Sykehjelpsordningen for tannleger
Vedtatt 1971, endret siste gang 2017*
* Endringene trådte i kraft 1. januar 2018

KAPITTEL I
Ordningen og dens medlemmer
§ 1 Opprettelse og finansiering
1. Sykehjelpsordningen for tannleger (i det følgende kalt ordningen) er med
Sosialdepartementets godkjennelse opprettet med virkning fra 1. februar 1965.
2. Ordningen finansieres ved
a. tilskudd fra folketrygden (før 1. januar 1971, syketrygden), jfr. Lov om folketrygd §5-6.
b. avkastning av ordningens midler.

§ 2 Medlemmer
Medlemmer av ordningen er enhver tannlege som utøver tannlegeyrket her i riket. Som utøvelse av
yrket, i vedtektenes forstand, regnes enhver virksomhet som har sitt grunnlag i tannlegeutdannelsen.

§ 3 Formål
Ordningens formål er å yte a) sykehjelp, b) stønad ved fødsel og adopsjon og c) pleiepenger til
medlemmer av ordningen. Ytelsene fastsettes i forhold til folketrygdens grunnbeløp til enhver tid (i det
følgende kalt G).

§ 4 Rettsstilling
1. Ordningen er en selvstendig juridisk enhet og det føres eget regnskap.
2. Ordningen står under tilsyn av Helsedirektoratet.

KAPITTEL II
Administrasjon
§5 Styrets sammensetning
1. Ordningen ledes av et styre - i det følgende kalt styret - på 3 medlemmer og 3
varamedlemmer som velges av representantskapet i Den norske tannlegeforening, heretter
kalt NTF. Styrets leder velges av NTFs representantskap. Styret velger nestleder. NTFs
hovedstyre fastsetter godtgjørelse til styrets medlemmer.
2. Styremedlemmer og varamedlemmer velges for to år og tiltrer pr 1. januar følgende år.

§6 Styrets virksomhet
1. Styret har møte når styrets leder bestemmer det eller når ett av styremedlemmene krever det.
2. Styret er beslutningsdyktig når tre medlemmer er til stede. Til gyldig vedtak kreves simpelt
flertall.
3. Medlem av styret skal fratre hvis den sak som behandles gjelder styremedlemmet selv, eller
noen som er i så nært slektskap som svoger/svigerinne eller søskenbarn. Styremedlemmet
skal også fratre når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til
styremedlemmets upartiskhet.
4. Styret forvalter ordningens midler, jfr. § 9, punkt 1.
5. Styret utarbeider beretning og regnskap ved utgangen av hvert kalenderår.
6. Styret utarbeider innstilling om forslag til endringer av vedtektene. Hvis ordningens utgifter
overstiger ordningens inntekter etter § 1, punkt 2, skal styret overveie nødvendigheten av
vedtektsendringer og eventuelt fremsette forslag om dette.
7. Dersom styret finner at ordningens økonomi gjør det nødvendig å redusere dagsatsen, eller at
det er mulig å øke dagsatsen, så kan styret fatte slik beslutning i perioden frem til neste
representantskap. Styret orienterer hovedstyret og representantskapet om at det er gjort slike
endringer.
8. Styret fører protokoll over sitt arbeid.

§7 Forretningsførsel og sekretariat
1. NTFs sekretariat virker som forretningsfører og sekretariat for ordningen.

2. NTFs sekretariat skaffer til veie de opplysninger som etter vedtektene kreves for fastsettelse
av ytelser fra ordningen.

3. NTFs utgifter i forbindelse med ordningen dekkes av ordningens midler.

KAPITTEL III
Ytelser
§8 Økonomisk stønad fra ordningen

1. Økonomisk stønad ved sykdom
Medlem som på grunn av sykdom eller skade er 50 prosent arbeidsufør eller mer, har rett til
sykehjelp.
Stønadsperiode
Sykehjelp ytes for inntil 250 dager for samme sykdom eller skade. Sykehjelp ytes for alle
dager unntatt lørdager, søndager og helligdager, samt 1. og 17. mai.
For medlemmer mellom 67 og 70 år begrenses utbetalinger til 90 dager. Utbetalinger fra
ordningen opphører ved fylte 70 år.
Har medlemmet vært 100% arbeidsfør i minst 12 måneder siden det mottok sykehjelp, blir ny
arbeidsuførhet i alle tilfelle ansett som forårsaket av ny sykdom eller skade.
Karenstid
Karensdager: Sykehjelp ytes ikke de første 14 dagene av sykefraværet, lørdager og søndager
inkludert. Ved tilbakefall innen 3 måneder av samme sykdom eller skade ytes fortsatt
sykehjelp uten ny karenstid.
Omfang og reduksjon av ytelsene
Full sykehjelp utgjør 1/42 G per dag ved 100 % sykefravær og 1/84 G ved 50 % sykefravær.
For medlem som er arbeidstaker, reduseres utbetalingen fra ordningen tilsvarende de
sykepenger som medlemmet mottar i sitt arbeidstakerforhold.
Sykehjelpen reduseres med tilsvarende beløp når medlemmet mottar uførepensjon.
Samlet stønad som medlemmet mottar fra folketrygden og sykehjelpsordningen kan ikke
utgjøre mer enn 90 % av enten fjorårets inntekt, eller 90 % av gjennomsnittet av de siste 3 år.
Med inntekt menes her beregnet personinntekt og lønnsinntekt knyttet til tannlegevirksomhet.

