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HØRINGSSVAR – PROSJEKT KOMPETANSEUTFORDRINGER SOM
FØLGER AV SAMHANDLINGSREFORMEN
Den norske tannlegeforening har med stor interesse og stor forbauselse lest rapporten om
samhandlingsreformens kompetanseutfordringer i Nord-Norge.
Med interesse fordi det er et omfattende og solid utredningsarbeid – med forbauselse fordi
tannhelsetjenester ikke er medregnet, verken som en del av samhandlingsreformen, som del av
folkehelsetilbudet eller som høyere helsefaglig utdanning i Nord-Norge.
Man har forbigått alle samarbeidsavtaler mellom tannhelsetjenesten og kommunene; man har
forbigått tannhelsetjenestens forankring til Universitetet i Tromsø og kompetansesentrene i NordNorge. Man har ikke vektlagt betydningen av tannhelsetjenestens registrering av overgrep og
omsorgssvikt; man har ikke sett på dekning og vakanser i tannlegestillinger; man har ikke vurdert
tannhelsetjenester i kommunene med samarbeid med blant annet helsestasjoner; man har ikke
vurdert behovet for sykehustannleger som for tiden er under sentral diskusjon; man har i det hele
tatt forbigått tannhelsetjenesten som institusjon og tannleger som yrkesgruppe. Så vidt vi kan se er
de aller fleste grupper av helsepersonell tatt med i tabeller og oversikter.
Den eneste grunnen vi kan se til denne forbigåelsen er at den offentlige tannhelsetjenesten er
fylkeskommunalt forankret og bryter med den kommunale modellen. Vi ville likevel trodd at
utredningsgruppen ville inkorporert tannhelsen i folkehelse, samhandling og kapasitetsvurdering.
Det oppfordres i høringsbrevet til å gi innspill til de seks spørsmålene som er listet opp. Den norske
tannlegeforening ønsker å gi følgende kommentarer:
1. Gi dine overordnede synspunkter på strategi- og tiltaksplanen, og konkrete synspunkter på
de foreslåtte tiltak/områder.
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Rapportens første setning lyder: «Regionalt samarbeidsutvalg mellom Helse Nord RHF og KS
Nord-Norge vedtok i møte 24. november 2010 å oppnevne en styringsgruppe med formål å
utforme en strategi og tiltaksplan for å møte de kompetanseutfordringer som følger av
samhandlingsreformen.»
Videre:
«Til sammen skal kapitlene dekke det viktigste behovet for å beskrive status;
utdanningskapasitet innenfor helsefaglige utdanninger i Nord-Norge, e-læringstilbud,
samarbeidskonstellasjoner og planer om kompetansesamarbeid i kommunene,
kompetansebehov og kompetanseutfordringer i kommunene, og arenaer for samhandling
og kompetanseutvikling.»
Vi vil påpeke at samarbeidsreformen også omfatter tannhelsetjeneste, både klinisk,
elektronisk og tverrfaglig. Helsefaglige utdanninger i Nord-Norge omfatter også
tannlegeutdanningen. Tannlegeforeningen utvikler e-lærings-tilbud, og utvikler tjenester
over Norsk Helsenett av type henvisning, eResept, dialogmelding, epikrise og sykemelding
med fastleger, spesialister og institusjoner. Det er tverrfaglig samarbeid mellom
yrkesorganisasjonene innen helseprofesjonene på alle disse områdene.
4. Hvilke formelle møtearenaer (regionalt og/eller lokalt) bør etableres mellom
utdanningsinstitusjoner og tjenestene for å ivareta behovet for samspill i dimensjonering og
innhold i helse- og sosialfaglige utdanninger?
Etter tannlegeforeningens mening kan en slik arena være et organ bestående av et utvalg
berørte utdanningsinstitusjoner og etatene. Det er viktig at representasjonen gjenspeiler
virksomhetene på det planet der mangler og vakanser synliggjøres.
6. Hvilke instanser utenfor utdanningsinstitusjonene mener du kan ha en rolle i
gjennomføring av tiltak, for eksempel kommunale utviklingssentra, kompetansesentra i
helseforetakene, fylkesmannen o.a?
Med tanke på eventuell statlig finansiering av økt utdanningskapasitet kan
kompetansesentra være nyttige samarbeidspartnere, inklusive det odontologiske
kompetansesenteret lokalisert til Universitetet i Tromsø.
Som tilleggskommentar vil vi påpeke at Universitetet i Tromsø som utdanner tannleger
representerer en kapasitet på ca 18 % av tannlegene som utdannes i Norge. Undersøkelser
viser at 85 % av tannleger utdannet i Tromsø søker arbeid i landsdelen etter endt eksamen.
Det er utviklet en spesialistutdanning i klinisk odontologi i Tromsø, og for tiden er det 7
kandidater som gjennomfører denne utdanningen. Utdanningens innhold er slik at
spesialistene kan være velegnet som sykehustannleger. De fire første vil være uteksaminert
sommeren 2014.

2

Det er ikke uvanlig at tannhelsetjenesten blir uteglemt eller ikke tatt med i helseutredninger.
I et prosjekt som heter «kompetanseutfordringer som følger av samhandlingsreformen»
burde tannleger vært med i vurderingen.

Med vennlig hilsen
Den norske tannlegeforening

Camilla Steinum
President
Aril Jul Nilsen
Fagsjef
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