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N O T A B E N E

§§§Spør 
advokaten

TFs advokat får mange spørsmål 
om praktiske og juridiske pro-

blemstillinger fra tannlegenes hverdag. 
Tidende tar opp enkelte av disse pro-
blemstillingene i en egen spalte. Leser-
ne oppfordres til å komme med egne 
spørsmål som enten kan sendes til 
redaksjonen eller direkte til Knut S. 
Kjølstad.

Oppsetting av skilt
Spørsmål: Jeg leier lokaler til min 
tannlegevirksomhet og ønsker å sette 
opp skilt, slik at det blir lettere for pa-
sienter å finne meg. Har jeg rett til det 
uansett hva gårdeier måtte mene?

Svar: Dette beror blant annet på om lei-
ekontrakten inneholder noen bestem-
melse om dette. Hvis den ikke sier noe om 
rettigheter eller plikter vedrørende skilt, 
følger det av husleielovens § 5–4 at leier 
av lokale kan sette opp vanlige skilter, 
markiser og lignende med utleiers god-
kjenning. Utleier kan ikke nekte dette 
uten saklig grunn. Det betyr at normal 
skilting kan kreves gjennomført. Utleier 
kan protestere hvis det kreves særlig 
store skilt eller en helt spesiell utforming.

Barn og taushetsplikt
Spørsmål: Hvorledes er reglene om 
taushetsplikt overfor foreldre til barn 
under 16 år? Kan jeg informere disse 
om behandlingen?

Svar: Reglene om informasjon når pasi-
enten er mindreårig finnes i Pasient-
rettighetsloven. § 3–4 lyder slik: «Er 

pasienten under 16 år, skal både pasi-
enten og foreldrene eller andre med 
foreldreansvar informeres. Er pasienten 
mellom 12 og 16 år, skal opplysningene 
ikke gis foreldrene eller andre med for-
eldreansvaret når pasienten av grunner 
som bør respekteres, ikke ønsker dette. 
Informasjon som er nødvendig for 
å oppfylle foreldreansvaret, skal likevel 
gis foreldre eller andre med foreldrean-
svaret når pasienten er under 18 år. 
Dersom barneverntjenesten har overtatt 
omsorgen for barn under 16 år etter 
barnevernloven § 4–8 eller § 4–12, 
gjelder første, annet og tredje ledd til-
svarende for barneverntjenesten.»

I merknadene til bestemmelsens 
annet ledd er anført at grunner som bør 
respekteres er f.eks. prevensjonsveiled-
ning, råd om svangerskapsavbrudd 
eller lettere psykiske problem på grunn 
av mobbing.

Fra vask til sprit
I MSIS-rapport nr. 7 2005 fra Folkehel-
seinstituttet omtales kampanjen «Ren 
omsorg» som ble åpnet 14. februar. 
Navnet henspeiler på at rene hender er 
ren omsorg og tiltakene i kampanjen 
bygger på de råd og anbefalinger som 
gis i Nasjonal veileder for håndhygiene 
som Folkehelseinstituttet ga ut i okto-
ber i fjor. Veilederen finnes blant annet 
på www.renomsorg.no.

Målet for kampanjen er å sette søke-
lys på håndhygiene i helsetjenesten, 
bedre etterlevelsen for håndhygiene og 
bidra til utvikling av nye hånddesinfek-
sjonsprodukter. Det viktigste budskapet 
er at nå innføres det en ny faglig 
metode som gjør håndhygiene mer 
effektiv mot smittestoffene, og som er 
enklere og raskere å utføre. Desinfek-
sjon av hendene med spritbasert hånd-
desinfeksjonsmiddel skal erstatte tradi-
sjonell vask med såpe og vann.

Vask med såpe og vann skal utføres 
når hendene er synlig forurensede. 
I alle andre situasjoner der håndhygi-
ene er nødvendig, skal hånddesinfek-
sjon være førstevalget.

Effekten av håndhygienen er avhen-
gig av tidsbruk og grundighet. For 
å oppnå 99 prosent mikrobereduksjon 
må håndvask utføres i 30 (helst 60) 

rets samfunnsodontologiske forum 
vil foregå midt i Tromsø by, 

omkranset av storslått natur og med 
midnattssolen på det høyeste.

Programmet er variert. Foredrags-
holderne er fra det samfunnsmedisinske 
og odontologiske miljøet i Norge og 
Norden, og hovedtemaet er Seierstads-
utvalgets rapport angående det offent-
lige engasjementet på tannhelsefeltet 
som kommer i mai 2005. Denne vil 
være utgangspunkt for en debatt hvor 
alle har mulighet for å delta. Panelet vil 
bestå av politikere og fagpersoner.

Det vil også bli en presentasjon av 

nye undersøkelser, og foredrag om 
temaet organisasjon/ledelse og helse-
økonomi generelt.

Fylkestannlegen i Troms, Endre 
Dingsør, ønsker alle hjertelig velkom-
men til to svært interessante dager 
i Tromsø.

Detaljert program og påmeldings-
skjema er sendt ut til alle landets fylkes-
tannleger som distribuerer dette videre.

