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Kjære medlemmer, 

NTF har nå gjentatte ganger informert om tannhelseutvalget som jobber med fremtidens tannhelsetjeneste. Det er 

hovedtema i dette Speilet. Uansett hvordan detaljene kommer se ut så tenker jeg at målet må være at alle pasienter 

skal kunne få diagnosebasert tannbehandling hos tannlegen som pasienten har tillit til (her må pengene følge 

pasienten) uten at pasientens økonomi er et tema. 

Undertegnede deltok i år på arrangementet Oral helsedag i regi av KAG i Trondheim, jfr referat i dette Speilet. Det var 

interessant å høre fra legene og annet helsepersonell jeg snakket med at også dem ønsker mye bedre digital 

samhandling med tannhelsetjenesten enn hva status er idag, og har i mange år etterlyst et felles journalprogram for 

både leger og tannleger. Ja, når alle helsearbeidere ønsker det samme: hvorfor i all verden er det fremdeles ingen 

løsning i sikte??? 

TkMidt har tidligere informert om at det trengs flere TOO-tannleger. Det avholdes kurs to ganger per år i regi av 

TkMidt.  

Til våren 2023 er det planlagt TOO-tannbehandlerkurs i Steinkjer med mål om at flere behandlere fra norddelen av 

fylket melder seg på og kan ta imot TOO-pasienter. Til tross for at noen pasienter må behandles i narkose så er det 

viktig å huske at målet med behandlingen hos TOO-tannbehandlerteam er at pasienten mestrer tannbehandling i 

bevisst tilstand. Så meld dere på TOO-kurs! 

Innimellom dukker jo en typisk TOO-pasient med alvorlig odontofobi opp hos alle og enhver, der det enkelte ganger 

raskt viser seg at det ikke finnes noe realistisk alternativ annet enn akutt tannbehandling i narkose, jfr maildialog 

mellom undertegnede og Fylkestannlegen i Trøndelag i dette Speilet. Konklusjonen er at det er enormt behov for flere 

TOO-tannbehandlingsteam for å få ned køen med TOO-pasienter og forhåpentligvis sørge for at noen av disse 

etterhvert får tidsnær tannbehandling i narkose. Når disse pasientene med alvorlig odontofobi er på kontoret er det 

ofte ubehagelige situasjoner med en pasient som nesten besvimer av tannlegeskrekk på vei fra venterom til 

behandlingsrom, og en irritert pårørende som er overrasket over at tilbudet ikke er bedre enn å måtte vente med 

smerter og betennelser i et halvt år på TOO-utredning hos TkMidt. Det oppleves som absurd lang ventetid. 

Tannlegeforeningen har jo mantraet at offentlig støtte skal gå til dem som trenger det mest. Hadde dette fungert, 

hadde det da vært behov for et tannhelseutvalg? Men per idag får mange sårbare grupper ikke den hjelpen dem 

trenger, spesielt de omtalte TOO-pasientene. TOO-pasienter med akutte smerter og som ikke lar seg behandles på 

normalt vis, må få rask hjelp med tannbehandling, og hvis nødvendig i narkose, bare for å si det en gang til. Etter min 

mening er tannbehandling i narkose ikke bare en svært effektiv fremgangsmåte og får kortet ned ventetiden på det 

mest prekære behandlingsbehovet raskt og sparer pasienten for smerter på månedsvis. Det viktigste av alt er 

helsegevinsten for pasienten. Dessverre hører man jo av og til fra pasienter at dem som barn opplevde 

tannbehandlingen nærmest som overgrep når anestesi ikke virket, og noen ganger opplevde pasientene dette så 

sterkt at dem kom skjevt ut i livet med blant annet rusmisbruk.  

