Arbeidsprogram 2018 – 2019
1 MEDLEMSRETTET ARBEID
MÅL: Medlemmenes interesser skal ivaretas både faglig, økonomisk og sosialt.

1.1 KOMPETANSE
Tannleger med høy etisk og faglig standard er av avgjørende betydning for tjenestekvaliteten og
pasientsikkerheten. For å kunne gi et godt og likeverdig tannhelsetilbud til hele befolkningen må
allmennpraktiserende tannleger utgjøre ryggraden i tannhelsetjenesten kombinert med nødvendig tilgang
på spesialistkompetanse i hele landet. Odontologisk forskning av høy kvalitet er grunnleggende for å kunne
utvikle både tannlegeutdanningen og sikre kvaliteten på tannhelsetilbudet til befolkningen. Livslang læring
er nødvendig for å kunne vedlikeholde og videreutvikle den faglige kompetansen. NTF har derfor innført
obligatorisk etterutdanning. NTF har som mål å være tannlegenes ledende leverandør av etterutdanning
gjennom hele yrkeskarrieren.

NTF skal
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.1.7

Ha et oppdatert etisk regelverk og bevisstgjøre medlemmene på etiske problemstillinger.
Opprettholde og videreutvikle et tett samarbeid med de odontologiske lærestedene og andre
fagmiljøer.
Arbeide for høy kvalitet i grunnutdanningen slik at allmennpraktiserende tannleger har kompetanse
innenfor hele det odontologiske fagspekteret.
Arbeide for en spesialistutdanning av høy kvalitet forankret ved de odontologiske lærestedene.
Bidra til at utdanningen av tannleger og tannlegespesialister står i forhold til befolkningens og
samfunnets behov, med god geografisk spredning av kompetanse.
Videreutvikle foreningens kurstilbud.
Arbeide for krav om språkferdigheter, kunnskap om nasjonale fag og norsk regelverk for tannleger
utdannet utenfor Norge.

1.2 NÆRINGS- OG TARIFFPOLITIKK
NTF har som mål å være tannlegenes kompetansesenter for arbeidslivsrelaterte og profesjonsrelaterte
spørsmål. Gode og forutsigbare rammebetingelser er av avgjørende betydning for selvstendig
næringsdrivende tannleger. For ansatte tannleger står gode lønns- og arbeidsvilkår helt sentralt. Derfor er
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dette høyt prioriterte innsatsområder for foreningen. Som en del av Akademikerfellesskapet forankrer NTF
sin nærings- og lønnspolitikk i både foreningens og Akademikernes idégrunnlag og prinsipper.
Tannlegeutdanningen er en omfattende og høyt spesialisert akademisk utdanning. På grunnlag av sin
kompetanse innenfor hele det odontologiske fagområdet er tannlegen den naturlige lederen av
tannhelseteamet. NTF vil derfor arbeide for at ledere i tannhelsetjenesten skal være tannleger.

NTF skal
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4

Tilby kollektiv og individuell rådgivning i tråd med NTFs serviceerklæring.
Legge til rette for gode samarbeidsforhold mellom tannleger.
Bistå medlemmer i arbeidskonflikter.
Fremme en arbeidslivspolitikk forankret i NTF og Akademikerne gjennom å delta i Akademikernes råd
og utvalg.
1.2.5 Påvirke forhold som har konsekvens for arbeids- og driftsforhold for tannleger i privat sektor, i
samarbeid med Akademikerne Næringsdrivende.
1.2.6 Arbeide og legge til rette for at tannklinikker skal eies av tannleger.
1.2.7 Ivareta interessene til tannleger som er bedriftseiere og selvstendig næringsdrivende.
1.2.8 Ivareta medlemmenes interesser i virksomheter der NTF har partsforhold, både sentralt og lokalt.
1.2.9 Ivareta NTFs partsforhold og interesser i sentrale tariffavtaler og forhandlinger som en del av
Akademikersamarbeidet.
1.2.10 Ivareta privatansatte tannlegers interesser.
1.2.11 Understreke behovet for tannleger som ledere i tannhelsetjenesten, og bidra til å heve
lederkompetansen blant tannleger.

1.3 ØKONOMISKE FORDELER
NTF vil utnytte den forhandlingsstyrken som medlemsmassen gir i forhandlinger om gode avtaler og
medlemsfordeler på de områder der dette er tjenlig for medlemmene. Samarbeid søkes med andre der
dette er relevant.

NTF skal
1.3.1

Formidle gode avtaler og tilbud fremforhandlet av NTF og gjennom Akademikerne.

1.4 SOSIALT
For å bidra til økt foreningstilhørighet, trivsel og deltakelse i foreningens aktiviteter, har NTF som mål å
styrke det sosiale samholdet mellom medlemmene. NTF har også en viktig oppgave i å støtte medlemmene
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ved sykdom og sosiale kriser som påvirker utførelsen av yrket.

