger, fordi det kan oppstå et ujevnt maktforhold mellom tannlege og 
pasient.  

Rådet mottar iblant henvendelser fra tannleger med spørsmål om hvorvidt det er greit å 
inngå et forhold med en pasient eller tidligere pasient. Det vil etter rådets oppfatning 
normalt ikke være brudd på en slik bestemmelse som foreslått dersom to personer treffes 
og det viser seg at den ene har vært pasient hos den andre på et tidspunkt. 

Mellom ytterpunktene uønsket tilnærming og gjensidig relasjon finnes det mange nyanser. 
Ved å innføre en bestemmelse som gir rådet anledning til å vurdere og sanksjonere de 
hendelser der tannlegen har utnyttet pasienten på noe vis, vil NTFs etiske regelverk være 
oppdatert. De siste årenes søkelys på utnytting av egen posisjon i forhold til den presumtivt 
svakere part har avdekket at det foregår utnytting på mange arenaer. Selv om Statens 
helsetilsyn sanksjonerer slik utnytting, vil det komplettere det etiske regelverket og gjøre det 
tydelig overfor medlemmene at slike handlinger er uakseptable om en slik bestemmelse 
innføres. 

Forslag til ny § 12 

Den andre bestemmelsen som foreslås vedtatt gjelder også tannlegens forhold til pasienten, 
mer spesifikt i sosiale medier. Følgende regulering foreslås: 

«§ 12 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.» 

Bestemmelsen er foreslått som en bør-regel, og innebærer ikke et totalforbud mot kontakt 
med pasienter i sosiale medier. Initiativet til slik kontakt bør imidlertid ikke komme fra 
tannlegen, og tannlegen må være oppmerksom på at taushetsplikten også gjelder ved bruk 
av sosiale medier. Fallgruvene er mange, ved at skillet mellom profesjon og privatliv viskes ut 
kan det være fort gjort å tilkjennegi sin relasjon til pasienten for omverdenen uten å mene 
det. Statens helsetilsyn har vedtatt å gi kritikk til helsepersonell som har tilkjennegitt en slik 
relasjon. 

En annen side ved å innføre en slik bestemmelse er at tannlegen kan vise til regelen dersom 
en pasient ønsker kontakt i sosiale medier. Det kan være vanskelig å avslå slike forespørsler 
uten begrunnelse, og tanken er at det er til hjelp for tannlegene å kunne vise til regelverket. 

Bestemmelsen er ikke ment å regulere slik kontakt der tannlege og pasient kjenner 
hverandre på andre måter. 

Hovedstyret slutter seg til etikkrådets vurderinger og foreslår at de nye bestemmelsene tas 
inn i det etiske regelverket. 
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Hovedstyret foreslår følgende vedtak: 

I 

Ny § 11 skal lyde: 

«§ 11 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 § 12 skal lyde: 

«§ 12 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 §§ 13-25. 

II 

Endringene trer i kraft umiddelbart. 
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Sak 10 

Regler om obligatorisk etterutdanning 

Forslag til endringer 

Bakgrunn 
Reviderte regler om obligatorisk etterutdanning (OEU) ble vedtatt av NTFs representantskap 2019, og 
trådte i kraft 1. januar 2021. Etter ikrafttredelsen har det vist seg å være behov for noen 
presiseringer og forenklinger i gjeldende regelverk, i tillegg til noen rent språklige endringer.  

Endringsforslag til de enkelte bestemmelser 

Pkt. 1 Etterutdanningskravet 

Det foreslås inntatt en presisering om at timekravet som er satt bare er et minimumskrav. Dette 
fremgår av innledningen til reglene, men er et viktig poeng som også bør fremgå i beskrivelsen av 
etterutdanningskravet i pkt. 1. 

Det foreslås presisert at de obligatoriske kursene må gjennomføres uavhengig av om man allerede 
har oppfylt timekravet i perioden. 

Kravet om at de obligatoriske kursene – som forutsettes å være nettbaserte - bør utgjøre inntil 50% 
av etterutdanningskravet foreslås fjernet. Bakgrunnen for denne bestemmelsen var å sikre at 
medlemmene fikk et utvidet tilbud av nettbaserte kurs. Erfaringene fra det siste året har gitt NTF økt 
kompetanse på å lage nettbaserte kurs og det er utviklet et helt nytt digitalt tilbud (NTFs digitale 
fagdag) som gjør at det ikke lenger er behov for å oppstille et krav om at de obligatoriske kursene 
utgjør 50 %. 

