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Nye reg ler 
for ob li ga to risk etterutdan ning

Ob li ga to risk et ter ut dan ning – Litt his to rikk

Ob li ga to risk et ter ut dan ning har vært et tema som har duk ket 
opp med jev ne mel lom rom helt si den den før s te rap por ten ble 
skre vet på 1980-tal let. Må let har vært å sik re kon ti nu er lig 
kom pe tan se he ving av våre med lem mer, og det har vært fle re 
ut red nin ger og rap por ter, og man ge dis ku sjo ner om sank sjo ner 
og om fang. Da gens ord ning ble ved tatt av NTFs re pre sen tant-
skap i 2015, og den før s te femårspe ri oden star tet i 2016. 

– Er fa rin ge ne vi har gjort oss et ter før s te gjen nom før te  
5-års pe ri ode vi ser at NTFs med lem mer er vel dig opp tat te av 
et ter ut dan ning og livs lang læ ring, og at de har et be visst 
for hold til yr kes ut øv el sens vik ti ge sam funns an svar, sier 
ut dan nings sjef i NTF, Øy vind As myhr.

– Et ak tivt fag lig mil jø med et godt kurs til bud ska per 
dess uten so si alt sam hold både lo kalt og sen tralt, og det står 
re spekt av kurs til bu det som lo kal- og spe sia list for en in ge ne 
til byr, leg ger han til. 

Ord nin gen med OEU er ment å være et mi ni mums krav som 
skal gjel de for alle med lem mer, uav hen gig av hvor man job ber, 
bor el ler hva man job ber med, og ord nin gen må være prak tisk 
inn ret tet og være en kel å bru ke og ad mi nist re re. En ar beids-
grup pe opp nevnt av ho ved sty ret fore tok i for kant av re pre sen-
tant skaps mø tet 2019 en gjen nom gang og en eva lue ring av 
reg le ne for ord nin gen, og kon klu der te med at ord nin gen var for 
om fat ten de og svært kre ven de å ad mi nist re re. På bak grunn av 
det te ved tok re pre sen tant ska pet en rek ke end rin ger i reg le ne. 
Dis se nye reg le ne trer i kraft 01.01.2021. Utdanningssjef i NT, Øyvind Asmyhr. Foto: Kristin Aksnes.

TONJE CAMACHO



2020  ·  130  ·  #11 957

Nytt skille mel lom ge ne rell fag lig opp da te ring og  
ob li ga to risk et ter ut dan ning 

De nye reg le ne in ne bæ rer et ty de li ge re skille mel lom ge ne rell 
fag lig opp da te ring og ob li ga to risk et ter ut dan ning. 

– OEU skal være nett opp ob li ga to risk, og er et mi ni mums-
krav for å hol de seg opp da tert på myn dig hets krav, etikk og 
andre fag om rå der som NTF pri ori te rer. Det er vik tig at NTF har 
kon troll på kva li te ten på det te et ter ut dan nings til bu det. Det er 
selv føl ge lig svært po si tivt at med lem me ne gjen nom fø rer 
yt ter li ge re kom pe tan se he ving på de om rå de ne som er mest 
ak tu el le for dem, men den ne et ter ut dan nin gen vil da kom me 
i til legg til OEU. Hvor mye slik fag lig opp da te ring man øns ker å 
ta blir da opp til det en kel te med lem met å av gjø re, ba sert på 
in di vi du ell ar beids er fa ring, spe sia li se ring, res sur ser m.m.  
Her vil også med lem me ne kun ne vel ge fritt blant kurs både i 
regi av NTF og and re kurs ak tø rer, og den ne del en vil hver ken 
tall fes tes med tel len de ti mer el ler gjø res ob li ga to risk,  
sier fag sje fen. 

– Når vi øns ker å de fi ne re noen fag om rå der som ob li ga to-
riske er det for å sik re at alle våre med lem mer kan stå inne for 
en kva li tet vi som yr kes grup pe kan være stol te av. I da gens 
sam funn vil både etikk og hold nin ger ut ford res og gjen nom en 
ob li ga to risk ord ning har vi mu lig het til å sik re at alle får den 
nød ven di ge fag li ge opp da te rin gen på te ma er som van lig vis 
ikke ville bli like høyt pri ori tert, leg ger han til.

For enk ling av reg le ne 

Sek re ta ri a tet mot tar svært man ge hen ven del ser fra med lem-
mer, lo ka le kurs an svar li ge og and re om hvem som kan søke om 
ti mer, hvor man ge ti mer, et ter re gist re ring osv. I prin sip pet har 
alle kun net søke om god kjen te et ter ut dan nings ti mer, noe som 
har ført til in di vi du ell og skjønns mes sig vur de ring av et stort 
om fang kurs og en kelt til fel ler. Re sul ta tet er at sek re ta ri a tet har 
brukt svært mye tid og res sur ser på å ad mi nist re re ord nin gen 
i ste det for å ut vik le kurs, for nye til bu det og yte god ser vi ce til 
med lem me ne. For at NTF skal ha kon troll over fag lig inn hold og 
kva li tet vil det i tråd med de nye reg le ne kun gis ti mer for kurs 
i regi av NTF sen tralt, lo kal- og spe sia list for en in ger, læ re ste der, 
kom pe tan se sent re og den off ent li ge tann hel se tje nes ten, og 
som er in klu dert i den ob li ga to ris ke ord nin gen. I til legg vil 
vi ten ska pe lig an sat te i mer enn 50 % stil ling få god kjent 
20 ti mer per år. Det te gjør ord nin gen mer bru ker venn lig og 
eff ek tiv både for sek re ta ri a tet og med lem me ne. 

