
Etiske regler og etikkrådet
Kurs for nye tillitsvalgte, 26. februar 2020



NTFs etiske regler
▫ Bindende regler for alle medlemmer av NTF

▫ Vedtatt, fortolkes og håndheves av tannlegene selv

▫ Ingen sanksjonsmuligheter overfor ikke-
medlemmer



NTFs etiske regler
• Rettesnor for utøvelsen av tannlegeyrket
▫ Gjenspeiler holdninger og verdier
▫ Bidrar til bevisstgjøring rundt etiske 

dilemmaer/problemstillinger

• Ikke mulig å regulere alle situasjoner
▫ Veiledning/råd fra NTFs sekretariat



Oversikt over regelverket
• Innledende kommentarer
• Generelle regler
• Retningslinjer for opptreden i ulike relasjoner
• Håndtering av regelverket
• Saksbehandlingsbestemmelser
• Avgrensninger
▫ Ikke saker som hører under klagenemndene
▫ Ikke tvister mellom kolleger som primært er av økonomisk art 

(typisk kontrakter)
▫ Hva med klager som gjelder overtredelse av lovverk?



Etikkrådet
• Sammensetning
• Beslutningsdyktighet
• Møter



Oppgaver tillagt etikkrådet
• 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 reglene overholdes
• Treffe avgjørelser i saker som gjelder 

overtredelse av regelverket



Saksbehandling
a) Ansvarsfordeling mellom styret i 

lokalforeningene og etikkrådet
b) Pasientopplysninger
c) Mulighet for anonymitet
d) Partenes rettigheter og plikter
e) Saksavslutning i etikkrådet



Ansvarsfordeling
• Overtredelse behandles av
▫ Lokalforeningsstyrene, Etisk råd og Hovedstyret

• Lokalforeningenes rolle
▫ Foreta nødvendige undersøkelser, opptre som mekler og forsøke 

å løse saken (uoverensstemmelser/klager)
▫ Ikke konstatere brudd på reglene eller ilegge reaksjoner

• Etikkrådet
▫ Overtar behandling hvis sak ikke kan løses lokalt
▫ Førsteinstans i noen typer saker
▫ Bindende avgjørelse



Prosessen i lokalforeningen
• Når sak er brakt inn for lokalforeningen skal :

a) den/de saken gjelder (innklaget tannlege)
 underrettes skriftlig om dette
 få mulighet til å uttale seg skriftlig om saken
 Frist: Ikke kortere enn 2 uker etter å ha mottatt underretningen 

(«Bør»)
b) den som har brakt saken inn
 få oversendt tilsvaret fra den/de saken gjelder til orientering


• MNTF har plikt til å avgi forklaring.



Prosessen i etikkrådet
Når sak er brakt inn for etikkrådet skal:

a) den/de saken gjelder (innklaget tannlege)
 underrettes skriftlig om dette
 få mulighet til å uttale seg skriftlig om saken
 få kreve å få redegjøre muntlig for saken 

b) den som har brakt saken inn (klager)
 orienteres om at saken er brakt inn for rådet
 få oversendt tilsvaret fra innklaget tannlege t.o.

▫ Avslutning av sak
 Avgjørelse sendes innklaget og lokalforening 
 Klager skal få beskjed om at ferdigbehandlet. Avgjørelsen?



Habilitet
• Dersom en tannlege, hvis sak er brakt inn for 

lokalforeningsstyret eller NTFs etikkråd, mener at et 
rådsmedlem er inhabil, kan det sendes inn 
begrunnet begjæring om at vedkommende skal 
fratre sakens behandling.

• Et medlem av lokalforeningsstyret eller rådet kan 
også selv anmode om å få fratre hvis vedkommende 
mener seg inhabil.

