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Beretning fra NTFs hovedstyre 2017 - 2019 
 
 
Beretningen dekker tiden fra 1. august 2017 til 31. juli 2019.  
 
 
 
Hovedstyrets sammensetning  
 
Hovedstyrets sammensetning i den delen av beretningsperioden som tilhører kalenderåret 2017, 
framgår av beretningen for 2016-17. Fra 1. januar 2018 har hovedstyret hatt følgende 
sammensetning: 
 
President 
Camilla Hansen Steinum, Østfold 
 
Visepresident 
Gunnar Amundsen, Haugaland; trakk seg fra vervet 30. juni 2018.  
Benedicte Heireth Jørgensen, Oslo; konstituert fra 29. august 2018.  
 
Styremedlemmer 
Farshad Alamdari, SF/Hedmark, Ingvild Nyquist Borgeraas, Vestfold (fra 29. august 2018), 
Terje Fredriksen, Telemark, Ellen Holmemo, Bergen, Ralf B. Husebø, SNU/Rogaland, Mette 
Helen Kristoffersen Johansen, Nordland, Heming Olsen-Bergem, Buskerud.  
 
Varamedlemmer 
1.vara: Ingvild Nyquist Borgeraas, Vestfold (til 29. august 2018), 2. vara (1. vara fra 29. august 
2018): Kristoffer Øvstetun, Bergen, 3.vara (2. vara fra 29. august 2018): Kjetil Strøm, Oslo, 
Hege Myklebust, SF/Nordmøre og Romsdal, Anne Kristine Solheim, SNU/Sør-Trøndelag,  
 
Hovedstyret har avholdt 14 møter i perioden.  
 
 
Medlemsrettet arbeid 
 
Etterutdanningsvirksomhet 
Hovedstyret opprettet i 2017 en arbeidsgruppe med oppdrag å utarbeide en oversikt over NTFs 
faglige virksomhet. Arbeidsgruppen la frem sin endelige rapport i 2018 med anbefalinger for 
fremtidige satsningsområder og strategi. Rapporten har dannet et viktig beslutningsgrunnlag for 
arbeidet med en ny etterutdanningsstrategi for kommende periode. 
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Obligatorisk etterutdanning 
Representantskapet vedtok i 2015 regler om obligatorisk etterutdanning. Alle tannleger som er 
medlemmer av foreningen skal gjennomføre 150 kurstimer i løpet av femårsperioden 2016-2020.  
 
Innføringen av obligatorisk etterutdanning bygger på en forutsetning om at NTF skal være den 
viktigste leverandøren av etterutdanning til norske tannleger. Hovedstyret fører tilsyn med 
ordningen.  
 
Ordningens første periode er inne i sitt fjerde år og utløper 31. desember 2020. Hovedstyret har 
derfor ansett det som viktig å gjennomføre en evaluering av ordningen. Denne evalueringen 
avdekket et behov for forbedringer, og hovedstyret vil legge frem forslag til endringer i 
ordningen for representantskapet 2019. 
 
Landsmøter 
Landsmøtet er NTFs viktigste faglige arrangement og samler deltakere fra hele 
tannhelsetjenesten og leverandørbransjen. Det er gjennomført to landsmøter i perioden. 
Landsmøtene har hatt stor oppslutning og er en viktig medlemsrettet aktivitet både faglig og 
sosialt. Landsmøtet er et bærende element i NTFs (obligatoriske) etterutdanning og gir et viktig 
bidrag til NTFs økonomi. 
 
Annen etterutdanningsvirksomhet 
Tre nye nettkurs er lansert i 2018 1) Kjøp og salg av tannklinikk, 2) HMS-kurs for tannleger og 
3) Bivirkninger fra odontologiske biomaterialer.  
 
Hovedstyret har vedtatt kurskonsept for Kurs i ledelse for tannleger. En prosjektgruppe arbeider 
nå med å utvikle kurset. Planlagt lansering første kvartal 2020. 
 
For ytterligere informasjon om NTFs etterutdanningsvirksomhet og landsmøter vises det til 
beretningen fra NTFs fagnemnd. 
 