Når det er kundetilfredsundersøkelser så scorer tannhelsetjenesten som regel veldig høyt, folk er i gjennomsnitt ikke 

like fornøyd med fastlege eller sykehus. Skal det bli en ny ordning så må man ikke miste det positive som vi allerede 

har i tannhelsetjenesten. Undertegnede sitter etter årets NTFs ledermøte igjen med inntrykket at plenum bestående 

av både offentlige og private tannleger stort sett er fornøyd med dagens ordning, en ordning som fungerer for de aller 

fleste pasienter. Statistiske tall viser at tannhelsen blant folk fra år til år bare er blitt bedre og bedre. Men som så 

mange ganger påpekt tidligere, det er dessverre noen som faller utenfor og ikke får hjelp. NTFs mantra om at offentlig 

støtte skal gå til dem som trenger det mest, er dessverre enda ingen realitet. Skal man av den grunn gjennomføre en 

organisatorisk revolusjon når ordningen man har fungerer for de fleste? Og hvordan skal man forstå det faktum at det 
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i Stortingsmelding 38 som blant annet handler om fremtidens tannhelsetjeneste, bare står noe om Den offentlige 

tannhelsetjenesten, men ikke den private? I USA finns det et ordtak som heter ‘If it ain’t broke-don’t fix it!’ Er det 

virkelig behov for så store forandringer? Eller er det mere hensiktsmessig med målrettede justeringer overfor de 

sårbare gruppene slik at alle pasienter får diagnosebasert tannbehandling hos tannlegen dem har tillit til uten at 

pasientens økonomi er et tema, som undertegnede skrev innledningsvis. 

 

God jul og godt nytt år når den tiden kommer 

Niklas Angelus, leder i Nord Trøndelag TF 
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Referat fra NTTFs årsmøte 30.sept 2022 Grand Hotell Steinkjer 

- Godkjenning av dagsorden 

- Godkjenning av innkalling 

- Valg av møteleder: Niklas Angelus 

- Valg av referent: Hanna Summerfield Myhre 

- Oppsummering av regnskap: er tidligere publisert i Speilet. Vi begynner å se normal aktivitet etter korona-

årene (2020/2021). 

- Fastsettelse av medlemskontingent: vedtatt uendret 

- Valg av valgkomité: Reidun K. Laugen, Sandra Pedanou og Tetyana Darmograi 

- Eventuelt: 

- - Diskusjon rundt gruppe G-ordning og anbudet Fylkeskommunen har med tannklinikker her. Vil dette gi 

fordeler til større kjeder kontra mindre aktører? 

-Diskusjon vedrørende tidspunkt for årsmøtekurs – vil det være en fordel å ha dette på en annen tid av året 

f.eks. i januar? Fordelen vil være at det i mindre grad vil kollidere med andre kurs. Samtidig ser vi at 

generalforsamlingen (som er hvert andre år) må være på høsten. De årene det er Representantskap er vi 

forpliktet til å ha et medlemsmøte med representantskapssakene. Dette medlemsmøte må selvfølgelig foregå 

etter at representantskapssakene er publisert. Flere ga utrykk for at de i større grad deltar på årsmøte/ 

generalforsamling fordi dette arrangeres i forbindelse med kurs. Generelt ga medlemmene inntrykk av at 

kurskomiteen kan undersøke mulighetene for kurs på en annen tid av året, samtidig som det ble gitt inntrykk 

av at det ønskes at årsmøtet arrangeres sammen med noe f.eks. kurs. 
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Rapport fra Næringspolitisk Forum 2022  

NTFs næringspolitiske forum arrangeres årlig for næringsdrivende representanter fra styrene i NTFs lokalforeninger. 

Næringspolitisk forum skal drøfte aktuelle saker av betydning for næringsdrivende tannleger, og velger medlemmer til 

