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Den norske tannlegeforenings representantskapsmøte 2019
PROTOKOLL

Representantskapsmøte i Den norske tannlegeforening ble avholdt
fredag 29. og lørdag 30. november 2019
på hotell Scandic Oslo Airport – Gardermoen
Deltakere: Ordfører Trond Grindheim, varaordfører Ranveig Roberg, 89 representanter fra
lokalforeningene, 6 fra spesialistforeningene, 1 fra NTF Student, president, visepresident og 7
hovedstyremedlemmer, lederne i valgkomiteen, fagnemnden og rådet for tannlegeetikk, 1
studentrepresentant og 17 ansatte fra sekretariatet. Møtet ble satt kl. 11.20.
Deltakerliste:
Ordfører:
Varaordfører:

Trond Grindheim
Ranveig Roberg

Deltakere merket med * var ikke kommet ved opprop men kom noe senere.
Aust-Agder Tannlegeforening
1.
Anita
2.
Cassandra
3.
Arib

Haugstad
Hanseth
Zaidi

Hedmark Tannlegeforening
21.
Petar
22.
Kjersti
23.
Vilde Benedicte R.

Ninkov
Høye
Kleiven

Bergen Tannlegeforening
4.
Kristoffer
5.
Siv Rosendorf
6.
Asgeir
7.
Peter Stefan
8.
Eirik Torjuul
9.
Jan Ove
10.
Thea Kristine
11.
Sindre Hauge

Øvstetun
Kvinnsland
Bårdsen
Lindner
Halvorsen
Sand
Borgli Jensen
Larsen

Nordland Tannlegeforening
24.
Line
25.
Tine
26.
Monica
27.
Magnus

Eckle
Degerstrøm
Sandbakk
Børseth

Buskerud Tannlegeforening
12.
Silje
13.
Kristine Seierslund
14.
Linda
15.
Grethe

Eikre
Block
Dukefos
Wergeland

Finnmark Tannlegeforening
16.
Bård Anders
17.
Torbjørn

Hagen
Haukland

Haugaland Tannlegeforening
18.
Signar
19.
-------------20.
--------------

Nordmøre og Romsdal Tannlegeforening
28.
Eivind Johan
Aakenes
29.
Anja
Michaelis *
30.
Eva
Thingvold

Fiskå *

Nord-Trøndelag Tannlegeforening
31.
Niklas Karl Oskar
32.
Stein
33.
Hanna Summerfield

Angelus
Tessem
Myhre

Oppland Tannlegeforening
34.
Fredrik
35.
Annika
36.
Elisabeth
Helle Charlotte

Maastad *
Magnusson *
Vigen (fredag)/
Øveraasen (lørdag)
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Oslo Tannlegeforening
37.
Silje
38.
Øystein
39.
Joachim S.
40.
Ragnar
41.
Marianne
42.
Ingvild J.
43.
Kjetil
44.
Unn Kristin
45.
Mette Johanne
46.
Martin C.
47.
Kari
48.
Finn
49.
Maziar
50.
Birgit Hjorth
51.
Amna Unaza

80.
81.

Bach
Thomassen
Erenius
Gjone
Horgen
Brusevold
Strøm
Røsholm
Henriksen
Hoftvedt *
Rosseland
Rossow
Shabestari
Kollevold
Saeed

Rogaland Tannlegeforening
52.
Mark Bernhard
53.
Andreas
54.
Christiane Howlid
55.
Justina
56.
Ivan

Fischer
Iversen
Dale
Haukelid
Yanchev

Romerike Tannlegeforening
57.
Andreas Lassen
58.
Pernille N.
59.
Carina
60.
Helene

Grov
Øsmundset
Urke
Nilsson

Sør-Trøndelag Tannlegeforening
67.
Anne Kristine
Oddbjørn
68.
69.
70.

Line Johansen
Kai Åge
Patrik

Telemark Tannlegeforening
71.
Pål
72.
Svanhild
73.
Per Fredrik

Hosseini
Indrevær
Morger
Mork-Knutsen

Norsk Periodontistforening
90.
Kari Mette

Andersen

Norsk forening for pedodonti
91.
Anne B. Sønju

Clasen

Norsk Kjeveortopedisk Forening
92.
Jon Egil T.

Fiane

Dahl

NTF Student
97.
Vegard Hauge

Svartveit

NTFs fagnemnd
98.
Elisabet

Jonsson

NTFs valgkomité
99.
Aase

Vintermyr

NTFs råd for tannlegeetikk
100.
Maria E.

Alvenes

NTFs kontrollkomité
101.
-------------

Ask
Synstnes
Valle

Hauge
Brekka

Østfold Tannlegeforening
86.
Syed Mansour
87.
Anne- Sophie
88.
Runa
89.
Ellen Cathrine

Norsk Forening for Kjeve- og Ansiktsradiologi
96.
Ingibjørg
Benediktsdottir

Sund
Årseth
Cetrelli

Vest-Agder Tannlegeforening
78.
Mariann Saanum
79.
Arve

Hopstock
Surbehan
Karagöz
Khorramhonarnama

Norsk Forening for Oral Protetikk
95.
Bjørn Einar

Solheim (forfall)
Lutnæs *

Partapuoli
Henriksen
Halvorsen
Steinsund

Vestfold Tannlegeforening
82.
Axel
83.
Faruk
84.
Ali R.
85.
Niloofar

Norsk Endodontiforening
94.
----------------

Liaset
Hjørungdal
Selliseth *

Troms Tannlegeforening
74.
Ul-Juhan
75.
Linn Katariina
76.
Hilde
77.
Christine

Holtan
Indridadottir

Norsk Forening for Oral Kirurgi og Oral Medisin
93.
Sigbjørn
Løes

Sogn og Fjordane Tannlegeforening
61.
John Fredrik
Svanevik
62.
Dovyde
Skindariene *
63.
--------------Sunnmøre Tannlegeforening
64.
Louise Frostad
65.
Ann-Kristin
66.
Nils-Jørgen

Line Christiansen
Lill Terese

Hovedstyret
102.
Camilla Hansen
103.
Benedicte Heireth
104.
Ellen
105.
Farshad
106.
Heming
107.
Ralf
108.
Ingvild Nyquist
109.
Terje
110.
Mette Helen K.

Steinum
Jørgensen
Holmemo
Alamdari
Olsen-Bergem
Husebø
Borgeraas
Fredriksen
Johansen
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Odontologisk studentutvalg i Bergen
111.
----------------

119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.

Odontologisk studentutvalg i Oslo
112.
---------------Odontologisk studentutvalg i Tromsø
113.
---------------Sekretariatet/ Tidende
114.
Morten Harry
115.
Lin Muus
116.
Øyvind
117.
Elisabeth Flatla
118.
Elin

Rolstad
Bendiksen
Asmyhr (forfall)
Scarpello
Kværnø

Dag Kielland
Kirsten Nerheim
Ane Øpstad
John
Tone
Wenche
Ellen Beate
Cecilie
Kristin
Silje Stokholm
Tonje Ruud
Øyvind
Thomas Eide
Sissel

Nilsen
Ahlsen
Hamborg
Frammer
Galaasen
Stavik
Dyvi
Gjerdene
Aksnes
Nicolaysen
Camacho
Berdal
Holmen (forfall)
Dahl (fredag)

Martin Petterson, ÅF/Go Plenum
Kent Årø, Romerike lyd

Innkallingen og møtet ble erklært lovlig satt.
Ordfører viste til fremlagt forslag til dagsorden og foreslo ny post 17 eventuelt.
Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Ordføreren foreslo John Frammer og Dag K. Nilsen som protokollførere, samt Martin Petterson,
GoPlenum.
Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Ordføreren foreslo deretter følgende til å undertegne protokollen: Ordfører Trond Grindheim,
varaordfører Ranveig Roberg, president Camilla Hansen Steinum, generalsekretær Morten
Harry Rolstad, Bård Anders Hagen fra Finnmark tannlegeforening og Mariann Saanum Hauge
fra Vest-Agder tannlegeforening.
Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Ordføreren foreslo deretter følgende som medlemmer av tellekorpset: Elisabeth Scarpello, Lin
Muus Bendiksen, Maria E. Alvenes og Åse Vintermyr.
Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.
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Dagsorden:
Sak 1 Referat og meldinger
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.

