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N O T A B E N E

Oppdaterte standard ansettelseskontrakter

TF har oppdatert standardkontrak-
tene for ansettelse av tannlege, 

tannpleier, tannhelsesekretær og assis-
tent/klinikkassistent. De oppdaterte 
standardkontraktene inneholder merk-
nader om bruk av konkurranse-, kun-
de- og rekrutteringsklausuler i arbeids-
avtalen, samt en anbefaling om å inngå 
databrukeravtale med alle ansatte.

Bakgrunnen for oppdateringen er at 
det fra 1. januar 2016 ble innført nye og 
strengere regler om hvilke bestemmel-
ser man kan ha i en arbeidsavtale for 
å hindre en ansatt i å drive virksomhet 
i konkurranse med sin tidligere 
arbeidsgiver etter arbeidsforholdets 
opphør. De nye reglene om konkurran-
sebegrensende avtaler i arbeidsforhold 
finnes i arbeidsmiljøloven kapittel 14 A 
og omhandler bruk av konkurranse-, 
kunde- og rekrutteringsklausuler.

Allerede inngåtte avtaler har kunnet 
gjøres gjeldende i hele 2016, men fra 1. 
januar 2017 gjelder de lovpålagte 
begrensningene som følger av arbeids-
miljøloven kapittel 14 A. Det betyr at 
reglene får anvendelse også på arbeids-
avtaler inngått før 2016. Arbeidsgivere 
anbefales derfor å gjennomgå gjel-
dende arbeidsavtaler og sjekke at de 
ikke inneholder klausuler som strider 
mot arbeidsmiljølovens regler om kon-
kurransebegrensende avtaler, og even-
tuelt endre slike klausuler slik at de er 
i tråd med gjeldende regler.

De oppdaterte ansettelseskontrak-
tene inneholder i tillegg en anbefaling 
om å inngå databrukeravtale med alle 
ansatte. Databrukeravtalen tydeliggjør 
ansvar i forbindelse med bruk av IKT-
utstyr i praksisen generelt, bruker-ID, 
passord, fravær, valg av programvare 

og installasjon av dette, lagring av per-
sonopplysninger, bruk av e-post, 
kjennskap til vedtatte rutiner og prose-
dyrer i praksisen.

Oppdaterte standardkontrakter og 
forslag til databrukeravtale finnes til-
gjengelig på www.tannlegeforenin-
gen.no under jus og arbeidsliv – kon-
trakter og avtaler.

1917
Folkehygiene

i har i alt ca. 700 kommuner her 
i landet, saa det er jo forholdsvis 

faa, som har realisert tannklinikk-
spørsmaalet (til skolebarn. Red.anm).

Det er skikkerlig ikke mange av disse 
kommuner, som med skolestyret i Gaular 
kan si, «at spørsmaalet bortfalder, da alle 
barn har sine gode tænder, som skaperen 
har git dem.»»

Fra foredrag på årsmøtet 1916

1967
Sit down dentistry

itter De ved operasjonsstolen?» – 
Som overskriften antyder har pro-
dusentene av tannlægeutstyr ende-

lig fått øynene opp for at vi ikke bør stå 
under arbeidet. … Pasienten kan da heller 
ikke sitte i en rekke av de nye divanlig-
nende operasjonsstoler uten å risikere 
å skli ned på gulvet.

Tidende nr. 2, 1967, side 90

2007
Nødvendige kjøreregler

oen mener at det er tegn på at noe er 
galt når en organisasjon har behov 
for å snakke om etikk, og går 

i gang med å lage sine egne etiske regler. 
Rita Tilley Wilberg er leder for NTFs råd 
for tannlegeetikk, og hun er ikke enig.»
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Tips og bidrag til
Notabene-spalten kan sendes til
tidende@tannlegeforeningen.no
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