Hotell er forhåndsbestilt av arrangør.
Eventuelle spørsmål kan rettes til: 

overtannlege Øystein Fredriksen, 
tlf. 77 77 05 00, e-post: 
oystein.fredriksen@tromsfylke.no
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sekunder og hånddesinfeksjon utføres 
i 15 (helst 30) sekunder. I tillegg til å ha 
bedre effekt på mikrobene, er spritba-
sert hånddesinfeksjon også mer skån-
somt mot huden på hendene, og man 
kan lettere gøre midlene tilgjengelige 
der de trengs.

Mer om kampanjen: www.renom-
sorg.no. Der kan også Nasjonal veileder 
for håndhygiene lastes ned.

Stortingsmelding om 
konkurransepolitikk
Moderniseringsminister Morten Andre-
as Meyer har lagt frem tidenes første 
stortingsmelding om konkurransepoli-
tikk. I pressemeldingen fra modernise-
ringsdepartementet 18. februar heter 
det at: For forbrukerne er konkurransen 
i lokale og små markeder av stor betyd-
ning. – Konkurransemyndighetene vil 
legge økt vekt på å stimulere konkur-
ransen i disse markedene, fastslår mo-
derniseringsministeren. Det er behov 
for tiltak for å fremme konkurransen 
innenfor yrkesgrupper som tannleger 
og advokater, og øke forbrukernes mu-
ligheter til å sammenligne pris og kva-
litet innenfor håndverktjenester. Slik 
informasjon gjør forbrukerne i stand til 
å foreta gode valg og bidrar positivt til 
konkurransen i disse næringene, sier 
moderniseringsminister Morten Andre-
as Meyer.

KURSKALENDER

NORGE

14.–17. april Svolvær NKFs vintermøte «Orto Skrei». Henv. Erik Engesæter, 
e-post: engesae@online.no

21.–23. april Trondheim Midt-Norgemøtet. Henv. Berit Øra, tlf. 72 56 77 77, 
e-post: tannlege.ora@online.no

27.–28. mai Loen Loenmøtet. Henv. Bjørg Kaada, tlf. 57 72 14 20 (a), 
57 82 25 90 (p), fax: 57 72 14 21, 
e-post: bjoerg.kaada@c2i.net

20.–21. juni Tromsø Samfunnsodontologisk forum. Henv. Øystein Fredriksen, 
e-post: oystein.fredrisen@tromsfylke.no

21.–22. juni Tromsø Overtannlegeforum. Henv. Jostein W. Eikeland, 
tlf. 33 18 22 51. E-post: jostweik@online.no

18.–21. aug. Rica Artic, 
Kirkenes

DAAC-møte. Henv. Roger Daldorff, tlf. 78 97 04 44, 
e-post: roger@tannlege-daldorff.no

13.–15. okt.  Oslo NTFs landsmøte.

5.–7. jan. ‘06 Bergen Vestlandsmøtet. Henv. Siv Rosendorf Kvinnsland, tlf. arb. 
55 31 67 34, priv. 55 28 96 53, e-post: sivelse@online.no

12.–14. okt. ‘06 Stavanger NTFs landsmøte.

UTLANDET
12.–16. april  Køln, 

Tyskland
31. Internationale Dental-Schau, IDS. 
Henv. www.ids-cologne.de

5.–7. mai Reykjavik, 
Island

XIV World Congress on Dental Traumatology. 
Henv. www.iadt-dentaltrauma.org/meetings.htm eller 
e-post: congress@congress.is

25.–29. mai Kuala Lumpur, 
Malaysia

27th Asia Pacific Dental Congress. 
Henv. www.mda.org.my/apdc2005, e-post: mda@po.jaring.my

3.–7. juni Amsterdam, 
Holland

EOS 81th. European Orthodontic Society, kongress. 
Henv. Erik Engesæter, e-post: engesae@online.no

23.–25. juni Istanbul, 
Tyrkia

Turkish Dental Association 12th International Dental Con-
gress and Expodental 2005. Henv. e-post: ido@tnn.net

24.–27. aug. Lahti, 
Finland

18th Congress of the Nordic Ass. For Disability and Oral 
Health. «Intellectual disability». Se for øvrig www.whocares.fi

24.–27. aug. Montreal, 
Canada

FDI. Henv. NTFs sekretariat v/Tordis Digernes, 
tlf. 22 54 74 19 eller www.fdiworldental.org

6.–9. okt. Philadelphia, 
USA

146th American Dental Association Annual Session and 
Technical Exhibition. Henv. www.ada.org/goto/session, 
e-post: international@ada.org

27.–29. okt. Alvsjö, 
Sverige

Riksstämman. Henv. Elsie Ekander, e-post: 
elsie_ekander@tandlakarforbundet.se, tlf. +46 86 66 15 00

2006 Shenzhen, 
Kina

FDI. Henv. NTFs sekretariat v/Tordis Digernes, 
tlf. 22 54 74 19 eller www.fdiworldental.org

24.–27. okt. ‘07 Dubai FDI. Henv. NTFs sekretariat v/Tordis Digernes, 
tlf. 22 54 74 19 eller www.fdiworldental.org