Bestemmelsen i NTFs vedtekter § 47 om at ethvert nytt medlem av NTF plikter å gjennomføre NTFs 
obligatoriske nettbaserte kurs i løpet av de første 6 månedene av medlemskapet, foreslås gjengitt i 
dette punktet. 

Pkt. 2  Etterutdanningsvirksomhet 

Punktet foreslås slått sammen med pkt. 3 om undervisningsvirksomhet og overskriften foreslås 
endret til: «Etterutdanningsaktivitet som gir etterutdanningstimer». 
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Alle kurs som automatisk godkjennes på bakgrunn av hvem som tilbyr dem, foreslås inntatt i ett 
felles underpunkt.  

Gjeldende regler har et underpunkt som lyder: «Utvalgte kurs og kongresser som godkjennes av NTF 
etter anbefaling fra NTFs lokal- og spesialistforeninger.» Punktet kommer hovedsakelig til anvendelse 
for kurs og kongresser som arrangeres i utlandet, der det noen ganger (ikke alltid) er behov for å 
konsultere spesialistforeningene om innhold og arrangør. Det er NTFs sekretariat som står ansvarlig 
for godkjenningen av kurs. Underpunktet foreslås derfor revidert som følger: «Utvalgte kurs og 
kongresser i utlandet som er forhåndsgodkjent av NTF sentralt.»  

For å sikre at dette ikke utelukker kurs og kongresser i Norge, som det er ønskelig å oppmuntre 
medlemmene til å gå på, foreslås følgende underpunkt: «Etterutdanningsaktivitet som tilbys av andre 
ikke-kommersielle aktører i Norge og som er forhåndsgodkjent av NTF sentralt.» Et eksempel på et 
slikt kurs, som en av spesialistforeningene har anbefalt, er Nasjonalt diabetesforum 2021 i regi av 
Diabetesforbundet.  

Ved revisjonen i 2019 var det et ønske om å forenkle ordningen og innsnevre muligheten for 
medlemmene til å søke om timer for et svært stort spekter etterutdanningsaktiviteter. Det er derfor 
et viktig poeng at etterutdanningsaktiviteten beskrevet i de to foregående avsnitt må være 
forhåndsgodkjent av NTFs administrasjon for at medlemmene skal få godkjent timer.  

Gjeldende regler gir også tellende timer i ordningen for undervisning på kurs som arrangeres av NTF 
sentralt eller av NTFs lokal- eller spesialistforeninger. Denne bestemmelsen foreslås utvidet til å 
gjelde alle kurs som automatisk godkjennes i ordningen på bakgrunn av hvem som tilbyr dem (dvs. 
som også arrangeres av lærestedene, DOT eller ROK’ene). Ordningen diskriminerer dermed ikke ift. 
arrangør. 

Pkt. 3 Undervisningsvirksomhet 

Punktet fjernes og innholdet innarbeides i pkt. 2 som endrer overskrift til Etterutdanningsaktivitet 
som gir etterutdanningstimer. 

Pkt. 4 Krav til registrering av etterutdanningstimer (nytt pkt. 3) 

Overskriften foreslås endret til «Registrering av etterutdanningstimer» siden den omhandler mer enn 
hvilke krav som gjelder til registrering. 

Hovedregel om at etterutdanningsaktivitet teller time for time, med mindre annet er besluttet av 
hovedstyret, foreslås inntatt i reglene. Hittil er det gjort unntak for deltakelse/undervisning i TSE og 
for kurs i lystgass og implantatprotetikk, som alle tar mer enn 40 timer å gjennomføre. Hovedstyret 
har satt timeantallet for disse kursene til 40 timer, slik at ingen enkeltkurs vil gi flere timer i perioden 
enn kravet i OEU-ordningen.  

