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Den norske tannlegeforening (NTF) er igjen i 

dialog med Forbrukerrådet om markeds

portalen hvakostertannlegen.no. Forbruker

rådet har varslet at de er i gang med å sende ut 

informasjon om oppdatering av pris portalen, 

og vi minner om at tannhelse personell har en 

lovpålagt plikt til å holde sine priser oppdatert.

Forbrukerrådet og NTF har felles interesse 

av at markedsportalen hvakostertannlegen.no 

har høy legitimitet både hos pasientene og 

tannlegene. I lang tid har det vært liten 

kontakt mellom NTF og Forbrukerrådet, som 

nå har fått ny direktør, Inger Lise Blyverket. Det 

er også ansatt en ny medarbeider som skal ha 

ansvar for portalen. NTF har allerede hatt et 

konstruktivt møte med Forbrukerrådet, som 

arbeider med forbedringer av portalen. 

– Det er viktig at våre faglige råd lyttes til 

når Forbrukerrådet er i ferd med å oppdatere 

portalen. Derfor er det veldig positivt at vi har 

en god dialog om veien videre, sier president 

i NTF, Camilla Hansen Steinum til NTFs 

nettsider.

Steinum minner om at alle tannleger er 

lovpålagt å oppdatere sine priser i portalen:

– Alle tannleger har en plikt til å oppdatere 

prisene sine i portalen. Det er viktig at vi, som 

en yrkesgruppe med frie priser og fri 

konkurranse, både er åpne om kostnadsnivå 

og prissetting av våre tjenester. Det skal være 

enkelt for pasientene å forstå hva de skal 

betale og å sammenligne priser i markedet, 

sier Steinum.

Plan S
Forskningsrådet deltar i et europeisk initiativ, 

kalt Plan S, som arbeider for å gjøre all 

offentlig finansiert forskning åpent tilgjenge

lig fra 2020. Målet med Plan S er at alle 

forskere, næringslivet, forvaltningen og 

allmennheten skal ha åpen tilgang til offentlig 

finansiert forskning. 

NTFs Tidende er allerede åpent tilgjenge

lig, så dette vil ikke ha konsekvenser for 

 forskere som publiserer her.

Så langt er det 13 nasjonale forskningsråd 

som har sluttet seg til Plan S: Fra Frankrike, 

Finland, Irland, Italia, Luxemburg, Nederland, 

Norge, Polen, Slovenia, Storbritannia, Sverige 

og Østerrike, i tillegg til The Welcome Trust og 

The Gates Foundation.

Fram mot sommeren skal samarbeids

partnerne arbeide med å ferdigstille 

veilederen for implementeringen av Plan S. 

Samtidig fortsetter arbeidet med å utvide 

koalisjonen til å omfatte flere land. Målet er en 

internasjonal harmonisering av kravene til 

åpen tilgang.
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