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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


