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Innspill fra NTF til Helsepersonellkommisjonen. 

NTF takker for muligheten for å gi innspill. Kommisjonen skal arbeide med å gi en helhetlig og 
kunnskapsbasert vurdering av behovene for personell og kompetanse frem mot 2040 sett i lys av 
sentrale utviklingstrekk og behovet for å ivareta en bærekraftig og sammenhengende helse- og 
omsorgstjeneste i hele landet. Kommisjonen skal blant annet også se på samhandlingen innenfor og 
mellom de ulike delene av helse- og omsorgssektoren, vurdere mulighetene med innovasjon og 
påvirkningen på personellbehovet, og identifisere rekrutteringsutfordringer, frafall i tjenesten og 
kompetansebehov og innhold i utdanningene. NTF anser dette som en krevende og meget viktig 
utredning, med stort mulighetsrom. 

NTF vil påpeke at det er nødvendig at kommisjonen ivaretar munn- og tannhelse inn i det som 
omfatter helse- og omsorgstjenestene i Norge. God munnhelse er likeverdig med god helse i øvrige 
kroppsdeler. Denne helsetjenesten forvaltes av tannleger og tannpleiere i den fylkeskommunalt 
forankrede offentlige tannhelsetjenesten og i privat sektor. Tannleger innehar breddekompetansen 
innenfor forebyggende munnhelsearbeid og behandling av munnhulesykdommer og helseplager i 
nærliggende regioner. I dette støtter tannlegene også kommunal helsetjeneste og 
spesialisthelsetjenesten. Det er viktig at tannlegene blir inkludert i arbeidet med den helhetlige og 
kunnskapsbaserte vurderingen av personell og kompetansebehov frem mot 2040, og at tannlegene 
også inkluderes i samhandlingsvurderingene. 

NTF er opptatt av innovasjon i helse- og omsorgstjenesten. Det har i mange år vært et uttalt ønske 
fra NTF at tannlegene inkluderes i større grad i arbeidet med ferdigstillelsen av e-helseressursene, 
herunder e-resept og kjernejournal. Slik det er i dag er tannhelsetjenesten i all hovedsak fra dette, til 
tross for at man siden 2015 har vært oppkoblet til Norsk Helsenett. NTF mener at dette har 
innvirkning på pasientsikkerheten. Tannleger får ikke tilgang til viktige helseopplysninger som har 
innvirkning på/påvirkes av vurderinger og behandling av munnhulesykdom. Dette er et av flere 
innovasjonsrelaterte aspekter som bør vurderes av helsepersonellkommisjonen. 

NTF støtter Grimstadutvalgets vurderinger om et behov for samsvar mellom forventet behov for 
helsepersonell og utdanningskapasiteten. I dag er det flere tannleger med utdanning fra utenlandske 
læresteder som får norsk autorisasjon enn det vi utdanner ved de norske lærestedene på 
Universitetene i Oslo, Bergen og Tromsø. NTF mener at manglende kjennskap til norske lover og 
forskrifter, blant annet om Folketrygdens stønadsordning og generell forståelse av den norske helse- 
og omsorgstjenesten utgjør et problem for ivaretakelse av pasientene og deres rettigheter. I tillegg 
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til dette bærer utdanninger utenfor Norge naturlig nok preg av at de skal støtte opp under de 
respektive landenes munnhelsetjeneste, som i varierende grad avviker fra behovet i Norge. Dette 
har også mulige beredskapsmessige konsekvenser som NTF mener det er viktig å belyse. 

NTF ser positivt på mandatet og arbeidet i Helsepersonellkommisjonen. Vi anser det som naturlig og 
nødvendig at også tannhelsetjenesten og tannleger er med i dette arbeidet videre. NTF ser frem til å 
bidra i arbeidet med innspill i en helhetlig og kunnskapsbasert gjennomgang.  
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