Rettshjelpsordningen 
Bistand fra Rettshjelpsordningen er et sekundært og betinget tilbud til medlemmene. Det kan 
ytes økonomisk stønad, hovedsakelig til ekstern advokatbistand, dersom sekretariatet, NTFs 
tillitsvalgte eller foreningens organer for øvrig ikke kan yte nødvendig og tilstrekkelig bistand.  

• I 2017 ble det fattet vedtak i fem saker, to søkere fikk støtte og tre søkere fikk avslag.  
• I 2018 ble det fattet vedtak i en sak, søkeren fikk ikke støtte.  

 
Kvalitetsarbeid, informasjon mv.  
NTFs kvalitetshåndbok og Veileder om etablering og organisering av tannlegevirksomhet er 
revidert i 2018.  
 
Annet informasjonsmateriell er utarbeidet fortløpende gjennom året, blant annet et årlig hefte om 
lokale lønnsforhandlinger og et informasjonshefte for tillitsvalgte i offentlig sektor vedrørende 
sammenslåing av fylker.  
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NTF har inngått et samarbeid med Trinnvis om å levere et kvalitetssystem som er tilpasset 
tannlegevirksomheter. Det arbeides nå med tilrettelegging og tilpasning og Trinnvis for tannleger 
vil lanseres mot slutten av 2019.  
 
NTFs standardavtaler/kontrakter ble revidert etter innspill fra Sentralt næringsutvalg (SNU) 
høsten 2017.  
 
Ny personvernlovgivning / GDPR 
EUs forordning for personvern (General Data Protection Regulation – GDPR) ble norsk lov 
sommeren 2018. Regelverket har gitt virksomheter nye plikter og enkeltpersoner nye rettigheter. 
NTF gjennomgikk i den forbindelse informasjonssikkerheten, interne rutiner og prosesser og IT-
systemer i foreningen for å sørge for at disse er i overenstemmelse med det nye regelverket. 
 
De nye personvernreglene har konsekvenser for tannlegenes yrkeshverdag, og NTF 
gjennomførte derfor et eget prosjekt for informasjon, råd og veiledning til alle medlemmer om 
personvern og GDPR. På nettsidene har alle medlemmer nå tilgang til en informasjonspakke 
tilpasset tannlegevirksomhet.  
 
 
Tillitsvalgtopplæring 
Kurs for nye tillitsvalgte er avholdt to ganger i perioden, i februar 2018 og februar 2019.  
Kollegahjelpseminar ble avholdt i april 2018.  
 
Avholdt klagenemndsseminar i 2018. 
 
Tillitsvalgte i tariffområdene kommune, stat og Spekter mottar årlig en rekke kurstilbud fra NTF 
og Akademikerne. 
 
 
Samfunnsrettet arbeid 
 
Tannhelsepolitisk arbeid 
NTF har jobbet aktivt med politisk påvirkning i hele perioden. Foreningen avholdt møte med 
hele Stortingets helse- og omsorgskomité i mars 2018 og har hatt enkeltmøter med alle partier 
om utvalgte saker. 
 
NTF har gitt innspill til en rekke saker og bidratt i utvalg og utredninger der det har vært 
naturlig. Foreningen har også deltatt på åpen høring i Stortingets helse og omsorgskomité om de 
årlige statsbudsjettene, folkehelsemeldingen og stortingsmeldingen Leve hele livet. Se 
beretningens siste side for en fullstendig oversikt over besvarte høringer. 
 
NTF har jevnlig kontakt med Helse- og omsorgsdepartementet, Helsedirektoratet samt andre 
relevante instanser, etater og tilsyn (Helfo, Norsk pasientskadeerstatning, Helsetilsynet, 
Forbrukerrådet m.fl). Foreningen deltar aktivt i flere arbeidsgrupper i regi av Helsedirektoratet. 
Det avholdes 1-2 årlige møter med ledelsen ved universitetenes tannlegeutdanninger i Bergen 
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Oslo og Tromsø og med fylkestannlegenes arbeidsutvalg. NTF deltar også regelmessig på 
fylkestannlegenes fellesmøter. 
 
