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Forord  
På oppdrag for Den Norske tannlegeforeningen (NTF) har Oslo Economics utarbeidet en 

rapport som belyser i hvilken grad samfunnsbehovet innen oral helse er ivaretatt og som 

synliggjør utfordringer ved dagens finansieringsordning. I rapporten drøftes faktorer som er 

viktige for å ivareta befolkningens behov og sikre en samfunnsøkonomisk optimal bruk av 

ressursene. Videre drøfter vi alternative modeller for organisering og finansiering av 

tannhelsetjenester på et prinsipielt nivå. Det er ikke en del av mandatet å detaljutrede 

spesifikke tiltak og modeller for finansiering og organisering av tannhelsetjenesten i Norge. 

Dette vil være del av en eventuell senere fase.  

Takk til NTF for et spennende oppdrag og gode innspill underveis i prosessen. Oslo 

Economics står alene ansvarlige for alt innhold i rapporten. 
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Sammendrag 

Prinsipper for prioritering og riktig bruk av offentlige midler er på agendaen også innen oral helse. 

Formålet med denne utredningen er å belyse i hvilken grad samfunnsbehovet innen oral helse er 

ivaretatt, synliggjøre utfordringer med dagens finansieringsordning og drøfte mulige tiltak for å 

inkludere grupper med særlige behov. Dette er et ledd i å utjevne sosial ulikhet i tannhelse, sikre 

effektiv bruk av samfunnets ressurser og møte nye tjenestemodeller.  

Rapportinnhold og oppsummering av hovedfunn 

 

Positiv utvikling i 

befolkningens orale helse 

• Det har vært en markant bedring i barn og unges orale helse de siste 

tiårene  

• Mye tyder på at den orale helsen også er blitt bedre blant voksne  

• Utviklingen av den offentlige tannhelsetjenesten og introduksjonen av 

fluor er viktige årsaker til den positive utviklingen i befolkningens orale 

helse  

 

Betydelig helsetap forbundet 

med dårlig oral helse 

• Oral helse har stor betydning for befolkningens livskvalitet 

• Helsetapet forbundet med tann- og munnsykdommer i Norge utgjorde 

om lag 24 000 tapte «gode leveår» i 2016   

 

Lav andel offentlig 

finansiering sammenlignet 

med øvrige helsetjenester 

• Den offentlige tannhelsetjenesten har behandlingsansvar for prioriterte 

grupper i samfunnet, mens den private tannhelsetjenesten dekker 

tilbudet til store deler av voksenbefolkningen  

• De totale utgiftene i den offentlige tannhelsetjenesten utgjorde 3,8 

milliarder kroner i 2019, hvorav 2,9 milliarder ble finansiert av 

fylkeskommunene og om lag 900 millioner av betalende pasienter  

• De totale utgiftene til pasientene er anslått til 13,5 milliarder kroner  

• Pasienter med utvalgte sykdommer, tilstander eller skader har rett på å 

få refundert deler av behandlingsutgiftene fra folketrygden 

(Folketrygdens utgifter utgjorde 2,2 mrd. kroner i 2019)  

• Tannhelsetjenester i Norge finansieres i hovedsak av pasientene selv, og 

andelen offentlig finansiering (ca. 28%) er lav sammenlignet med øvrige 

helsetjenester (ca. 88%) 

 

 

Flere utfordringer med 

dagens tannhelsemodell 

• Den norske tannhelsemodellen er i hovedsak vellykket  

• Økonomi er fortsatt den viktigste årsaken til at enkelte ikke går til 

tannlegen  

• Til tross for bedring i den orale helsen er det fortsatt sosial ulikhet   

• Tannhelsetjenesten er i stadig endring og behovet for tannhelsetjenester 

vil trolig endre seg fremover 
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Andre nordiske land har 

ulike systemer, men samme 

utfordringer 

• Graden av offentlig finansiering av tannhelsetjenester i Norge er lav 

sammenlignet med de andre nordiske landene 

• Til tross for ulik organisering og finansiering av tannhelsetjenesten i 

Norden er den orale helsen forholdsvis lik i de nordiske landene 

• Alle landene i Norden har også de samme utfordringene knyttet til at 

enkelte grupper ikke får dekket sine behov 

 

Spesielle egenskaper ved 

markedet gir behov for 

offentlig finansiering og 

kontroll 

• Innen tannhelsetjenesten er tiltak som bidrar til å utjevne forskjeller trolig 

også samfunnsøkonomisk effektive, dvs. at de i tillegg bidrar til effektiv 

ressursutnyttelse 

• Asymmetrisk informasjon, økonomisk ulikhet og prinsipal-agent-

problemer gjør at det kan forekomme underbehandling i noen grupper 

og overbehandling i andre grupper 

• Spesielle egenskaper ved tannhelsemarkedet (asymmetrisk informasjon, 

imperfekt konkurranse og tredjepartsbetaling) gjør at 

markedsprinsipper ikke alltid er gjeldende, og økonomiske mekanismer i 

markedet gjør at det kan oppstå uheldige samfunnsvirkninger knyttet til 

over- og underbehandling også under sterk konkurranse mellom 

tannleger  

 

Ulike forhold må balanseres 

ved vurdering av tiltak 

En god innretning av tannhelsetjenesten bør  

• Bidra til bedre folkehelse (økt livskvalitet og gode leveår) 