• Kjennetegn: 
- Spesielle forhold som kan svekke tilliten til at du er upartisk
- Direkte eller indirekte personlig interesse i utfallet av saken



Taushetsplikt
• ”Om opplysninger som fremkommer i 

behandlingen av enkeltsaker”
▫ Person- / konkurransesensitiv informasjon

• Anonymitet for klager
▫ Personvern / Informasjonstilgang (tillit/åpenhet)



Reaksjoner
• Etikkrådet:

1. Meddele kritikk av forholdet og evt. gi pålegg om at dette 
beklages/bringes til opphør

• Hovedstyret (etter innstilling fra etikkrådet):
1. Bot oppad til ½ (G)
2. Eksklusjon av tannlege 
(med evt. offentliggjøring av eksklusjonsvedtak i Tidende)



Tre sider av det å være tannlege 
reguleres



Generelle regler
• Pasientens helse (§1)

- Overordnet andre hensyn

• Ajourført kunnskap (§ 2)
- Utøve yrket ”slik det ifølge vitenskap og erfaring er ønskelig”

• Faglig forsvarlighet (helsepersonelloven § 4)
- Vedlikeholde og fornye kunnskaper

• Jf.  NTFs regler for obligatorisk etterutdanning
- Lovkunnskap

• Gjøre seg kjent med og følge lover/bestemmelser som 
gjelder for yrkesutøvelsen



Generelle regler forts.
• Jf. også helselovgivningen
▫ Journalføring (§ 3)
 Helsepersonellov (kap. 3) og journalforskrift

▫ Taushetsplikt (§4)
 Helsepersonelloven kap. 5
 Og diskresjon utover denne…
 Gjelder også for medarbeidere

▫ Prisopplysning (§ 5)
 Markedsføringsloven og prisopplysningsforskrift



Tannlegens forhold til pasienten 
Tannlegens forhold til pasienten reguleres
i §§ 6-9.



Fritt tannlegevalg, § 6
• «En pasient må fritt kunne velge tannlege. 

Tannlegen kan avslå å ta en pasient under 
behandling når det foreligger rimelig grunn for 
dette.»

• «Ny» § 6 a 
«Innkalling, varsel eller annen personlig 
henvendelse til pasienter kan bare gjøres hvis det 
på forhånd er gjort avtale om dette, med mindre 
annet følger av offentlige bestemmelser. En 
tannlege må ikke sende ut reklame til pasienter 
som er på recall-liste uten at det er inngått avtale 
om dette.» 



Øyeblikkelig hjelp, § 7
▫ «En tannlege plikter å yte øyeblikkelig hjelp til 

pasienter når det må antas at hjelpen er på-
trengende nødvendig. Plikten gjelder ikke i den 
grad annet kvalifisert helsepersonell påtar seg 
ansvaret for å hjelpe»

▫ Jf. helsepersonelloven § 7 



Pasientbehandling, § 8
• Pasienten har krav på råd og veiledning
• «Meklingssporet» kan ofte benyttes
▫ Kommunikasjon med pasienten

• Informert samtykke
• Faglig forsvarlig og omsorgsfull hjelp
• Plikt til å henvise hvis ikke har tilstrekkelig kompetanse
• Ikke overbehandling
• Behandlingen skal fullføres, med unntak av spesielle 

tilfeller
• Informere om funn av betydning for pasientens generelle 

helse og anmode om å ta kontakt med fastlege



Pasientens økonomiske rettigheter, § 9

• Hjelpe sine pasienter til å oppnå økonomiske 
rettigheter og ytelser som følger av lovgivning
 Helfo-stønad
 Sosialstønad fra Nav (sosialtjenesteloven)

• Overfor institusjoner som dekker helseutgifter 
medvirke til at pasienten ikke skaffer seg 
uberettiget økonomisk eller annen vinning
 Forsikringsselskaper
 Helfo-stønad



Tannlegens forhold til kolleger og 
medarbeidere

Tannlegens forhold til kolleger og 
medarbeidere reguleres i §§ 10-15.



Kollegialitet, § 10
Informasjon til pasienten
Informasjon om egne funn, diagnoser og vurderinger skal 
være saklige og objektive, og må ikke meddeles pasienten 
på en slik måte at det unødig virker som kritikk av tidligere 
behandling eller behandler. Hensynet til pasientens helse 
skal alltid være overordnet, jf. § 1.