Foreningen har jevnlig kontakt med de andre foreningene i tannhelsetjenesten, Norsk 
Tannpleierforening, Norges Tannteknikerforbund, Tannhelsesekretærenes Forbund og 
Fagforbundet. 
 
Blankholmutvalget og oppfølging av deres anbefalinger 
NTF har i perioden viet mye oppmerksomhet til arbeidet i Blankholmutvalget (regjeringens 
offentlige utvalg om prioritering i den kommunale helse- og omsorgstjenesten og 
tannhelsetjenesten). Foreningen har fått gjennomslag for flere innspill i utvalgets utredning 
(desember 2018). Det gjelder blant annet anbefalingen om en helhetlig gjennomgang av 
finansieringen og regelverket for stønadsordningen til dekning av tannhelsetjenester. Utvalget 
foreslo også en gjennomgang av de gruppene som i dag har rettigheter etter 
tannhelsetjenesteloven, og vil se på de to områdene samlet. Stortinget vedtok dessuten i 
november 2018 å be regjeringen om en gjennomgang av stønadsordningene. NTF følger aktivt 
med på arbeidet med oppfølging av Blankholmutvalgets anbefalinger som pådriver for at 
fagmiljøene skal få delta i det videre arbeidet.  
 
DOT i fylkeskommunen 
Etter at Stortinget i juni 2017 vedtok at den offentlige tannhelsetjenesten fortsatt skal være et 
fylkeskommunalt ansvar, og at saken igjen skal vurderes i 2023 på bakgrunn av en kommunal 
prøveordning for interesserte kommuner, har det vært lite aktivitet. HOD har vært i dialog med 
landets fylkesmenn, og flere kommuner har meldt interesse for prøveordningen. Etter det NTF 
kjenner til har ingen kommuner fått status som prøvekommuner på nåværende tidspunkt og 
prøveordningen er ikke igangsatt. 
 
Stønad til kjeveortopedi gruppe C 
Sommeren 2018 gikk helseministeren ut i media med forslag om å ta vekk stønaden til 
kjeveortopedipasienter i gruppe C. Dette skapte mye diskusjon og uro i fagmiljøet, og NTF var 
tydelige i foreningens motstand mot forslaget. I statsbudsjettet for 2019 ble det imidlertid ikke 
foreslått kutt i ordningen, i påvente av Blankholmutvalgets anbefalinger. Helsedirektoratet har 
iverksatt en gjennomgang av stønadsordningen for kjeveortopedi hvor NTF deltar. Dette arbeidet 
pågår fortsatt. 
 
Innslagspunkt 14 
Etter lengre tids dialog med NTF gikk helseministeren i februar 2018 tilbake på forslaget i 
statsbudsjettet for 2018 om krav om daglig bistand fra annen person til daglig 
munnstell/kroppsstell for å kunne utløse refusjon etter innslagspunkt 14. NTF var i kontinuerlig 
dialog med statsråden, fagavdelingen i HOD, Helsedirektoratet, Helfo, samt Helse- og 
omsorgskomiteen på Stortinget om saken, som skapte stort engasjement i media. Departementets 
snuoperasjon var et viktig gjennomslag for NTF og pasientene.  
 
Gjennomgang av de regionale odontologiske kompetansesentrene (ROK) 
Regjeringen har i sin politiske plattform varslet at den ønsker å utføre en kartlegging av 
oppgavene til de regionale kompetansesentrene for tannhelse og evaluere dem. NTF mener det er 
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naturlig å gjennomføre en slik gjennomgang av ROKene nå, 20 år etter Stortinget vedtok å 
opprette dem, og forutsetter at fagmiljøene får ta del i arbeidet. 
 
Undersøkelser 
NTF deltok i Helsepolitisk barometer for 2018 som en av 12 foreninger. Barometeret viste at 
befolkningen har stor tillit til egen tannlege og til tannleger som yrkesgruppe, og dessuten til at 
tannlegen er faglig kvalifisert til å gi den behandlingen pasienten har behov for. Høsten 2018 
gjennomførte EPSI Norway «Tannlegeundersøkelsen 2018» på oppdrag fra NTF. Også denne 
undersøkelsen viste at befolkningen har stor tillit til tannlegen. 
 