• Sikre effektiv bruk av knappe ressurser  

• Sikre riktig fordeling av ressursene i samfunnet  

• Stimulere til riktig kvalitet og samhandling  

• Sikre stabile økonomiske rammevilkår for virksomhetene og gi insentiver 

til innovasjon 

• Bidra til attraktive arbeidsplasser og kontinuitet i tilbudet  

 

Tiltak med økt offentlig 

finansering bør vurderes 

• Tiltak med økt offentlig finansiering vil kunne være samfunnsøkonomisk 

effektivt og bidra til å utjevne sosiale forskjeller  

• Målrettede tiltak er viktig for å sikre effektiv bruk av ressurser og riktig 

fordeling, samtidig som vi i Norge har en tradisjon for universelle 

velferdsmodeller  

• Med økt offentlig finansiering følger også økt regulering og offentlig 

kontroll  

• Det er behov for en gjennomgang av hvilke pasienter som får refusjon 

av folketrygden. Nivået på takstene bør vurderes, og gruppene som har 

prioritet etter tannhelsetjenesteloven bør gjennomgås.    

• Økt samarbeid mellom offentlig og privat tjeneste kan være gunstig, 

men konsekvenser av alternative modeller for samarbeid bør utredes 

nærmere før eventuelle endringer settes i verk. 

 

Behov for en helhetlig 

gjennomgang av 

tannhelsetjenesten 

• For at det skal fattes gode beslutninger om prioriteringer er det behov 

for kunnskap om hvordan tjenesten fungerer i praksis. Det er behov for 

en helhetlig gjennomgang av hele tannhelsetjenesten. Gjennomgangen 

bør inkludere tannhelsetjenesteloven, folketrygdens stønadsordning, samt 

ulike prosjekter i tannhelsetjenesten som per i dag er igangsatt. 
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Tilgangen til tannhelsetjenester i Norge skiller 

seg fra tilgangen til andre helsetjenester ved at 

de voksne pasientene finansierer en betydelig 

høyere andel av behandlingen. I et 

internasjonalt perspektiv har Norge et godt 

helsetilbud, men det er fortsatt pasientgrupper 

og sykdomsområder der befolkningens behov 

ikke er ivaretatt. Det er grunn til å vurdere om 

dagens offentlige finansiering benyttes på de 

områdene der det er størst behov og om det om 

det er tiltak eller modeller som potensielt kan 

være mer effektive og sikre en riktigere 

fordeling av tjenester.  

1.1 Prioritering og økonomiske 

virkninger 

I hovedsak må voksne pasienter selv betale for sin 

tannbehandling i Norge. Utvalgte sykdommer, 

tilstander og skader gir rett til å få refundert deler av 

behandlingsutgiftene fra folketrygden når pasienten 

behandles privat. Det offentlige organiserer og 

finansierer tannbehandling for barn i tillegg til 

grupper med særlige behov, eksempelvis beboere 

institusjon.  

Når man skal vurdere bruk av offentlige midler må 

man avklare om midlene benyttes på en måte som gir 

mest mulig helse for pengene (effektivitet), samt om 

bruken bidrar til å utjevne sosial ulikhet (fordelings-

virkninger). I desember 2018 presenterte 

Blankholmutvalget sin utredning om prinsipper for 

prioritering i den kommunale helse- og 

omsorgstjenesten og for offentlig finansierte 

tannhelsetjenester (1). Utvalget konkluderte med at 

kriteriene for prioritering i spesialisthelsetjenesten 

(nytte, ressurs og alvorlighet) (2) også bør gjelde for 

den offentlig finansierte tannhelsetjenesten, men at 

kriteriene skulle oppdateres slik at de fanger opp 

konsekvensene manglende tiltak vil ha for fysisk, 

psykisk og sosial mestring.  

Videre foreslo utvalget en gjennomgang av gruppene 

som har rettigheter i tannhelsetjenesteloven, og en 

gjennomgang av finansiering og regelverk for stønad 

til tannhelsetjenester.  

1.2 Analyse av utfordringer og 

alternative løsninger  

Den norske tannlegeforening (NTF) ønsker å belyse i 

hvilken grad samfunnsbehovet innen oral helse er 

ivaretatt og å synliggjøre utfordringer ved dagens 

finansieringsordning. Videre har de identifisert et 

behov for en overordnet kartlegging av alternative 

modeller og hvilke faktorer som er viktige for å 

ivareta befolkningens behov og sikre 

samfunnsøkonomisk optimal bruk av ressursene, samt 

kontinuitet og kvalitet i tjenesten. Rapportens struktur 

er oppsummert i Figur 1-1.  

Analysen er basert på dokumentstudier og 

gjennomgang av forskningslitteratur, offentlig 

tilgjengelig statistikk, samt egne analyser og 

vurderinger basert på rammeverket for samfunns-

økonomiske analyser og samfunnsøkonomisk teori. I 

tillegg er det gjennomført dybdeintervjuer med 

ressurspersoner innen tannhelsetjenesten i Norge og 

Norden, herunder representanter fra akademia, 

private aktører innen tannhelsetjenesten, den 

offentlige tannhelsetjenesten, kompetansesentre og 

nordiske tannhelseforeninger.     

