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Den norske tannlegeforenings høringssvar til NOU 2017:16 På liv og
død
Den norske tannlegeforening (NTF) takker for anledningen til å avlevere høringssvar om NOU
2017:16 På liv og død.
Utvalget har foreslått tiltak som skal bidra til å styrke kvalitet, kompetanse, samhandling samt
tverrfaglig samarbeid. Utvalgets rapport vektlegger betydningen av en pasientsentrert tjeneste og en
bred tilnærming til pasienten og pasientens familie basert på tverrfaglig kompetanse i team. Det er
et mål å få sammenhengende pasientforløp og tidlig integrasjon av de palliative tjenestene med de
øvrige helse- og omsorgstjenestene.
God oral helse betyr mye for allmenntilstanden, ernæringstilstanden, kommunikasjon, utseende,
selvfølelse, velbefinnende og livskvalitet og palliativt munnstell innebærer en bedre mulighet for en
verdig avslutning av livet. Undersøkelser viser at somatiske symptomer som munntørrhet og tørste
er hyppig forekommende problemer hos denne pasientgruppen, og for disse pasientene er
ivaretakelse av god munnhelse en sentral problemstilling som med fordel kunne vært drøftet av
utvalget.
Ivaretagelse av også den orale helsen må prioriteres hos denne pasientgruppen og man må se på
hvordan dette skal integreres i et helhetlig tilbud både i helse- og omsorgstjenesten og i
spesialisthelsetjenesten, samt hvordan samhandlingen mellom tannhelsetjenesten og helsetjenesten
kan forbedres.
Utvalget foreslår konkret palliative team som består mange ulike yrkesgrupper (rapporten s. 109).
NTF savner en beskrivelse av rollen tannlegen og annet tannhelsepersonell bør ha i et
sammenhengende pasientforløp, ikke nødvendigvis som en del av teamet, men som en naturlig
samarbeidspartner slik at pasientenes orale helse også blir ivaretatt.
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NTF vil også understreke at det er behov for økt kunnskap også når det gjelder oral helse på dette
feltet og vi støtter en målrettet styrkning av forskning også her.
Det er bekymringsfullt at oral helse ikke omtales i rapporten.
Med vennlig hilsen
Den norske tannlegeforening
Camilla Hansen Steinum
President
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