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Type henvendelser

• Klage på tannlege fra pasient
• Klage på tannlege fra tannlege
• Syk kollega? Kollega i livskrise?
• Spørsmål fra media
• Samarbeidsproblemer mellom 

tannleger?
• Verdsettelse av praksis?
• Andre henvendelser?



Pasienthenvendelser

– Klage på tannlege
– Utført arbeid
– Pris
– Oppførsel
– annet ? 



Klage på behandling i DOT?

• Skal ikke behandles i NTFs lokale 
klagenemnder

• Behandles administrativt i DOT
• Kan orientere om NPE



Nytt i 2019 

• Pasient og brukerombud kan bistå 
pasienter behandlet hos DOT

• Avklarer og svarer på generelle spørsmål om helsetjenester
• Tar imot informasjon om opplevelser du har hatt i møte med helsetjenesten
• Gir råd og veiledning om rettigheter du har som pasient eller bruker
• Informerer om fremgangsmåte ved søknad og klage
• Møter helsepersonell og saksbehandlere sammen med deg for å få svar på 

spørsmål du har i saken din
• Hjelper deg med å skrive klage om du trenger det
• Informerer om hva du kan gjøre om du har fått en pasientskade
• Informerer om hvor du kan henvende deg videre dersom vi ikke kan hjelpe deg

• https://helsenorge.no/pasient-og-
brukerombudet

https://helsenorge.no/pasient-og-brukerombudet




Hva gjør man ved klage på 
utført arbeid…:

• Lytte

• Oppfordre til at pasienten tar dette opp med 
tannlegen…

• Forsøke å «dempe» konfliktnivået

• Oppfordre til å finne en løsning

• Orientere om  - og henvise til - lokale klagenemnder

• Orientere om NPE
• Orientere om pasienttelefonen….



«Pasienttelefonen…»

• Etablert delvis for å avlaste sekretariatet

• Noen av disse samtalene kan ta tid

• Alle typer spørsmål …av tannlegefaglig 
karakter

• Mobil   906 13 369
• Tannlegenhjelperdeg@gmail.no
• Vibeke Kjærheim , Oslo

– 1. amanuensis, dr. odont

mailto:Tannlegenhjelperdeg@gmail.no


Hvilke saker skal/kan 
behandles av klagenemnda?

Klage på behandling i privat sektor….

Formål § 1:
• Klagenemndenes formål er å bidra til å forebygge og løse konflikter 

mellom pasienter og tannleger som er medlemmer av Den norske 
tannlegeforening (NTF).

• Klagenemndene er ment å være et konfliktforebyggende organ 
som skal gi informasjon om tannbehandling til publikum og bidra i 
dialogen mellom behandlende tannlege og pasient.



Klagenemndenes mandat

§ 3 Mandat

Klagenemndens oppgave er å besvare forespørsler eller behandle 
klager fra publikum angående en tannbehandlings faglige 
utførelse som ikke har latt seg ordne direkte mellom pasienten og 
tannlege. Også klager på de deler av tannbehandlingens faglige 
utførelse som er foretatt av personell som tannlegen står ansvarlig 
for, hører inn under nemndens mandat. 

Besvarelse av forespørsler og behandling av klager er gratis.

Klagenemndens kompetanse er begrenset til saker som fullt ut kan 
løses ved at klagen underkjennes, honoraret nedsettes eller 
tilbakebetales, eller tannlegen med klagerens samtykke pålegges å 
korrigere arbeidet eller gjøre det om. 



Mandat:

Klagenemnden skal avvise saken i følgende tilfeller:
• Klagesak der nedsettelsen av honoraret eller 

korrigeringen/omgjøringen har større verdi enn NPEs nedre 
grense for behandling. Nå 10 000

• Klagesak der klageren under saken opplyser at han vil reise 
krav ut over den nevnte nedsettelse eller tilbakebetaling, for 
eksempel ved å kreve oppreisningserstatning for tort og svie. 

• Klagesak der klagen dreier seg om rimeligheten av pris på 
utført behandling. (mer om pris senere)

• Klagesak der det klages på manglende overholdelse av 
prisopplysningsforskrift eller feil ved trygdeoppgjør.

• Klagesak der det klages på underbehandling eller 
overbehandling.

• Klagesak som ikke kan løses ved nedsettelse av honoraret, så 
som varige nerveskader.



Brudd på etiske regler ?

• NTF har egne etiske regler – omhandler mye 
som også reguleres av helsepersonellov

• Kan være en sak for Etisk råd hvis brudd på 
Etiske regler …

• Egen gjennomgang av Etiske regler 
senere idag



Klage på annet enn den 
faglige utførsel/resultat

For Helsetilsyn hvis:

• Klage på at pasienten ikke får sin lovmessige 
rett til behandling

• Klage som innebærer malpraksis, oppførsel 
overfor pasienter, mangel på faglig skikkethet

(klager angående den enkelte behandling så som 
omgjøringsarbeider vil ikke behandles av myndighetene…)



Sak for helsetilsynet ?

• Må man varsle?

• Etiske regler § 12 varsling dersom man oppdager «faglig eller 
etisk svikt». Bør først ta dette opp med vedkommende, formen 
bør være varsom

• Også varsle :
– Lokalforeningens styre 

• Helsepersonellovens § 17
Av eget tiltak gi tilsynsmyndighetene informasjon om forhold som 
kan medføre fare for pasientens sikkerhet

Omtalt i Tidende nr 8.  2018 s 69
Og nr 1. 2019; 129: 69



Statistikk











KOLLEGAHJELPSORDNINGN

• Kollega som «sliter»?