Figur 1-1: Rapportstruktur og videre utredningsbehov  

 

Illustrasjon: Oslo Economics   

1. Kan tannhelsetjenesten innrettes enda bedre?  
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Det har vært en markant bedring i 

befolkningens orale helse over flere år, og særlig 

den orale helsen blant yngre er bedre enn 

tidligere. Mye tyder på at utviklingen i den orale 

helsen til den voksne delen av befolkningen også 

har vært positiv. I tillegg til en velstandsøkning i 

befolkningen har utviklingen av den offentlige 

tannhelsetjenesten og introduksjonen av fluor 

vært viktige årsaker til bedringen i 

befolkningens orale helse. Helsetapet forbundet 

med dårlig munn- og tannhelse i Norge er 

betydelig, og utgjør om lag 24 000 gode leveår 

årlig. Dette tilsvarer en samfunnskostnad i 

størrelsesordenen 35 milliarder kroner per år.    

2.1 Positiv utvikling i befolkningens 

orale helse  

Sammenlignet med helsetilstanden generelt, vet vi 

relativt lite om befolkningens orale helse i Norge. For 

øvrige deler av helsetjenesten samles det rutinemessig 

data om helsetilstand og tjenestebruk, mens for 

tannhelsetjenesten er datagrunnlaget mangelfullt. For 

den yngste delen av befolkningen er datagrunnlaget 

bedre da tilbudet favner hele målgruppen og 

rapporteringen er mer ensartet. Kunnskap om voksnes 

orale helse innhentes gjennom spørreundersøkelser 

rettet mot befolkningen og er basert på egenrapport 

helse.  

Karieserfaring benyttes ofte som et mål på oral helse, 

og utrykker et individs akkumulerte kariesskader 

(kariøse, mistede eller fylte tenner eller tannflater) (3). 

DMF-indeksen benyttes for å måle karieserfaring, og 

måler antall tenner (DMFT) eller flater (DMFS) med 

karieserfaring hos et individ (3).  

2.1.1 Utvikling i den orale helsen blant barn og 

unge  

Det har vært en markant forbedring i den orale helsen 

blant barn og unge i Norge de siste 30 årene. Tall fra 

Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at 18-åringer i 

gjennomsnitt hadde 10,3 tenner med karieserfaring i 

1985, mens tallet var tallet 3,1 i 2019 (Figur 2-1). 

Også for 12-åringer har gjennomsnittlig antall tenner 

med karieserfaring falt i perioden 1985 til 2019 (fra 

3,4 til 0,8).   

Figur 2-1 Gjennomsnittlig antall tenner med 

karieserfaring hos norske 12- og 18-åringer 

 

Illustrasjon: Oslo Economics. Datakilde: SSB tabell 04163 og 

13033  

Det er tilsvarende grunn til å tro at den orale helsen til 

personer mellom 20 og 30 år har bedret seg, selv om 

statistikken her er mindre dekkende. I en studie av 

studenter som var pasienter hos SiO Helse Tannlege i 

perioden 2007–2018 fant forskerne at andelen 

studenter med ny behandlingskrevende karies falt fra 

44% i 2007 til 33% i 2018 (4). Samme studie peker 

på at behandlingsomfanget for denne gruppen er 

relativt moderat. Studien viser at 

behandlingskrevende karies rammer få tenner for 

personer mellom 20 og 30 år (Figur 2-2). For 45% av 

pasientene som hadde ny behandlingskrevende karies 

var bare én tann involvert, mens for 23% var to 

tenner involvert. For kun fem prosent av pasientene 

var syv eller flere tenner involvert.  

Figur 2-2: Andel pasienter med ny 

behandlingskrevende karies fordelt på antall tenner 

involvert. Pasienter 20-30 år i 2018 (N = 1 512) 

 

Illustrasjon: Oslo Economics. Datakilde: Grytten mfl. (2020) (4)  

2.1.2 Utviklingen i den orale helsen blant voksne 

Befolkningsundersøkelser tyder også på at det er en 

positiv utvikling i den orale helsen til den voksne delen 

av befolkningen. Data fra Trøndelagsundersøkelsene 

viser at det har vært en markant forbedring i den 
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orale helsen til den voksne befolkningen i Nord-

Trøndelag siden 1973, og at utviklingen er positiv for 

alle aldersgrupper (5). Undersøkelsene viser at det 

har vært en betydelig økning i antall friske tenner for 

den voksne delen av befolkningen, noe som indikerer 

en forbedring i den orale helsen for denne gruppen 

(5). De fleste voksne beholder tennene sine lengre enn 

tidligere (5).   

Data fra den offentlige tannhelsetjenesten i Hedmark 

tyder også på at det har vært en positiv utvikling i 

den orale helsen til den voksne befolkningen (6). 

Eksempelvis var det i 2003 i gjennomsnitt litt over 15 

tenner med karieserfaring (DMFT) per person i 

aldersgruppen 40-45 år, mens tallet var redusert med 

en tredjedel, til om lag 10 tenner i 2012 (Figur 2-3).  