Pkt. 5 Reduksjon av timekravet (nytt pkt. 4) 

I dag gjelder OEU-ordningen ikke for årskandidater før året etter avlagt eksamen, med unntak av de 
obligatoriske nettbaserte kursene (som må gjennomføres i løpet av de første 6 månedene av 
ordinært medlemskap). Dette foreslås tydeliggjort i regelverket. 
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Pkt. 6 Overføring av timer (nytt pkt. 5) 

Det foreslås at bestemmelsen endres slik at medlemmer som opparbeider seg over 40 timer i 
perioden, bare kan overføre inntil 10 timer av overskytende timer til neste periode. I gjeldende 
regelverk kan det overføres inntil 20 timer, noe som utgjør halve timetallet i to-årsperioden og 
anbefalt timetall for et helt år. Forslaget er begrunnet i at timetallet kun er et minimumskrav, og at 
målet er at medlemmene har en jevn kursaktivitet, jf. pkt. 1 om at medlemmene oppfordres til å 
gjennomføre etterutdanning fortløpende. 

Pkt. 7 Utmelding fra NTF i løpet av etterutdanningsperioden 

Dette punktet foreslås fjernet. Som følge av personvernregelverket (GDPR) lagrer ikke NTF 
informasjon om utmeldte medlemmer i mer enn 6 måneder. Dersom et medlem melder seg ut av 
NTF i det siste året av en etterutdanningsperiode, og søker om gjeninnmelding det første året i 
påfølgende etterutdanningsperiode, har sekretariatet kun oversikt over ikke oppfylt timekrav i 
foregående periode i inntil 6 måneder. Bestemmelsen kan derfor ikke håndheves og bør slettes. 

Pkt. 8 Dokumentasjon av medlemmets etterutdanningsstatus (nytt pkt. 6) 

Det foreslås ingen endringer av innholdsmessig betydning i dette punktet. 

Pkt. 9 Sanksjoner (nytt pkt. 7) 

Det foreslås at gjeldende pkt. 9.4 b) slettes. Bestemmelsen lyder: 

«Ved overtredelser kan medlemmet strykes som medlem i Den norske tannlegeforening etter vedtak 
fra Hovedstyret, jf. vedtektene § 48. Ved gjentatte overtredelser av kravet kan hovedstyre ekskludere 
medlemmet.» 

Denne sanksjonsbestemmelsen er ikke i tråd med NTFs vedtekter. Vedtektene § 48 gjelder eksklusjon 
og ikke strykning. Eksklusjon kan bare benyttes som sanksjonsform ved grove brudd på 
etterutdanningsreglene. Strykningsbestemmelsen finnes i § 47 og kan bare benyttes overfor 
medlemmer som ikke har tatt de obligatoriske nettkursene de første 6 måneder av ordinært 
medlemskap. Hjemmelen til å stryke tilligger NTFs administrasjon og ikke hovedstyret. 
Sanksjonsbestemmelsen i pkt. 9.4 foreslås oppdatert iht. dette. 

Pkt. 10 Administrasjon og tilsyn 

Det fremgår av bestemmelsen at NTFs sekretariat administrerer etterutdanningsordningen, og at det 
er hovedstyret som har ansvar for etterutdanningen. Siden dette også følger direkte av NTFs 
vedtekter er bestemmelsen unødvendig. Ingen av de andre reglementene har en tilsvarende 
bestemmelse og den foreslås derfor fjernet. I stedet foreslås inntatt en bestemmelse som angir hvem 
som har vedtaks-/endringsmyndighet for regelverket, dvs. representantskapet. 

Et støttedokument der alle innholdsmessige endringer i gjeldende regelverk fremgår, finnes 
tilgjengelig som vedlegg til denne saken. 
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Hovedstyret foreslår 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. 

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)
g) Vitenskapelig ansatte i minst 50 % stilling (20 timer per år)
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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 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.
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Medlemskapet kan gjenopptas etter søknad, når NTFs obligatoriske nettbaserte kurs er 
gjennomført. 

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 

Endringene trer i kraft fra 1. januar 2022. 
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Sak 11 

Valg 

Sak 11.1 Hovedstyre 
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

Sak 11.2 Representantskapets ordfører og varaordfører 
Valgkomiteens innstilling: 

Ordfører 
Ranveig Roberg, Vestfold TF 

Varaordfører 
Gunnar Amundsen, Haugaland TF 

Sak 11.3 NTFs fag – og etterutdanningsutvalg 
Valgkomiteens innstilling: 

Leder 
Elisabet Jonsson, Nordland TF 
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Nestleder 
Sverre Aukland, Aust-Agder TF 

Medlemmer 
Kristin M. Kolltveit, Buskerud TF 
Arne-Olav Lund, Bergen TF 
Jie Yuan Wu, Vestfold TF 