Protokoll fra representantskapsmøtet 2017
Protokoll fra e-postbehandling i representantskapet 2018
Orientering om aktuelle saker
Ordførerens beretning 2017-2019
Beretning fra NTFs hovedstyre 2017-2019
Beretning fra Sentralt næringsutvalg 2017-2019
Beretning fra Sentralt forhandlingsutvalg 2017-2019
Beretning fra NTFs fagnemnd 2017-2018
Beretning fra NTFs råd for tannlegeetikk 2017-2019
Beretning fra NTF Student 2017-2019
Beretning fra redaksjonskomiteen for NTFs Tidende 2017-2019
Rapporter fra NTFs kontrollkomité 2017-2018

Sak 2 Årsregnskap NTF

Årsregnskap og årsberetninger 2017 og 2018

Sak 3 Sykehjelpsordningen for tannleger
Årsregnskap og årsberetninger 2017 og 2018

Sak 4 NTFs fond til videre- og etterutdannelse av tannleger
Årsregnskap og årsberetninger 2017 og 2018

Sak 5 Ole Smith-Houskens fond

Årsregnskap og årsberetninger 2017 og 2018

Sak 6 Vedtekter og reglementer: Revisjon
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.

NTFs vedtekter
Reglement for NTFs representantskap
Reglement for NTFs ordførerkollegium
Reglement for Sentralt forhandlingsutvalg mv.
Reglement for Sentralt næringsutvalg mv.
Reglement for NTFs fag- og etterutdanningsutvalg
Reglement for NTFs etikkråd
Reglement for NTFs kontrollkomité
Reglement for NTFs valgkomité
Reglement for NTFs redaksjonskomité
Reglement for NTFs klagenemnder

Sak 7 Etiske regler
Endringer i reglene
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Sak 8 Obligatorisk etterutdanning: Revisjon
Endringer i ordningen fra 2021

Sak 9 Prinsipprogram

Prinsipprogram 2020-2023

Sak 10 Arbeidsprogram
Arbeidsprogram 2020-2021

Sak 11 Budsjett NTF
Budsjett 2020 og 2021

Sak 12 Policydokumenter

a. NTFs syn på fremtidens tannhelsetjeneste
b. NTFs syn på faglige grenseoppganger mellom yrkesgrupper i tannhelsetjenesten

Sak 13 Minnefond for Knut og Liv Gard og for Frans Berggren
Endringer i vedtektene

Sak 14 Hederstegnordningen
Endringer i reglementet

Sak 15 Landsmøte

Sted for arrangementet i 2022 og 2023

Sak 16 Valg

a. NTFs hovedstyre
b. Sentralt forhandlingsutvalg – godkjenning av representant og vararepresentant til NTFs
hovedstyre
c. Sentralt næringsutvalg – godkjenning av representant og vararepresentant til NTFs
hovedstyre
d. Representantskapets ordfører og varaordfører
e. NTFs valgkomité
f. NTFs fagnemnd (NTFs fag- og etterutdanningsutvalg)
g. Redaksjonskomité for NTFs Tidende (NTFs redaksjonskomité)
h. NTFs kontrollkomité
i. NTFs råd for tannlegeetikk (NTFs etikkråd)
j. NTFs ankenemnd for klagesaker
k. Sykehjelpsordningen for tannleger
l. Revisor

Sak 17. Eventuelt
Vedtak: Dagsorden enstemmig godkjent.
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Sak 1 Referat og meldinger
Sak 1 a

Protokoll fra representantskapsmøtet 2017

Protokollen var forelagt medlemmene av representantskapet på foreskrevet måte.
Vedtak: Protokollen fra 2017 tas til etterretning.
Sak 1 b

Protokoll fra e-postbehandling i representantskapet 2018

Protokollen var forelagt medlemmene av representantskapet på foreskrevet måte.
Vedtak: Protokoll fra e-postbehandling i representantskapet 2018 tas til etterretning.
Sak 1 c

Orientering om aktuelle saker

Presidenten orienterte om aktuelle saker av betydning for tannlegestanden og NTF.
Følgende hadde ordet: President Camilla Hansen Steinum.
Vedtak: Presidentens orientering tas til etterretning.
Sak 1 d

Ordførerens beretning 2017-2019

Beretningen fra representantskapets ordfører var fremlagt.
Vedtak: Ordførerens beretning tas til etterretning.
Sak 1 e

Beretning fra NTFs hovedstyre 2017-2019

Beretningen fra NTFs hovedstyre 2017-2019 var fremlagt.
Vedtak: Beretningen fra NTFs hovedstyre tas til etterretning.
Sak 1 f

Beretning fra Sentralt næringsutvalg 2017-2019

Beretningen fra Sentralt næringsutvalg 2017-2019 var fremlagt.
Vedtak: Beretningen fra Sentralt næringsutvalg tas til orientering.
Sak 1 g

Beretning fra Sentralt forhandlingsutvalg 2017-2019

Beretning fra Sentralt forhandlingsutvalg 2017-2019 var fremlagt.
Vedtak: Beretningen fra Sentralt forhandlingsutvalg tas til orientering.
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Sak 1 h

Beretning fra NTFs fagnemnd 2017-2018

Beretning fra NTFs fagnemnd for 2017-2018 var fremlagt.
Vedtak: Beretningen fra NTFs fagnemnd tas til orientering.
Sak 1 i

Beretning fra NTFs råd for tannlegeetikk 2017-2019

Beretningen fra NTFs råd for tannlegeetikk var fremlagt.
Vedtak: Beretningen fra NTFs råd for tannlegeetikk tas til orientering.

Sak 1 j

Beretning fra NTF Student 2017-2019

Beretning fra NTF Student var fremlagt.
Vedtak: Beretningen fra NTF Student tas til orientering.

Sak 1 k

Beretning fra redaksjonskomiteen for NTFs Tidende 2017-2019

Beretningen fra redaksjonskomiteen for NTFs Tidende var fremlagt.
Vedtak: Beretningen fra redaksjonskomiteen for NTFs Tidende tas til orientering.

Sak 1 l

Rapporter fra NTFs kontrollkomité 2017-2018

Rapportene fra NTFs kontrollkomité var fremlagt.
Vedtak: Rapportene fra NTFs kontrollkomité tas til orientering.

Sak 2 Årsregnskap NTF
Årsregnskap og årsberetninger 2017og 2018
Årsregnskap NTF og årsberetninger for 2017 og 2018 var fremlagt.
Visepresident Benedicte Heireth Jørgensen redegjorde for regnskapet.
Følgende hadde ordet: Kjetil Strøm.
Vedtak: Representantskapet tar årsregnskap med beretning og noter for 2017 og 2018 til
orientering.
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Sak 3 Sykehjelpsordningen for tannleger
Årsregnskap og årsberetninger 2017 og 2018
Årsberetninger og årsregnskap med noter for perioden 2017 og 2018 var fremlagt.
Følgende hadde ordet: Kjetil Strøm og Camilla Hansen Steinum.
Vedtak: Representantskapet tar årsregnskap med beretning og noter for 2017 og 2018 til
orientering.

Sak 4 NTFs fond til videre- og etterutdannelse av tannleger
Årsregnskap og årsberetninger 2017 og 2018
Årsregnskap med beretning og noter for 2017 og 2018 var fremlagt.
Vedtak: Representantskapet tar årsregnskap med beretning og noter for 2017 og 2018 til
orientering.

Sak 5 Ole Smith-Houskens fond
Årsregnskap og årsberetninger 2017og 2018
Årsregnskap og årsberetninger for 2017 og 2018 var fremlagt.
Vedtak: Representantskapet tar årsregnskap med beretning og noter for 2017 og 2018 til
orientering.