 
Utvalg, arbeidsgrupper og komiteer 
NTF har i perioden vært representert i en rekke utvalg, arbeidsgrupper og komiteer: 
 

• Arbeidsgruppen KOSTRA, SSB 
• Styringsgruppen for antibiotikaresistens i helsetjenesten, Helsedirektoratet 
• Nasjonal koordinasjonskomitè for dobbeltkompetanseopptak 
• Programutvalget for odontologiske fag ved Universitetet i Bergen 
• Arbeidsgruppe for situasjonsanalyse av smittevernet i Norge, Folkehelseinstituttet 
• Nasjonalt fagorgan for utdanning og forskning innen odontologiske fag 
• Helsedirektoratet: arbeids- og styringsgrupper 

o EDIT – Effektive digitale tjenester 
o Multidisiplinær odontologi, styringsgruppe 
o Spesialistutdanning som en integrert samarbeidsmodell 
o Kjeveortopedi gruppe C 

• E-helsedirektoratet 
o Forskningsgruppen for prosjektet Tanndata 
o E-resept 
o Normen 

• Nasjonal nettverksgruppe for forskning og innovasjon innen oral helse, NIOM 
 
NTFs nye nettsider 
NTF har prosjektert nye nettsider i perioden (tannlegeforeningen.no). Prosjektet har basert seg på 
brukerinvolvering ved at man ved workshops og intervjuer med NTFs medlemmer har kartlagt 
behov og ønsker. Det nye nettstedet skal etter planen være klart i løpet av 2019.  
 
Aktiviteter 
NTF har søkt å synliggjøre tannlegens rolle i helsetjenesten blant annet gjennom Arendalsuka, 
Gjør kloke valg -kampanjen, Munnhelsedagen, TV-aksjonen og i dialog med samarbeidende 
organisasjoner, særlig helseforeningene i Akademikerne. Temaet tas også opp i forbindelse med 
ulike mediesaker der dette er naturlig. 
 
Gjør kloke valg 
NTF deltar i kampanjen Gjør kloke valg som er en kampanje på tvers av helseprofesjonene i regi 
av Legeforeningen. Kampanjen dreier seg om å identifisere kunnskapsbaserte anbefalinger om 
tester, prosedyrer og behandlinger innenfor sitt fagfelt, som anses som unyttige eller 
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unødvendige og ikke tilfører reell verdi for pasienten. I samarbeid med spesialistforeningene er 
det utarbeidet en liste med seks anbefalinger til tannleger i klinisk praksis. 
 
Arendalsuka 
NTF deltok under Arendalsuka både i 2017 og 2018. I 2017 hadde foreningen et eget 
arrangement om oral cancer i samarbeid med Legeforeningen, Kreftforeningen og Munn- og 
halskreftforeningen. I 2018 deltok presidenten i to arrangementer i regi av henholdsvis 
Fagforbundet Ung og Voksne med medfødt hjertefeil samt Pensjonistforbundet. 
 
Munnhelsedagen 
NTF gjennomførte arrangementer på Munnhelsedagen 20. mars både i 2018 og 2019. I 2018 var 
temaet Slag og munnhelse. Arrangementet var et samarbeid med Landsforeningen for 
slagrammede. I 2019 var Odontologisk fakultet UiO samarbeidspartner. Temaet for 2019 var 
tannhelse og utenforskap. 
 
 

Organisasjonsmessige forhold 
 
Sentrale aktiviteter for tillitsvalgte 
Det er gjennomført ledermøte i 2018 og forum for tillitsvalgte i både 2018 og 2019. Disse 
arrangementene er tidligere omtalt i Tidende.  
 
Kurs for nye tillitsvalgte ble også arrangert både i 2018 og 2019. 
 
