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NOTABENE

Akademikerne Frie yrker og Akademisk 
Studieforbund 
Kurs for etablerere og 
selvstendig næringsdrivende
Mandag 26. mai 2003 0900–1600 Hotel 
Bristol, Oslo.
– Forskjell på å være ansatt og selvsten-

dig
– Valg av selskapsform
– Kontrakter
– Forsikringsspørsmål for næringsdri-

vende
– Praktiske skatte- og regnskapsspørsmål

Deltakeravgift: 1 750 inkl. lunsj, kaffe, 
frukt og kursmateriell. Program: Se 
www.aks.as.

Bindende påmelding til Akademisk 
Studieforbund innen 12. mai. 
Tlf. 21 02 34 80/97 68 68 56. 
Faks 21 02 33 81,– gjerne på e-post: 
aks@aks.as

Valg av sentralt 
forhandlingsutvalg
Det skal i år velges sentralt forhandlings-
utvalg for offentlig sektor (SF) i NTF for 
perioden 2004–2005. Valget skal foregå 
på årets lønnspolitiske forum som finner 
sted 16. og 17. september. SF består av 3 
medlemmer, der leder og nestleder skal 
velges separat. Det velges i tillegg 2 vara-
representanter. Lønnspolitisk forum velger 
også representant og vararepresentant til 
NTFs hovedstyre.

Valgkomiteen, som består av Marianne 
Gaarden, Troms, Kirsten Solemdal, Oslo og 
Kirsten Halonen, Sogn og Fjordane, invi-
terer medlemmer i offentlig sektor til 
å komme med forslag til kandidater gjen-
nom sine UTV. Kandidatene må være fore-
spurt på forhånd og være positive til 
å stille til valg. I forslag til sammensetning 
av utvalget er det viktig å ha både kvinner 
og menn representert.

Forslag til kandidater sendes til valgko-
miteens leder: Kirsten Halonen, Gate 6B, 
nr. 26, 6700 Måløy. Telefaks 57 85 56 84 
eller e-post: kirstenhalonen@yahoo.com 
innen 15. juni 2003.

Helgeseminar om utbrenthet
Helgeseminaret «Hvorfor er jeg så sliten, 
doktor?» arrangeres fredag 30. mai – søn-
dag 1. juni, i regi av Lindland Natur og 
Natur i Risør kommune. Seminaret blir 
sponset av SND. Henv.: www.at.skog.no/
lindland eller se kurskalenderen, øverst på 
denne siden.

Direkte oppgjør for 
tannlegespesialister
Rikstrygdeverket (RTV) utreder nå direkte 
oppgjør for tannleger, på oppdrag fra Hel-
sedepartementet. Planen er at det innen 1. 
juli i år skal etableres en ordning med di-
rekte oppgjør, i første omgang for tannle-
gespesialister.

For å gjennomføre arbeidet har RTV 
nedsatt en arbeidsgruppe, som hadde sitt 
første møte 5. mars. Tannlegeforeningen er 
invitert til å delta i arbeidet, sammen med 
representanter fra RTV, Fylkestrygdekon-
toret i Oslo og Moss trygdekontor. En vik-
tig del av arbeidet blir å utforme egnede 
regningsskjemaer og mønsteravtaler for 
ordningen.

Direkte oppgjør innebærer at pasienten 
ikke lenger skal betale hele behandlingen, 
for deretter å få utbetalt refusjon fra tryg-

dekontoret, slik ordningen er i dag. Ved 
direkte oppgjør betaler pasienten mellom-
legget mellom refusjonstakst og full 
behandlingskostnad, mens tannlegen får 
dekket resten av behandlingskostnaden 
(refusjonstaksten) direkte fra trygdekonto-
ret. Ordningen skal være frivillig, men 
målet er at flest mulig spesialister inngår 
en avtale med trygden om direkte oppgjør.

Trenger verken fylkestannlege 
eller tannhelseplan
Stortingets sosialkomité går enstemmig 
inn for å endre bestemmelsen om at fyl-
keskommunale tannhelseplaner skal god-
kjennes av Helsedepartementet. Et min-
dretall ønsker imidlertid å beholde kapitlet 
om organisasjon, ledelse og administra-
sjon – og dermed fylkestannlegen.

En odelstingsproposisjon om endringer 

KURSKALENDER

NORGE
3.–5. april Trondheim Midtnorgemøtet. Henv. sarah.nordmark@c2i.net

22.–24. mai Bergen Scandinavian Society for Prosthetic Dentistry. Årsmøte med 
kurs/foredrag. Henv. Einar Berg, tlf. +47 55 58 66 37, 
fax: +47 55 58 64 89, e-post: einar.berg@odont.uib.no

14.–16. mai Oslo 1. Nordiske hypnosekongress. 
Henv. www.congrex.no/hynpnose, faks 22 56 05 41, 
tlf. 22 56 05 41.