Sak 11.4 NTFs etikkråd 
Valgkomiteens innstilling: 

Leder 
Line B. Pedersen, Nordland TF 

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 

Sak 11.5 NTFs kontrollkomité 
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 

Sak 11.6 NTFs redaksjonskomité 
Valgkomiteens innstilling: 

Leder 
Malin Jonsson, Bergen TF 

Nestleder 
Anne Rønneberg, Oslo TF 
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Medlemmer 

Anders Godberg, Østfold TF 

Kristin S. Klock, Bergen TF 

Odd Bjørn Lutnæs, Sør-Trøndelag TF 

Sak 11.7 NTFs valgkomité 
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 

Sak 11.8 NTFs sentrale ankenemnd for klagesaker 
Valgkomiteens innstilling: 

Medlemmer 

Anne Marte Frestad Andersen, Østfold TF 

Magne Granmar, Telemark TF 

Vara 

Stig Heistein, Oslo TF 

Sak 11.9 Sykehjelpsordningen for tannleger 
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 

Sak 11.10 Revisor 
Hovedstyret foreslår følgende vedtak: 

PKF ReVisjon AS velges som NTFs revisor for 2022 og 2023. 
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Budsjett NTF 

Budsjett 2022 og 2023 

Budsjettet gjelder for NTFs organisasjon. Sykehjelpsordningen for tannleger og NTFs fond er ikke en 
del av NTFs budsjett.  

Toårige budsjetter 

Når man skal fastsette budsjetter for en periode som strekker seg over flere år, er det knyttet 
betydelige usikkerhet til de ulike budsjettpostene.  

NTFs budsjett for 2022 og 2023 bygger på hovedstyrets forslag til arbeidsprogram for samme periode 
og de løpende arbeidsoppgavene som sekretariatet gjennomfører i løpet av denne perioden.  
Prioriterte oppgaver er videreutvikling av NTFs etterutdanningstilbud. Videre vil det være fokus på 
etikkarbeid, relasjonsbygging både faglig og politisk, påvirkning på fremtidens tannhelsetjeneste, 
delta og støtte nordisk, europeisk og internasjonalt samarbeid samt effektivisering og digitalisering 
av NTFs virksomhet.  

NTF student skal prioriteres og videreutvikles. 

Videre skal sekretariatet jobbe aktivt for å øke medlemmenes foreningstilhørighet, blant annet 
gjennom faglig og sosial tilrettelegging. Det skal også synliggjøres de støtteordninger som finnes for 
tannleger ved sykdom og andre kriser.  

I den kommende perioden skal sekretariatet sørge for videre digitalisering av foreningens 
virksomhet. I 2021 er det gjennomført et forprosjekt knyttet til anskaffelse av nytt medlems- og 
kurssystem/CRM-system. Forprosjektet har kartlagt behov i organisasjonen og forståelsen rundt 
medlemmenes utfordringer og behov i dag.  

Sekretariatet skal sikre økonomisk handlingsrom gjennom forsvarlig forvaltning i tråd med NTFs 
langsiktige strategi for kapitalforvaltning.  

Utarbeidelsen av budsjettene er gjort etter beste skjønn og er basert på forhold og informasjon som 
er kjent per i dag. De vil bli fulgt opp med regelmessige regnskapsrapporter, og korrigeringer og 
oppdaterte prognoser vil bli utarbeidet i perioden.  
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Hvert år er budsjettert for seg, men inneholder aktiviteter som ikke nødvendigvis avsluttes ved årets 
slutt. Dette betyr at resultatpresentasjonen blir en oppsummering av den toårige perioden, som er 
budsjettperioden.  

Presentasjonsform 

Budsjettet, som allerede er godkjent av hovedstyret, presenteres i to formater – det tradisjonelle 
brutto budsjettet som er basert på Norsk standard (NS) og et aktivitetsbudsjett på overordnet nivå.  
Et aktivitetsbudsjett kan gi en bedre kobling mot et arbeidsprogram og NTFs ulike aktiviteter. Det kan 
gjøre det enklere å foreta prioriteringer på ulike aktiviteter.  

Generelt om hovedstyrets godkjente budsjett 

For å kunne bidra til, oppnå og gjennomføre foreslåtte arbeidsprogram er det lagt følgende 
forutsetninger i budsjettet. 