Figur 2-3: Gjennomsnittlig tenner med karieserfaring 

(DMFT) per person i 2003 og 2012, per alder 

 

Illustrasjon: Oslo Economics. Datakilde: Grytten mfl. (2015) (6) 

2.1.3 Viktige årsaker til bedringen i befolkningens 

orale helse 

Det er flere mulige årsaker til den positive utviklingen 

i den orale helsen i Norge. Utviklingen av den 

offentlige tannhelsetjenesten, hvor alle under 18 år 

får regelmessig behandling og kontroll finansiert av 

det offentlige, er trolig en viktig årsak til at flere i 

dag har bedre oral helse. Grytten mfl. (2020) peker 

på at de tannhelsefremmende holdningene og den 

gode tannhelseadferden som er opparbeidet gjennom 

den offentlige tannhelsetjenesten for personer under 

18 år ser ut til å ha blitt videreført inn i voksen alder 

(4). En annen viktig faktor som har bidratt til bedring i 

den orale helsen er introduksjonen av fluor. Fluorbruk 

har hatt en sterk forebyggende effekt og har bidratt 

til betydelig reduksjon i kariesforekomsten (7). I tillegg 

kan livsstilsendringer over tid ha hatt positiv effekt på 

den orale helsen, samtidig som bedre økonomi og 

levestandard har bidratt til at flere prioriterer å ta 

vare på egne tenner i større grad enn før.   

2.2 Betydelig helsetap forbundet 

med dårlig oral helse 

Selv om det har vært en positiv utvikling i 

befolkningens orale helse i Norge er tann- og 

munnsykdommer fortsatt en viktig helseutfordring. 

Tann- og munnsykdommer medfører plager som 

reduserer livskvaliteten og levealder. Sykdomsbyrde 

beskrives ofte gjennom dødsfall, tapte leveår og 

helsetap. For tann- og munnsykdommer er 

sykdomsbyrden i hovedsak forbundet med redusert 

livskvalitet, en størrelse som omtales som helsetap og 

måles ved YDL (Years Lived with Disability) (8). 

Folkehelseinstituttets sykdomsbyrdestudie (8) 

presenterer data for de viktigste årsakene til helsetap 

i Norge. I 2016 var tann- og munnsykdommer den 

åttende viktigste årsaken til helsetap i Norge (Figur 

2-4).   
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Figur 2-4: De viktigste årsakene til helsetap i Norge i 2016, målt ved YLD 

 

Illustrasjon: Oslo Economics. Datakilde: Folkehelseinstituttet (2018) (8). YDL: Years Lived with Disability. *Periodeprevalens 2016 

Tann- og munnsykdommer rammer mange mennesker. I 

2016 hadde ca. 2,7 millioner en tann- eller 

munnsykdom (Figur 2-5). Dette innebærer at om lag 

halve Norges befolkning opplevde redusert helse som 

følge av tann- og munnsykdommer. Av de ti viktigste 

årsakene til helsetap i Norge i 2016 var det ingen 

andre årsaker som førte til tapt helse i en like stor 

andel av befolkningen som tann- og munnsykdommer.  

Totalt medførte tann- og munnsykdommer et ikke-

dødelig helsetap (YLD) på 24 000 år i 2016 (8). 

Dette tilsvarer et helsetap på om lag 460 år pr. 

100 000 innbyggere. I studier av sykdomsbyrde og 

samfunnskostnader utrykkes ofte helsetapet ved hjelp 

av kroneverdier (se for eksempel Helsedirektoratet 

(2016) (9) og Helsedirektoratet (2020) (10)). Dersom 

man legger til grunn en verdi per kvalitetsjusterte 

leveår i henhold til Finansdepartementets veileder 

(11), utgjør helsetapet knyttet til tann- og 

munnsykdommer i størrelsesorden 35 milliarder kroner 

per år. 

Oral sykdom er definert som en ikke-smittsom sykdom. 

De fire hovedfaktorene som utgjør en risiko for orale 

sykdommer er sukkerholdig kosthold, tobakksbruk, 

skadelig bruk av alkohol og dårlig munnhygiene. Ved 

å redusere risikofaktorene for orale sykdommer kan 

man også forebygge andre sykdommer, slik som 

hjerte- og karsykdommer, luftveisinfeksjoner, kreft og 

diabetes. 

Figur 2-5: Prevalens* (antall som rammes) av de ti 

mest utbredte årsakene til helsetap i Norge i 2016 

 

Illustrasjon: Oslo Economics. Datakilde: Folkehelseinstituttet 

(2018) (8). *Periodeprevalens 2016 

Dårlig munnhelse øker risikoen for andre alvorlige 

sykdommer. Bakterier fra munnhulen som kan spres via 

luftveiene eller blodbanen kan blant annet føre til 

lungebetennelse, ukontrollert diabetes, kardiovaskulær 

sykdom, kronisk lungesykdom og i verste fall tidlig 

død.   

En internasjonal oversikt viser at ett av ti dødsfall 

blant eldre som skyldes lungebetennelse kunne vært 

unngått ved bedre tannhygiene (12). Dårlig oral helse 

kan også føre til andre sykdommer. Det har lenge 
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eksistert en hypotese om at infeksjoner og 

hjertesykdom er knyttet sammen. En finsk studie har 

sett på sammenhengen mellom betennelse i tannens 

rotspiss (apikal periodontitt) og hjertesykdom. Studien 

fant at blant pasienter med ubehandlede 

tannsykdommer som krever rotfylling er det 2,7 

ganger så vanlig med akutte brystsmerter som gir 

mistanke om forestående hjerteinfarkt (13).  