22. mai Oslo Symposium arrangert ifm TAKO-senterets 10-årsjubileum 
10.00–14.00. Åpent for alle. Program på TAKO-senteret, 
tlf. 22 70 49 49.

23.–24. mai Loen Loenmøtet. Henv. Bjørg Kaada, tlf. 57 72 14 20/57 82 25 90, 
faks 57 72 14 21. E-post: bjoerg.kaada@c2i.net.

30. mai–1. juni Lindland, 
Risør

Hvorfor er jeg så sliten, doktor? 
Helgeseminar om utbrenthet. Henv. tlf. 37 15 54 33/
97 61 42 65, www.at.skog.no/lindland

10.–12. juni Røros Samfunnsodontologisk forum. Henv.: Sarah H. Nordmark. 
Tlf. 73 51 26 90, faks 73 51 89 94.

9.–11. okt. Oslo NTFs landsmøte

30.–31. okt. Hamar Norsk forening for pedodonti. Åpent for hele tannhelse-
teamet. Henv. Ivar Espelid, tlf. 22 85 22 65, 
e-post: ivare@odonto.uio.no

8.–9. nov. Holmen fjordhotel 
Nesbru

Årsmøte SPA. Henv. Mette S. Haugstad. Tlf: 90 05 64 96. 
E-post: msh@oslo.frisurf.no

UTLANDET
25.–28. juni Göteborg, Sverige IADR. International Association for Dental Research.

Henv. Inger von Bültzingslöven, e-post: inger.von.bultzings-
lowen@odontologi.gu.se eller Sverker Toreskog, 
tlf. 00 46 31 18 11 90, e-post: sverker.toreskog@swipnet.se

18.–21. sept. Sydney, 
Australia

FDI. Henv. NTFs sekreteriat v/Tordis Digernes, 
tlf. 22 54 74 19. www.fdi.org.uk

23.–25. okt. Stocholmsmässan, 
Älvsjö, Sverige

Riksstämman. Henv. Elsie Ekander, 
tlf. 00 46 86 66 15 00, faks 00 46 86 60 88 50

10.–13. sept. ‘04 New Dehli, 
India

FDI. Henv. NTFs sekreteriat v/Tordis Digernes, 
tlf. 22 54 74 19. www.fdi.org.uk
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i blant annet lov om tannhelsetjenesten er 
nå klar for behandling i Odelstinget etter 
at Sosialkomiteen avga sin innstilling 4. 
mars. Hensikten med å endre loven er å 
redusere unødige bindinger for kommune-
nes tjenesteproduksjon, organisering og 
forvaltning.

Departementet har foreslått å fjerne 
pålegget om tannhelseplan for hele befolk-
ningen i fylket. Sosialkomiteen støtter 
dette og uttaler: «Komiteen vil understreke 
at det fortsatt vil være behov for planmes-
sig arbeid innenfor Den offentlige tann-
helsetjenesten og også i forhold til et sam-
arbeid og samvirke med den privatprakti-
serende tannhelsetjenesten. Dette betyr at 
selv om planleggingsplikten nå bortfaller, 
må tannhelsetjenesten fortsatt organiseres 
slik at den er forutsigbar og helhetlig, og i 
stand til å yte tjenester både i forhold til 
nåværende og framtidige behov.«

Videre er det foreslått å oppheve hele 
kapittel 3 om organisasjon, ledelse og 
administrasjon, bortsett fra § 3–4 om mel-
deplikt til fylkesadministrasjonen som 
foreslås tatt inn i kapittel 1 i loven. Komi-

teens medlemmer fra Arbeiderpartiet, 
Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet 
ønsker ikke å oppheve dette kapitlet. Lov-
endringen blir behandlet i Odelstinget 
1. april.

Vi vil gjerne ha 
e-postadressen din
Sekretariatet vil gjerne ha e-postadressen 
til alle medlemmer som har slik adresse. 
Det enkleste både for dere og oss er at du 
sender oss adressen samtidig som du regis-
trerer et passord for medlemssidene på 
nettstedet, www.tannlegeforeningen.no.

Gå inn på Medlemssider øverst til høyre 
på startsiden. Da kan du klikke her for å få 
passord. I neste bilde må du registrere deg 
med medlemsnummer, e-post, fødselsdato 
og et valgt passord.

Da vil du få adgang til medlemssider og 
medlemsregister, og vi har e-postadressen 
din.