Revisjon av NTFs vedtekter 
Hovedstyret har iverksatt et omfattende prosjekt med oppdrag å revidere NTFs vedtekter. Saken 
har vært på innspills- og høringsrunder i hele organisasjonen. Hovedstyret vil legge frem forslag 
til oppdaterte og mer hensiktsmessige vedtekter, tilpasset dagens situasjon, til behandling i 
representantskapet 2019. 
 
NTF Student 
NTF Student har gjennom deltakelse på arrangementer ved lærestedene, EDSA-møtet 2018, 
ANSAs novemberseminar i Warszawa 2018 og årsmøtet på Geilo bidratt til medlemsverving 
både i inn- og utland. 
 
NTF var hovedsponsor og bidro med foredragsholder for årsmøtet 2018 i den europeiske 
studentorganisasjonen EDSA (European Dental Students Association). Møtet ble avholdt i Oslo. 
 
Kurset Ut i arbeidslivet er avholdt årlig både i Oslo, Bergen og Tromsø. Fra og med 2018 
avholdes tilsvarende kurs i Oslo i august for norske tannlegestudenter i utlandet. 
 
NTF Student har gitt innspill til flere høringssaker knyttet til kvalitet i grunnutdanningen. 
Innspillene er integrert i NTFs høringsuttalelser til departementene og Akademikerne. 
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Akademikerne 
NTFs president Camilla Hansen Steinum ble gjenvalgt til Akademikernes styre på rådsmøtet 24. 
oktober 2018. NTF har dessuten faste representanter i Akademikernes forhandlingsutvalg 
(staten, kommunene, Oslo kommune, Helse). I tillegg deltar leder av SNU i Akademikerne 
Næring. NTF deltar også i ulike ad-hoc arbeidsgrupper og utvalg. 
 
Økonomi 
Hovedstyret har jevnlig blitt forelagt oppdaterte oversikter over NTFs regnskap. Det har i 
perioden vært arbeidet med økonomisering og effektivisering av driften på alle områder for å 
holde kostnadene nede.  
 
I april 2018 vedtok hovedstyret ny strategi for kapitalforvaltning og investering for 2018-2019.  
 
Akademikerne Pluss AS 
Aksjeselskapet Akademikerne Pluss ble formelt stiftet 27. juni 2018 med sju av Akademikernes 
medlemsforeninger, deriblant NTF, som aksjonærer. 14. november s.å. ble eiergruppen utvidet til 
å omfatte totalt 11 av 13 foreninger i Akademikerne. Selskapets formål er å forhandle frem og 
følge opp medlemsfordeler for foreningenes medlemmer. De viktigste avtalene er per i dag innen 
bank og forsikring, men flere fordelsavtaler vil komme.  
 
Alle eierforeninger var representert med et medlem hver i selskapets interimsstyre. På selskapets 
første ordinære generalforsamling 20. juni 2019 ble et nytt styre valgt, uten direkte 
foreningsrepresentasjon. Akademikerne Pluss AS har to ansatte. 
 
Internasjonalt arbeid  
NTF har i perioden vært representert på Nordisk ledermøte 2018 (april, København) og 2019 
(mai, Reykjavik), Council of European Dentists General Meeting 2017 (november, Brussel), 
2018 (mai, Tallin; november, Brussel) og 2019 (mai, Wien), og FDI World Dental Federation 
General Assembly 2017 (september, Madrid) og 2018 (september, Buenos Aires).  
 
NTF-medlem Harry-Sam Selikowitz ledet FDI Science Committee fra periodens start til 
september 2018. 
 
Hedersbevisninger og priser  
NTFs hederstegn er tildelt Gunnar Amundsen (2018), Kjell Størksen (2017), Knut Tornes 
(2017).  
 
NTFs pris for undervisning og forskning er tildelt Roger Junge (2018), Anders Verket (2017). 
 
NTFs sekretariat  
I perioden har det skjedd flere personal- og organisatoriske endringer i NTFs sekretariat. 
Organisasjonen er også endret strukturelt og er nå organisert i tre avdelinger samt NTFs Tidende. 
Det er foretatt nyansettelser på flere poster. Per 1. september 2019 var følgende ansatt i 
sekretariatet:  
 



 
 

Representantskapet 2019 

 
Generalsekretær 
Morten Harry Rolstad  
 
Stab:  
Elisabeth Scarpello (advokat; 20 % stilling), Wenche Stavik (seniorrådgiver). 
 