Dårlig munnhelse kan skape alvorlige komplikasjoner i 

behandling av en rekke ulike sykdommer. Hos 

kreftsyke kan infeksjoner i munnen, som andre 

infeksjoner, utsette og forsinke kreftbehandlingen. 

Sammenhengen mellom diabetes og periodontitt 

(betennelse i vevet rundt tennene) er godt dokumentert 

(14). Hos personer med diabetes vil ubehandlet 

periodontitt kunne føre til ustabilt blodsukker og økt 

behov for insulin. Multimedisinerte pasienter, som har 

vært rammet av for eksempel slag eller hjerte- og 

karsykdom, opplever ofte munntørrhet på grunn av 

medikamentbruk. Munntørrhet kan være svært 

ubehagelig, gir økt risiko for karies og kan gi 

problemer med å spise og svelge.  

En ny studie publisert i Journal of Clinical 

Periodontology viser dessuten at covid-19-pasienter 

har minst tre ganger større sannsynlighet for å 

oppleve komplikasjoner hvis de også har 

tannkjøttsykdom (15).  

Munnhulen er første del av fordøyelsessystemet vårt, 

og tygge-, svelg- og fordøyelsesprosessen starter i 

munnhulen. Dårlig munnhelse og manglende 

oppfølging av munnhelsen ved sykdom eller 

funksjonsnedsettelse kan føre til smerter, ubehag og 

infeksjoner, som igjen kan gi problemer ved inntak av 

mat og drikke. Riktig og tilstrekkelig matinntak er 

essensielt for god livskvalitet, for å holde seg frisk og 

for å bli frisk etter sykdom. Dårlig munnhelse kan føre 

til dehydrering og feil- og underernæring. 

Konsekvensene av feil- og underernæring er alvorlige, 

ikke bare for den enkelte, men også for samfunnet. 

Det fører til økt sykelighet, større behov for pleie og 

økt dødelighet. 

Dårlig oral helse og psykisk helse påvirker hverandre 

gjensidig (16). Tanntap eller annen oral sykdom kan 

være en stor psykisk belastning og føre til sosialt 

utenforskap og gi sosial angst (16). Psykiske lidelser 

kan gi dårligere evne til å ta vare på egen munnhelse, 

og bruk av antidepressiva er knyttet til økt forekomst 

av karies grunnet munntørrhet (16). Mennesker som 

har vært utsatt for overgrep eller andre traumer kan 

utvikle odontofobi (sterk tannbehandlingsangst). Folk 

med dårlig munnhelse blir ofte møtt med fordommer 

og har problemer med å opprettholde et normalt 

sosialt liv. De kan dessuten ha vanskelig for å bidra i 

arbeidslivet. 

Oppsummert gir dårlig oral helse redusert livskvalitet, 

gjennom både dårligere fysisk og psykisk helse. Orale 

sykdommer rammer om lag halvparten av Norges 

befolkning hvert år og en bedre utforming av den 

fremtidige norske tannhelsemodellen innebærer derfor 

store muligheter til å styrke folkehelsen, det vil si en 

friskere befolkning som lever lenger. På den annen 

side kan en omlegging som reduserer kapasiteten eller 

kvaliteten fra dagens nivå gi motsatt virkning. Det er 

derfor viktig å grundig vurdere konsekvensene av 

eventuelle endringer i finansiering og organisering og 

hvilke atferdsendringer dette kan utløse hos pasienter 

og i tannhelsetjenesten.  
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Den norske tannhelsemodellen er todelt. Den 

offentlige tannhelsetjenesten har behandlings-

ansvar for utvalgte grupper, mens den private 

tannhelsetjenesten dekker behovene til 

mesteparten av voksenbefolkningen. I den 

private tjenesten er det fri etablering og 

prissetting. Tannhelsetjenester i Norge 

finansieres i hovedsak av pasientene selv, og 

andelen offentlig finansiering er langt lavere 

enn for helsetjenester generelt.  

3.1 En todelt tannhelsemodell  

Den norske tannhelsemodellen er todelt og består av 

en offentlig og en privat del. Den offentlige 

tannhelsetjenesten (DOT) har behandlingsansvar for 

utvalgte grupper, mens den private tannhelsetjenesten 

dekker behovene til mesteparten av voksen-

befolkningen.   

Den norske tannhelsemodellen er oppsummert i Figur 

3-1 og beskrives nærmere under.  

De samlede utgiftene til tannhelsetjenester i Norge var 

i 2019 om lag 18,5 milliarder kroner, hvorav 13,5 

milliarder (ca. 72%) ble finansiert gjennom 

egenbetalinger fra pasientene. De totale utgiftene til 

den offentlige tannhelsetjenesten utgjorde 3,8 

milliarder, hvorav 2,9 milliarder ble finansiert av 

fylkeskommunene og om lag 900 millioner ble 

finansiert av betalende pasienter. Folketrygdens 

samlede utgifter var 2,2 milliarder kroner. 

