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Organisering og finansiering av
fremtidens tannhelsetjeneste
Den
norske
tannhelsemodellen
består
av
en
sterk
offentlig
tannhelsetjeneste med hovedansvar for et oppsøkende tilbud til definerte
grupper, og en velfungerende privat sektor som tilbyr tannhelsetjenester i
et marked med fri konkurranse, fri prissetting og fri etableringsrett.
Modellen er vellykket. Den gir befolkningen incentiver til å ta vare på egen
tannhelse og har bidratt til den gode tannhelsen vi har i Norge i dag. Men
fortsatt faller noen grupper utenfor med dagens modell. Den må derfor
forbedres og videreutvikles.
Folketrygdens stønadsordning er en ubyråkratisk ordning hvor midlene går
direkte til de pasientene som har rettigheter. Ordningen er god, men må
styrkes og utvides. Så lenge midlene til tannhelse er begrenset, må sårbare
pasientgrupper med stort behov prioriteres først.
NTF mener at:
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•

Privat og offentlig tannhelsetjeneste må samarbeide om å ivareta befolkningens
samlede behov for tannhelsetjenester.
Privat og offentlig tannhelsetjeneste må vektlegge forebyggende arbeid og ta en
sentral plass i folkehelsearbeidet gjennom økt samhandling med den øvrige
helsetjenesten.
Den offentlige tannhelsetjenesten må sikres tilstrekkelig finansiering for å kunne
ivareta lovpålagte oppgaver og bevare de sterke fagmiljøene forankret på
regionalt nivå.
Folketrygdens stønadsordning må revideres og styrkes, og nye grupper må
inkluderes.
Begrensede offentlige midler må målrettes slik at de når fram til dem som har
størst behov for offentlig støtte for å opprettholde god tannhelse.
Folketrygdens stønadstakster må være reelle, med lave egenandeler for
pasientene, og stønaden må gis fra første krone.
Trygdestønad må følge pasienten og ikke bortfalle som følge av at pasienten har
rettigheter etter andre lovverk.
Det må legges til rette for tidlig innsats ved at forebyggende behandling gir rett
til stønad fra folketrygden.
Tannhelsetilbudet til sykehuspasienter med langtidsopphold må bedres, også
etter utskrivning.
Tidligere rusavhengige må kunne få oppfølging også etter at offentlige tilbud
faller bort.
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Den økende andelen i befolkningen av eldre med egne tenner må gis et
forsvarlig tannhelsetilbud som bidrar til god livskvalitet.
Økt forskning må til for å identifisere nye grupper som bør inkluderes i dagens
støtteordninger.
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