
 

 
   Oslo 20.03.20 

 
 
Til finanskomiteen og helse- og omsorgskomiteen på Stortinget 
 
 
Innspill fra Den norske tannlegeforening (NTF) til forhandlinger om tiltakspakker i forbindelse med 
Covid-19/Korona 
 
 
Norge står i en svært krevende situasjon. Tannhelsetjenesten ønsker å ta sin del av ansvaret i denne 

alvorlige situasjonen, ved å avlaste helsevesenet og tilby nødvendig akuttbehandling til pasienter. Det 

innebærer at befolkningen skal ha tilgang til nødvendig tannhelsehjelp som avhjelper smerter, 

infeksjoner og annen øyeblikkelig hjelp. All behandling som kan vente, skal utsettes til senere.  

Tannhelsetjenester krever nærkontakt, og tannbehandlingssituasjonen er en høyrisikosituasjon for 

smitte. Det å minske aktiviteten i sektoren er derfor helt avgjørende for å bidra til å begrense 

smittespredning i hele befolkningen.  

 

Tannleger i privat sektor utgjør 70 prosent av tannhelsetjenesten i Norge og utfører så godt som all 

behandling av voksne pasienter. Dessverre er det slik at svært mange nå står overfor store 

økonomiske utfordringer og frykter for bedriften sin. Privat tannhelsetjeneste er en helprivat tjeneste 

med mange små og mellomstore virksomheter. Mange tannleger er selvstendig næringsdrivende og 

driver enten enkeltpersonforetak eller små aksjeselskap. 

 

NTF har nettopp gjort en medlemsundersøkelse hvor 75 % av våre medlemmer i privat sektor sier de 

har mistet opptil 100 % av sitt inntektsgrunnlag den siste uken. 45 % sier at de må stenge dørene i 

løpet av en måned, 74 % melder at de har permittert noen av sine ansatte og 45 % har allerede 

permittert seg selv.  

 

Dette er tannleger som driver uten noen form for offentlig driftsstøtte, og som har mistet hele sitt 

pasientgrunnlag i den nåværende situasjonen. Disse tannlegene utfører nå kun nødvendig 

akuttbehandling slik helsemyndighetene har bedt dem om. 

 

Dersom Stortinget og regjeringen ønsker å bevare den norske tannhelsemodellen slik den er i dag, 

hvor privat sektor dekker etterspørselen fra voksne, betalende pasienter, må det særlige tiltak i form 

av statlig bidrag til for at disse tannklinikkene skal unngå konkurs hvis denne situasjonen fortsetter. 

Dagens pasientgrunnlag vil ikke gi inntekter som dekker de løpende kostnadene. 

 

For at tannlegene skal kunne opprettholde driften og på den måten fortsatt avlaste helsevesenet i 

denne kritiske situasjonen har NTF følgende forslag til tiltakspakken i forbindelse med Covid-

19/Korona:  

 



Tilskudd til drift: 

• Driftstilskudd i perioden, siden inntekter fra akuttbehandling ikke vil dekke de løpende 

kostnadene 

• Det bør opprettes en telefonkonsultasjonstakst i folketrygdens regelverk som kan utløses ved 

alle pasienthenvendelser i denne perioden, ref. det som er gjort for legene ved utvidet bruk av 

takster for telefonkonsultasjon.  

 

Sykelønn: 

• Dagpengesatsen må økes  

• 14 dagers karens før man får sykepenger bør reduseres (spesielt for de som gjennom arbeid 

eksponeres for smitte og blir syke)  

 

Reduksjon av utgifter: 

• Gunstige lån for å komme gjennom krisen 

• Avdragsfrihet på lån (både privat og bedrift) til driften er normalisert 

• Norsk helsenett bør stoppe innkreving av avgift i perioden 

• Alle offentlige avgifter bør stoppes i perioden (arbeidsgiveravgift mm.) 

 

 

Tannlegene kan bidra 

 

NTF vil påpeke at tannleger er høyt utdannet helsepersonell. Det betyr at vi kan bidra på ulike 

områder også andre steder i helsevesenet om det skulle være behov for det. Våre medlemmer står 

klare til å bidra i denne situasjonen.  

 

 

Den offentlige tannhelsetjenesten 

 

Den offentlige tannhelsetjenesten er en fylkeskommunal tjeneste som følger de samme råd og 

anbefalinger som den private delen av tjenesten. I tillegg har de fått en anmodning fra 

Helsedirektoratet om å organisere et akutt-tilbud til befolkningen, både friske pasienter, og pasienter 

med smitte/antatt smitte, i samarbeid med privat sektor.  

 

Den offentlige tannhelsetjenesten står også overfor store økonomiske utfordringer. Spesielt 

organiseringen av et tilbud til pasienter med smitte/mistenkt smitte vil kreve mye ressurser og mange 

fylkeskommuner har også et betydelig inntektstap fordi mange behandler en del voksne betalende 

pasienter.   

 

Den offentlige tannhelsetjenesten er helt avhengig av tilstrekkelig finansiering for å kunne utføre sine 

lovpålagte oppgaver og det er svært viktig at de sikres midler til dette i etterkant av pandemien.  

 

 

 

 

Ved eventuelle spørsmål kan følgende kontaktes: 

President Camilla Hansen Steinum 99 69 71 20/chs@tannlegeforeningen.no 

Politisk rådgiver, Øyvind Berdal 45 85 04 97/ob@tannlegeforeningen.no 
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