NTFs sentrale næringsutvalg og valgkomité. Arrangør av Næringspolitisk Forum er Sentralt Næringsutvalg (SNU). Årets 

tema var: ”Fremtidens tannhelsetjeneste”, og i kjølvannet av opprettelsen av et nytt tannhelseutvalg, skulle vi se på 

dagens situasjon og komme med innspill til utvalget. Først litt om utvalget og dets mandat. Tannlegeforeningen skriver 

på sine hjemmesider at ” Utvalget skal foreta en helhetlig gjennomgang av tannhelsetjenesten, herunder organisering, 

finansiering og lovverket inkludert regulering og rettigheter. Utvalget bes særlig vurdere; • forslag om å harmonisere 

og tilpasse reguleringen av tannhelsetjenestene med øvrige helseog omsorgstjenester • forslag som opprettholder, 

styrker og videreutvikler tannhelsetjenestens helsefremmende, forebyggende og oppsøkende tilbud • egenandeler, 

egenbetaling og modeller for egenandelstak. Dette skal bl.a. inkludere vurderinger og ev. forslag til hvordan et 

universelt egenandelstak kan innføres, i tillegg til vurderinger av et eget egenandelstak. Konsekvenser for prissetting i 

privat sektor skal vurderes. Utvalget skal også vurdere forslag til andre mulige skjermingsordninger for pasienter med 

særskilte behov for tannhelsehjelp • tiltak som kan bidra til å redusere de sosiale forskjellene i befolkningens orale 

helse og bruk av tannhelsetjenester • tiltak som kan bidra til å redusere de geografiske forskjellene i befolkningens 

tilgang til tannhelsetjenester • forslag som kan bidra til å styrke innbyggernes kunnskap om prisnivået på 

tannhelsetjenester • hvordan kostnader for tannhelsetjenester kan reduseres • hvordan en trinnvis utvidelse av det 

offentlige ansvaret innen tannhelseområdet kan gjennomføres • hvordan oppnå effektiv bruk av de samlede 

personellressursene ved en utvidelse i det offentlige ansvaret • tannpleiernes rolle i forebygging og behandling • 

myndighetenes behov for tannhelsedata som grunnlag for planlegging, styring, finansiering og evaluering av 

tannhelsetjenesten.” Utvalget har ellers opprettet en egen hjemmeside. På de nye nettsidene kan du lese om 

utvalgets mandat og medlemmer. President i Den norske tannlegeforening Heming Olsen-Bergem er medlem. Det er 

også tannlegene Ellen Berggreen og Farshad Alamdari. Det er også mulig å sende direkte innspill til utvalget. Disse 

publiseres på nettsidene og alle vil kunne lese disse. Det er også mulig å ta direkte kontakt med utvalgets sekretariat. 

Nettsiden finner du på www.nettsteder.regjeringen.no/tannhelseutvalget Årets Næringspolitiske Forum ble avholdt på 

Grand Hotell i Oslo sentrum 15.-16. September. Første dag ble innledet av leder i SNU, Terje Fredriksen. Deretter 

fulgte innspill rundt forumets tema. Arnt Einar Andersen, Camilla Hansen Steinum og Christian P. Fjellstad skisserte 

ulike utfordringer og veivalg som NTF vil kunne støte på i den kommende prosessen med en fornyelse av 

tannhelsetjenesten. • Omstrukturering av tannhelsetjenesten – tannhelsetjenesten før, nå og i fremtiden? • 

Oppgavefordeling i tannhelsetjenesten – må den være som i dag? • Regulering av privat sektor – hva kan vi godta? • 

Hva blir NTFs rolle? Til slutt rundet presidenten av for dagen, og det ble en kort pause før felles middag på kvelden. På 

dag to var det klart for gruppearbeid. Vi ble delt inn i grupper på 5-6 personer per gruppe, samt én representant fra 

styret i SNU på hver gruppe. Her er spørsmålene som ble drøftet: 1. Er organiseringen vi har i tannhelsetjenesten i dag 

den beste vi kan se for oss, eller kunne man tenke seg en annen organisering? 2. Hvordan skal vi i fremtiden sikre: a. 

