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Til forhandlingspartene for statsbudsjett 2022 

Innspill til statsbudsjett 2022 
Den norske tannlegeforening (NTF) er en profesjons- og fagforening som samler alle landets tannleger. NTF mener at 
tannhelsetjenesten må bidra i forebyggende og helsefremmende arbeid og at dette arbeidet må være en viktig del av 
fremtidens tannhelsetilbud til befolkningen. Det er sosial ulikhet i oral helse og udekket behov for tannhelsetjenester er størst 
blant permitterte, arbeidsledige og personer med lav utdannelse og lav lønn. Dette må bekjempes gjennom målrettede tiltak 
for sosial utjevning. 

NTF viser til de pågående forhandlingene mellom regjeringspartiene og SV. Vi ønsker i den 
forbindelse å fremme noen innspill vedrørende finansiering og organisering av 
tannhelsetjenesten i Norge. 

Vi viser i den anledning til våre tidligere oversendte innspill til helse- og omsorgskomiteen, 
både til regjeringen Solbergs foreslåtte budsjettforslag og til regjeringen Støres 
tilleggsproposisjon. Et i utgangspunktet svakt budsjettforslag ble dessverre ytterligere 
svekket på tannhelseområdet i tilleggsproposisjonen, da 37 mill. kr. er foreslått tatt ut av 
tannhelseområdet som helhet. 

Vi tar i dette notatet utgangpunkt i SVs alternative budsjettforslag, der det foreslås å styrke 
tannhelseområdet med 1,15 mrd. kroner som ledd i en langsiktig opptrapping på 
tannhelsefeltet. Vi er glade for at det her vises vilje til å prioritere tannhelsetjenesten, men vi 
er likevel bekymret for måten dette skal gjøres på. Det ser ut til at de friske midlene 
utelukkende skal brukes i den offentlige tannhelsetjenesten. Slik denne tjenesten er 
organisert i dag vil det etter NTFs mening ikke være mulig å få full effekt av midler stilt til 
rådighet, med mindre man åpner for et samarbeid med privat tannhelsetjeneste. 

NTF ønsker økt offentlig finansiering velkommen, men vi mener at tiltakene som iverksettes, 
først og fremst bør rettes mot grupper av befolkningen med særlige helseutfordringer, dårlig 
oral helse og lav betalingsevne. Vi vil dessuten på det sterkeste understreke at endringer i 
tannhelsetjenesten først må komme etter en helhetlig gjennomgang av hele 
tannhelsetjenesten. Gjennomgangen bør danne grunnlag for en styrket tannhelsetjeneste 
for fremtiden og legge til rette for riktig finansering og organisering av tannhelsetjenestene 
basert på befolkningens behov. 

Tannhelsetjenestene som helhet ble sist behandlet i St.meld. nr. 35 (2006-2007) 
Tilgjengelighet, kompetanse og sosial utjevning— Framtidas tannhelsetjenester. Tjenestene 
har vært gjenstand for delbehandling i andre stortingsmeldinger i de påfølgende årene, men 
i dag fremstår dessverre de initiativ og ordninger som finnes for tannhelsetjenesten, som 
fragmenterte og uten en overordnet strategi. Det er dessuten stort behov for mer kunnskap 
om tannhelsetjenesten og befolkningens tannhelse.  
 
NTF finner det videre nødvendig å påpeke at tannhelsetjenesten i dag fordeler seg med om 
lag 30% av tannlegene i offentlig sektor og 70% i en helprivat sektor. Tannbehandling av den 
voksne befolkningen utføres hovedsakelig i en privat tannhelsetjeneste som ikke mottar 



 
 

noen form for offentlig finansiering, og hvor behandlingen i all hovedsak betales av den 
enkelte pasient. NTF ønsker økt offentlig finansiering av tannhelsetjenester velkommen. 
Utfordringene må imidlertid løses i et godt samarbeid mellom offentlig og privat sektor. 
Eventuelle endringer i finansiering og organisering av tannhelsetjenesten forutsetter at det 
gjennomføres en helhetlig og kunnskapsbasert gjennomgang av hele tjenesten. Økte midler 
til den offentlige tannhelsetjenesten, slik SV har skissert, vil ha store konsekvenser også for 
organiseringen av tannhelsetjenesten. Dette kan ikke skje uten at det foreligger en helhetlig 
plan og en strategi for feltet.  
 