Sak 6 Vedtekter og reglementer: Revisjon
President Camilla Hansen Steinum og hovedstyremedlem Terje Fredriksen redegjorde for det
omfattende arbeidet som har vært utført siden forrige representantskap med revisjon av NTFs
vedtekter og reglementer, og om innholdet i hovedstyrets forslag til nye vedtekter og
reglementer.
Sak 6 a NTFs vedtekter
Følgende hadde ordet: Eirik Torjuul Halvorsen, Ingvild J. Brusevold, Kjetil Strøm, Asgeir
Bårdsen, Stefan Lindner, Kristoffer Øvstetun, Grethe Wergeland, Terje Fredriksen, Camilla
Hansen Steinum, Anne B. Sønju Clasen, Kari-Mette Andersen, Ralf B. Husebø, Kai Åge Årseth,
8
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Ellen Cathrine Mork-Knutsen, Justina Haukelid, Oddbjørn Lutnæs, Ul-Juhan Partapuoli, Finn
Rossow, Patrik Cetrelli og Stein Tessem.
1) Eirik Torjuul Halvorsen fremmet følgende endringsforslag:
(§8 nr 16. om representantskapets oppgaver)
16. Gi hovedstyret innspill når det gjelder sted for NTFs landsmøter.
16. bestemme sted for NTFs landsmøter.
(§ 16 nr 22 om Hovedstyrets oppgaver)
22. Bestemme sted for NTFs landsmøter. Hovedstyret skal behandle mottatte søknader fra
lokalforeninger og ta hensyn til innspill fra representantskapet i beslutningsprosessen, jf. § 8
(16).
22) behandle søknader om valg av sted for NTFs landsmøter fra lokalforeninger og legge frem
forslag for representantskapet. Dersom det i ettertid inntreffer forhold som gjør at landsmøte
ikke kan gjennomføres på valgt sted kan hovedstyret overfor representantskapet fremme
forslag til endring av sted. Votering kan gjennomføres elektronisk.
Forslaget falt med 60 stemmer mot, 27 stemmer for og 3 blanke stemmer, 2 delegater var
fraværende under avstemmingen.
Forslaget ble imidlertid tatt opp til ny avstemming neste dag av representantskapet; se
nedenfor.
2) Ingvild J. Brusevold fremmet følgende endringsforslag:
§2 punkt 4
Tannhelse erstattes med "befolkningens orale helse"
Hovedstyret fant å kunne innarbeide forslaget i sitt forslag til vedtak.
3) Kjetil Strøm fremmet følgende endringsforslag:
(Vedtektenes §44-1 tredje avsnitt)
Lokalforeningene fastsetter selv sin medlemskontingent for ulike medlemskategorier innenfor
en ramme på maksimalt 10 % av den ordinære kontingenten til NTF.
Forslaget falt med 56 stemmer mot, 33 stemmer for og 2 blanke stemmer, 2 delegater var
fraværende under avstemningen.
Forslaget ble imidlertid tatt opp til ny avstemming neste dag av representantskapet; se
nedenfor.
9
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4) Asgeir Bårdsen fremmet følgende endringsforslag:
§ 16 Hovedstyrets oppgaver siste ledd:
Hovedstyrets tolkning av vedtekter og bestemmelser kan bare overprøves av
representantskapet. Når ordfører kaller representantskapet for oppklaring må hovedstyrets
tolkning legges på vent.
Forslaget falt med 55 stemmer mot, 30 stemmer for og 6 blanke stemmer. 1 delegat var
fraværende under avstemmingen.
5) Ellen Cathrine Mork-Knutsen fremmet følgende endringsforslag:
Til vedtektenes § 39 om generalsekretæren:
Generalsekretæren bør være tannlege.
Hovedstyret fant å kunne innarbeide forslaget i sitt forslag til vedtak.
Hovedstyrets reviderte forslag:
Hovedstyret fremmet deretter sitt reviderte forslag i henhold til vedlegg nr. 1 til protokollen i
tråd med de endringsforslag som var vedtatt på dette tidspunktet.
Forslaget ble vedtatt med 87 stemmer for, 2 stemmer mot og 2 blanke stemmer. 1 delegat var
fraværende under avstemmingen.
Ny avstemming om endringsforslagene fra Eirik Torjuul Halvorsen (1) og Kjetil Strøm (3):
Forslagene ble tatt opp til ny avstemming på møtets andre dag, fordi ordførerkollegiet og
hovedstyret fant at den riktige avstemmingen skulle vært å stemme for eller imot hovedstyrets
forslag, da disse skulle vært ansett som de mest ytterliggående.
Hovedstyrets forslag innebar faktiske endringer i gjeldende vedtekter, mens Halvorsens og
Strøms forslag i hovedsak innebar å opprettholde vedtektene på de respektive punktene.
Hovedstyrets forslag til § 8 nr. 22 om hovedstyrets oppgaver skal lyde:
22) Bestemme sted for NTFs landsmøter. Hovedstyret skal behandle mottatte søknader fra
lokalforeninger og ta hensyn til innspill fra representantskapet i beslutningsprosessen, jf. § 8
(16).
Hovedstyrets forslag ble vedtatt med 61 stemmer for og 24 stemmer mot og 2 blanke stemmer,
5 delegater var fraværende under avstemmingen. Halvorsens forslag (1) falt dermed.
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Hovedstyrets forslag til § 44-1 3 avsnitt første setning om fastsettelse av lokalforeningenes
medlemskontingent skal lyde:
Lokalforeningene fastsetter selv sin medlemskontingent for ulike medlemskategorier innenfor
en ramme på maksimalt 10 % av den ordinære kontingenten til NTF.
Hovedstyrets forslag falt med 52 stemmer for, 36 stemmer mot og 0 blanke stemmer, 5
delegater var fraværende under avstemmingen.
Dette punktet i hovedstyrets forslag oppnådde dermed ikke 2/3 dels flertall. Gjeldende
bestemmelse i vedtektene om at lokalforeningen selv fastsetter medlemskontingenten,
videreføres derfor i de reviderte vedtektene, i tråd med forslaget fra Strøm (3).
Som følge av dette måtte følgende redigering foretas i de tidligere vedtatte vedtektene:
Siste setning i § 44-1, 3 avsnitt: «Ved pliktig lokalforeningstilknytning, betales kontingenten til
den lokalforening som vedkommende medlem plikter å stå tilsluttet 1. januar» flyttes til § 41-3
om lokalforeningenes medlemskontingent.
Vedtak: NTFs vedtekter skal lyde i henhold til vedlegg nr. 1 til protokollen.
Sak 6 b. Reglement for NTFs representantskap
Følgende hadde ordet: Ingen tok ordet i denne saken.
Hovedstyrets forslag ble vedtatt med 91 stemmer for, 0 stemmer mot og 0 blanke stemmer, 1
delegat var fraværende under avstemmingen.
Vedtak: Reglement for NTFs representantskap erstatter gjeldende Reglement for
representantskapet og skal lyde i henhold til vedlegg nr. 2 til protokollen.
Sak 6 c. Reglement for NTFs ordførerkollegium
Følgende hadde ordet: Ingen tok ordet i denne saken.
Hovedstyrets forslag ble vedtatt med 90 stemmer for og 1 stemme mot og 0 blanke stemmer, 1
delegat var fraværende under avstemmingen.
Vedtak: Reglement for NTFs ordførerkollegium erstatter gjeldende Instruks for ordfører, og skal
lyde i henhold til vedlegg nr. 3 til protokollen.
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Sak 6 d. Reglement for Sentralt forhandlingsutvalg mv.
Følgende hadde ordet: Asgeir Bårdsen.
Asgeir Bårdsen fremmet følgende endringsforslag:
NTFs sentrale forhandlingsutvalg består av fem medlemmer, inkludert leder og nestleder. De
største tariffområdene bør være representert.
Hovedstyret fant å delvis kunne innarbeide forslaget i sitt eget, men tok det inn i forslagets
punkt 4.3 om valgkomiteens arbeid:
For å sikre kontinuitet, bør valgkomiteen i sin innstilling foreslå at maksimalt to utvalgsmedlemmer skiftes ut samtidig. Det er ønskelig med kandidater fra ulike tariffområder. De
største tariffområdene bør være representert.
Hovedstyrets reviderte forslag ble deretter vedtatt med 90 stemmer for og 1 stemme mot og 0
blanke stemmer, 1 delegat var fraværende under avstemmingen.
Vedtak: Representantskapet godkjenner Reglement for NTFs sentrale forhandlingsutvalg og
lokale tillitsvalgte i tariffbundne virksomheter, som lyder i henhold til vedlegg nr. 4 til
protokollen.
Sak 6 e. Reglement for Sentralt næringsutvalg mv.
Følgende hadde ordet: Ingen tok ordet i denne saken.
Hovedstyrets forslag ble vedtatt med 90 stemmer for, 0 stemme mot og 1 blank stemme, 0
delegater var fraværende under avstemmingen.
Vedtak: Representantskapet godkjenner Reglement for NTFs sentrale næringsutvalg og
næringspolitiske forum, som lyder i henhold til vedlegg nr. 5 til protokollen.

Sak 6 f. Reglement for NTFs fag- og etterutdanningsutvalg
Følgende hadde ordet: Ingen tok ordet i denne saken.
Hovedstyrets forslag ble vedtatt med 90 stemmer for, 0 stemme mot og 1 blank stemme, 0
delegater var fraværende under avstemmingen.
Vedtak: Reglement for NTFs fag- og etterutdanningsutvalg erstatter gjeldende Instruks for NTFs
fagnemnd, og skal lyde i henhold til vedlegg nr. 6 til protokollen.
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Sak 6 g. Reglement for NTFs etikkråd
Følgende hadde ordet: Ingen tok ordet i denne saken.
Hovedstyrets forslag ble vedtatt med 90 stemmer for, 0 stemme mot og 1 blank stemme, 0
delegater var fraværende under avstemmingen.
Vedtak: Nytt Reglement for NTFs etikkråd skal lyde i henhold til vedlegg nr. 7 til protokollen.
Sak 6 h. Reglement for NTFs kontrollkomité
Følgende hadde ordet: Ingen tok ordet i denne saken.
Hovedstyrets forslag ble vedtatt med 90 stemmer for, 0 stemme mot og 1 blank stemme, 0
delegater var fraværende under avstemmingen.
Vedtak: Reglement for NTFs kontrollkomité erstatter gjeldende Instruks for kontrollkomiteen, og
skal lyde i henhold til vedlegg nr. 8 til protokollen.

