
Til  
Den norske tannlegeforening 
Haakon VII gate 6,  
0161 Oslo 
 
Oslo 11.mars 2019 
 
SAK: Tannhelseforsikring for pasienter der det kreves at behandler må være medlem av 
Den norske tannlegeforening. 
 
Jeg viser til oppslag VG 2.mars 2019 og til egen artikkel (vedlagt) på tannhjulet.no. Link her< 
 
 
Jeg har fått tilbakemeldinger fra tannleger som har hatt tilfeller der pasienten må skifte 
tannlege for å kunne benytte seg av tannhelseforsikring de selv har tegnet, da Bank 
Norwegian Tannhelseforsikring har i sine vilkår at behandler må være medlem av NTF. 
 
Den norske tannlegeforening hevder selv å være en fagforening: I denne sammenheng ser jeg 
at NTF ønsker at alle praktiserende tannleger skal være medlem av NTF. Likevel mener jeg at 
NTF har plikter som går ut over egeninteresse; bl.a. vern om pasienters rettigheter til bl.a. «rett 
til selv å velge tannlege»  og vern om fri organisering i arbeidslivet. 
Vårt hovedmål er at publikum skal ha fokus på at norske tannleger er gode behandlere 
 

 Det viktigste er at et krav om medlemsskap i NTF kan stride mot norsk lov, da den 
diskriminererer og rammes etter mitt syn både av Arbeidsmiljøloven og Likestillings- og 
diskrimineringsloven 

 
Jeg ber NTF ta kontakt med Bank Norwegian og kreve at de fjerner krav om at behandlende 
tannlege må være medlem av Den norske tannlegeforening. 
Dersom Bank Norwegian vegrer å rette seg etter dette, ber jeg om at NTF tar ut stevning som 
part i saken. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Kaare Mathiesen, Tannlege MNTF 
Bryggetorget 9, 0250 Oslo 
Mob: 90123121, epost: kaare@focusmedia.no 
 
CC:  

 Bank Norwegian/Tannhelseforsikring (post@banknorwegian.no) 

 Likestillings- og diskrimineringsombudet (post@LDO.no) 
 
Vedlegg: Utskrift fra https://tannhjulet.no/blog/2019/03/05/bank-norwegian-tannhelseforsikring 
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Utskrift fra https://tannhjulet.no/blog/2019/03/05/bank-norwegian-tannhelseforsikring/ 

 

 

Bank Norwegian tannhelseforsikring  

På Bank Norwegians hjemmeside finner vi: 

Hvilken tannlege kan jeg bruke? 

“Du kan velge den tannlegen/klinikken du selv ønsker, men tannlegen/klinikken du velger må være 

medlem av Den norske tannlegeforeningen. De aller fleste tannleger/klinikker er medlem hos 

tannlegeforeningen, men er du i tvil kan du se oversikten på www.hvakostertannlegen.no* før du 

bestiller time.” 

* For det første er det langt fra alle tannleger på hvakostertannlegen.no. Der finner du ikke svaret. Og 

NTF kan ikke svare på henvendelse, selv ikke fra medlemmer MNTF, om tannlegen er medlem eller ikke. 
NTF som fagforening tolker slike opplysninger iht. GDPR, som personsensitive informasjoner. 

  

 
skriver på sine sider 15.aug. 2008; utdrag: 
“- Det er ulovlig å behandle ansatte dårligere fordi de er medlem av en fagforening, sier Elisabeth Lier 

Haugseth, leder for juridisk avdeling hos Likestillings- og diskrimineringsombudet. 

Det er urovekkende at arbeidsgivere ser ut til å ha så liten kjennskap til diskrimineringsvernet på dette 

feltet. 

Retten til å organisere seg er en grunnleggende rettighet, nedfelt i blant annet den Europeiske 

menneskerettskonvensjonen (EMK) og ILO-konvensjonen. Den er også lovfestet i norsk rett gjennom 

arbeidsmiljøloven. 

– Arbeidsmiljøloven forbyr arbeidsgiver å diskriminere eller trakassere arbeidstakere på grunn av 

medlemsskap i arbeidstakerorganisasjon. Fagforeningsmedlemsskap er også ulovlig oppsigelsesgrunn, 

sier Lier Haugseth. Hun tror både arbeidstakere og arbeidsgivere mangler kunnskap om 
diskrimineringsvernet. 

– For å komme denne formen for diskriminering til livs, er det viktig at arbeidsgivere har kunnskap om 

arbeidstakernes rettigheter, og om sine plikter. Arbeidsgiverne må ansvarliggjøres, blant annet gjennom 

klagebehandling hos LDO, sier Haugseth. Hun oppfordrer arbeidstakere og fagforeninger som opplever 

at deres medlemmer blir forskjellsbehandlet fordi de er fagorganiserte til å ta kontakt med ombudet.” 