Uttalelser som sakkyndig
En tannlege kan bare uttale seg om en kollegas arbeid eller 
vurderinger på mandat fra NTF eller offentlige 
myndigheter. Tilgang til kollegas journal må foreligge. 
Tannlegen må også forsikre seg om at kollegaen først har 
hatt mulighet til å uttale seg i sakens anledning. Unntak 
skal være godt begrunnet.

- Begrenser ikke varslingsplikten.



Faglig uenighet, § 11
• Bør holdes på et saklig plan

• Så langt som mulig behandles kolleger i mellom
▫ Må ikke bringes frem for offentligheten på en måte som er egnet 

til å skade kolleger og/eller standens anseelse

• Jf. § 19 - Uttalelser til offentligheten
▫ Bør gis i en generell form 



Varsling, § 12
• Hvis man oppdager ”tegn til faglig eller etisk 

svikt”
 Bør først ta dette direkte opp med vedkommende. Formen bør 

være varsom.
ELLER:
 Ta saken opp direkte opp med

A. lokalforeningen (dvs. styret)
B. administrativ overordnet 
C. aktuell helsemyndighet

• Helsepersonelloven § 17



Forholdet mellom flere behandlende 
tannleger, §§ 13 og 14
• Pasienten i sentrum

• Samarbeid med spesialist (§13)
• Henvisningsprovisjoner o.l. (§ 13, 4. avsnitt)
▫ Helsepersonelloven § 9
▫ Forskrift om begrensninger i helsepersonells adgang til å motta 

gave, provisjon, tjeneste eller annen ytelse (2005)

• Akuttbehandling (§ 14)



Markedsføring (opphevet)
• Ifm. avslutning av samarbeidsforhold; § 15:

▫ «En tannlege som arbeider i en annen 
tannleges praksis, må ikke reklamere for egen 
fremtidig praksis med mindre annet er 
avtalt»



Tannlegens forhold utad
Tannlegens forhold utad reguleres i §§ 16-
20.



Praktisere under eget navn, § 16
• Alle tannleger må praktisere under eget navn og 

skal oppgi sitt navn ved behandling, journa-
lføring og korrespondanse. Det bør synliggjøres 
overfor pasientene at tannlegen er medlem av 
NTF. 

• Navn på alle tannleger som yter 
tannlegetjenester i en virksomhet skal fremgå av 
virksomhetens nettside.



Markedsføring, § 17
• Annonsering må ikke inneholde noe som er 

uriktig eller villedende
• Produktreklame er forbudt, unntatt:

 medikamenter eller forbruksvarer til pasienter

 utstyr til bruk i tannlegevirksomhet



Etikkrådet om annonsering
• Etikkrådet vil bare uttale seg om annonser som 

rådet får forelagt seg dersom annonsen 
a) reiser prinsipielle problemstillinger
b) inneholder uklarheter/feilaktige opplysninger av mer alvorlig 

faglig art

• Medlemmene står fritt til å be 
Forbrukerombudet / Fylkesmannen om en 
vurdering



Tittelbruk, § 18
• Bare godkjente spesialister kan avertere 

spesialistpraksis. 

• Utenlandske titler og doktorgrader må ikke 
brukes i Norge uten godkjennelse fra NTFs 
hovedstyre. 



Uttalelser til offentligheten, § 19
• Uttalelser til offentligheten bør gis en generell 

form. 

• Opplysninger må ikke virke villedende overfor 
publikum eller i sin form være egnet til å skade 
standens anseelse. 

• Kontroll av det som offentliggjøres.



Forholdet til NTF, § 20
• Unngå uttalelser og handlinger som kan svekke 

NTFs troverdighet. 

• Dersom en tannlege legger frem synspunkter 
offentlig som avviker fra NTFs, må det klart 
fremkomme at dette er tannlegens personlige 
meninger.



Utmelding for å unngå sanksjoner?

NTFs vedtekter § 46:

«Et medlem kan ikke ved utmelding unndra seg 
de forpliktelser som påhviler medlemmet på 
grunn av forhold oppstått før utmeldingen. 
Vedtak om eksklusjon kan ikke unngås ved 
utmelding.»
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