Representantskapsmøtet 2019
Sak 7 Etiske regler
Endringer i reglene
Det vises til saksfremlegg i sak 6 for en orientering også om endringer som foreslås i NTFs etiske
reglers innledende kommentarer og saksbehandlingsbestemmelser.

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):
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.
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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.

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.
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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.
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

(…)

III

Endringene trer i kraft umiddelbart.
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