“FOCUS” mener at av dette må det også følge at det er ulovlig å diskriminere folk som ikke er 
organiserte i en fagforening:  NTF har i sin personvernerklæring stadfestet av NTF er en fagforening. 

 

  

https://tannhjulet.no/blog/2019/03/05/bank-norwegian-tannhelseforsikring/
https://www.banknorwegian.no/c/kundeservice/?category=1428&subcategory=1767
http://www.hvakostertannlegen.no/
http://www.hvakostertannlegen.no/
https://www.tannlegeforeningen.no/viewfile.aspx?id=8039
https://www.ldo.no/nyheiter-og-fag/Arkiv/2008/Fagorganiserte-skal-ikke-diskrimineres/


 
 
Til  
Likestillings- og diskrimineringsombudet 
Mariboesgt. 13, Oslo 
Sendt som epost til post@ldo.no 
 
 
Oslo 11.mars 2019 
 
 
 
SAK: Tannhelseforsikring for pasienter der det kreves at behandler må være medlem av 
Den norske tannlegeforening. 
 
Jeg viser til oppslag VG 2.mars 2019 og til egen artikkel (vedlagt) på tannhjulet.no. Link her< 
Jeg viser også til brev av 7.mars til Den norske Tannlegeforening (NTF), der Likestillings- og 
diskrimineringsombudet (LDO) er kopiert inn som CC. 
 
 
Jeg har fått tilbakemeldinger fra tannleger som har hatt tilfeller der pasienten må skifte 
tannlege for å kunne benytte seg av tannhelseforsikring de selv har tegnet, da Bank 
Norwegian Tannhelseforsikring har i sine vilkår at behandler må være medlem av NTF. 
 
Noen av oss tannleger vurderer at krav om medlemsskap i NTF kan stride mot norsk lov, da 
den diskriminererer og rammes etter vårt syn både av Arbeidsmiljøloven og Likestillings- og 
diskrimineringsloven. 
 
Jeg er selv medlem av Tannlegeforeningen, og har bedt NTF om å ta affære overfor Bank 
Norwegian Tannhelseforsikring. 
 
Likevel skriver jeg til Likestillings- og diskrimineringsombudet for å be om hjelp:  
Går vi riktig vei via foreningen, eller er det LDO som er den riktige «part» i denne saken? 
Hvem har sanksjonsfullmakter her? 
Det er fint om LDO kan kommentere henvendelsen til NTF. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Kaare Mathiesen, Tannlege MNTF 
Bryggetorget 9, 0250 Oslo 
Mob: 90123121, epost: kaare@focusmedia.no 
 
 
 
Vedlegg 1: Utskrift fra https://tannhjulet.no/blog/2019/03/05/bank-norwegian-tannhelseforsikring 
Vedlegg 2: Kopi av brev til Den norske tannlegeforening  
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Til  
Bank Norwegian Tannhelseforsikring 
 
Sendt som epost til post@norwegian.no og post@norwegian.com 
 
 
Oslo 11.mars 2019 
 
 
 
SAK: Tannhelseforsikring for pasienter der det kreves at behandler må være medlem av 
Den norske tannlegeforening. 
 
Jeg viser til oppslag VG 2.mars 2019 og til egen artikkel (vedlagt) på tannhjulet.no. Link her< 
Jeg viser også til brev av 7.mars til Den norske Tannlegeforening (NTF), der Bank Norwegian 
Tannhelseforsikring (BNH) er kopiert inn som CC. 
 
 
Jeg har fått tilbakemeldinger fra tannleger som har hatt tilfeller der pasienten må skifte 
tannlege for å kunne benytte seg av tannhelseforsikring de selv har tegnet, da Bank 
Norwegian Tannhelseforsikring har i sine vilkår at behandler må være medlem av NTF. 
 
Noen av oss tannleger vurderer at krav om medlemsskap i NTF kan stride mot norsk lov, da 
den diskriminererer og rammes etter vårt syn både av Arbeidsmiljøloven og Likestillings- og 
diskrimineringsloven. 
 
Jeg er selv medlem av Tannlegeforeningen, og har bedt NTF spesielt og Likestillings- og 
diskrimineringsombudet (LDO) generelt om å ta affære overfor Bank Norwegian 
Tannhelseforsikring. 
 
Jeg ber om at Bank Norwegian Tannhelseforsikring snarest vurderer å endre vilkåret om at 
behandler må være medlem av NTF. Det riktigste etter vår mening kan være «tannleger 
med norsk autorisasjon». 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Kaare Mathiesen, Tannlege MNTF 
Bryggetorget 9, 0250 Oslo 
Mob: 90123121, epost: kaare@focusmedia.no 
 
 
 
Vedlegg 1: Utskrift fra https://tannhjulet.no/blog/2019/03/05/bank-norwegian-tannhelseforsikring 
Vedlegg 2: Kopi av brev til Den norske tannlegeforening 
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