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Kontaktpersoner i NTFs kollegahjelpsordning

Kollegahjelp er kollegial omsorg satt i system. Tanken er at vi skal være til hjelp for andre kollegaer som er i en vanskelig situasjon som kan 
påvirke arbeidsinnsatsen som tannlege. Vi skal være tilgjengelige kanskje først og fremst som medmennesker. Du kan selv ta kontakt med 
en av oss eller du som ser at en kollega trenger omsorg kan gi oss et hint. Vi har taushetsplikt og rapporterer ikke videre.

Aust-Agder Tannlegeforening 
Astrid Treldal,
tlf. 37 03 80 77

Lars-Olof Bergmann 
e-post: tanber@online.no

Bergen Tannlegeforening
Anne Christine Altenau, 
tlf. 977 40 606 

Sturle Tvedt, 
tlf. 55 23 24 00

Buskerud Tannlegeforening
Anna Karin Bendiksby, 
tlf. 31 28 43 14 

Lise Opsahl, 
tlf. 32 84 81 32

Finnmark Tannlegeforening
Sara Anette Henriksen 
tlf. 95 77 84 10

Haugaland Tannlegeforening 
John Magne Qvale, 
e-post: johnqvale@getmail.no

Christine Stene Holstad 
tlf. 52 85 38 64

Hedmark Tannlegeforening 
Børge Vaadal
tlf. 991 21 311 

Bjørg Figenschou, 
mobil 414 88 566 

Nordland Tannlegeforening 
Sigmund Kristiansen, 
tlf. 915 63 725

Connie Vian Helbostad, 
e-post: conhel@nfk.no

Olav Kvitnes, 
tlf. 75 15 21 12

Nordmøre og Romsdal
Bjørn T. Hurlen, 
tlf. 906 50 124

Unni Tømmernes, 
tlf. 715 12 206

Nord-Trøndelag Tannlegeforening
Anne Marie Veie Sandvik, 
tlf. 74 09 50 02

Hans Haugum, 
tlf. 90 96 92 97

Oppland Tannlegeforening 
Ole Johan Hjortdal, 
tlf. 61 25 06 92

Hanne Øfsteng Skogli, 
tlf. 61 27 02 31

Oslo Tannlegeforening 
Finn Rossow 
tlf. 22 18 19 01

Harald Skaanes,
tlf. 67 54 05 11

Rogaland Tannlegeforening 
Knut Mauland, 
tlf. 51 48 51 51 (jobb).

Mona Gast 
e-post: Mona@tsmg.no

Romerike Tannlegeforening 
Kari Anne Karlsen, 
tlf. 480 38 067

Sven Grov,
tlf. 63 97 28 59

Hilde Skjeflo,
tlf. 63 81 58 74

Sogn og Fjordane Tannlegeforening
Synnøve Leikanger,
e-post: s.leikanger@gmail.com
tlf. 57 74 87 02

Jon-Reidar Eikås,
tlf. 57 86 06 71

Sunnmøre Tannlegeforening 
Siv Svanes, 
tlf. 997 48 895

Hege Leikanger,
e-post: tannlege@leikanger.as 
tlf. 70 13 10 80

Sør-Trøndelag Tannlege-forening
Anne Grethe Beck Andersen, 
tlf. 72 41 15 64

Morten Nergård, 
tlf. 72 58 18 00

Telemark Tannlegeforening 
Ståle Bentsen, 
e-post: stbent@online.no

Øystein Grønvold, 
tlf. 35 93 45 30

Troms Tannlegeforening 
Elsa Sundsvold, 
e-post: ehi-sund@online.no

Ninni Helen Haug
tlf. 77 00 20 50

Vest-Agder Tannlege-forening 
Alfred Gimle Ro,
tlf. 38 05 10 81

Vestfold Tannlegeforening 
Gro Monefeldt Winje, 
tlf jobb: 33 30 93 80
e-post: gromwinje@gmail.com

Svein Tveter,  
tlf. 33 18 33 43

Østfold Tannlegeforening 
Mari Slette, 
e-post: maridage@hotmail.com

Tore-Cato Karlsen, 
tlf. 45 22 20 44

 
Kontaktperson i NTFs sekretariat
Lin Muus Bendiksen
Tlf. 22 54 74 15
e-post: lin.bendiksen@ 
tannlegeforeningen.no

Snakk om etikk
Er det samsvar mellom pasientens ønsker og faglig vurdert 
 behandlingsbehov?

Vi opplever i større grad enn tidligere at pasienter har ønsker og krav 

om ulike typer behandling. Ofte er dette i samsvar med våre faglige 

vurderinger, og da er det enkelt. Men det er dessverre ikke alltid slik. I de 

tilfellene der det ikke er enighet mellom behandler og pasient om hva 

som er det beste, hva blir da avgjørende for valg av behandling?