Driften i NTF skal ikke belaste foreningens driftsresultat 

Det betyr at NTFs budsjett for 2022 og 2023 har en målsetning om driftsresultat lik null hvert av 
årene. Dette er i tråd med NTFs strategi for kapitalforvaltning og de faktiske plasseringene.  

NTF skal gjennom kapitalforvaltningen sikre at det er samsvar mellom foreningens vedtekter, 
målsetninger og forpliktelser med forvaltningen og de faktiske plasseringene.  

NTF skal gjennom kapitalforvaltning sikre en god utvikling for foreningens egenkapital og konfliktfond 
for å kunne dekke utbetalinger ved arbeidskonflikter. Konkret er dette gitt ved at foreningens 
egenkapital i størst mulig grad minimum følger den generelle prisveksten, og at konfliktfondet i 
tillegg følger medlemmenes reallønnsutvikling. Gjennom kapitalforvaltningen skal en videre sikre at 
NTFs videre- og etterutdanningsfond og Sykehjelpsordningen for tannlegers investeringsportefølje 
oppnår sine langsiktige målsetninger.  

NTF skal sikre en betryggende og profesjonell kapitalforvaltning, og dermed tilstrebe en så 
kostnadseffektiv forvaltning som mulig.  

I NTFs vedtatte strategi for kapitalforvaltning inngår følgende målsettinger og forpliktelser ved 
forvaltningen:  

• Målsetningen med kapitalforvaltningen er å oppnå høyest mulig avkastning innenfor
definerte kvalitative og kvantitative rammer for risiko og eksponering:

• Til enhver tid ha tilstrekkelig likviditet til å dekke løpende forpliktelser og arbeidskonflikter
• Styrke NTFs egenkapital og foreningens konfliktfond over tid gjennom at avkastningen på

langsiktig investert kapital som minimum tilsvarer den generelle prisveksten, og i tillegg
medlemmenes reallønnsutvikling for foreningens konfliktfond.

• Kunne benytte siste års realiserte avkastning til målrettede investeringer i aktiviteter og
organisasjonsprosjekter til nytte for NTFs medlemmer

• Søke å oppnå en mest mulig stabil avkastning på investert kapital for NTFs hovedportefølje
og konfliktfond som i gjennomsnitt er minimum 2,15 % - poeng høyere enn et alternativ som
norsk bank, med akseptabel risiko

• Søke å oppnå en mest mulig stabil avkastning på investert kapital for NTFs videre- og
etterutdanningsfond og Sykehjelpsordningen for tannlegers investeringsportefølje som i



gjennomsnitt er minimum 1,8 % - poeng høyere enn et alternativ som norsk bank, med 
akseptabel risiko 

Foreningen har høy aktivitet og det planlegges for flere større aktiviteter som vil ha innvirkning på 
budsjettforslaget i 2022 og 2023. I tillegg skal foreningen flytte til nye lokaler i løpet av mars 2022, 
nærmere bestemt, Legenes hus. Flyttingen vil medføre ekstra kostnader i 2022, men vil deretter 
medføre ca. kr 900.000 i lavere årlige kostnader til husleie og felleskostnader.  

For å kunne oppfylle hovedstyrets målsetninger og forpliktelser i foreslått arbeidsprogram for 2022 
og 2023 og NTFs strategi for kapitalforvaltning er følgende budsjettmessige forutsetninger lagt til 
grunn:  

• Medlemskontingenten økes med kr 275 i 2022 og kr 300 i 2023 for å møte alle utfordringene og
oppnå et nullbudsjett på driften.  En stor andel av NTFs kostnader er lønn- og personalkostnader
og der forventer SSB en lønnsvekst på ca. 3,1% i 2022. I tillegg er ny modell for honorering av
tillitsvalgte lagt inn i budsjettet, hvilket medfører en økning i disse kostnadene.  De senere år har
økningen i kontingent vært meget moderat og ligget lavere enn lønnsvekst.

• Det er budsjettert med en lønnsvekst på 3,25% i 2022 og 3,5% i 2023 hvilket er i tråd med
prognoser fra SSB og Norges Bank om forventet lønnsvekst de kommende år.

• For etterutdanningsvirksomheten er målet til enhver tid å ha et attraktivt og relevant kurstilbud
for alle tannleger i Norge. Kursene må være konkurransedyktige både på innhold og
tilgjengelighet og med et akseptabelt prisnivå.  Inntekter og bidrag fra
etterutdanningsvirksomheten forventes å være tilbake på 2019-nivå.

