Den store historien til Den norske tannlegeforening
Tannlegen – en helhetstenkende helsearbeider
Tannlegene forandret norsk helsehistorie. For 100 år siden var tannhelsen i Norge så
dårlig at mange barn var borte fra skolen på grunn av tannverk. Ungdom fikk gebiss til
konfirmasjonen. Da tok samvittighetsfulle tannleger initiativ til å gi tannbehandling til
skolebarna. Det ble starten på en storstilt utbygging over hele landet, som sikret et godt
tannhelsetilbud til alle. Nå smiler de fleste nordmenn med friske tenner.
Norske tannleger er eksperter i verdensklasse. Tannlegeutdanningen er en av de
mest spesialiserte i den norske helsetjenesten. Foreningen stiller strengere krav til
obligatorisk etterutdanning og påfyll av kunnskap enn noen annen yrkesgruppe. Sammen
med de etiske reglene som medlemmene omfattes av, sikrer dette norske pasienter et
tannhelsetilbud i verdensklasse.
Det norske folk har høy tillit til tannlegen sin, og tannlegene scorer år etter år best i
undersøkelser om kundetilfredshet. Nordmenn bytter tannlege sjelden. Samtidig reiser noen
til utlandet for tannbehandling, men mange kommer hjem med nye problemer. Velger man
tannbehandling i utlandet utsetter man seg dessuten for økt smitterisiko, og man kan miste
pasientrettigheter og stønadsmuligheter.
Den norske tannhelsemodellen er unik. Tannlegene har i over 50 år drevet med aktiv
forebygging av sykdommer i munnen hos barn og voksne. Offentlig og privat
tannhelsetjeneste utfyller hverandre, noe som har gitt meget gode resultater. Å gå til
tannlegen koster, men det dreier seg om mer enn å beholde friske og sunne tenner. Oral
helse, psykisk helse og generell helse påvirker hverandre gjensidig. Å gå til tannlegen jevnlig
er derfor en rimelig og viktig helseinvestering.
Tannlegene er klare for det nye Norge. Det norske samfunnet er i forandring. Andelen
mennesker med minoritetsbakgrunn øker. Nye mat- og drikkevaner kan føre til skader på
tennene og til andre livsstilsykdommer. Flere eldre med egne tenner gir nye utfordringer. Alt
dette krever økt satsing på forebygging og mer samhandling i hele helsetjenesten. I dette
arbeidet må norske tannleger være sentrale.
Norske tannleger møter utfordringene med fagkunnskap, oppfølging og omtanke for alle som
kommer inn på tannlegekontoret. Omsorgen for pasientene er det som motiverer oss til å gå
på jobb hver dag. God tannhelse i befolkningen er vårt overordnede mål.