Fag og kommunikasjon 
Thomas Eide Holmen (avdelingsleder/organisasjonssjef), Øyvind Asmyhr (utdanningssjef), 
Øyvind Berdal (rådgiver, politisk kommunikasjon), Tonje Camacho (kommunikasjonsrådgiver), 
Øyvind Huseby (rådgiver e-læring). 
 
Økonomi og administrasjon 
Cecilie Øvrebø Gjerdene (økonomi- og administrasjonssjef) Kjersti Norum Bøhren (økonomi- 
og regnskapskonsulent), Sissel Dahl (landsmøtekonsulent), May-Britt Gimre 
(medlemsansvarlig), Ane Øpstad Hamborg (IT-sjef), Møyfrid Rødøy (regnskapskonsulent), Ann 
Kristin Engh Solem (kurskonsulent). 
 
Jus og arbeidsliv 
John Frammer (avdelingsleder/forhandlingssjef), Lin Muus Bendiksen (seniorkonsulent), Tone 
Galaasen (advokat), Elin Kværnø (advokatfullmektig), Silje Nicolaysen (jurist), Dag Kielland 
Nilsen (advokat) 
 
NTFs Tidende 
Ellen Beate Dyvi (ansvarlig redaktør), Kristin Aksnes (redaksjonssjef), Eirik Andreassen 
(markedsansvarlig), Nils Roar Gjerdet (vitenskapelig redaktør; 20 % stilling), Jørn Arne Aas 
(vitenskapelig redaktør; 20 % stilling)  
 
Høringer mv.  
NTF har avgitt svar og uttalelser i en rekke saker som er forelagt foreningen (dato i parentes). 
 
2019: 
• Høringssvar - Nasjonal faglig retningslinje for tidlig oppdagelse av utsatte barn og unge 

(29.07.19) 
• Høringssvar - Særavgiftene på sjokolade- og sukkervarer og alkoholfrie 

drikkevarer (26.06.2019) 
• Høringssvar - NOU 2018-16 Det viktigste først (28.03.2019) 
• Høringssvar - forslag til nasjonal faglig retningslinje for tannlegeutdanningen (28.02.2019) 
• Høringssvar - forslag til nasjonal faglig retningslinje for tannpleierutdanningen (21.02.2019) 
• Høringssvar - forslag til nasjonal faglig retningslinje for 

tannteknikerutdanningen (21.02.2019) 
• Høringssvar - Forslag til forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for 2019-

2020 (21.01.2019) 
• Høringssvar - etablering av nasjonalt Eldre-, pasient- og brukerombud (endringer i 

pasientrettighets- og tannhelsetjenesteloven) (02.01.2019) 

https://www.tannlegeforeningen.no/Viewfile.aspx?id=8541
https://www.tannlegeforeningen.no/Viewfile.aspx?id=8540
https://www.tannlegeforeningen.no/Viewfile.aspx?id=8540
https://www.tannlegeforeningen.no/Viewfile.aspx?id=8484
https://www.tannlegeforeningen.no/Viewfile.aspx?id=8438
https://www.tannlegeforeningen.no/Viewfile.aspx?id=8439
https://www.tannlegeforeningen.no/Viewfile.aspx?id=8440
https://www.tannlegeforeningen.no/Viewfile.aspx?id=8440
https://www.tannlegeforeningen.no/Viewfile.aspx?id=8437
https://www.tannlegeforeningen.no/Viewfile.aspx?id=8437
https://www.tannlegeforeningen.no/Viewfile.aspx?id=8334
https://www.tannlegeforeningen.no/Viewfile.aspx?id=8334
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2018:  
• Høringssvar - Akademikernes inkluderingspolitikk (19.12.2018) 
• Høringssvar - justering av NOKUTs godkjenningspraksis for generell godkjenning av 

