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Høringssvar fra Den norske tannlegeforening om forslag til nasjonalt 

statistikkprogram 

Den norske tannlegeforening (NTF) takker for anledningen til å besvare høringen om forslag til 

nasjonalt statistikkprogram. 

Som det heter i høringsbrevet: «Offisiell statistikk er et kollektivt gode som bidrar til allmenn 

folkeopplysning og understøtter analyser, forskning, beslutningstaking og generell samfunnsdebatt.» 

For helse- og omsorgstjenestene heter det i høringsbrevet at «statistikken skal vise utvikling og 

status for leveranse og bruk av helse- og omsorgstjenester i Norge. I dette inngår det å beskrive 

tjenestemottakere (brukere/pasienter), regnskap (inntekter og kostnader), personell (ansatte og 

årsverk) og kapasitet (plasser og senger), og også presentere disse i en helhet. Statistikken dekker 

helse- og omsorgstjenesten i kommunene, spesialisthelsetjenesten og tannhelsetjenesten». 

Det står videre at «statistikken over befolkningens bruk av helse- og omsorgstjenester er et viktig 

grunnlag for beregninger av framtidige behov for blant annet helsepersonell. Statistikken 

presenterer informasjon om brukerne av tjenester og hvordan for eksempel den demografiske 

utviklingen påvirker omfang og type tjenester. Statistikken gir dessuten oversikt over hvem som yter 

helsetjenester på forskjellige nivåer. Når det gjelder kostnadene og finansieringen knyttet til tilbudet 

av helsetjenester, dekkes dette i det såkalte helseregnskapet som omtales under hovedområdet 

Nasjonalregnskap». 

NTF ønsker å gjøre oppmerksom på at det i dag er store mangler når det gjelder statistikk og 

datagrunnlag om hele tannhelsetjenesten. Det er svært stor usikkerhet om fremtidig behov for 

tannleger, og datamaterialet for å kunne dimensjonere tilbud og etterspørsel i tannhelsetjenesten er 

ikke tilstrekkelig. Mangelen på helt essensielle tall vil kunne få negative konsekvenser for både 

tannlegene og befolkningen. 
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NTF har gjennom flere år vært kritiske til de prognosene som gis for etterspørsel etter 

tannhelsepersonell, sist i rapporten "Arbeidsmarkedet for helsepersonell fram mot 2035". 

https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/artikler-og-publikasjoner/_attachment/385822?_ts=16a9632c1f0 

I denne rapporten er som tidligere behovet for helse- og tannhelsesekretærer slått sammen. Dette gir 

liten mening, da dette er to helt ulike utdanninger. Det finnes derfor i dag ikke gode tall på behovet 

for tannhelsesekretærer.  

I rapporten beskrives også behovet for tannpleiere og tannleger. NTF mener at prognosene er svært 

usikre og at rapporten ikke tar inn over seg svært viktige utviklingstrekk i stor nok grad, selv om flere 

av usikkerhetsmomentene beskrives; bedret tannhelse, stor utdanning av tannleger i utlandet (norske 

studenter) og arbeidsinnvandring, økonomi og vilje til å betale for tannhelsetjenester i befolkningen. 

NTF har også over lengre tid gitt tilbakemelding om at vår bekymring over at myndighetene ikke har 

oversikt over hvor mange tannleger som faktisk arbeider i Norge.  

Mangelen på data gjelder særlig arbeidsmarkedet i privat sektor. Privat tannhelsetjeneste er en 

helprivat sektor hvor det i dag ikke rapporteres inn tall overhodet. NTF har over lengre tid påpekt at 

det må legges til rette for en innsamling av data fra privat tannhelsetjeneste slik at man kan få 

kunnskap om tjenesten. Det må selvsagt gjøres på en forsvarlig og god måte som ivaretar både 

pasientene og behandlers personvern mm.  Det er også lite data som samles inn fra den offentlige 

tannhelsetjenesten, selv om noe data rapporteres gjennom KOSTRA.  

NTF vil selvsagt bidra ved å anmode våre medlemmer om å bistå med sine data hvis det blir aktuelt. 

NTF vil med dette anbefale at man i det videre arbeidet søker å fremskaffe mer informasjon og 

statistikk for tannhelsetjenesten, både om sykdomsforekomst og om behovet for 

tannhelsepersonell. Det vil være svært viktig for den fremtidige planleggingen i tjenesten, slik at den 

kan utvikle seg i tråd med samfunnets og befolkningens behov. For å sikre at statistikken benyttes og 

bidrar til et bedre beslutningsgrunnlag må statistikken være enkelt tilgjengelig, og formidlet på en 

pedagogisk måte. 
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