Tannlegenes autonomi og integritet, og en faglig styring av tjenesten? b. Hensiktsmessig oppgavefordeling? c. Kvalitet i 

tjenesten? 3. Hvilke modeller kan man se for seg hvis privat sektor skal bestå og levere tjenester finansiert av det 

offentlige, og hvilke konsekvenser kan dette få - for pasientene og for tannhelsetjenesten? Hvilken modell er å 

foretrekke? 4. Hva er det viktigst å ta med seg/bevare fra dagens private tannhelsetjeneste? 5. Hva kan/bør endres i 

dagens private tannhelsetjeneste? 6. Hvorfor bør vi/bør vi ikke fortsatt ha en offentlig tannhelsetjeneste med ansvar 

for prioriterte grupper? a. Hvilke grupper bør den offentlige tannhelsetjenesten eventuelt ha ansvaret for? b. Bør alle 

barn og unge få dekket all (nødvendig) tannbehandling? 7. Hvem skal ha rett til offentlig finansierte 

tannhelsetjenester/stønad til tannbehandling utenom de (eventuelt) prioriterte gruppene og hvordan bør stønaden 

gis/ordningen(e) innrettes? 8. Tannhelseutvalget er nedsatt av regjeringen. De skal se på hele tannhelsetjenesten. a. 

Hvilke tanker gjør dere dere rundt dette? b. Hva er det viktigste NTFs representant må ta med seg inn i utvalgets 

arbeid? c. Hvis vi skulle bygget opp en ny tannhelsetjeneste helt fra bunnen av; hvordan ville den da ha sett ut? Hva 

må være på plass i fremtidens tannhelsetjeneste? Notér de tre viktigste elementene. Dette førte til gode diskusjoner, 
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og det var det som var meningen. Ingen av gruppene gav inntrykk av at de ønsker en fullstendig omlegging av 

tannhelsetjenesten slik den fremstår idag. Men flere grupper pekte på at vi har systemer som fungerer, om ikke best 

mulig, så er det systemer som kan jobbes ut ifra og forbedres. Ett eksempel var HELFO-ordningen, et annet eksempel 

var den offentlige tannhelsetjenesten og de prioriterte gruppene. Tannhelseutvalget ble sammenlignet med en 

tekniker som kan ta av lokket på en motor og se inn på hvordan den fungerer. På grunnlag av det, kan utvalget vurdere 

hvilke små eller store endringer som vil gjøre at motoren fungerer best mulig. Vi tror det er viktig, og lenge ønsket, at 

et utvalg nå ser helhetlig på tannhelsetjenesten. Vi gleder oss til å høre fra dem i månedene som kommer. Hvis du har 

innspill til utvalget, send dem inn via deres nettportal: Nettsiden finner du på 

www.nettsteder.regjeringen.no/tannhelseutvalget Hvis du har andre spørsmål som gjelder privat sektor, send meg 

gjerne en epost, eller ring meg – så svarer jeg, eller setter deg i kontakt med noen som kan.  

 

Vennlig hilsen,  

Kyrre Aas Hustad Styremedlem Representant for privatpraktiserende tannleger i NTTF Kyrre.hustad@gmail.com 

48172497 
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Oral helsedag KAG 17.11.2022 
 

Fedmekirurgi og tannhelse 
Etter fedmekirurgi får mange pasienter alkoholproblemer; kirurgene får ikke beskjed om dette 

Absorpsjon av legemidler blir forandret etter fedmekirurgi 

Hvorfor relevant? Egenomsorg: sosioøkonomi, betalingsevne, tannbehandlingsangst; kosthold/ spisemønster: 

karbohydrater, bulimi/ overspising/ grazing; inflammasjon 

Medikamentell behandling utløser ofte munntørrhet 

Etter kirurgi: munntørrhet, postoperativt spisemønster, drikkevalg, refluks, mikrobiom, calsium, vitamin D 

4 prosjekter: modellere samhandling: integrere odontologi i fedmekirurgisk fedmeforløp, forskningsprosjekt BAR-

TEETH hva karakteriserer dårlig munnhelse, etterundersøkelse fedmeopererte pasienter, flerårig basal kohortstudie 

Data: digitalt, sykehus, tannklinikk, registre 

Utfordring med fedmekirurgiforskning: randomisering 

Styrker med forskningen: reintroduksjonseffekten, helsegevinst, internasjonalt samarbeid, flerfaglighet 

 

Hvorfor gjør ikke pasientene som vi sier? 
Adherence:overholdelse, compliance: etterlevelse, persistence: iherdighet, concordance: samstemmighet 