Sak 6 i. Reglement for NTFs valgkomité
Følgende hadde ordet: Ingen tok ordet i denne saken.
Hovedstyrets forslag ble vedtatt med 90 stemmer for, 0 stemme mot og 1 blank stemme, 0
delegater var fraværende under avstemmingen.
Vedtak: Reglement for NTFs valgkomité erstatter gjeldende Instruks for valgkomiteen, og skal
lyde i henhold til vedlegg nr. 9 til protokollen.
Sak 6 j. Reglement for NTFs redaksjonskomité
Følgende hadde ordet: Ingen tok ordet i denne saken.
Hovedstyrets forslag ble vedtatt med 90 stemmer for, 0 stemme mot og 1 blank stemme, 0
delegater var fraværende under avstemmingen.
Vedtak: Reglement for NTFs redaksjonskomite erstatter gjeldende Instruks for redaksjonskomiteen, og skal lyde i henhold til vedlegg nr. 10 til protokollen.
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Sak 6 k. Reglement for NTFs klagenemnder
Hovedstyrets forslag til Reglement for NTFs klagenemnder erstatter gjeldende Regler for
lokalforeningenes klagenemnder og Instruks for NTFs klagenemnd for kjeveortopediske saker.
Følgende hadde ordet: Kristoffer Øvstetun, Ragnar Gjone og Kjetil Strøm.
Ragnar Gjone fremmet følgende forslag:
Pkt. 4.2 Avvisning av saker
Klagenemnden skal avvise saker i følgende tilfeller:
Nytt pkt. (7)
Klagesak på tannbehandling som er utført 5 år eller mer før klagen ble sendt til klagenemnden.
Hovedstyret fant å kunne innarbeide dette i sitt forslag.
Det ble deretter stemt over Hovedstyrets reviderte forslag til Reglement for NTFs
klagenemnder.
Hovedstyrets forslag ble vedtatt med 90 stemmer for, 0 stemmer mot og 1 blank stemme, 0
delegater var fraværende under avstemmingen.
Vedtak: Hovedstyrets forslag til Reglement for NTFs klagenemnder erstatter gjeldende Regler
for lokalforeningenes klagenemnder og Instruks for NTFs klagenemnd for kjeveortopediske
saker. Nytt Reglement for NTFs klagenemnder skal lyde i henhold til vedlegg nr. 11 til
protokollen.

Sak 7 Etiske regler
Endringer i reglene
President Camilla Hansen Steinum redegjorde for hovedstyrets forslag.
Følgende hadde ordet: Ingen tok ordet i denne saken.
Hovedstyret foreslår følgende vedtak:
I
De to siste avsnittene i Innledende kommentarer til NTFs etiske regler skal lyde som følger
(endringer er markert i kursiv og ved overstrykning):

14

This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.
Document ID:
B90A21B3A5EB44AC962A6AAA18F8994C

NTFs etikkråd skal treffe avgjørelser i saker som gjelder overtredelse av regelverket (se egne
saksbehandlingsbestemmelser), men slike saker skal først søkes løst i lokalforeningen. Klager
fra publikum angående en tannbehandlings faglige utførelse skal behandles av lokalforeningens
klagenemnd (se regler for klagebehandling). Kollegahjelperne kan være viktige ressurspersoner
som kan hjelpe med støtte og veiledning til kolleger som er kommet i en vanskelig situasjon (se
kollegahjelpsordningen).
Alle medlemmer av NTF oppfordres til å sette seg grundig inn i våre etiske regler, bruke dem og
la disse være med å styre deres virksomhet. Bestemmelsene i dette regelverket er bindende for
foreningens medlemmer. Ta kontakt med sekretariatet eller NTFs etikkråd hvis det er
uklarheter eller spørsmål.
II
Saksbehandlingsbestemmelser til NTFs etiske regler skal lyde som følger (endringer er
markert i kursiv og ved overstrykning):
1. Bindende regler
(…)
2. Håndhevende organer
Overtredelse av de etiske reglene behandles av styrene i NTFs lokalforeninger, NTFs etikkråd og
NTFs hovedstyre.
Rådets avgjørelse er bindende for medlemmer av NTF og kan ikke overprøves. NTFs hovedstyre
treffer endelig avgjørelse etter innstilling fra rådet vedrørende reaksjon ved mer alvorlige
overtredelser.
3. Sammensetning av NTFs råd for tannlegeetikk
( )
3. Oppgaver tillagt NTFs etikkråd
NTFs etikkråd er foreningens sakkyndige organ i spørsmål som gjelder profesjonsetikk. Rådet
skal jobbe for å fremme og utvikle medlemmenes profesjonsetikk.
NTFs etikkråd har til oppgave å:
- bidra til at regelverket gjøres kjent for medlemmene
- gi råd og veiledning i etiske spørsmål
- utrede etiske problemstillinger
- i samarbeid med NTFs lokalforeninger påse at de etiske regler overholdes
- treffe avgjørelser i saker som gjelder overtredelse av regelverket
NTFs etikkråd behandler normalt ikke saker som er under behandling av offentlige
myndigheter.
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4. Habilitet
Dersom en tannlege, hvis sak er brakt inn for lokalforeningsstyret eller NTFs etikkråd, mener at
et medlem av styret eller rådet er inhabil på grunn av tidligere befatning med saken,
slektsforhold eller andre grunner, kan det sendes inn begrunnet begjæring om at
vedkommende skal fratre sakens behandling.
(…)
5. Taushetsplikt
(…)
6. Saksbehandling
a. Ansvarsfordeling mellom styret i lokalforeningene og NTFs etikkråd
Saker som gjelder overtredelse av de etiske regler, skal oversendes til lokalforeningens styre.
Lokalforeningens styre skal foreta de nødvendige undersøkelser, opptre som mekler og forsøke
å løse sakene, men kan ikke benytte reaksjonsmulighetene etter §
22/saksbehandlingsbestemmelsene pkt. 8. Slike saker skal oversendes NTFs etikkråd for
avgjørelse. Den som har brakt saken inn skal orienteres om dette.
Hvis behandlingen av en sak synes å by på særlige vanskeligheter, kan styret med en gang
oversende saken til NTFs etikkråd.
Dersom saken er av prinsipiell karakter/særskilt interesse eller gjelder spørsmål om tolkning av
det etiske regelverket, skal NTFs etikkråd ta saken opp til behandling uten at den først er
behandlet av lokalforeningens styre.
NTFs etikkråd kan ta opp saker til behandling på eget initiativ.
b. Pasientopplysninger
(…)
c. Mulighet for anonymitet
Dersom den som bringer saken inn for lokalforeningen/NTFs etikkråd ber om anonymitet, skal
dette vurderes av lokalforeningsstyret/NTFs etikkråd, eventuelt i samråd med NTFs sekretariat.
d. Partenes rettigheter og plikter
Når en sak er brakt inn for lokalforeningen/NTFs etikkråd, skal den eller de saken gjelder
underrettes skriftlig om dette og få mulighet til å uttale seg skriftlig om saken. Frist for å avgi
uttalelse bør vanligvis ikke være kortere enn to uker etter at vedkommende har mottatt
underretningen.
I saker som behandles i NTFs etikkråd kan vedkommende tannlege i tillegg til skriftlig tilsvar
kreve å få redegjøre muntlig for saken i møte i rådet. Det er adgang til å ha med seg jurist eller
annen rådgiver i et slikt møte.
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Den som har brakt saken inn skal få oversendt tilsvaret fra den eller de saken gjelder til
orientering.
Medlemmer som tilskrives i forbindelse med en konkret sak, plikter å avgi forklaring overfor
lokalforeningsstyret/NTFs etikkråd. Dersom slik forklaring ikke er mottatt innen fristens utløp,
kan saken tas opp til avgjørelse basert på den informasjon som foreligger.
e. Ekstern bistand til NTFs etikkråd
Når en sak er brakt inn for NTFs etikkråd, kan rådet ved behov søke faglig eller juridisk bistand
som honoreres av NTF.
f. Saksavslutning i NTFs etikkråd
En avgjørelse i rådet er gyldig når den er fattet med alminnelig flertall.
Rådets avgjørelse skal være begrunnet og snarest meddeles den eller de tannleger saken
gjelder, samt den aktuelle lokalforening.
Dersom en sak er behandlet av rådet skal den som har brakt saken inn orienteres når den er
ferdigbehandlet. Rådet bestemmer i hvilken form og utstrekning vedkommende skal
underrettes om rådets avgjørelse.
Det skal føres protokoll fra møter i rådet. Protokollene tilhører NTF.
7. Reaksjoner ved overtredelser
(…)
Endringene trer i kraft umiddelbart.