 

  

Figur 3-1: Den norske tannhelsemodellen  

  

Illustrasjon: Oslo Economics. Datakilde: SSB tabell 10811. Finansiering er oppgitt som nettoutgifter. De totale utgiftene i den offentlige 

tannhelsetjenesten var 3,8 milliarder kroner i 2019, hvorav om lag 900 millioner ble finansiert av betalende pasienter. Merk: 

pasientenes egenbetalinger er basert på selvrapportering.  

3.1.1 Den offentlige tannhelsetjenesten (DOT) 

Den offentlige delen av tannhelsetjenesten er 

fylkeskommunal, og har hovedansvar for et 

oppsøkende og vederlagsfritt tilbud til prioriterte 

grupper. Den offentlige tannhelsetjenesten skal sørge 

for nødvendig forebygging og behandling. Personer 

som ikke inngår i disse gruppene kan få behandling 

av den fylkeskommunale tannhelsetjenesten dersom 

det er ledig kapasitet, men de må selv betale for 

behandlingen. I 2020 var det om lag 305 000 fullt 

betalende voksne under tilsyn i den offentlige 

tannhelsetjenesten og 135 000 fullt betalende voksne 

som ble undersøkt/behandlet (SSB, tabell 11961). 

Følgende grupper har krav på gratis tannbehandling i 

den offentlige tannhelsetjenesten (17):   

(1) Barn (0-18 år)  

All behandling, bortsett fra kjeveortopedi, er gratis. 

Kjeveortopedisk behandling utføres i all hovedsak av 

spesialister i den private tannhelsetjenesten etter 

henvisning fra tannlege eller tannpleier i DOT. Deler 

3. Den norske tannhelsetjenesten 
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av behandlingen dekkes av folketrygdens 

stønadsordning.  

(2) Ungdom (19-20 år) 

Hvis du fyller 19 eller 20 år i behandlingsåret, har du 

rett til billigere tannbehandling. Dersom du går til den 

offentlige tannhelsetjenesten, betaler du 25 prosent 

av utgiftene selv, mens det offentlige betaler de 

resterende 75 prosentene. Denne rettigheten 

avhenger av at du går til den offentlige 

tannhelsetjenesten for behandling. 

(3) Utvalgte grupper på og utenfor institusjon 

• Eldre som bor på institusjon eller mottar 

hjemmesykepleie i mer enn tre måneder, har rett 

til gratis behandling i DOT 

• Psykisk utviklingshemmede i og utenfor institusjon 

har rett til gratis tannbehandling, med unntak av 

tannregulering, i DOT 

• Flyktninger og asylsøkere på statlige mottak kan 

ha rett til å få dekket hele eller deler av utgiftene 

til tannbehandling 

• Innsatte i fengsel har rett til nødvendig akutt 

tannbehandling i DOT. Ved opphold lenger enn 

tre måneder gis det også tilbud om 

tannhelseundersøkelse samt nødvendig 

forebyggelse og vanlig tannbehandling 

(4) Rusmiddelbrukere 

Rusmiddelbrukere som har mottatt tjenester etter 

sosialtjenesteloven i tre måneder eller mer, og 

rusmiddelbrukere under LAR-behandling 

(legemiddelassistert rehabilitering), har rett til gratis 

behandling i DOT. 

(5) Tortur- og overgrepsutsatte og personer med 

sterk angst for tannbehandling (odontofobi) 

Denne gruppen har et eget tilrettelagt tannhelsetilbud 

med tverrfaglige behandlerteam, også kalt "TOO-

team" (TOO = Tortur, Overgrepsutsatte, Odontofobi). 

Samtale med psykolog med påfølgende diagnostisk 

intervju/screening avgjør hvorvidt pasienten oppfyller 

kriteriene for å kunne omfattes av tilbudet. 

Regionale odontologiske kompetansesenter  

Den offentlige tannhelsetjenesten er eiere av de 

regionale odontologiske kompetansesentrene 

(ROK)/tannhelsetjenestens kompetansesentre. Disse 

kompetansesentrene skal bidra til å sikre befolkningen 

tilgang til odontologiske spesialisttjenester. Dette 

gjelder særskilt personer med rettigheter etter 

tannhelsetjenesteloven. Fylkeskommunene finansierer 

spesialisttannbehandlingen ved sentrene. Sentrene skal 

gi fagstøtte til tannklinikkene, og bidra i forskning og 

kunnskapsutvikling innen oral helse i samsvar med 

Helse- og omsorgsdepartementets forsknings- og 

innovasjonsstrategi på tannhelsefeltet (18). I tillegg 

skal kompetansesentrene delta i organiseringen av 

klinisk trening i spesialistutdanningen av tannleger. Det 

statlige tilskuddet til kompetansesentrene finansierer 

forskning og kunnskapsutvikling, fagstøtte til 

tannklinikkene og deltagelse i spesialistutdanning av 

tannleger.  

Siden Stortinget i 1998 vedtok å be regjeringen 

fremme forslag om at det skulle etableres regionale 

odontologiske kompetansesentre i alle helseregioner 

som skulle bidra til stabilitet og spredning av 

kompetanse til distriktene (19), er det brukt mye 

midler på oppbygning av seks kompetansesenter i 

Tromsø (TkNN), Trondheim (TkM-N), Bergen (TkV 

Hordaland), Stavanger (TkV Rogaland), Oslo (TkØ) og 

Arendal (TkS). Senteret i Arendal (TkS) ble lagt ned 1. 

januar 2020. 