utenlandsk høyere utdanning (10.12.2018) 
• Høringssvar - Ny tjenestepensjon for ansatte i offentlig sektor (29.11.2018) 
• Høringssvar - om adgangen til å reservere anskaffelser av helse- og 

sosialtjenester (21.11.2018) 
• Høringssvar - stortingsmeldingen om internasjonal studentmobilitet (levert 15.11.2018) 
• Høringssvar - opptak på byttelisten (06.11.2018) 
• Høringssvar - Endringer i apotekloven, legemiddelloven og folketrygdlovens 

kap.25 (23.10.2018) 
• Høringssvar - bruksvilkår for nasjonale løsninger fra Direktoratet for e-helse (11.10.2018) 
• Høringsnotat - innspill statsbudsjetthøring 2019 (11.10.2018) 
• Høringsnotat representantforslag fra Arbeiderpartiet om styrking av norsk tannhelse (oktober 

2018) 
• Høringsnotat Leve hele livet - En kvalitetsreform for eldre (september 2018) 
• Høringsuttalelse -Hva bør skje med BHT (levert 27.09.2018) 
• Høringssvar - forslag til ny stillingsstruktur i universitets- og høyskole (27.09.2018) 
• Høringsuttalelse - forslag til endringer smittevernsloven og MSIS-forskriften (19.09.2018) 
• Høringssvar - forslag til ny forskrift om pasientjournal (01.08.2018) 
• Høringsuttalelse - Forslag til endringer i forskrift om lisens til helsepersonell (22.06.2018) 
• Høringssvar NOU 2017:16 - På liv og død (21.05.2018) 
• Innspill til BHT-ordningen (19.05.2018) 
• Høringssvar «Regionreformen - Desentralisering av oppgaver fra staten til 

fylkeskommunene» (08.05.2018) 
• Høringsuttalelse - Rapport om like konkurransevilkår for offentlige og private 

aktører (02.05.2018) 
• Høringsnotat - Innspill Blankholmutvalget (10.04.2018) 
• Rusmiddelproblemer (22.03.2018) 
• Høringssvar - Endring i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og 

forskerstillinger (09.03.2018) 
• Høringssvar - tannhelsetjenester til flyktninger, asylsøkere og 

familiegjenforente (07.03.2018) 
• Høringssvar til Akademikerne - Egen pensjonskonto (09.02.2018) 
 
2017:  

• Høringssvar - Endringer i universitets-, høyskole- og fagskoleloven (15.12.2017) 
• Høringsuttalelse - forslag om ny forskrift om helsestasjons- og 

skolehelsetjenesten (4.12.2017) 
• Høringsuttalelse - NOU 2017:12 Svikt og svik (29.11.2017)  
• Høringssvar - endringer i universitets- og høyskoleloven (27.11.2017) 
• Høringssvar - Forskrift om befolkningsbaserte helseundersøkelser (27.11.2017) 
• Høringssvar - Regler for samordning av offentlig tjenestepensjon (23.11.2017)  
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Representantskapet 2019 

• Diskrimineringsnemnda (21.11.2017) 
• Høringssvar - Endring i forskrift og utlevering av legemidler fra apotek (06.10.2017) 
• Høringssvar - forskrift om tilleggskrav for autorisasjon for helsepersonell med 

yrkeskvalifikasjoner fra land utenfor EØS og Sveits (02.10.2017) 
• Høringssvar - pakkeforløp psykisk helse og rus (01.10.2017) 
• Høringssvar til Tvangslovutvalget (27.09.2017) 
• Høringssvar - ny personopplysningslov (25.09.2017)  
• Høringssvar - Nasjonal faglig retningslinje for behandling og rehabilitering ved 

hjerneslag (20.09.2017) 
• Høringssvar - Pasientenes legemiddelliste (11.09.2017) 
• Høringsuttalelse - Endringer i den yrkesfaglige tilbudsstrukturen (01.09.2017) 
• Høringssvar - Veileder for kommunens oppfølging av brukere med store og sammensatte 

behov (01.09.2017) 
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