• Hver lokalforening har oppnevnte 
kollegahjelpere

• Kollegahjelperne kan være viktige 
ressurspersoner som kan hjelpe 
med støtte og veiledning til 
kolleger som er kommet i en 
vanskelig situasjon 



Henvendelse fra/om syk 
kollega

• Sykehjelpsordningen for tannleger

• Skjemaer på nettsidene

• Kjersti Bøhren her i sekretariatet





Hvilke ytelser kan man få?

• Dagpenger ved egen sykdom 

• Stønad ved nedkomst/fødsel & 
adopsjon

• Pleiepenger

• Villa Sana



Villa Sana – Modum Bad



Villa Sana – fra 2008 , utvidet 
2017

• Tilbudet på Villa Sana er for tannleger som 
trenger å snakke om utfordringer i arbeidsliv, 
samliv eller fritid – eller som av andre grunner 
ønsker å arbeide med seg selv og sin 
livssituasjon. 

• Målsettingen er å bidra til å styrke tannlegers 
bevissthet i forhold til yrkesrollen, forebygge 
utbrenthet og fremme tannlegers helse og 
livskvalitet



Villa Sana - Kurs og 
rådgivning
KURS:
• Et kurstilbud for inntil ni tannleger 

mandag til onsdag (Fulltegnet)

• Parkurs , seks par, hvorav minst en er tannlege, mandag 
til torsdag

Uke 37 2020 - parkurs (07.-10.09)

Individuell rådgivning:
• Rådgivning 1-2 dager, individuelt og ved behov



Tannlegenes gjensidige sykeavbruddskasse

www.sykeavbruddskassen.no

• Et eget formelt etablert 
forsikringsselskap

• Dekker driftsutgifter ved eget 
sykefravær

http://www.sykeavbruddskassen.no/


Sykeavbruddskassen.no



Klage på pris ?

• Fri prisfastsettelse
• Prisportalen 

– http://www.hvakostertannlegen.no/

• Prisopplysningsforskriften
•Skal ha overslag hvis over 5000

• Forbrukertilsynet som «håndhever» , men vil 
ikke mene noe om den konkrete pris 

• Dersom uenighet om avtalt pris så er de 
alminnelige domstoler eneste mulighet 

http://www.hvakostertannlegen.no/




Henvendelse fra media?

• Vi har taushetsplikt om 
medlemmenes forhold



Klage på tannlege som ikke er 
medlem i NTF

• Gjøre pasienten oppmerksom på at 
tannlegen ikke er medlem av NTF

• Orientere om NPE

• Helsetilsynet



Spørsmål om verdsettelse av praksis

1. Takst fra dentaldepot
2. Forretningsverdi / goodwill

• Verdsettelse etter regnskapsmetoder
•bransjenorm ?

Henvis til oss i sekretariatet.
– OTF har egen takseringsnemnd
– Nettbasert kurs i kjøp/salg av virksomhet



Samarbeidsproblemer 
mellom tannleger?

• Kan være problemer både knyttet 
til våre Etiske regler og brudd på 
kontraktsrettslige 
bestemmelser….

• Oppfordre partene til å diskutere

• Henvise til oss i sekretariatet…



Arbeidsmiljøproblematikk 

• Off.sektor (fylkeskommune, stat, 
universitet)
– UTV , tillitsvalgt, verneombud
– Arbeidstilsyn…

•Privat virksomheter skal være 
tilknyttet bedriftshelsetjeneste



De ordinære domstolene ?

• Alle saker, men ofte ikke 
hensiktsmessig
– Eneste mulighet hvis uenig i pris….

• Eneste som kan avgjøre 
erstatningssaker der det kreves 
oppreising for ikke økonomisk tap



Direkte søksmål?

• Kan pasienten velge å saksøke 
tannlegen direkte?

• Ja , er ikke forpliktet til å søke 
erstatning via NPE

• Men ansvarsgrunnlag og 
prosessrisiko og kostnader tilsier at 
saken bør tas via NPE



Direkte søksmål

• Må gå til direkte søksmål for 
erstatning for ikke-økonomisk tap = 
oppreisning

• Dette ansvarsgrunnlaget krever at 
tannlegen har opptrådt grovt 
uaktsomt eller forsettlig, terskelen 
er høy



Ta kontakt med NTF

• NTF har foreløpig valgt å ikke inngå en avtale om 
tilleggsforsikring for det restforsikringsbehov som ikke 
dekkes av NPE. Foreningen har vært i dialog med 
forsikringsselskap om dette men har foreløpig valgt å 
avvente inngåelse av en slik kollektiv ordning på vegne av 
sine privatpraktiserende medlemmer. 

• NTFs hovedstyre har imidlertid åpnet for at medlemmer 
som blir utsatt for direktesøksmål fra pasient får mulighet 
til å søke økonomisk bistand fra NTFs rettshjelpfond for å 
få dekket kostnader til rettshjelp.

• Tidende
2011; 121: 1015



Hold kontakt med NPE 

• Viktig å holde NPE orientert 
dersom tannlegen blir saksøkt 
direkte av pasient

• NPE vil utbetale erstatning som 
idømmes men da er det viktig at de 
har hatt sjansen til å være med på 
vurderinger underveis i saken, vil 
også ta initiativ til å få saken løst 
hos NPE



NTFs sekretariat

• Ta gjerne kontakt med oss i 
sekretariatet dersom dere har 
behov for å drøfte 
problemstillinger, bedre med en 
telefon for mye enn for lite !
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