NTF skal
1.4.1
1.4.2
1.4.3

Tilrettelegge for sosialt samvær ved foreningens kurs og samlinger.
Følge opp kollegahjelpsordningen for å sikre kompetente kollegahjelpere.
Synliggjøre sykehjelpsordningen for alle tannleger i Norge.

2 SAMFUNNSRETTET ARBEID
MÅL: God oral helse og tilfredsstillende tilgang på tannhelsetjenester for befolkningen.

2.1 POLITISK RETTET ARBEID
NTF skal være en sentral premissleverandør i tannhelsepolitiske spørsmål. For å kunne ivareta
medlemmenes og pasientenes interesser er det viktig at foreningen står samlet og bruker sin politiske
påvirkningskraft i politiske og tannhelsefaglige saker.
NTF vil jobbe aktivt for å videreføre og forbedre den norske tannhelsemodellen, med en sterk og
velfungerende offentlig og privat tannhelsetjeneste som gir befolkningen et godt tannhelsetilbud i hele
landet.

NTF skal
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.1.6

Påvirke politiske og administrative beslutningsprosesser i tannhelsepolitiske saker.
Bygge og ivareta gode relasjoner med politiske og administrative myndigheter.
Søke strategisk samarbeid med andre aktører der det kan tjene medlemmenes interesser.
Være en synlig og aktiv aktør i samfunnsdebatten i tannhelsespørsmål.
Delta i nordisk, europeisk og internasjonalt samarbeid.
Bidra til en mer miljøvennlig og bærekraftig tannhelsetjeneste

2.2 BEFOLKNINGSRETTET ARBEID
Tilfredsstillende tilgang på tannhelsetjenester i hele landet er en vesentlig forutsetning for NTFs mål om god
oral helse i hele befolkningen. NTF mener at folketrygdens stønadsordning må beholdes og vi arbeider for
en målretting og en utvidelse av ordningen slik at flere grupper med behov inkluderes. Tannlegen er den
eneste helsearbeideren som et stort flertall av befolkningen har regelmessig kontakt med og tannlegen har
derfor en viktig rolle i helsetjenesten ved å bidra i folkehelsearbeidet.
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NTF skal
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4

Arbeide for å videreutvikle dagens stønadsordning med vekt på tiltak for de pasientene som trenger
det mest.
Understreke tannlegens viktige plass i folkehelsearbeidet.
Samarbeide med andre helseprofesjoner og interesseorganisasjoner for å belyse sammenhengen
mellom orale sykdommer og generell helse, både psykisk og fysisk.
Arbeide for å opprettholde tannlegenes gode omdømme.

3 ORGANISASJONSMESSIGE FORHOLD
MÅL: Alle tannleger samlet i en forening som er organisert slik at den ivaretar deres interesser.

3.1 ORGANISASJONEN
Høy organisasjonsoppslutning med gjensidig respekt og forståelse mellom medlemmene er en viktig
målsetning for NTF. Vi ønsker å være en fleksibel, rasjonell og demokratisk organisasjon som er i stand til å
møte stadig nye utfordringer og endringer i samfunnet og tannhelsetjenesten. Et sekretariat tilpasset
medlemmenes behov samt en solid økonomi er viktige forutsetninger for å nå disse målene.

NTF skal
3.1.1

Opparbeide høy grad av tilhørighet til NTF både lokalt og sentralt ved å videreutvikle et tilbud som er
tilpasset medlemmenes behov.
3.1.2 Bidra til videre oppbygging og utvikling av NTF Student.
3.1.3 Aktivt jobbe sammen med NTF Student for å rekruttere studentene til å bli assosierte medlemmer i
lokalforeningene.
3.1.4 Aktivt rekruttere, motivere og skolere tillitsvalgte på alle nivå.
3.1.5 Arbeide for ytterligere profesjonalisering og legge til rette for videre digitalisering av foreningens
virksomhet.
3.1.6 Ha en struktur og styringsdokumenter som sikrer et effektivt beslutningsapparat og ivaretar alle
interessegrupper innenfor en samlet organisasjon.
3.1.7 Legge til rette for demokratiske beslutningsprosesser som sikrer involvering og eierskap for både
lokale og sentrale organisasjonsledd.
3.1.8 Sikre økonomiske handlingsrom gjennom forsvarlig forvaltning av kapital og verdier, ansvarlig drift og
god kostnadskontroll.
3.1.9 Videreutvikle og tilpasse NTFs sekretariat i tråd med organisasjonens behov og fremtidige
utfordringer.
3.1.10 Legge til rette for en mer miljøvennlig og bærekraftig drift av foreningen.
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