NTF vil derfor tilknytte følgende kommentarer til SVs fremlagte alternativ: 

• Styrke refusjonsordningene for barn og unge som får kjeveortopedi og innføre 
fastpris – 150 mill. kr. 
Dette er i dag behandling som nesten utelukkende utføres av helprivate spesialister. 
NTF støtter økte midler til denne pasientgruppen fordi de i dag får store egenandeler, 
fordi stønaden har blitt kuttet, og fordi takstene i folketrygdens stønadsordning ikke 
har fulgt prisstigning de siste årene. Men det vil være uansvarlig å innføre en 
fastprisordning uten først å utrede hvilke konsekvenser dette vil kunne få for tilbudet 
til pasientene. Uten en godt forankret plan for organisering og riktig innretning av 
finansiering vil vi ikke få til en god utnyttelse av disse midlene.  

• Gratis tannhelsesjekk for de over 75 år, halvårseffekt – 100 mill. kr. 
Dette fremstår som et lite treffsikkert tiltak dersom det her menes kun undersøkelse 
og ikke videre behandling. De fleste friske eldre har i dag sin egen private tannlege. 
Den offentlige tannhelsetjenesten har ikke kapasitet eller mulighet til å gi et godt 
tilbud til disse pasientene uten en betydelig utbygging av tjenesten.  

• Sikre at eldre og andre med hjemmebasert omsorg og i institusjon (2c) får 
rettighetene de har, med regelmessig innkalling, tilrettelagt transport og 
oppsøkende virksomhet – 200 mill. kr. 
NTF støtter forslag som sikrer at den enkelte får de tjenestene de har krav på. Økt 
offentlig finansiering vil derimot ikke løse utfordringene for denne gruppen. Her er 
det helt avgjørende å få på plass nytt regelverk og etablere bedre ordninger for 
samhandling mellom de ulike tjenestene for å sikre pasientenes rettigheter.  

• Styrke ordningen for personer med store utfordringer, som traumer, odontofobi 
mm (TOO) – 100 mill. kr. 
TOO-ordningen er et viktig og sårt tiltrengt tilbud for mange, men det står i dag svakt 
flere steder da det er store regionale variasjoner i tilbudet som gis, ikke minst når det 
gjelder ventelister. I statsbudsjettet for 2021 ligger 100 mill. kr inne, og i regjeringens 
budsjettforslag er det foreslått en økning på 20 mill. kr. Med SVs forslag vil 
budsjettposten dobles fra 100 til 200 mill. kr. NTF støtter økte bevilgninger til 
tilbudet, men det er også andre utfordringer enn de økonomiske som må løses for at 
det skal kunne fungere bedre. Det må legges til rette for økt samarbeid med privat 
tannhelsetjeneste for å utnytte kompetansen i tjenesten, og man må følge opp 



 
 

anbefalingene i PwCs evalueringsrapport om prosjektet. Videre vil NTF påpeke 
svakheten ved at dette tilbudet ikke er rettighetsbasert. 

• Styrke Helsedirektoratets arbeid med kontroll og oppfølging av tannhelsearbeid – 
20 mill. kr. 
Det er viktig at Helsedirektoratets, og sågar Helsetilsynets, evne til kontroll og 
oppfølging av tjenesten styrkes, særlig dersom tannhelseområdet tilføres midler i 
slikt omfang som det alternative budsjettet foreslår. Det er avgjørende at man har en 
plan og en strategi for arbeidet når man tilfører friske midler, og det bør derfor 
snarest iverksettes en helhetlig gjennomgang av hele tannhelsetjenesten.  

• Tilskudd til utvidelse og styrking av den offentlige tannhelsetjenesten – 280 mill. kr. 
NTF støtter forslag som styrker tjenesten og sikrer at den offentlige 
tannhelsetjenesten leverer sine lovpålagte tjenester. Den offentlige 
tannhelsetjenesten har hatt redusert aktivitet under store deler av pandemien, noe 
som har resultert i et redusert tilbud til de prioriterte gruppene. Mange av disse 
gruppene har ikke hatt et tilstrekkelig tilbud hverken før eller under pandemien. Det 
er viktig at den offentlige tannhelsetjenesten sikres tilstrekkelige midler til å ivareta 
sine oppgaver på en god måte. 