– Det må igjen un der stre kes at den ob li ga to ris ke bi ten vil 
være et mi ni mums krav. Kurs i regi av de po ter og and re 
kom mer si el le til by de re vil kun ne ha stor ver di for den en kel te 
tann le ge både i for hold til opp da te ring av kunn skap om ut styr 
og ma te ri a ler, på pe ker fag sje fen.

Toårs pe ri oder og re du sert ti me an tall 
Si den por te føl jen av kurs som gjø res ob li ga to ris ke blir mind re, 
hal ve res også kra vet til et ter ut dan nings ti mer fra 40 til 20 ti mer 
per år. Ved å re du se re pe ri ode ne fra 5 til 2 år får med lem me ne 
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Monolittisk zirconia  … 
Ingen porselen, ingen «chipping»

Vi tar imot digitale avtrykk fra alle  
intraorale scannere
Arbeider på alle kjente implantatsystem

Nå er den her!
Ny medlemsapp 

A+ Tannlegeforeningen
NTF har lansert en helt ny medlemsapp i samarbeid med  

Akademikerne Pluss. I appen finner du nyttig informasjon om ditt  
medlemskap og en oversikt over alle medlemsfordeler og fordelsavtaler. 

Appen finnes tilgjengelig i App Store og Google Play. Last ned og  
logg inn med e-postadressen du har registrert på ditt medlemskap  

i NTF (Min Side). NB: E-postadressen må være unik. 

Se www.tannlegeforeningen.no  
for mer informasjon
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også en mer re gel mes sig opp da tert et ter ut dan nings sta tus, og 
vil gjø re det let te re å gi en lø pen de opp da te ring på myn dig-
hets krav, etikk mm. 

Hvil ke kon se kven ser vil end rin ge ne ha for med lem me ne?
– Den stør ste kon se kven sen er at alle kurs som er for hånds-
godkjent i OEU au to ma tisk blir re gist rert på hvert med lem slik 
at en ikke be hø ver å sen de inn søk nad el ler do ku men ta sjo ner 
i et ter kant. Selv om time kra vet i OEU re du se res er vi helt 
over be vist om at and re kurs som ikke er inn be fat tet i ord nin gen 
fort satt vil være po pu læ re, sier As myhr.

– Når det gjel der et ter- og egen re gist re ring av ti mer vil det te 
kun være ak tu elt for ut valg te ar ran ge men ter i ut lan det som er 
god kjent av NTF sen tralt el ler spe sia list for en in ge ne og hvor en 
ikke kan for ven te å få til sendt lis ter over del ta ke re, søk nad om 
ti mer vil der for falle bort.

Ko ro na let te på sank sjo ner OEU 2016–2020
Det siste året i in ne væ ren de pe ri ode har skapt sto re ut ford rin-
ger for våre med lem mer når de skal opp fyl le kra vet i OEU si den 
kurs til bu det har vært svært be gren set. Ho ved sty ret har der for 
be stemt at sank sjo ne ne som er skis sert ikke kan føl ges opp 
i hen hold til in ten sjo ne ne, men hver en kelt får sta tus over egen 
ak ti vi tet. Det har i hele pe ri oden vært svært gle de lig sta tis tikk 
som vi har kun net pre sen te re, og ved årets ut gang vil dis se 
tal le ne bli pub li sert. 

Mer in for ma sjon om NTFs ob li ga to ris ke et ter ut dan ning  
inkludert det opp da ter te re gel ver ket fin ner du på  
www.tannlegeforeningen.no

FAKTABOKS

Hva er nytt?

• Timekravet reduseres til 20 timer per år 

• Periodene reduseres fra fem til to år

• Tydeligere skille mellom generell faglig 

oppdatering og obligatorisk etterutdanning. 

• Tellende timer gis kun for kurs i regi av NTF 

sentralt, lokal og spesialistforeninger, lære

steder, kompetansesentre og DOT

• Kurs med tellende timer er forhåndsgodkjent 

og blir automatisk registrert på hvert medlem 

– uten behov for å sende inn søknad eller 

dokumentasjoner i etterkant

• Etter og egenregistrering av timer vil kunne 

være aktuelt for utvalgte, godkjente arrange

menter i utlandet 

• Den obligatoriske biten blir et minimumskrav. 

Kurs i regi av andre tilbydere vil være av stor 

verdi, men kommer i tillegg til OEU