II

Hovedstyrets forslag ble vedtatt med 90 stemmer for, 0 stemmer mot og 1 blank stemme, 0
delegater var fraværende under avstemmingen.

Sak 8 Obligatorisk etterutdanning: Revisjon
Endringer i ordningen fra 2021
President Camilla Hansens Steinum innledet og orienterte om arbeidet, begrunnelsen og
behovet for endringer, samt evalueringen som er gjennomført i forrige periode. Videre ble
hovedstyrets forslag til nye regler gjennomgått, med en siste justering av pkt. 2 b).
Følgende hadde ordet: Kristoffer Øvstetun, Asgeir Bårdsen, Stefan Lindner, Anja Michaelis,
Niklas Angelus, Joachim S. Erenius, Marianne Horgen, Kjetil Strøm, Ann-Kristin Hjørungdal, Kai
Åge Årseth, Line Christiansen Holtan, Ali R. Karagöz, Ellen C. Mork-Knutsen, Elisabeth Jonsson,
Camilla H. Steinum, Morten H. Rolstad og Oddbjørn Lutnes.
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1) Stefan Lindner fremmet følgende endringsforslag:
Vitenskapelig ansatte i mer enn minst 50 % stilling med 20 timer per år.
Hovedstyret fant å kunne innarbeide dette i sitt forslag.
2) Marianne Horgen fremmet følgende endringsforslag:
Ordinære medlemmer av Den norske tannlegeforening (NTF) som utøver tannlege yrket, skal
gjennomføre 40 timer etterutdanning i løpet av en toårs periode.
Hovedstyret fant å kunne innarbeide dette i sitt forslag.
Hovedstyrets reviderte forslag - NTFs regler for obligatorisk etterutdanning skal da lyde:
Regler for obligatorisk etterutdanning
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 og NTF anbefaler at
medlemmene også deltar i ytterligere etterutdanning som er tilpasset den enkeltes behov.
1. Etterutdanningskravet
NTFs medlemmer har plikt til å rette seg etter reglene for obligatorisk etterutdanning, jf. NTFs
vedtekter § 46.
Ordinære medlemmer av Den norske tannlegeforening (NTF) som utøver tannlegeyrket, skal
gjennomføre 40 timer etterutdanning i løpet av en toårs periode. Det angis faste toårsperioder.
Første periode går fra 1.1.2021 til 31.12.2022.
Etterutdanningen bør gjennomføres fortløpende over toårsperioden, med et anbefalt timetall
på 20 per år.
Et utvalg av NTFs nettbaserte kurs vil være obligatoriske i henhold til vedtak fattet av
hovedstyret, og skal gjennomføres i løpet av perioden. De obligatoriske kursene bør utgjøre
inntil 50% av etterutdanningskravet.
2. Etterutdanningsvirksomhet
Følgende gir etterutdanningstimer:
a) Etterutdanning som arrangeres av NTF sentralt og av NTFs lokal- og spesialistforeninger.
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b) Kurs og kongresser som godkjennes av spesialistforeningene Utvalgte kurs og kongresser
som godkjennes av NTF etter anbefaling fra NTFs lokal - og spesialistforeninger.
c) Utvalgt etterutdanningsvirksomhet som arrangeres av de odontologiske lærestedene, den
offentlige tannhelsetjenesten, de regionale kompetansesentrene og skandinaviske
tannlegeforeninger.
d) Spesialistutdanning med 20 timer per år.
e) PHD -kandidater med 20 timer per år.
3. Undervisningsvirksomhet
Følgende undervisningsvirksomhet gir etterutdanningstimer:
a) Kurs som arrangeres av NTF sentralt
b) Kurs som arrangeres av NTFs lokal- og spesialistforeninger
c) Vitenskapelig ansatte i mer minst enn 50 % stilling med 20 timer per år.
4. Krav til registrering av etterutdanningstimer
Kurs og undervisningsvirksomhet som gir etterutdanningstimer jf. pkt. 2 og 3 registreres i
foreningens etterutdanningssystem med det antall etterutdanningstimer som er fastsatt av
NTF.
5. Reduksjon av timekravet
5.1 For medlemmer som opptas i løpet av perioden reduseres etterutdanningskravet
forholdsmessig.
5.2 Ved dokumentert fravær eller avbrudd i yrkesaktivitet på grunn av sykdom,
foreldrepermisjon o.l. på minimum 6 måneder, kan etterutdanningskravet reduseres
forholdsmessig etter søknad. Arbeid i redusert stilling gir ikke reduksjon av timekravet.
6. Overføring av timer
For et medlem som opparbeider seg over 40 timer i perioden, overføres inntil 20 timer av
overskytende timer til neste periode.
7. Utmelding fra NTF i løpet av etterutdanningsperioden
Medlem som melder seg ut av NTF i løpet av det siste året av etterutdanningsperioden og søker
om gjeninnmelding det første året i påfølgende etterutdanningsperiode, må som hovedregel
oppfylle timekravet fra foregående periode før medlemskap kan innvilges.
8. Dokumentasjon av medlemmets etterutdanningsstatus
8.1 Medlemmene vil finne informasjon om gjennomført etterutdanning og sin
etterutdanningsstatus på foreningens nettsider.
8.2 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.
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9. Sanksjoner
9.1 Et medlem som ikke har oppfylt kravet om 40 timer etterutdanning i løpet av 2-års
perioden, kan ilegges sanksjoner etter bestemmelsene i dette kapittel.
9.2 Medlemmet skal på oppfordring fra NTF gi en redegjørelse for hvorfor
etterutdanningskravet ikke er oppfylt.
9.3 Medlem som oppfyller vilkåret for redusert antall etterutdanningstimer, jf. pkt. 5, eller har
en annen tungtveiende grunn til manglende oppfyllelse av kravet, kan etter en konkret
vurdering av sekretariatet gis dispensasjon fra reglene for etterutdanning.
9.4 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) Ved overtredelser kan medlemmet strykes som medlem i Den norske
tannlegeforening. Ved gjentatte overtredelser av kravet kan hovedstyre ekskludere
medlemmet, jf. vedtektene § 48.
10. Administrasjon og tilsyn
10.1 NTFs sekretariat administrerer etterutdanningsordningen.
10.2 Hovedstyret har ansvar for etterutdanningsordningen.
Endringene trer i kraft 1. januar 2021.

II

Hovedstyrets forslag ble vedtatt med 76 stemmer for, 15 stemmer mot og 2 blanke stemmer, 0
delegater var fraværende.

Sak 9 Prinsipprogram
Prinsipprogram 2020-2023
President Camilla Hansens Steinum innledet og orienterte om nytt revidert prinsipprogram.
Følgende hadde ordet: Syed Mohammad Arib Zaidi, Kristoffer Øvstetun, Niklas Angelus, Stein
Tessem, Linn Katariina Henriksen, Camilla H. Steinum og Anne B. Sønju Clasen.
1) Stein Tessem fremmet følgende endringsforslag:
Nytt forslag: «Sammen for god tannhelse».
Hovedstyret fant å kunne benytte dette, noe endret i samarbeid med forslagsstiller «Vi står
sammen for god oral helse» som et slagord for NTF.
2) Kristoffer Øvstetun fremmet følgende endringsforslag:
Fjerne ordet allmenn i allmenntannlege.
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En god grunnutdanning ved universitetene må gi allmenntannlegen kompetanse innenfor hele
det.
Hovedstyret fant å kunne innarbeide dette i sitt forslag.
Hovedstyret foreslår følgende vedtak:
Vedtak: Hovedstyrets forslag i henhold til vedlegg nr. 14 til protokollen, prinsipprogram for
perioden 2020 – 2021 godkjennes.
Hovedstyrets forslag ble vedtatt med 93 stemmer for, 0 stemmer mot og 0 blanke stemmer. 0
delegater var fraværende under avstemmingen.