• Inntektene fra Tidende er ganske stabile. Abonnementsinntektene må kunne dekke redigering,
produksjon-, trykke- og distribusjonskostnadene. Det legges ikke opp til noen økning i
abonnementsprisen i neste toårs periode. Annonseinntektene må kunne gi et pent bidrag til
driften av NTFs tidende. Vi erfarer imidlertid at det har blitt vanskeligere å selge annonseplass og
budsjettet er nedjustert noe i forhold til tidligere år.

• Som følge av flytting til nye lokaler, er det forutsatt en ekstra bevilgning utenom det ordinære
driftsbudsjettet som skal dekke ekstrakostnadene i 2022 som følge av flyttingen.

• Det planlegges som tidligere nevnt et prosjekt for anskaffelse av nytt CRM-system med blant
annet medlems- og kurssystem. Budsjett for dette må behandles separat og vil komme i tillegg til
det ordinære driftsbudsjettet. Styret i NTFs fond for videre- og etterutdannelse har allerede
bevilget midler til nytt kurssystem og investeringer som gjelder etterutdanning, men NTF vil også
måtte bevilge midler til denne investeringen. Midler vil måtte tas fra tidligere opptjent kapital.
Når estimater og prosjektplan foreligger, vil det bli presentert for hovedstyret for beslutning.

Sekretariatet har budsjettert med 25 ansatte i 2022 og 2023. I 2021 har en stilling vært ubesatt, men 
basert på hovedstyrets målsetninger i arbeidsprogrammet er det behov for å tilføre noe mer 
ressurser og kompetanse.  

Budsjett for godtgjørelse av tillitsvalgte er basert på den nye foreslåtte modellen, der honorering skal 
skje på bakgrunn av ansvar og arbeidsbelastning, og ikke være en kompensasjon for fravær i praksis.  

Drift av sekretariatet innebærer en stor andel faste kostnader. Lønn- og personalkostnader er faste 
på kort og mellomlang sikt. I tillegg utgjør husleie og andre lokalkostnader en stor del, det samme 
gjør drift og vedlikehold av IT-systemer. De variable kostnadene er i hovedsak kostnader knyttet til 
etterutdanning, reise- og møtevirksomhet samt honorar/kjøp av fremmedtjenester. Det fremlagte 
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budsjettet har tatt utgangspunkt i planlagt aktvitetsnivå både mht etterutdanning og 
møtevirksomhet.  

Budsjett 2022 og 2023 på Norsk standard mal (NS) 

I budsjett 2022 er det budsjettert med totale inntekter på kr 85,2 mill. i 2022 og kr 87,3 mill. i 2023. 
Dette er på samme nivå som før covid-19 pandemien. Det er primært medlemskontingenten og en 
prisjustering av kursavgiftene som bidrar til økningen fra 2022 til 2023.  

Det er budsjettert med stabile produksjonskostnader i NTFs Tidende i kommende budsjettperiode. 

Posten for lønn, honorar og godtgjørelser er budsjettert med kr 44,5 mill. i 2022 og kr 46 mill. i 2023. 
De vesentlige postene her er lønn til ansatte, styrehonorar, godtgjørelse til sentrale tillitsvalgte samt 
lønnshonorar til foredragsholdere. Posten omfatter også personalforsikringer og pensjonskostnader 
for ansatte i sekretariatet. Det er en økning på ca. kr 3,9 mill. i forhold til revidert budsjett for 2021.  
Som følge av nye prinsipper for honorering av tillitsvalgte, g-regulering og økning i alle utvalg fra 3-5 
medlemmer, øker budsjettet med ca. kr 1,3 mill. i forhold til 2019 («normal år»). I tillegg er det 
forutsatt at den ubesatte stillingen vil bli besatt.   

Det er en liten økning i avskrivninger. Det skyldes investering i nytt AV-utstyr og noen nye møbler i 
forbindelse med flytting til nye lokaler.  Det legges opp til så mye gjenbruk som mulig av inventar og 
IT-utstyr. 

Når det gjelder andre driftskostnader, er mange av postene som tidligere nevnt ganske faste. De er 
kun justert med forventet prisstigning på 2 %. Videre er kostnadene basert på forventet aktivitet mht 
møtevirksomhet og etterutdanning.  Som det fremgår av vedlagte budsjett, er aktivitet og 
kostnadsnivået på nivå med det som var tilfelle i 2019 dvs. før covid-19 pandemien startet.  