Ca 50% etterlevelse ved mange typer behandling 

1. Faktorer relatert til pasient (manglende sykdomsinnsikt, manglende forventninger til behandling, livssituasjon, lav 
helsekompetanse); 33% av befolkningen har lav helsekompetanse 

2. Faktorer relatert til behandler 
3. Faktorer relatert til helsevesen 
Undervurderer økonomisk belastning for pasienten 

Hva betyr mest for etterlevelse: nødvendighet av behandlingen, bekymringer rundt behandlingen, økonomisk byrde av 

behandlingen 

Viktig at pårørende støtter opp 

Ikke slippe pasienter som ikke møter opp, møte pasientens personlighet, unngå bivirkning, informer godt, 

tidsperspektiv, unngå skyldfølelse hos pasienten for å ikke etterleve behandlingen 

For å få tillit må man både vise omsorg og ha kompetanse; godt 
forhold mellom behandler og pasient er det viktigste vi må fokusere 
på 
 

Karies- status og trender 
Regjeringens tannhelseutvalg 

Legge frem ulike modeller for en tannhelsetjeneste 

Vurdere forslag som kan sikre at tannhelsetjenestene blir likestilt med andre helsetjenester 

Avlegge rapport i 2024 

Tidligere tannhelsestudier i Trøndelag: 1973, 1983, 1994, 2006 
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Studiene i Trøndelag er de viktigste tannhelseundersøkelsene som er gjort i Norge 

Potensiale for forebygging blant ungdom 

DMFT går ned i perioden 1973-2017 blant unge voksne 

I internasjonal sammenheng ligger Norge midt på treet i forhold til DMFT 

Skjevfordeling i alle aldersgrupper 

Initialkaries mer prevalent i yngre aldersgrupper 

 

Veien videre: sammenheng inntekt, utdanning, behandlingsbehov 

Hvem er de 10% med mest karies? 

sirirod@viken.no 

 

Trygge barn i tannbehandling 
Opptil 20% av barn har tannbehandlingsangst 

 

Pasienter som faller imellom- botox og atypiske 
ansiktssmerter 
kent.are.jamtoy@stolav.no 

Persistent idiopathic facial pain PIFP 

Alvorlig, persisterende, unilateral, lokalisert; eksklusjonsdiagnose 

Sjelden diagnose; 4,4 pasienter per 100000 per år 

Problem: medikamenter hjelper ikke 

Botox virker bare på synapser i det parasympatiske nervesystemet 

Botox virker mye lengre enn forventet 

 

Periodontitt og systemisk sykdom 
Ny klassifikasjon i 2017 

I HUNT-undersøkelsen hadde 28% ingen periodontitt 

Periodontitt er assosiert med CVD, dårlig kontrollert diabetes, KOLS/ emfysem 

 

 

 

 

 

Referent Niklas Angelus 

mailto:sirirod@viken.no
mailto:kent.are.jamtoy@stolav.no
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NTFs ledermøte 24.-25.11.2022 
 

Hvordan skal tannhelsetjenesten nærme seg resten av helsetjenesten? 

Fremtidens tannhelsetjeneste kommer sannsynligvis se helt annerledes ut enn dagens 

Tannhelsetjenesten ønsker å være en helsetjeneste 

 

Fastlegeordningen kom for 20 år siden 

Grundig prioritert ordning 

Alle leger skal være under spesialisering eller spesialist for allmennmedisin 

Kontinuitet  

Fastlegeordningen: ca 70% egenandel, 30% basistilskudd 

Inntekten har stått stille, men arbeidsoppgavene er blitt flere 

Portvokterfunksjon opp mot spesialisthelsetjenesten 

God elektronisk samhandling i helsetjenesten 

Ca 50 arbeidstimer per uke pluss legevakt 

Ca 60% samstemmighet mellom det hva legen forskriver og det som blir brukt 

Ordningen er underfinansiert, arbeidsoppgavene er blitt nærmest uoverkommelig 

Legene mener at det trengs tre ganger mere fastleger enn idag 

Manglende finansiering fra staten som gjør at kommunene må finansiere 

235000 personer i landet har ingen fastlege 

Hjelpepersonell er dårlig finansiert 

 

