
DEN NORSKE TANNLEGEFORENINGS TIDENDE 2006; 116 NR 14 951

NTFs standardavtale for 
samarbeid mellom tannleger 
foreligger nå i oppdatert versjon

NTFs håndbok og på foreningens 
medlemssider (http: //www.tannle-
geforeningen.no (medlemssider/

privat praksis)) finnes et forslag til 
avtale om samarbeid mellom tannleger. 
En veiledning/kommentar til avtaletek-
sten finnes også tilgjengelig på samme 
sted. Standardavtalen gjelder den tradi-
sjonelle samarbeidsformen mellom 
praksiseier og assistenttannlege. Denne 
samarbeidsformen innebærer at assis-
tenttannlegen mot å betale en avtalt 
leiesum får tilgang til praksiseiers loka-
ler, utstyr, pasientportefølje og vanlig-
vis også hjelpepersonell.

Sekretariatet får ofte henvendelser 
som gjelder denne typen samarbeidsav-
taler mellom praksisinnehaver og assis-
tenttannlege/leietaker. En arbeids-
gruppe innenfor medlemsrådgivnings-
gruppen i sekretariatet har derfor fore-
tatt en gjennomgang av hvilke 
spørsmål som ofte stilles og i lys av 
denne gjennomgangen gjort noen 
mindre presiseringer og tilføyelser 
i avtaleteksten. I tillegg er kommenta-
rene til avtalen nå betydelig utvidet.

Formålet har blant annet vært 
å beskrive ulike situasjoner som kan 
oppstå i et samarbeidsforhold og som 
kan lede til konflikt mellom partene. Vi 
har også kommet med forslag til hvor-
dan noen av disse situasjonene kan ten-
kes løst. Før man inngår i et samarbeid 
er det viktig at partene tenker gjennom 
og diskuterer hvordan de vil forholde 
seg dersom slike konfliktsituasjoner 
skulle oppstå.

NB: Det er svært viktig at man leser 
avtaleteksten og kommentarene 
i sammenheng før man underskriver en 
samarbeidsavtale. Dette for å få best 
mulig oversikt over hva avtalen faktisk 
regulerer og hvilke problemstillinger 
man bør tenke gjennom i forkant.

Viktige punkter som omhandles i sam-
arbeidsavtalen er:

– Beskrivelse av leieobjektet – hva er 
det som leies ut til leietaker?

– Hvilke utgifter skal dekkes av hen-
holdsvis praksisinnehaver og leieta-
ker?

– Leiesummen – tre ulike måter å fast-
sette denne på.

– Leietakers plikt til å betale godtgjø-
relse ved eget sykefravær

– Reforhandling av leiesum og daglig 
godtgjørelse ved sykefravær

– Leietakers plikt til å føre eget regn-
skap og være faglig og økonomisk 
ansvarlig for egen tannlegevirksom-
het

– Utskiftninger av/endringer i praksi-
sens utstyr og endringer i hjelpeper-
sonellets arbeidsforhold

– Oppsigelsesklausul
– Journalene – hvem skal beholde 

hvilke journaler ved samarbeidets 
opphør?

– Overdragelse av samarbeidskontrak-
ten

– Tvisteløsning

Sekretariatets arbeidsgruppe har sam-
arbeidet tett med Arbeidsgruppen for 
Privat Sektor, og det oppdaterte avtale-
forslaget med utfyllende kommentarer 
har også vært forelagt for Hovedstyret.

Den reviderte standardavtalen med 
kommentarer finnes tilgjengelig på
http://www.tannlegeforeningen.no 
(medlemssider/privat praksis).

Dersom du har spørsmål til avtalen 
eller til kommentarene, eller har andre 
spørsmål knyttet til samarbeidsavtaler 
mellom praksiseier(e) og assistenttann-
lege(r) er det selvfølgelig bare å ta kon-
takt med sekretariatets ansatte som 
arbeider med medlemsrådgivning.

Elisabeth F. Scarpello
advokat, NTF

§§§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. 
Leserne oppfordres til å komme med 
egne spørsmål som enten kan sendes til 
redaksjonen eller direkte til Knut S. 
Kjølstad.

Takst for erklæring til 
forsikringsselskap
Forsikringsselskapet som har bedt om 
min erklæring om kostnader i forbin-
delse med en tannskade, påstår at det er 
faste takster for slike erklæringer. De 
hevder at det også foreligger en uregu-
lert avtale med Tannlegeforeningen.

Svar: Vi har ingen avtale om beta-
ling for utfylling av tannlegeerklæring 
og har heller ikke anledning til å inngå 
slik avtale, jf. konkurranselovgivnin-
gen.

Du er blitt presentert for foreldede 
opplysninger.

AFP
I forbindelse med den nye pensjonsor-
dingen for ansatte: Er det på trappene 
en mulig ordning for avtalefestet pen-
sjon (AFP) også for ansatte hos tannle-
ger, og hvordan virker i så fall dette?

Svar: Det er en forutsetning for 
å komme inn under ordningen at du 
eller din virksomhet har opprettet en 
tariffavtale med de ansatte. I tillegg må 
bedriften meldes inn i NHO eller – mer 
praktisk at » Den veiledende avtale om 
lønns- og arbeidsvilkår mellom privat-
praktiserende tannleger tilsluttet Den 
norske tannlegeforening og deres tann-
helsesekretærer tilsluttet Fagforbundet» 
legges til grunn som tariffavatale. AFP 
gjelder bare førtidspensjon dvs. pensjon 
mellom 62 og 67 år.
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