Siden 2016 har det blitt bevilget rundt 100 millioner 

kroner i året til ROK over statsbudsjettet.  

Forsøksordning med tannhelsetjenester på sykehus 

Siden 2012 er det bevilget tilskudd til regionale 

helseforetak til forsøksordning med tannhelsetjenester 

på sykehus. Sykehusene St. Olav (Trondheim), 

Universitetssykehuset Nord-Norge (Tromsø), Oslo 

Universitetssykehus, Lovisenberg sykehus (Oslo) og 

Haukeland Universitetssykehus (Bergen) har deltatt i 

forsøksordningen. Forsøksordningen med 

tannhelsetjenester i sykehus ble evaluert i 2019 (20). 

Evalueringen viste at det var behov for å 

systematisere erfaringene fra forsøksordningen, å 

kartlegge hvilke pasienter som har størst behov og 

vurdere hvem det er mest hensiktsmessig å gi orale 

helsetjenester i sykehus. En slik kartlegging ble 

igangsatt i 2020 med kliniske undersøkelser av 

pasienter i sykehus. Forsøksordningen med 

tannhelsetjenester i sykehus ble videreført i 2021 med 

en bevilgning på 20 mill. kroner i statsbudsjettet. 

3.1.2 Den private tannhelsetjenesten  

Personer som ikke oppfyller kriteriene for tjenester i 

DOT skal i hovedsak oppsøke behandling i den 

private tannhelsetjenesten, og må som regel betale 

utgiftene til tannbehandling selv (17). Private 

tilbydere av tannhelsetjenester kan sette priser fritt, 

og det er fri etablering av virksomhet.  

I privat sektor er det mange små og mellomstore 

virksomheter, samt noen større kjeder. De store 

kjedene er i hovedsak etablert i byer som Oslo, 

Trondheim og Bergen. 

Tannleger som ønsker å starte egen virksomhet, eller 

overta virksomheten til en annen tannlege, kan velge 

ulike organisasjonsformer. Den norske 

tannlegeforening gjennomførte i 2019 en 

medlemsundersøkelse blant tannleger i privat sektor 
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(N = 1 530) (21). I undersøkelsen ble det blant annet 

spurt om selskapsform og eierskap. 45% av 

respondentene oppga at de jobbet i en virksomhet 

som var organisert som et aksjeselskap (AS), mens 

52% var organisert som et enkeltpersonforetak (ENK) 

(Figur 3-2). Kun 2,5% av de spurte jobbet i en 

virksomhet organisert som et ansvarlig selskap (ANS 

eller DA).  

Videre oppga 59% av respondentene at de eier 

tannlegevirksomheten alene, mens 22% svarte at de 

driver tannlegevirksomheten i samlokalisering med 

andre kollegaer. Fra undersøkelsen fremgår det også 

at majoriteten av eierne i tannklinikkene er tannleger 

(88%), og at tannlegene i de fleste tilfeller har 

aksjemajoritet/ bestemmende innflytelse (77%). 85% 

av respondentene oppgav at de ikke vurderte å selge 

egen klinikk til en kjede der tannleger ikke har 

bestemmende innflytelse (investoreid kjede).  

Figur 3-2: Selskapsform blant norske tannleger, 

2019  

 

Illustrasjon: Oslo Economics. Datakilde: Medlemsundersøkelse 

NTF (N = 1 530)  

3.1.3 Finansiering fra folketrygden 

Utvalgte sykdommer, tilstander og skader gir rett til å 

få refundert deler av behandlingsutgiftene fra 

folketrygden (21). Disse trygderefusjonene dekkes av 

15 innslagspunkt. Det er tannlegen eller tannpleieren 

som skal vurdere om pasienten faller innenfor noen av 

disse punktene, og derfor har krav på støtte fra Helfo 

(17). Helfo utbetaler stønad etter faste takster, mens 

tjenestetilbyder står fritt til å bestemme prisen ut til 

pasienten. Beløpet pasienten får dekket av Helfo 

dekker kun deler av pasientens utgifter til behandling.  

Totalt ble det utbetalt rett i overkant av 2 milliarder 

kroner til pasienter dekket av de 15 innslagspunktene 

i folketrygdens ordning i 2020 (Figur 3-3). 

Reduksjonen fra 2,2 milliarder kroner i 2019 kan ha 

sammenheng med Covid-19 pandemien. Pasienter 

med periodontitt (betennelse i tannkjøttet), bittanomali 

(tilstander der tennene i over- og underkjeven ikke 

passer til hverandre ved sambitt) eller sykdommer og 

anomalier i munn og kjeve mottok mest støtte, med 

henholdsvis 626, 471 og 243 millioner kroner (totalt 

66,5% av de samlede utbetalingene). Disse tre 

gruppene utgjorde også 85% av pasientene som fikk 

refusjon det året.  
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Figur 3-3: Utbetalt refusjon fra folketrygden for tilstander som gir rett til dekking av utgifter til undersøkelser 

og behandling, millioner kroner, 2020  

 