Kjøp av konsulenttjenester er noe nedjustert i forhold til tidligere år.  Dette må dels sees i 
sammenheng med at det er forutsatt at den ubesatte stillingen besettes og at det var nødvendig for 
å få balanse i budsjettet. Dette er en post som kan påvirkes til en viss grad. Det er budsjettert med 
noe midler til prosjekter/aktiviteter som hovedstyret kan beslutte i budsjettperioden. 

Aktivitetsbudsjett 

Aktivitetsbudsjett er et summert budsjett hvor inntekter og kostnader er sammenstilt i forhold til 
ulike aktiviteter og arrangementer.  

Aktivitetsbudsjettet gir et rimelig godt bilde av hvordan NTFs ressurser fordeles på ulike type 
aktiviteter og tjenester. Fordeling av inntekter og kostnader på de ulike aktivitetene er imidlertid ikke 
helt presise, og det har også vært foretatt noen endringer i organisasjonen og prinsippene om 
hvordan fordelingene gjøres. Det innebærer at postene ikke i alle tilfellene er helt sammenlignbare 
fra år til år.   

Organisasjonsaktiviteter er budsjettert med å gi et bidrag på kr 26,8 mill. i 2022. Her inntektsføres 
hele kontingentinntekten, men bare deler av kostnadene som kontingenten skal dekke. Her føres 
kostnader knyttet til de fleste tillitsvalgtaktiviteter, presidentskapet, kontingent i Akademikerne, FDI 
mm.  

I aktivitetsbudsjettet til sekretariatets stabsfunksjon inkl. økonomi- og IT samt jus og arbeidsliv, er det 
i hovedsak bare kostnader. Det ligger noen mindre inntekter fra administrasjonsgodtgjørelse, OU-
midler og andre bidrag.  Kostnader til SNU og SF ligger i budsjettet til Jus og arbeidsliv.  

Sak 12 Budsjett NTF 
Side 54 



NTFs etterutdanningsvirksomhet er budsjettert med et netto bidrag på ca. kr 2 mill.  Det er en 
forutsetning for at NTFs totale budsjett skal gå i balanse at etterutdanningsvirksomheten gir et 
positivt bidrag. TSE er budsjettert til å være selvfinansierende.  

NTFs Tidende forutsettes også å gi et positivt bidrag på ca. kr 2 mill. 

Aktivitet Aktivitets-
regnskap 

2019 

Aktivitets-
regnskap 

2020* 

Budsjett 
2021 

Budsjett 
2022 

Budsjett 
2023 

Organisasjonsaktiviteter 23.549.836 32.720.286 25.645.000 26.772.094 27.887.591 
Sekretariatets stabs-
funksjoner inkl. husleie, 
IT og andre driftskostn. 

-15.999.021 -22.986.734 -16.765.000 -20.300.000 -20.690.500

Jus og arbeidsliv -11.280.123 -10.626.646 -11.545.000 -10.850.000 -11.150.000
Etterutdanning 2.303.516 -2.980.893 500.000 2.177.994 2.000.000 
TSE -59.909 1.048.796 0 0 0 
NTFs Tidende 1.885.356 2.430.638 2.165.000 2.199.912 1.952.909 
Sum NTFs drift 399.655 -394.553 0 0 0 

*For regnskap 2020 er det ikke foretatt en fordeling av ansattes kostnader på ulike organisasjonsaktiviteter.
Det er det heller ikke gjort i budsjett for 2022 og 2023. Tallene er derfor ikke helt sammenlignbare mellom alle
årene.

Ekstraordinære kostnader knyttet til flytting til nye lokaler 

Som følge av beslutning om flytting til nye lokaler i 2022, vil det påløpe en del ekstraordinære 
kostnader. Ekstra kostnader knyttet til husleie og felleskostnader skyldes at vi i noen måneder må 
betale dobbelt. Disse beløpene er kjente. For øvrige kostnader har vi kun fått noen foreløpige 
estimater. Ekstraordinære kostnader knyttet til flytting er på ca. kr 2,3 mill. i 2022. Disse kostnadene 
er ikke inkludert i det fremlagte driftsbudsjett.  Som nevnt tidligere vil de årlige kostnadene til husleie 
og felleskostnader reduseres med ca. kr. 900.000 f.o.m. 2022. 

