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Nasjonal og internasjonal fellesskap
Tannpleierforeininga har merka seg en-
gasjement lokalt og sentralt når det gjeld 
høyringssvaret frå NTpF til Oppfølging 
av Primærhelsemeldingen og Oppgave-
meldingen. Foreininga såg viktigheita av 
å informera og engasjera både tillitsvalte 
og andre i svaret på ei melding som har 
innverknad på pasientane sine behov og 
tannpleiaren sitt virke. Det var viktig for 
foreininga å forankra NTpF sitt høy-
ringssvar i argumentasjon både frå den 
utøvande tannpleiaren sin ståstad og frå 
tillitsvalt apparatet. Foreininga lukkast i 
engasjement både i løpet av sommaren, 
under Arendalsuka og spesielt når det 

Nasjonalt og internasjonalt fellesskap

nærmar seg høyringsfrist.  NTpF såg det 
som naturleg å involvera fylkestannlege/
tannhelsesjef  og sendte notat om behov 
for lovfesting av tannpleiaryrket til dei 
offentlege tannpleiarane sine arbeidsgi-
varar. NTpF ønskjer at politikarane og  
departement vil sjå nytten av tannpleia-
ren blir ein naturlege kjernekompetanse i 
kommunen. Arbeidet med oppfølging av 
saka fortset vidare i styret og saman med 
tillitsvalte.

Når ei viktig sak som vedtak om  overfø-
ring av tannhelsetenesta til kommunen 
og lovfesting av kompetansekrav er oppe 
til debatt, visar det verdien av å ha eit 
fagleg felleskap nasjonalt som jobbar for 
fagfeltet og tar i vare yrkesgruppa sine 
interesser. 
Ved deltaking på internasjonale møter, 
blir verdien av  solidaritet og fellesskap 
spesielt synleg. Noreg står saman med 
andre europeiske land i arbeidet med 
erkjenning og utvikling av yrket, og om 
samarbeid om tannpleierutdanninga. 
Norsk Tannpleierforening er engasjert i 
internasjonalt arbeid gjennom  Interan-
tional Ferderation of Dental Hygienists, 
IFDH og den europeiske foreininga 
EDHF,- European Dental Hygienist 
Federation.  Gjennom internasjonalt 
arbeid utvidar alle nasjonane kontaktfla-
ter og i fellesskap utviklast ulike politiske 
standarar. NTpF har ansvar i arbeidet ved 
å  bidra med kunnskap til internasjonal 

utvikling på det tannpleiefaglege feltet. 
Tannpleierforeininga hentar også heim ny 
kunnskap som kan vera med på å løysa 
utfordringar nasjonalt. Utdanning er 
ikkje lenger eit nasjonalt prosjekt. Auka 
kontakt og samarbeid over landegren-
sene gjer at ulikskapen i utdanning blir 
redusert.  Som tannpleierforeninga sin 
internasjonale representant på møtet i 
EDHF nyleg, ser eg viktigheita av klare, 
felles definisjonar og ei standardisering 
av tannpleierprofesjonen og tannpleier-
utdanninga i Europa. Det er avgjerande 
for EDHF sitt arbeid mot EU. EDHF har 
utvikla felles målsetjing for foreininga og 
utviklar felles rammeverk for tannpleier-
utdanningane i Europa. Det er viktig å bli 
anerkjent i EU-direktivet som omhandlar 
yrkeskvalifikasjonar og godkjenning. 
EDHF jobbar kontinuerleg med å få ak-
sept for tannpleieryrket innanfor Europa, 
og det er godt å sjå at  yrkesgruppa etter 
kvart blir sett på som ein sjølvstendig og 
autorisert profesjon i fleire land.  Vidare 
er det viktig for EDHF å oppretta relasjo-
nar med andre, naturlege samarbeidspar-
ter for å styrkja oral helsepolitikk. 
Å satsa på å kompetanse som fremjar 
helsa er framtidsretta både på nasjonalt 
og internasjonalt nivå. 


