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N O T A B E N E

Om ansvarsforsikring for tannleger som utfører 
dentale implantater

ekretariatet får ofte spørsmål og 
henvendelser om slik forsikring. 

Det kan derfor være av generell interes-
se å gi følgende opplysninger om 
ansvarsforsikring for implantatopera-
tører:

Helsepersonellovens § 20 Forsikring 
har følgende ordlyd:

Helsepersonell med autorisasjon eller 
lisens som driver privat virksomhet, 
skal ved forsikring stille sikkerhet for 
det økonomiske ansvar som kan oppstå 
overfor pasienter i forbindelse med 
yrkesutøvelsen.

Departementet kan i forskrift gi nær-
mere bestemmelser om plikten til for-
sikring.

For allmennpraktikere som driver 
helt eller delvis privat praksis er den 
generelle ansvarsforsikringen obligato-
risk. Denne dekker ikke implantatarbei-

der. Implantatforsikringen blir derfor 
å betrakte som en nødvendig tilleggs-
forsikring for tannleger som utfører 
implantatarbeider.

Offentlig ansatte tannleger som har 
fått tildelt oppgaver med implantater av 
sine overordnede vil normalt være dek-
ket av virksomhetens kollektive ansvars-
forsikring.

Privatpraktiserende tannleger eller 
offentlig ansatte tannleger som arbei-
der med betalende pasienter utover sin 
offentlige stilling bør anse implantat-
forsikring som nødvendig risikodek-
ning.

Årspremien for implantatforsikring 
for allmennpraktikere gjennom NTF er 
kr 5 145 i 2006. For godkjente operatø-
rer som kan utføre implantater med stø-
nad fra trygden er premien kr 1 575. 
Med godkjente operatører menes spesi-

alister i periodonti og oral kirurgi/oral 
medisin, tannleger med godkjent vide-
reutdanning i protetikk og bittfunk-
sjon, samt tannleger godkjent av 
Sosial- og Helsedirektoratet på grunn-
lag av kasuspresentasjon eller gjen-
nomført kurs i implantatprotetikk. For 
sistnevnte gruppe vil lav premie først 
tre i kraft fra 1. januar 2007. Premien 
justeres en gang i året.

NTF anbefaler sine medlemmer på 
det sterkeste å tegne implantatforsik-
ring i tillegg til den generelle ansvars-
forsikringen når de utfører implantat-
arbeider. Både for pasientens og tann-
legens egen sikkerhet vil denne forsik-
ringen trygge kvaliteten som ligger 
i begrepet MNTF.

Aril Jul Nilsen
Seniorkonsulent

Kvinesdal Golfklubb 1. september 2006:

Norsk tannlegemesterskap i golf

iden 1994 har NM i golf for tannle-
ger hvert år samlet et stort antall 

kolleger til vennskaplig dyst og sosialt 
samvær. Under ledelse av årets turne-
ringskomite: Dagfinn Holtan, Sandnes, 

Gaute Kommedal, Stavanger og Pekka 
Stenhagen, Larvik, ble årets konkurran-
se avviklet over to dager i Kvinesdal. 
NM på fredag med påfølgende middag 
og premieutdelning ble subsidiert av 
velvillige sponsorer. Lørdag ble «Opus 
Open» avholdt som en egen turnering.

Klubben tok i mot oss med åpne 
armer og stilte til vår disposisjon en 
vakker og utfordrende bane, vennlig 
administrasjon, resultatservice og 
«mye» vær. Vi fikk nærmest oppleve en 
ny værtype på hvert hull, nok et ele-
ment å ta hensyn til under spillet.

Det er stor enighet om at arrange-
mentet, støttet av NTF, er velegnet til 
å fremme hyggelig kollegialt samvær. 
Golf er en av de få sportsgrenene hvor 
spillere av ulik alder, kjønn og med for-
skjellig kunnskapsnivå kan spille og 
konkurrere sammen. Nye kontakter 
knyttes og trivselsfaktoren er høy.

Derfor oppfordres alle golfende kol-

leger, spesielt flere kvinner, til å delta 
i arrangementet. Følg med i Tidende og 
meld deg på i 2007!

Turneringskomiteen

Resultater
KLASSE A Slag NTFs pokal.
1. Pekka Stenhagen 76 slag
2. Kjetil Kaland 84 “
3. Carl Bjørneboe 87 “
4. Anders Hvoslef 92 “
5. Gaute Kommedal 94 “
6. Pål Rydning 94 “

KLASSE B Stableford. Solidox pokalen.
1. Fartein Fluge 35 p
2. Børge Rannestad 33 “
3. Paul Vågen 33 “
4. Olaf Asbjørnsen 32 “
5. Jan Helge Braut 31 “
6. Paul Taraldsen 29 “

Fra venstre: Olav M. Trydal, daglig leder i KVK, Dagfinn Holt-
an, leder av turneringskomiteen og Pekka Stenhagen, vinner
av NM i golf for tannleger 2006.
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