I Stortingsmelding 38 Fremtidens tannhelsetjeneste ble privat tannhelsetjeneste ikke nevnt 

Pengene må følge pasienten, det kan ikke være på det viset at en pasient må skifte fra privat til offentlig 

tannhelsetjeneste fordi pasienten plutselig faller inn under en ny ordning 

Arbeidsdeling mellom offentlig og privat, ikke alle tunge pasienter skal behandles offentlig, men arbeidsoppgavene må 

fordeles likt 

Høykostnadsbeskyttelse i Sverige har ført til at prisene har gått opp og at de mest ressurssterke pasientene får mest 

støtte 

 

Diskusjoner rundt fremtidens tannhelsetjeneste.  

Sykehustannlege som kan utføre akutt narkosebehandling? Tannbehandlingsrom på alle sykehjem? (Mange sykehjem 

yter fysioterapi og frisørtjenester hos pasienter som er bundet til stol eller seng, men det finnes inget 

tannbehandlingstilbud på institusjon) 

Er turnusordning et alternativ for å få tannlegene ut i distriktene? Store regionale forskjeller i forhold til lovfestet 

tannbehandlingstilbud, det nytter ikke å danne helseforetak når man ikke har tannleger som jobber der 
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Akutte TOO-pasienter må få rask årsaksrettet smertebehandling, om nødvendig i narkose! 

Viktig med forebyggende arbeid fra tidlig alder 

Tunge pasienter burde fordeles mellom offentlig og privat tannhelsetjeneste 

Viktig å tenke på at NTF er en medlemsforening, en hjemmelbasert fasttannlegeordning vil medføre store ulemper 

blant for de private tannlegene som har investert mye i sin praksis, medføre tap av kontroll over egen virksomhet og 

økt offentlig regulering 

Viktig å ta pasientens perspektiv 

 

NTF har oppfordret pasientene til å grunnlegge en pasientforening, det er nå gjort 

 

Referent Niklas Angelus 
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Hei, 
 