Sak 10 Arbeidsprogram
Arbeidsprogram 2020-2021
Hovedstyremedlemmene Ralf B. Husebø og Farshad Alamdari redegjorde for hovedstyrets
forslag til Arbeidsprogram 2020-2021.
Følgende hadde ordet: Nils-Jørgen Selliseth, Stefan Lindner, Maziar Shabestari, Ingvild J.
Brusevold, Anne B. Sønju Clasen, Faruk Surbehan, Ellen Cathrine Mork-Knutsen, Andreas Lassen
Grov, Heming Olsen-Bergem, Niklas Angelus, Justina Haukelid, Sigbjørn S. Løes, Jon Egil
Tønnevold Fiane, Kristoffer Øvstetun, Stein Tessem, Ul-Juhan Partapuoli, Asgeir Bårdsen, Kjetil
Strøm, Pål Ask, Morten Harry Rolstad og Camilla Hansen Steinum.
1) Stefan Lindner fremmet følgende endringsforslag:
Nytt punkt 2.13 – NTF skal synliggjøre og motarbeide at statlige budsjettmidler tiltenkt offentlig
tannhelsetjenesten, og dermed de prioriterte pasientgruppene, blir brukt til fylkeskommunale
oppgaver utenfor tannhelsetjenesten.
Hovedstyret fant å kunne innarbeide dette, noe endret, i sitt forslag.
2) Ingvild J. Brusevold fremmet følgende endringsforslag:
1.10 Bidra til at klinisk relevant odontologisk forskning blir en meritterende og attraktiv
karrierevei.
Hovedstyret fant å kunne innarbeide dette i sitt forslag.
3) Faruk Surbehan fremmet følgende endringsforslag:
NTF skal arbeide for at tannleger kan kreve HELFO-refusjon for alle tannbehandlinger de har
kompetanse til å utføre.
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Forslaget falt med 12 stemmer for, 80 stemmer mot og 0 blanke stemmer. 0 delegater var
fraværende under avstemmingen.
4) Ellen C. Mork-Knutsen fremmet følgende endringsforslag:
Forslag til nytt punkt etter punkt 1.16 - NTF skal: Ivareta interessene til tannleger som er
arbeidsgivere for å skape trygge og bærekraftige arbeidsplasser.
Hovedstyret fant å kunne innarbeide dette i sitt forslag.
5) Asgeir Bårdsen fremmet følgende endringsforslag:
2.1 Arbeide for å redusere sosial ulikhet i tannhelse oral helse.
Hovedstyret fant å kunne innarbeide dette i sitt forslag.
Hovedstyret foreslår følgende vedtak:
Hovedstyrets reviderte forslag til arbeidsprogram i henhold til vedlegg nr. 13 til protokollen for
perioden 2020 – 2021 godkjennes.
Hovedstyrets forslag ble vedtatt med 91 stemmer for, 2 stemmer mot og 0 blanke stemmer. 1
delegat var fraværende under avstemmingen.
Vedtak: Hovedstyrets reviderte forslag til arbeidsprogram i henhold til vedlegg nr. 13 til
protokollen for perioden 2020 – 2021 godkjennes.

Sak 11 Budsjett NTF
Budsjett 2020 og 2021
Visepresident Benedicte Heireth Jørgensen redegjorde for budsjettet.
Følgende hadde ordet: Benedicte Heireth Jørgensen, Finn Rossow, Kristoffer Øvstetun, Camilla
Hansen Steinum og Niklas Angelus.
Hovedstyret foreslår følgende vedtak:
Representantskapet tar NTFs budsjett for 2020 og 2021 til etterretning
Hovedstyrets forslag ble vedtatt med 91 stemmer for, 0 stemmer mot og 0 blanke stemmer, 1
delegat var fraværende under avstemmingen.
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Vedtak: Representantskapet tar NTFs budsjett for 2020 og 2021 til etterretning

Sak 12 Policydokumenter
President Camilla Hansen Steinum og hovedstyremedlem Heming Olsen-Bergem redegjorde for
hovedstyrets forslag til policydokumenter.
Sak 12 a Policydokument om NTFs syn på fremtidens tannhelsetjeneste.
Hovedstyret legger med dette frem forslag til nytt policydokument om NTFs syn på fremtidens
tannhelsetjeneste.
Hovedstyret foreslår følgende vedtak:
Representantskapet slutter seg til hovedstyrets fremlagte forslag til policydokument om NTFs
syn på fremtidens tannhelsetjeneste.
Følgende hadde ordet: Anne B. Sønju Clasen, Niklas Angelus, Camilla Hansen Steinum, Ul-Juhan
Partapuoli og Birgit Hjorth Kollevold.
Hovedstyrets forslag ble vedtatt med 91 stemmer for, 0 stemmer mot og 0 blanke stemmer. 1
delegat var fraværende under avstemmingen.
Vedtak: Representantskapet slutter seg til hovedstyrets fremlagte forslag til policydokument om

NTFs syn på fremtidens tannhelsetjeneste som skal lyde i henhold til vedlegg nr. 16 til
protokollen.

Sak 12 b Policydokument om NTFs syn på faglige grenseoppganger mellom yrkesgrupper i
tannhelsetjenesten.
Hovedstyret legger med dette fram forslag til nytt policydokument om NTFs syn på faglige
grenseoppganger mellom yrkesgrupper i tannhelsetjenesten.
Følgende hadde ordet: Asgeir Bårdsen, Kristoffer Øvstetun, Maziar Shabestari, Finn Rossow,
Linn Katariina Henriksen, Kjetil Strøm og Camilla Hansen Steinum.
1) Asgeir Bårdsen fremmet følgende endringsforslag:
Linje grenseoppganger;
Tannlegen har størst bredest faglig kompetanse og stiller........
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Hovedstyret fant å kunne innarbeide dette i sitt forslag.
2) Kristoffer Øvstetun fremmet følgende endringsforslag:
Linje Overskrifter;
Tannpleiere har to-årig universitetsutdannelse, eller treårig bachelorutdanning og er autorisert
helsepersonell
Tannteknikere har fagbrev eller treårig bachelorutdanning og er autorisert helsepersonell
Hovedstyret fant å kunne innarbeide dette i sitt forslag.
3) Maziar Shabestari fremmet følgende endringsforslag:
Linje tannpleier;
 Tannpleieren stiller diagnose, lager behandlingsplan og er behandlingsansvarlig der hvor
tannhelselovgivningen tillater det og det er faglig forsvarlig. Tannpleierens vurderinger og
planlagt behandling kan overprøves av tannlege der pasientens orale helse tilsier det.
Forslag ble vedtatt med 48 stemmer for, 42 stemmer mot og 1 blanke stemme, 1 delegat var
fraværende under avstemmingen.
Hovedstyret foreslår følgende vedtak:
Representantskapet slutter seg til hovedstyrets fremlagte forslag til policydokument om NTFs
syn på faglige grenseoppganger mellom yrkesgruppene i tannhelsetjenesten.
Hovedstyrets reviderte forslag ble vedtatt med 89 stemmer for, 1 stemme mot og 0 blanke
stemmer, 1 delegat var fraværende under avstemmingen.
Vedtak: Representantskapet slutter seg til hovedstyrets fremlagte forslag til policydokument om
NTFs syn på faglige grenseoppganger mellom yrkesgruppene i tannhelsetjenesten som skal lyde
i henhold til vedlegg nr. 17 til protokollen.