• Opptrappingsplan for tannbehandling i regi av den offentlige tannhelsetjenesten, 
75% betaling for voksne til og med 27 år, halvårseffekt – 300 mill. kr. 
Av alle forslag fremmet er dette trolig det minst treffsikre når det gjelder netto økt 
helseeffekt i befolkningen. Denne gruppen har god oral helse. Videre må det stilles 
spørsmål ved forslagets innretning mot den offentlige tannhelsetjenesten, da denne 
pasientgruppen i dag i all hovedsak benytter seg av den private tannhelsetjenesten. 
Dersom dette skal løses kun av den offentlige tannhelsetjenesten vil 
tjenesteproduksjonen måtte flyttes fra privat til offentlig sektor, noe som både vil ta 
tid og kreve betydelig økte ressurser - særlig med tanke på at det offentlige allerede 
sliter med for lite ressurser og for mange oppgaver. Slike endringer vil, som påpekt 
tidligere, ha store konsekvenser for organisering av hele tannhelsetjenesten og kan 
etter vår mening ikke gjennomføres uten mer kunnskap, en plan og en strategi for 
hele tannhelsetjenesten.  

Det er viktig å avklare hvordan ekstra midler til den offentlige tannhelsetjenesten skal 

fordeles. Skal midlene øremerkes – og vil midlene da også videreføres etter 2022? 

Øremerkede midler som gis på denne måten, er uforutsigbare. Alternativt; vil midlene inngå 

som en del av finansieringen til fylkeskommunenes generelle ramme? Da er det 

erfaringsmessig vanskelig å sikre at midlene brukes til tannhelsetjenesten.  

NTFs viktigste innspill har lenge vært, og er fortsatt, at det behøves en helhetlig 
gjennomgang av tannhelsetjenesten i Norge med sikte på en tannhelsereform som sikrer 
hele befolkningen tilgang til nødvendige tannhelsetjenester og bidrar til å utjevne sosial 
ulikhet.  



 
 

Avslutningsvis ønsker NTF å påpeke to områder som også er viktige i det videre arbeidet. 
Først og fremst er NTF både overrasket og skuffet over at Regjeringen Støre og SV, 
tilsynelatende, i sitt forslag opprettholder underreguleringen av folketrygdens 
stønadsordning. Forventet prisøkning er 2,6%, mens satsene for tannbehandling foreslås 
justert med 1,7%. Dette tilsvarer en reell svekkelse tilsvarende 20 millioner kroner. 
Folketrygdens stønadsordning er alt betydelig svekket gjennom åtte år med Solberg-
regjeringer, noe som har medført at alle pasienter som har rettigheter i ordningen, år etter 
år har fått økte kostnader. Forslag om ny underregulering vil nok en gang medføre at disse 
pasientene, som har et ekstra stort behov for tannbehandling og nedsatt oral helse, får enda 
større egenandeler. Det kan føre til at flere av disse ikke får tilgang til helt nødvendig 
tannbehandling. Det fremstår som svært underlig at regjeringen ikke har funnet 20 mill. kr 
for å sikre nødvendig prisjustering. 

For det andre vil NTF påpeke at tannhelsetjenesten henger etter i utviklingen av nødvendige 
digitale løsninger. Skal en sikre bedre og effektiv samhandling i hele helsetjenesten, må 
tannhelsetjenesten inkluderes gjennomgående i den digitale utviklingen. 

Vi ønsker de forhandlende parter lykke til i arbeidet med å lande et forsvarlig statsbudsjett 
2022 - også på tannhelseområdet. 

 

Vennlig hilsen,  

 
Camilla Hansen Steinum 

President 
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Rådgiver Christian P. Fjellstad, 90 09 23 09 / cf@tannlegeforeningen.no 

mailto:chs@tannlegeforeningen.no
mailto:cf@tannlegeforeningen.no