På bakgrunn av aktuelle henvendelser ser jeg meg nødt å ta opp en tematikk som er like aktuell nå 
som den har vært tidligere. 
Vi blir enkelte ganger oppsøkt av typiske TOO-pasienter som er så livredd for tannbehandling at 
dem nesten besvimer på veien fra venterommet til tannlegestolen. Ofte er det å ta en OPG det 
eneste vi får gjort for å finne ut hva som plager pasienten. Vi henviser da til TOO Verdal, der 
pasienten får beskjed om at det er to års ventetid for å finne ut om pasient har rett til behandling 
innen TOO-ordningen. Det sier seg selv at pasient ikke kan gå i to år med smerter og betennelser. 
Noen sjeldne ganger går det an å premedisinere pasientene med Sobril eller Valium og utføre 
smertebehandling, men enkelte ganger er det såpass teknisk vanskelige visdomstannoperasjoner 
eller rotbehandlinger (som regel i underkjeven der det er vanskelig å få regionalanestesi til å virke; 
(muligens en delårsak til at pasient har odontofobi på grunn av tidligere mislykkede forsøk av 
regionalanestesi i underkjeven?), utgangssituasjoner som hos ‘vanlige’ pasienter er vanskelige nok 
å takle, som gjør at det ikke finnes noe realistisk alternativ annet enn tannbehandling i narkose. 
På årets NTFs ledermøte snakket jeg med noen andre tillitsvalgte om dette, og mange opplever det 
samme, at det er meget vanskelig å få inn voksne pasienter til akutt tannbehandling i narkose på 
DOT-klinikker, men noen steder får faktisk voksne pasienter denne hjelpen. 
For mange år siden når jeg jobbet på DOT Namsos utførte jeg selv tannbehandling i narkose. Det 
var stort sett prioritert klientell som ble behandlet, men enkelte ganger tok vi inn voksne pasienter til 
akutt smertebehandling etter henvisning, det var da som regel noen ekstraksjoner som måtte 
gjøres. Så vidt jeg husker fra den gangen hadde denne pasientgruppen ingen hjemlet rettighet til 
dette, men det ble gjort fordi den tidligere narkosetannlegen av god grunn tilbød denne hjelpen. Og 
det var stor pasientpågang den gangen, allikevel tok vi imot disse voksne pasienter. 
Idag opplever vi dessverre at det er helt umulig å få inn voksne pasienter til narkosebehandling i 
regi av DOT. Men dessverre går det heller ikke an å få inn godkjente TOO-pasienter til akutt 
narkosebehandling i regi av DOT og disse pasienter oppsøker da desperat oss, uten at vi kan 
hjelpe dem. 
Jeg diskuterte dette også med noen tillitsvalgte på NTFs ledermøte. Da er jo den eneste løsningen 
at man med hjelp av fastlegen får pasienten innlagt på sykehus og på et eller annet vis får ordnet 
med tannbehandling i narkose. Skal det virkelig måtte gå så langt? 
For flere år siden har undertegnede tilbudt å være behjelpelig med tannbehandling i narkose i regi 
av DOT, og jeg vet fra mine kolleger at det er flere som har sagt seg villige å være behjelpelig med 
dette. 
På årets ledermøte fikk undertegnede også høre at det er veldig mye ikke møtt blant TOO-
pasientene når det er satt opp lang tid med psykologer og tannbehandlingsteamet, noe som blir 
oppfattet som sløsing med ressurser. 
Jeg oppfatter mange TOO-pasienter sånn at dem først og fremst ønsker å bli kvitt tannsmertene, 
når dem vel overvinner sin angst og manner seg opp til å oppsøke tannlegen for å få hjelp mot 
smertene hadde det etter min mening vært en svært effektiv måte å utføre den akutte og ofte 
teknisk vanskelige tannbehandlingen tidsnært i narkose, og etterpå gitt beskjed om at det er to års 
ventetid på TOO-klinikkene. 
Så dette er mitt hjertesukk på vegne av TOO-pasientene med alvorlig odontofobi og akutte 
invalidiserende smerter: disse må få akutt hjelp i regi av DOT! 
 
Mvh 
Niklas Angelus, leder i Nord Trøndelag TF 
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God morgen 
  
Problematikken du tar opp med voksne betalende pasienter med sterk tannbehandlingsangst er 
høyst reell. Det er imidlertid ikke så enkelt som at DOT kan tilby disse pasientene akutt hjelp. 
I henhold til Lov om tannhelsetjenesten skal fylkeskommunen sørge for at tannhelsetjenester, 
herunder spesialisttjenester, i rimelig grad er tilgjengelig for alle som bor eller midlertidig oppholder 
seg i fylket. Videre skal fylkeskommunen, ved sin tannhelsetjeneste organisere forebyggende tiltak 
og gi et regelmessig og oppsøkende tilbud til de grupper (a-e, Trøndelag har ingen gruppe e) som 
er nevnt i loven. I tillegg har tannhelsetjenesten gjennom budsjettvedtak på Stortinget fått ansvar for 
å yte tannhelsetjenester til innsatte i fengsel, personer i TOO, personer i kommunal rusomsorg og 
LAR, og 21- og 22-åringer. 
  
Tannhelsetjenesteloven beskriver også en rekkefølge for hvilke pasienter som skal prioriteres hvis 
ressursene ikke er tilstrekkelig for tilbud til alle gruppene. 
I 2021 ble det gjennomført 663 tannbehandlinger i narkose for pasienter som den fylkeskommunale 
tannhelsetjenesten har ansvaret. 56,3 % av disse ble behandlet før det var gått 3 måneder etter 
henvisning, 43,7 % hadde med andre ord såkalt lang ventetid (tall fra SSB). 
Personer som blir henvist til TOO og blir inkludert i ordningen vil få et tilbud som er tilrettelagt deres 
behov. Dersom det innebærer at de må bli lagt i narkose for å få gjennomført tannbehandling, vil det 
være en del av tilbudet. Personer i TOO-ordningen må imidlertid inn på samme venteliste som 
andre pasienter og det forutsettes som beskrevet over at de er en del av TOO-ordningen for at vi 
skal kunne ta dem inn. 
  