Sak 13 Minnefond for Knut og Liv Gard og for Frans Berggren
Endringer i vedtektene
Hovedstyremedlem Heming Olsen-Bergem redegjorde for hovedstyrets forslag.
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Følgende hadde ordet: Ingen tok ordet i denne saken.
Hovedstyret foreslår følgende vedtak:
I
Vedtektene for Minnefond for Knut og Liv Gard og for Frans Berggren skal lyde som følger
(endringer er markert i kursiv og ved overstrykning):
§ 1 Stiftelsens navn
Stiftelsens navn er "Minnefond for Knut og Liv Gard og for Frans Berggren".
Navnet er gitt som en anerkjennelse av det store arbeid Knut Gard utførte som generalsekretær
i Den norske tannlegeforening (NTF) og for norsk og internasjonal odontologi, og for den store
testamentariske gave Liv Gard skjenket stiftelsen fondet. Videre innebærer navnet en
anerkjennelse av Frans Berggrens initiativ til å stifte NTF Den norske tannlegeforening.
§ 2 Stiftelsens formål
Stiftelsens formål er å fremme kontakten mellom norsk og internasjonal odontologi ved å yte
reisestipender til medlemmer av NTF for studieopphold i utlandet eller for å representere
norsk odontologi i internasjonale møter.
§ 3 Stiftelsens midler og anvendelse
Stiftelsens midler er skaffet til veie ved:
a) Innsamling etter Knut Gards død blant NTFs lokalforeninger og venner av Knut Gard, som
innbrakte kr 45 000.
b) Overføring av midler fra "25-års jubilantenes fond", med kr 75 000.
c) Testamentarisk gave fra Knut Gards enke, tannlege Liv Gard, som hadde bestemt at Knut
Gards Minnefondet skulle tilføyes midler slik at kapitalen utgjorde kr 1 000 000. Gaven
representerte kr 850 000.
d) Overføring av midler fra Frans Berggrens Minnefond, med kr 63 305.
Rentene av fondet kan disponeres for utdeling av fondets formål etter retningslinjer fastsatt
av stiftelsens styre. Midler som ikke disponeres det enkelte år tillegges kapitalen.
Fondets Stiftelsens grunnkapital er kr 1 000 000, jf. pkt. c) ovenfor.
Stiftelsens styre fastsetter hvor mye av stiftelsens frie midler som årlig skal deles ut.
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§ 4 Fondets Stiftelsens forvaltning
Stiftelsens styre er identisk med det til enhver tid valgte hovedstyre i NTF Den norske
tannlegeforening. Den norske tannlegeforenings NTFs vedtekter regulerer hovedstyrets
sammensetning og hvordan hovedstyret skal velges.
Stiftelsens styre forvalter stiftelsen og utdeler midler. etter innstilling fra Den norske
tannlegeforenings fagnevnd.
Søknad om bidrag fra fondet stiftelsen må være innsendt før innen 1. november februar i det
året før utdelingen skal foretas. Utdelingen foretas i forbindelse med Knut Gards fødselsdag 9.
april, eller senest 1. mai samme år.
§ 5 Statutt Vedtektsendringer
Endringer i stiftelsens vedtekter fondetsstatutter må foretas av NTFS hovedstyre. Den norske
tannlegeforenings representantskap med 2/3 flertall. Den norske tannlegeforenings NTFs
vedtekter regulerer sammensetningen av representantskapet og når representantskapet er
beslutningsdyktig.
II
Dersom Lotteri- og stiftelsestilsynet skulle være av den oppfatning at det er behov for
justeringer i den vedtektsteksten som representantskapet vedtar, for å kunne oppnå formålet
med endringene, får hovedstyret fullmakt til å godkjenne slike endringer i samråd med Lotteriog stiftelsestilsynet.
III
Endringene gjøres gjeldende så snart de er godkjent av stiftelsesmyndighetene.
Hovedstyrets forslag ble vedtatt med 91 stemmer for, 0 stemmer mot og 0 blanke stemmer, 1
delegat var fraværende under avstemmingen.

Sak 14 NTFs hederstegnordning
Endringer i reglementet
President Camilla Hansen Steinum redegjorde for hovedstyrets forslag.
Følgende hadde ordet: Ingen tok ordet i denne saken.
Hovedstyret foreslår følgende vedtak:
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I
Reglementet for NTFs hederstegnordning skal lyde:
Reglement for Den norske tannlegeforenings hederstegn
§1
NTFs hederstegn er foreningens æresbevisning som tildeles medlemmer eller andre som over
tid har utvist et betydelig engasjement for den norske tannlegestand, fortrinnsvis i sentrale
verv. Hederstegnet tildeles av hovedstyret, som kan fastsette egne kriterier for tildelingen.
§2
Lokalforeningenes styrer har forslagsrett. Enkeltmedlemmer kan fremme forslag, som i tilfelle
skal sendes via lokalforeningen med styrets uttalelse. Forslag skal være innsendt til NTFs
sekretariat innen 15. august.
§3
Et hederstegnutvalg bestående av NTFs president, visepresident og generalsekretær avgir årlig
innstilling om aktuelle kandidater til hovedstyret innen 1. september.
§4
Utdeling av hederstegn foretas av presidenten under åpningen av NTFs landsmøte.
Hederstegnet kan også utdeles ved annen anledning, og av lokalforeningene, når forholdene
tilsier det.
§5
Endringer i dette reglementet kan gjøres av NTFs representantskap med alminnelig flertall.
II
Endringene trer i kraft 1. januar 2020.
Hovedstyrets forslag ble vedtatt med 91 stemmer for, 0 stemmer mot og 0 blanke stemmer, 1
delegat var fraværende under avstemmingen.
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Sak 15 Landsmøte
Sted for arrangementet i 2022 og 2023
President Camilla Hansen Steinum redegjorde for hovedstyrets forslag.
Følgende hadde ordet: Ingen tok ordet i denne saken.
Hovedstyret foreslår følgende vedtak:
Landsmøtene i 2022 og 2023 avholdes på Norges Varemesse, Lillestrøm.
Hovedstyrets forslag ble vedtatt med 88 stemmer for, 2 stemmer mot og 0 blanke stemmer, 2
delegater var fraværende under avstemmingen.
Vedtak: Landsmøtene i 2022 og 2023 avholdes på Norges Varemesse, Lillestrøm.

Sak 16 Valg
Leder av valgkomiteen Åse Vintermyr innledet og orienterte om komiteens arbeid i perioden
fra forrige representantskap og valgkomiteens innstilling til de forskjellige utvalg.
Sak 16 a Hovedstyre
Følgende hadde ordet: Anne-Sophie Indrevær, Ellen Cathrine Mork-Knutsen, Kjetil Strøm, Hilde
Halvorsen, Mariann Saanum Hauge og Erik Torjuul Halvorsen.
Valgkomiteens innstilling:
President:
Camilla Hansen Steinum, Østfold TF
Visepresident:
Heming Olsen-Bergem, Buskerud TF
Hovedstyremedlemmer:
Terje Fredriksen, Telemark TF
Ellen Holmemo, Bergen TF
Ingvild Nyquist Borgeraas, Vestfold TF
Linn Katariina Henriksen, Troms TF
Line C Holtan, Vest-Agder TF
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1. varamedlem Kristoffer Øvstetun, Bergen TF
2. varamedlem Ellen Cathrine Mork-Knutsen, Østfold TF
Det ble fremmet benkeforslag:
Ellen Cathrine Mork-Knutsen som 1. varamedlem
Valget gav følgende resultat:
President:
Camilla Hansen Steinum, Østfold TF, enstemmig valgt
Visepresident:
Heming Olsen-Bergem, Buskerud TF, enstemmig valgt
Som nye hovedstyremedlemmer ble valgt ved akklamasjon:
Terje Fredriksen, Telemark TF
Ellen Holmemo, Bergen TF
Ingvild Nyquist Borgeraas, Vestfold TF
Linn Katariina Henriksen, Troms TF
Line C Holtan, Vest-Agder TF
Som vara for visepresidenten ble valgt:
Terje Fredriksen, Telemark TF

- 49 stemmer

Øvrige kandidater med færre stemmer:
Linn Katariina Henriksen, Troms TF
Ingvild Nyquist Borgeraas, Vestfold TF
Ellen Holmemo, Bergen TF
Line C Holtan, Vest-Agder TF

- 17 stemmer
- 14 stemmer
- 6 stemmer
- 3 stemmer

Til 1. varamedlem ble valgt:
Kristoffer Øvstetun, Bergen TF

- 57 stemmer

Til 2. varamedlem ble valgt:
Ellen Cathrine Mork-Knutsen, Østfold TF - ved akklamasjon.

Sak 16 b Sentralt forhandlingsutvalg – godkjenning av representant og
vararepresentant til NTFs hovedstyre
Vedtak: Valget av Farshad Alamdari og Ragnhild Henriksen Løken som henholdsvis representant
og vararepresentant til hovedstyret fra Sentralt forhandlingsutvalg tas til orientering.
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Sak 16 c Sentralt næringsutvalg – godkjenning av representant og vararepresentant til
NTFs hovedstyre
Vedtak: Valget av Ralf Husebø og Anne Kristine Solheim som henholdsvis representant og
vararepresentant til hovedstyret fra Sentralt næringsutvalg tas til orientering.
Sak 16 d Representantskapets ordfører og varaordfører
Valgkomiteens innstilling:
Ordfører:
Varaordfører:

Ranveig Roberg, Vestfold TF
Gunnar Amundsen, Haugaland TF

Følgende hadde ordet: Andreas Iversen.
Valget gav følgende resultat:
Ordfører:
Varaordfører:

Ranveig Roberg, Vestfold TF - valgt ved akklamasjon.
Gunnar Amundsen, Haugaland TF - valgt ved akklamasjon.

