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Sak 12

Policydokumenter

Dette saksfremlegget omfatter sak 12 som helhet. De to policydokumentene er publisert i de
respektive underpunktene i saken.

Bakgrunn
Den politisk interessen omkring organisering, finansiering og prioriteringer på tannhelseområdet har
økt vesentlig gjennom de senere årene. Det er derfor behov for jevnlig å gjennomgå og eventuelt
revidere og de policydokumentene som foreningen har vedtatt og det grunnlaget disse er fundert på.
Målet med dette er å sikre at de standpunkter som NTF fremmer i den tannhelsepolitiske debatten,
skal være så godt forankret i foreningen og medlemsmassen som mulig.

Policydokumenter
I dag har NTF fem policydokumenter som er vedtatt av representantskapet:
•
•
•
•
•

NTFs syn på samhandling (vedtatt 2013)
NTFs syn på folkehelse med særlig vekt på ikke-smittsomme sykdommer, kosthold og tobakk
(vedtatt 2013)
Tannlegers rolle i arbeidet med å avdekke omsorgssvikt og overgrep mot barn (vedtatt 2015)
Kompetanse i fremtidens tannhelsetjeneste (vedtatt 2017)
Organisering og finansiering av fremtidens tannhelsetjeneste (vedtatt 2017)

De to siste (fra 2017) avløste et tidligere policydokument om NTFs syn på fremtidens
tannhelsetjeneste fra 2013.

Hovedstyrets synspunkter
I tillegg er foreligger det fire dokumenter med hovedstyrets synspunkter på faglige grenseoppganger
mellom yrkesgrupper som arbeider i tannhelsetjenesten (alle vedtatt i 2015):
•
•
•
•

Grenseoppgang tannlege - tannhelsesekretær
Grenseoppgang tannlege - tannlegespesialist
Grenseoppgang tannlege - tannpleier
Grenseoppgang tannlege - tanntekniker

Fremtidens tannhelsetjeneste
Hovedstyret foreslår å samle fire av de fem nåværende policydokumentene til et felles dokument,
kalt Fremtidens tannhelsetjeneste. Disse er
•
•
•
•

Kompetanse i fremtidens tannhelsetjeneste
Organisering og finansiering av fremtidens tannhelsetjeneste
NTFs syn på samhandling
NTFs syn på folkehelse med særlig vekt på ikke-smittsomme sykdommer, kosthold og tobakk
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Dette er dokumenter som fra ulike vinkler handler om det samme, nemlig en tannhelsetjeneste av
høy kvalitet, nært og for hele befolkningen som en naturlig og integrert del av helsetjenesten
forøvrig.
Hovedstyre mener en sammenslutning av dokumentene vil tydeliggjøre NTFs politikk og gjøre det
enklere å se sammenhenger både internt i organisasjonen og eksternt blant beslutningstakere.

Faglige grenseoppganger
Videre foreslår hovedstyret å samle de fire grenseoppgangsdokumentene i et nytt, felles
policydokument. Også elementer fra de fire nåværende policydokumentene er innarbeidet i det nye
forslaget til policydokument om NTFs syn på faglige grenseoppganger mellom yrkesgrupper i
tannhelsetjenesten.
Alle de nåværende dokumentene, både policydokumenter og hovedstyrets synspunkter, er publisert
på NTFs nettsted, hvorav de fire med hovedstyrets synspunkter krever innlogging.

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.

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.

Hovedstyret foreslår følgende vedtak:
Representantskapet slutter seg til hovedstyrets fremlagte forslag til policydokument om NTFs syn på
faglige grenseoppganger mellom yrkesgruppene i tannhelsetjenesten.
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