2. Økonomisk stønad ved fødsel og adopsjon
Medlemmer som er fraværende fra praksis i forbindelse med fødsel eller adopsjon, har rett til
stønad i inntil 50 dager. Fødselspenger utbetales uavhengig av begrensningen som
fremkommer ovenfor i forhold til fjorårets inntekt. Ved redusert stilling reduseres ytelsen
tilsvarende stillingsreduksjonen.

Utbetalingen er betinget av at medlemmet har vært yrkesaktiv i minst 6 av de siste 10
måneder før fødsel eller adopsjon og har rett til fødselspenger fra folketrygden.
Stønaden etter dette punktet kan tas ut over en periode på inntil 1 år. Stønad etter dette
punktet kan også tas ut som deltid i løpet av det første året etter permisjonens første dag.

3. Økonomisk stønad ved pleie
Medlem som er fraværende fra praksis på grunn av omsorg for barn innlagt ved
helseinstitusjon har rett til stønad i inntil 20 dager per kalenderår.
Medlem som er fraværende fra praksis i forbindelse med pleie av pårørende i livets sluttfase
har rett til stønad i inntil 20 dager.
Stønad etter dette punktet er betinget av tilsvarende ytelse fra folketrygden. Pleiepenger
utbetales uavhengig av begrensningen som fremkommer ovenfor om reduksjon i forhold til
fjorårets inntekt.

4. Foreldelse
Stønad fra ordningen ytes ikke for lengre tid tilbake enn 12 måneder før kravet settes frem.

5. Utbetaling
Ytelser utbetales i alminnelighet etterskuddsvis og utbetales til medlemmet. I særlige tilfeller
kan styret bestemme at ytelsen skal utbetales til annen person. Ved dødsfall utbetales tilgodehavende sykehjelp til ektefelle eller samboer, eller dersom medlemmet var enslig, til boet.

KAPITTEL IV
Forvaltning, beretning og regnskap
§9 Fondsforvaltning
1. Den del av ordningens inntekter som ikke går med til dekning av ytelsene og
administrasjonsutgiftene, avsettes til fond. Fondets midler plasseres med samme sikkerhet
som bestemt for plassering av midler tilhørende forsikringsfond i norske
livsforsikringsselskaper. Med Helsedirektoratets samtykke kan midler plasseres på annen
måte.

2. Er fondets midler større enn tre ganger siste års innbetalinger til fondet, jfr. § 1, pkt 2 a, skal
styret ta opp spørsmålet om økning av ytelsene eller innføring av andre ytelser til hjelp for
medlemmer og deres etterlatte ved sykdom eller død.
Styret kan i særlige tilfeller og etter søknad yte hjelp til medlemmer eller medlemmers
etterlatte som på grunn av sykdom eller dødsfall har spesielle økonomiske vanskeligheter.
Slike vedtak skal begrunnes.
3. Hvis løpende inntekter og fondsmidler ikke antas å være tilstrekkelig til å dekke ytelsene, skal
ytelsene fra ordningen forholdsmessig reduseres (jfr. § 6, punkt 6).
4. Styret kan bruke av ordningens inntekter til å finansiere ekstern bistand til fremme av
tannlegenes helse og livskvalitet.

§ 10 Beretning og regnskap
1. Beretning og revidert regnskap (jfr. § 6, punkt 5) skal legges frem for NTFs representantskap
til godkjennelse.
2. Innen 10 måneder etter regnskapsårets avslutning skal beretningen og attestert utskrift av det
reviderte regnskap sendes Helsedirektoratet til godkjennelse.
3. Regnskapet skal revideres av statsautorisert revisor som er valgt av NTFs hovedstyre.

KAPITTEL V
Andre bestemmelser
§11 Opplysningsplikt
Den som mottar ytelse fra ordningen har plikt til å legge frem dokumentasjon, legeerklæringer og
eventuelt andre opplysninger som styret krever og til uoppfordret å underrette om forhold som etter §
8, kan føre til redusert sykehjelp.
Styret kan i kontrollsammenheng be om utvidet helseerklæring fra lege utpekt av styret.

§12 Misbruk av ordningen
Styret kan bestemme at retten til sykehjelp helt eller delvis skal falle bort hvis den som søker om eller
får sykehjelp, med hensikt gir uriktige opplysninger eller fortier omstendigheter av betydning for
ytelsenes størrelse.

Sykehjelp som allerede er gitt på grunnlag av uriktige opplysninger eller fortielser skal kreves
refundert. Har vedkommende gitt uriktige opplysninger eller fortiet omstendigheter uten at det
foreligger svik, kan for meget utbetalt sykehjelp kreves tilbakebetalt eller trekkes fra i fremtidige
ytelser.

§13 Krig og annen katastrofe
Fører krig og andre katastrofeartede forhold med seg at ordningen vil bli ute av stand til å
oppfylle sine forpliktelser, kan Helsedirektoratet treffe vedtak om at utbetaling av ytelser bare delvis
kan finne sted. En slik ordning skal oppheves så snart forholdene gjør det mulig.

§ 14 Anke
Vedtak som styret har truffet kan innen seks uker etter at vedkommende har fått melding om vedtaket
ankes til Trygderetten, jfr. Lov av 16. desember 1966 om anke til Trygderetten.

KAPITTEL VI
Vedtektene
§15 Ikrafttreden og endringer
1. Disse vedtekter gjelder fra 1. januar 1972. Senere endringer gjelder fra det tidspunkt
representantskapet bestemmer.
2. Vedtektene kan når som helst endres. Styrets forslag til endring av vedtektene skal behandles
av NTFs representantskap og godkjennes av Helsedirektoratet.