Etiske regler, §8, sier:

«En pasient har krav på tannlegens råd og veiledning. Tannlegen skal utføre 

sitt arbeid i samsvar med de krav til faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp 

som kan forventes ut fra tannlegens kvalifikasjoner, arbeidets karakter og 

situasjonen for øvrig. Overflødig eller unødig kostbar behandling må ikke 

finne sted. Behandlingen bør baseres på gjensidig tillit og skal bygge på 

informert samtykke.»

Vi lytter til pasientens behov, og informerer om det vi mener er reelle 

og nødvendige behandlingsbehov. Det er også naturlig å samtale med 

pasienten om hva som er mulig å gjennomføre innenfor en økonomisk 

ramme, og hva som er teknisk mulig å utføre. Behandling kan i mange 

tilfeller utsettes, eller gjennomføres over noe tid, om det er nødvendig. 

En god og helhetlig behandlingsplan er, som vi alle vet, et godt 

utgangspunkt for en vellykket behandling.

Hva er pasientens behandlingsbehov? Det vil kunne være ulike 

oppfatninger mellom tannleger om hva som er nødvendig behand

lingsbehov. Hva sier vi, og hva unnlater vi å si? All informasjon pasienten 

får vil nok ikke alltid være helt objektiv. Den bør likevel være så nøytral 

som mulig, og legges frem på en slik måte at pasienten kan gjøre valg. 

Pasientens ønske om å få utført behandling som vi anser for ikke faglig 

forsvarlig, kan vi heller ikke utføre. Dette handler om faglig integritet. Et 

dilemma vi også må være oss bevisst, er at dyre tekno logiske utstyrs

investeringer kan bli styrende for den behandlingen vi legger opp til.

Etiske regler §1 (pasientens helse) 

«En tannleges oppgave innenfor sitt fagområde, er å ivareta sine pasienters 

helse. Hensynet til pasienten må være overordnet andre hensyn.» 

I enkelte situasjoner kan det være slik at pasientens ønsker ikke er 

innenfor det vi vil betrakte som absolutt nødvendig behandling. Det 

kan likevel være i samsvar med vår faglige vurdering, og være til det 

beste for pasienten. Et eksempel på dette kan være å skifte en misfarget, 

men ellers OK komposittfylling.

Et annet vanlig eksempel er ønsket om å få skiftet en nærmest feilfri 

amalgamfylling i en symptomfri tann i molarområdet. Hva blir 

konklusjon da? Pasienten ønsker å få skiftet den ut, fordi fyllingen 

oppleves som lite pen. Det kan nok i mange tilfeller være klokt å vise litt 

tilbakeholdenhet. Det vil jo uansett kunne gjøres senere. Indikasjonene 

kan fort endres, for eksempel ved at pasienten mister en bit av fyllingen.

Det er ikke helt uvanlig at tannlegen ser behandlingsbehov som 

pasienten ikke har sett og motsatt, at pasientens ønsker ikke er i tråd 

med våre faglige vurderinger.

En ikke helt uvanlig problemstilling er pasientens ønske om 

implantat. Våre faglige vurderinger er langt mer komplekse enn at en 

tann mangler. Kanskje er det det beste for pasienten å akseptere at 

tannen mangler? Eller kanskje en broløsning er bedre, fordi dårlige og 

overfylte nabotenner trenger en krone. Foreslår du da denne løsningen 

som kanskje vil være den beste for pasienten, selv om du nylig har gått 

på implantatkurs, og pasienten i utgangpunktet ønsker et implantat? 

Kanskje velger du en implantatkrone, og tenker at her kan gjøres 

kronebehandling på nabotennene senere – om det blir nødvendig?

Enda en vanlig forespørsel er bleking av tenner. Forespørselen 

kommer ofte fra unge pasienter der utgangspunktet kanskje er det de 

fleste vil oppfatte som en nydelig hvit tanngard. Pasienten er likevel ikke 

fornøyd med tannfargen. Argumenterer du imot, eller gjør du det 

pasienten ønsker med god samvittighet, ettersom du tenker at andre 

kolleger nok vil gjøre det samme?

I sosiale medier, og i skjønnhetsidealverdenen, reklameres det for 

botox og fillerbehandling av mindre rynker og for fyldigere lepper. Er 

dette en behandlingsform tannleger skal tilby og utføre? Svaret er nei. 

Det har NTF laget et klart policydokument på. (NTFs Tidende 2019, 

side 285/NTFs nettsted.)

Hvor går grensen mellom «nødvendig» og «kosmetisk» behandling? 

Dette er en etisk problemstilling norske tannleger må reflektere over 

i en odontologisk hverdag, der mulighetene etter hvert er nærmest 

ubegrensede.
Birgit Hjorth Kollevold

og Stein Tessem
NTFs råd for tannlegeetikk