Skal vi ta inn voksne betalende pasienter i tannbehandlingskøen i det fylkeskommunale 
narkosetilbudet reises noen problemstillinger: 

• Tannhelsetjenestens prioriteringsrekkefølge – kan vi uten å bryte loven, ta inn voksne betalende pasienter når 
43,7 % av prioritert klientell har ventetid på mer enn 3 måneder? Ideelt sett skulle vi kunne ha prioritert 
pasienter etter behov, men det er ikke slik lovverket er utformet i dag. 

• Pasientene må betale fullt ut for behandlingen, også utgiftene til narkose. Dette fordyrer behandlingen 
betydelig. 

• Vi kunne, hvis det hadde vært mulig, ha utvidet antallet dager med tannbehandling i narkose, 
pasientgrunnlaget antyder at vi ville hatt dekning for det: 

o DOT ville fortsatt hatt en lovpålagt plikt til å prioritere prioriterte grupper og andre grupper som 
fylkeskommunen har ansvaret for. 

o Tilgjengelige behandlingsressurser i DOT vil uansett ikke øke, økt narkosetilbud vil innebære redusert 
kapasitet i alminnelig tannbehandling på klinikk- 

  
Den største utfordringen jeg ser med TOO-ordningen er at dette er for dårlig utbygd i distriktene. 
Ventetiden er betydelig kortere i sentrale strøk. 
Det er en fylkeskommunal oppgave å sørge for at denne bygges ut, men hvis vi skal gjøre dette nå, 
vil det gå på bekostning av andre pasienter fylkeskommunen har ansvaret for. I distriktene, med 
unntak av Ytre Namdal, har vi rekrutteringsutfordringer til tannlegestillinger. Det settes av relativt 
store midler på statsbudsjettet for å bygge ut TOO-kapasiteten på landsbasis. Så lenge 
fylkeskommunen ikke får fylt opp ledige stillinger har jeg vanskelig for å se for meg hvordan vi skal 
kunne bygge ut TOO-kapasiteten.  Man kan tenke seg at dette kan bygges ut ved samarbeid med 
privat tannhelsetjeneste – det har vært forsøkt å rekruttere TOO-tannbehandlerteam i Namdal fra 
privat praksis. Jeg er ikke kjent med at det lyktes. 
  
Jeg har ingen gode svar på problemstillingen du tar opp. Slik det er nå, må voksne betalende 
pasienter henvises til tannbehandling i narkose i privat praksis, som det finnes flere av i Trondheim. 
Et alternativ, til TOO-tilbudet er bygd godt nok ut (eller ordningen er endret), kan være å få 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ssb.no%2Fstatbank%2Ftable%2F12074%2F&data=05%7C01%7Cbjohaf%40trondelagfylke.no%7C59ff5694359f44f4828408dad134c468%7Cb6334d0113b94531a3a6532e479d9a1a%7C0%7C0%7C638052321822669550%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=RlOndOIYfaohVGpixcqiLSPaHlriG2navfvJHMBvBqs%3D&reserved=0
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organisert et narkosetilbud i privat regi for de voksne betalende pasientene som har behov for dette 
i nordre del av Trøndelag. 
 
Sammen med resten av DOT jobber jeg kontinuerlig med å få besatt ledige stillinger slik at vi skal 
kunne bygge ut tannhelsetjenesten i tråd med myndighetenes mål. 
  
Med vennlig hilsen 

Bjørnar Hafell 
 

 

  

Bjørnar Hafell 
Fylkestannlege 
Seksjon tannhelse 
bjohaf@trondelagfylke.no 
74 17 59 28 / 415 17 517 
74 17 40 00 (sentralbord) 
www.trondelagfylke.no 
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