Sekretariatet

§§§Spør 
advokaten

TFs advokat får mange spørsmål 
om praktiske og juridiske problem-
stillinger fra tannlegenes hverdag. 

Tidende vil ta opp enkelte av disse pro-
blemstillingene i en egen spalte. Leserne 
oppfordres til å komme med egne spørs-
mål som enten kan sendes til redaksjonen 
eller direkte til Knut S. Kjølstad.

Spørsmål: Jeg er assistenttannlege og øns-
ker nå å begynne egen praksis. Jeg har 
derfor sagt opp samarbeidsavtalen med de 
avtalte seks måneders varsel. Både inneha-
ver og jeg er nå i tvil om hvorledes vi kan/
skal orientere «mine» pasienter. Er det 
noen bestemte regler for dette?

Svar: I utgangspunktet vil det være avta-
len mellom dere som i første rekke avgjør 
dette. Dersom dere har benyttet standard-
avtalen (se håndboken side 293), fremgår 
det at praksisinnehaver har alle rettigheter 
både til journalene og retten til å innkalle 
recallpasientene. Har samarbeidet vart 
i mer enn 10 år er utgangspunktet et 
annet.

For at pasienten skal være orientert om 
at de ikke vil bli behandlet av deg når de 
kommer til ny time, bør det sendes et brev 
fra praksisinnehaver eller dere begge 
i fellesskap hvor det gjøres oppmerksom 
på den nye situasjonen. Dersom praksis-
innehaver har innledet samarbeid med en 
ny assistenttannlege, ønsker hun trolig 
å gjøre oppmerksom på dette i brevet.

Et vanlig problem er at de pasienter som 
du behandler i oppsigelsestiden gjerne 
spør hvor du skal etablere deg. I slike til-
feller må du kunne opplyse dette på fore-
spørsel. På samme måte må praksisinneha-
ver opplyse dette når pasientene spør.

§ 23 i Etiske regler for tannleger (hånd-
boken side 353 følgende) lyder slik: «En 
tannlege må som vikar eller assistent ikke 
reklamere for egen fremtidig praksis. En 
tannlege kan etter avsluttet leie- eller 
assistentforhold etablere praksis hvor ved-
kommende måtte ønske med mindre annet 
er avtalt med bortleier eller arbeidsgiver.»

Personalia

Dødsfall
Ingrid Munch Frogh, Trondheim, 

f. 15.06.1903, tannlegeeksamen 1928, 
d. 09.02.2003

Knut Gravdal, Odda, f. 16.03.1931, tann-
legeeksamen 1958, d. 20.02.2003

Øylaug Lauvstad, Trollåsen, f. 
13.08.1945, tannlegeeksamen 1970, d. 
13.02.2003

Fødselsdager 90 år
Gunnar Aamodt, Oslo, 24. april

85 år
Rolf Rustad, Sandefjord, 2. mai

80 år
Otto Chr. Johnsen, Halden, 22. april
John Agnar Sørensen, Bergen, 21. april
Aage Sørensen, His, 21. april

75 år
Kari Rognerud Bjellånes, Mo i Rana, 

22. april
Alv Høyland, Nesttun, 26. april
Magda Rabbås, Mosjøen, 5. mai

70 år
Knut-Erik Eriksen, Larvik, 14. april
Ingeborg Lie, Åkrehamn, 30. april

Tor Ottersen, Tysnes, 25. april
Per-Johan Aag, Skedsmokorset, 26. april

60 år
Astrid Aksdal, Geilo, 5. mai
Gerd Eikeland Andersen, Sofiemyr, 2. mai
Ola Andersen, Dilling, 28. april
Amund Berset, Skodje, 23. april
Nor Jarle Bjørlykke, Trondheim, 3. mai
Gunnar M. Bråthen, Brandbu, 6. mai
Helge Drange, Kristiansand S., 30. april
Stein Isak Findal, Nesbru, 13. april
Bjørn Fjeldheim, Søgne, 19. april
Bjørn Olav Fonbeck, Oslo, 30. april
Arne Nils Helland, Inderøy, 25. april
Bjørn Larsen, Stavanger, 20. april
Ragnhild Godskesen Næsse, Ålgård, 

27. april
Friedrich Schaller, Oslo, 20. april
Bjørn Slotnæs, Hedmark, 20. april
Jorunn Stray, Søgne, 30. april

50 år
Jan Thorvald Bommen, Kongsberg, 6. mai
Grethe M. Næss Giltvedt, Spydeberg, 

16. april
Pål Krosby, Oslo, 14. april
Dagfinn Lie, Haugesund, 19. april
Erik Steinum, Fredrikstad, 13. april
Svein Tveter, Larvik, 9. mai

N