Estimat på ekstraordinære kostnader ifm flytting: 
Ekstra husleie og felleskostnader pga dobbel betaling i en periode 1.275.000 
IT-relaterte kostnader -kabling, fiber, trådløst nett, flytting av utstyr mm 200.000 
Tilleggsarbeid i lokalene inkl. foliering 175.000 
Flyttekostnader inkl. rengjøring i nye lokaler 250.000 
Istandsetting av eksisterende lokaler 300.000 
Konsulenter – Malling & co 125.000 
Sum estimat på ekstraordinære kostnader 2.325.000 

Styrebehandlet budsjett 

Ifølge NTFs vedtekter, jfr. §7, bokstav B, nr.2, er det representantskapets oppgave å «behandle NTFs 
styregodkjente budsjett, kommentere styrets kontingentfastsettelse for kommende 
representantskapsperiode og samtidig forsikre seg om at budsjettet er godt fundamentert på vedtatt 
arbeidsprogram». Dette budsjettet ble vedtatt av hovedstyret i møte 1.-2. september 2021.  
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Hovedstyret foreslår følgende vedtak: 

Representantskapet tar NTFs budsjett for 2022 og 2023 til etterretning. 
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Sak 13.1 

Fremtidens tannhelsetjeneste 

Forslag til policydokument 

Bakgrunn 
Policydokumentet Fremtidens tannhelsetjeneste skal brukes som basis for NTFs påvirkningsarbeid. 
Policyen må også være på et prinsipielt og overordnet nivå som gir organisasjonen handlingsrom for 
politikkutvikling. Det er viktig at policydokumentet både hensyntar medlemmenes syn på fremtidens 
tannhelsetjeneste og er realitetsorientert rundt den politikkutviklingen en ser komme. 

NTF må posisjonere seg i de kommende prioriteringsdebattene i den nye stortingsperioden ved å se 
på finansiering av tjenesten og grenseoppgangen mellom individuelle og universelle rettigheter, 
prioritering og målretting til ulike grupper, og ikke minst hvordan tannhelsetilbudet skal organiseres. 

Policydokumentet Fremtidens tannhelsetjeneste er organisert i fire hovedkapitler som beskriver 

1) status i det norske folks tannhelse,

2) organisering av dagens todelte tannhelsetjeneste,

3) folkehelsetiltak, og

4) kompetanseutvikling tannehelsetjenesten.

For NTF er det av avgjørende viktighet at det gjennomføres en helhetlig gjennomgang av 
tannhelsetjenestene i Norge før en foreslår delvis mindre og større endringer av dagens organisering 
og finansiering. 

Hovedstyret foreslår følgende vedtak: 

Det fremlagte policydokumentet om fremtidens tannhelsetjeneste vedtas. 



Policydokument 

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 tannhelse. Pasientgrupper med store 
behov for tannbehandling og de som ikke har økonomisk mulighet til å betale for nødvendig 
tannbehandling, må prioriteres først.  
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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 tannhelse, 
men det er også sosial ulikhet i den orale helsen. 

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. 

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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Sak 13.2 

Nødvendig helsehjelp og kosmetisk 
behandling for pasienter innen odontologi 

Forslag til policydokument 

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 nødvendig helsehjelp og kosmetisk 
behandling vil ofte være basert på skjønnsmessige vurderinger foretatt av den enkelte tannlege, hvor 
etiske refleksjoner legges til grunn. 

NTF har utarbeidet et policydokument som omhandler NTFs syn innen dette fagfeltet. I 
policydokumentet fokuseres det på at tannlegers hovedoppgave er å forebygge og behandle sykdom. 
Dersom tannleger utfører kosmetiske behandlingsprosedyrer i ansikt og munnhule, skal dette alltid 
skje på medisinsk/odontologisk grunnlag. Tannleger skal ikke medvirke til å skape behov for 
behandling og etisk refleksjon er derfor viktig. 

Hovedstyret foreslår følgende vedtak: 

Det fremlagte policydokumentet om nødvendig helsehjelp og kosmetisk behandling for pasienter 
innen odontologi vedtas. 
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Nødvendig helsehjelp og kosmetisk behandling  
for pasienter innen odontologi 
 

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. 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 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/odontologisk begrunnet. 
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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.  

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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