16 e NTFs valgkomitè
Følgende hadde ordet: Kjetil Strøm, Tine Degerstrøm, Eivind Johan Aakenes, Oddbjørn Lutnæs,
Andreas Iversen, Magnus Børseth, Pål Ask og Linn Katariina Henriksen.
Forslag til kandidater innkommet til ordfører:
Atle Hagli, Rogaland TF
Per Fredrik Valle, Telemark TF
Arnt Einar Andersen, Sør-Trøndelag TF
Torbjørn Fauske, Nordland TF
Mette Helene K Johansen, Nordland TF
Det ble fremmet benkeforslag:
Marianne Horgen, Oslo TF
Bjørn Hurlen, Nordmøre og Romsdal TF
Valget ga følgende resultat:
Mette Helene K. Johansen, Nordland TF
Atle Hagli, Rogaland TF
Marianne Horgen, Oslo TF
Arnt Einar Andersen, Sør-Trøndelag TF

- 79 stemmer
- 77 stemmer
- 73 stemmer
- 69 stemmer
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Torbjørn Fauske, Nordland TF

- 65 stemmer

Øvrige kandidater med færre stemmer:
Per Fredrik Valle, Telemark TF
Bjørn Hurlen, Nordmøre og Romsdal TF

- 59 stemmer
- 29 stemmer

Sak 16 e2 NTFs valgkomitè - leder
Valget ga følgende resultat:
Torbjørn Fauske, Nordland TF

- 54 stemmer

Øvrige kandidater med færre stemmer:
Atle Hagli, Rogaland TF
Arnt-Einar Andersen, Sør-Trøndelag TF
Mette Helene K. Johansen, Nordland TF
Marianne Horgen, Oslo TF

- 21 stemmer
- 11 stemmer
- 2 stemmer
- 1 stemme

Sak 16 f NTFs fag – og etterutdanningsutvalg
Følgende hadde ordet: Kari Mette Andersen.
Valgkomiteens innstilling:
Leder
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem

Elisabeth Jonsson, Nordland TF
Sverre Aukland, Aust-Agder TF
Jie Yuan Wu, Vestfold TF
Arne-Olav Lund, Bergen TF
Kristin M. Kolltveit, Buskerud TF

Til NTFs fag- og etterutdanningsutvalg ble valgt, alle ved akklamasjon:
Leder
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem

Elisabeth Jonsson, Nordland TF
Sverre Aukland, Aust-Agder TF
Jie Yuan Wu, Vestfold TF
Arne-Olav Lund, Bergen TF
Kristin M. Kolltveit, Buskerud TF

Sak 16 g Redaksjonskomiteen for NTFs Tidende
Valgkomiteens innstilling:
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Leder
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem

Jon E. Dahl, Oslo TF
Malin Jonsson, Bergen TF
Anders Godberg, Østfold TF
Kristin S. Klock, Bergen TF
Anne Rønneberg, Oslo TF

Til Redaksjonskomite for NTFs Tidende ble valgt, alle ved akklamasjon:
Leder
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem

Jon E. Dahl, Oslo TF
Malin Jonsson, Bergen TF
Anders Godberg, Østfold TF
Kristin S. Klock, Bergen TF
Anne Rønneberg, Oslo TF

Sak 16 h NTFs kontrollkomite
Valgkomiteens innstilling:
Leder
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem

Rolf Terje Alvær, Rogaland TF
Benedicte H. Jørgensen, Oslo TF
Niklas Angelus, Nord-Trøndelag TF
Sigrid B. Lundin, Nordland TF
Bernt Vidar Vagle, Rogaland TF

Til NTFs kontrollkomite ble valgt, alle ved akklamasjon:
Leder
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem

Rolf Terje Alvær, Rogaland TF
Benedicte H. Jørgensen, Oslo TF
Niklas Angelus, Nord-Trøndelag TF
Sigrid B. Lundin, Nordland TF
Bernt Vidar Vagle, Rogaland TF

Sak 16 i NTFs Etikkråd
Følgende hadde ordet: Hanna Summerfield Myhre, Kristoffer Øvstetun, Line Christiansen
Holtan og Eivind Johan Aakenes.
Valgkomiteens innstilling:
Leder
Morten Klepp, Rogaland TF
Nestleder
Line Pedersen, Nordland TF
Medlem
Mariann S. Hauge, Vest-Agder TF
Medlem
Karen Reinholtsen, Bergen TF
Medlem
Anja Michaelis, Nordmøre og Romsdal TF
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Det ble fremmet benkeforslag:
Stein Tessem, Nord-Trøndelag TF, som medlem.
Til NTFs Etikkråd ble valgt:
Leder
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem

Morten Klepp, Rogaland TF,
Line Pedersen, Nordland TF,
Mariann S. Hauge, Vest-Agder TF
Anja Michaelis, Nordmøre og Romsdal TF
Karen Reinholtsen, Bergen TF

ved akklamasjon
ved akklamasjon
- 74 stemmer
- 72 stemmer
- 72 stemmer

For øvrig fikk Stein Tessem, Nord-Trøndelag TF, 43 stemmer og ble ikke valgt.
Sak 16 j NTFs sentrale ankenemnd
Valgkomiteens innstilling:
Medlem
Anne Marthe Andersen, Østfold TF
Medlem
Magne Granmar, Telemark TF
Varamedlem
Stig Heistein, Oslo TF
Til NTFs sentrale ankenemnd ble valgt, alle ved akklamasjon:
Medlem
Medlem
Varamedlem

Anne Marthe Andersen, Østfold TF
Magne Granmar, Telemark TF
Stig Heistein, Oslo TF

Sak 16 k Sykehjelpsordningen for tannleger
Valgkomiteens innstilling:
Leder
Medlem
Medlem

Aleidis Løken, Oslo TF
Jon Tryggestad, Nordland TF
Eva Marie Ross, Oslo TF

Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem

Yun Therese Korstadhagen, Oslo TF
Anne Kristin Solheim, Sør-Trøndelag
Elsa Sundsvold, Troms TF

Til styret i Sykehjelpsordningen for tannleger ble valgt, alle ved akklamasjon:
Leder
Medlem
Medlem

Aleidis Løken, Oslo TF
Jon Tryggestad, Nordland TF
Eva Marie Ross, Oslo TF
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Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem

Yun Therese Korstadhagen, Oslo TF
Anne Kristin Solheim, Sør-Trøndelag
Elsa Sundsvold, Troms TF

17 Eventuelt
Kristoffer Øvstetun tok opp tannlegers markedsføring og at det fokuseres for mye på lave
priser. Tannleger bør konkurrere på fag og tilgjengelighet. Han takket også ordfører Trond
Grindheim for vel utført jobb og viste til at når Grindheim nå avslutter sitt ordførerskap, så er
det slutten på en 40 år lang epoke med ordfører eller varaordfører fra BTF.
Jan Ove Sand viste til Grimstadutvalgets arbeid om utdanning av medisinstudenter og spurte
om dette også vil få følger for utdanning av tannleger i utlandet.
Stefan Lindner mente at NTF bør vurdere muligheten til kjøp av egnede foreningslokaler
fremfor fortsatt leie for å styrke framtidige budsjetter.
Syed Mohammad Arib Zaidi tok opp problemstillingen om tannlegers mulighet til å reservere
seg mot å stå oppført på legelisten.no. Han stilte dessuten spørsmål om hva NTF gjør for å sikre
at fylkestannhelsesjefer skal være utdannet tannlege.
Nils-Jørgen Selliseth pekte på at direkteoppgjørsavtalen med HELFO ikke er balansert, og at
den er i disfavør av tannlegen. Avtalen bør gjennomgås med tanke på tannlegens
rettssikkerhet, og NTF må vurdere en anbefaling om kollektiv oppsigelse av avtalen.
Anne Beate Sønju Clasen tok opp bekymring rundt særaldersgrensen og ønsket at NTF skal
arbeide for en enhetlig praktisering av dette regelverket.
President Camilla Hansen Steinum orienterte om NTFs bekymringer omkring Helfos
direkteoppgjørsordning og hva denne innebærer for tannleger og pasienter. Hun viste til at:
 Direkteoppgjørsavtalen ikke er oppdatert og tilpasset dagens tannhelsetjeneste.
 Dårlig veiledning har medført mange vanskelige situasjoner for tannleger.
 Det er ikke avklart hvordan innsending av refusjonskrav skal skje i flere situasjoner.
 Regelverket er vanskelig tilgjengelig, noe som kan medføre et underforbruk.
 Avklaringer mellom Helsedirektoratet og Helfo om regleverksforståelse kommuniseres
ikke ut til tannlegene.
 Helfo’s kontroll og sanksjonsbruk er endret og svært streng, med økt bruk av de
sterkeste virkemidlene som tilbakebetalingskrav og tap av retten til å praktisere for
trygdens regning.
President Camilla Hansen Steinum takket til slutt delegatene for et godt møte.
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Ordfører Trond Grindheim hevet møtet, takket delegatene og sa takk for seg.

Dokumentet er elektronisk signert.

Trond Grindheim
Ordfører

Ranveig Roberg
Varaordfører

Camilla Hansen Steinum
President

Morten H. Rolstad
Generalsekretær

Bård Anders Hagen
Finnmark TF

Mariann Saanum Hauge
Vest-Agder TF

Dag Kielland Nilsen
Protokollfører

John Frammer
Protokollfører
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