Illustrasjon: Oslo Economics. Datakilde: Helfo. *enkeltdiagnoser som forekommer i antall opp til 1:10 000 individer eller totalt ca. 500 

personer i Norge. Det er et krav at den sjeldne medisinske tilstanden er varig. 
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Tabell 3-1: Antall pasienter med refusjon fra 

folketrygden, 2020 

Innslagspunkt i folketrygden  
Antall 

pasienter 

Sjelden medisinsk tilstand* 10 287 

Leppe-kjeve-ganespalte 736 

Svulster i munnhulen, tilgrensende vev eller 
hoderegionen for øvrig 5 673 

Infeksjonsforebyggende tannbehandling 
ved særlige medisinske tilstander 16 365 

Sykdommer og anomalier i munn og kjeve 173 370 

Periodontitt 330 846 

Tannutviklingsforstyrrelser 7 995 

Bittanomalier 228 235 

Patologisk tap av tannsubstans ved 
attrisjon/erosjon 54 234 

Hyposalivasjon 30 957 

Allergiske reaksjoner mot 
tannrestaureringsmaterialer 154 

Tannskade ved godkjent yrkesskade 3 702 

Tannskade ved ulykke, som ikke er 
yrkesskade 8 004 

Sterkt nedsatt evne til egenomsorg hos 
personer som har varig sykdom eller varig 
nedsatt funksjonsevne 5 550 

Helt eller delvis tanntap, uten egne tenner 
i underkjeven 939 

Datakilde: Helfo *enkeltdiagnoser som forekommer i antall opp 

til 1:10 000 individer eller totalt ca. 500 personer i Norge. Det er 

et krav at den sjeldne medisinske tilstanden er varig. 

Sammenlignet med den generelle prisutviklingen i 

samfunnet har takstene som gir grunnlag for refusjon i 

folketrygdens stønadsordning hatt en beskjeden vekst 

de siste årene. Eksempelvis som vist for takster for 

kjeveortopedi i perioden 2008 til 2020 i Tabell 3-2.  

Tabell 3-2: Takstutvikling kjeveortopedi, 2008-2020 

Takst 2008 2020 
%-vis 

endring 

Prisutvikling 

(SSB) 

604a 225,- 260,- +15 +28 

604b 345,- 365,- +6 +28 

604c 515,- 475,- -7 +28 

604d 835,- 750,- -10 +28 

604f 220,- 0,-* -100 +28 

Datakilde: Helsedirektoratet og SSB tabell 03014 *Fjernet i 2008 

3.2 Finansiering av 

tannhelsetjenester i Norge  

De samlede nettoutgiftene til tannhelsetjenester i 

Norge utgjorde 18,5 milliarder kroner i 2019. Av 

disse var 5,1 milliarder kroner finansiert av det 

offentlige, mens 13,4 milliarder kroner var 

egenbetalinger fra pasientene (Figur 3-4). Totalt 

utgjorde utgiftene til behandling i den offentlige 

tannhelsetjenesten 3,8 milliarder kroner, hvorav 2,9 

milliarder ble finansiert av fylkeskommunene og 900 

millioner av betalende pasienter. Utgiftene til 

folketrygden utgjorde 2,2 milliarder kroner i 2019.   

Figur 3-4: Finansiering av utgifter til tannbehandling 

i Norge, 2019, milliarder kroner  

 

Illustrasjon: Oslo Economics. Datakilde: SSB tabell 10811. Merk: 

pasientenes egenbetalinger er basert på selvrapportering og er 

usikker. 

Andelen offentlig finansiering i tannhelsetjenesten (ca. 

28%) er lav sammenlignet med øvrige helsetjenester 

(ca. 88%) (Figur 3-5). Av de samlede utgiftene på 

18,5 milliarder kroner til tannhelsetjenester anslås om 

lag 72% å være egenbetalinger fra pasientene, 12% 

folketrygden og 15% øvrig offentlig finansiering. Til 

sammenligning er tilsvarende finansieringsandeler om 

lag 15%, 10% og 75% for alle helsetjenester samlet.   
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Figur 3-5: Finansering av helsetjenester i Norge etter finansieringskilde, 2019 

 

Illustrasjon: Oslo Economics. Datakilde: SSB tabell 10811. Merk: pasientenes egenbetalinger for tannhelsetjenester er basert på 

selvrapportering og er usikker. 

Andelen offentlig finansiering av helseutgifter totalt 

og tannhelseutgifter har vært relativt stabil i perioden 

2011 til 2019 (Figur 3-6). For tannhelsetjenester falt 

andelen offentlig finansiering fra 29% i 2011 til 28% 

i 2019. I samme periode har det offentliges 

finansieringsansvar økt fra 84 til 85% for 

helseutgiftene samlet.  

Figur 3-6: Andel offentlig finansiering av totale 

utgifter, 2011-2019 

 

Illustrasjon: Oslo Economics. Datakilde: SSB tabell 10811.  

Det er ingen rutinemessig innsamling av hvor mye 

befolkningen betaler i tannhelsetjenester da 

mesteparten av behandlingen skjer i den private 

tannhelsetjenesten hvor det ikke er krav til 

rapportering til et offentlig register. Kunnskapen om 

pasientenes egenbetalinger er derfor basert på 

selvrapporterte data innhentet gjennom 

befolkningsundersøkelser. Grytten og medforfattere 

publiserte i 2014 en studie av tannhelsetjeneste-

tilbudet blant voksenbefolkningen i Norge basert på 

data fra nasjonal representativ spørreundersøkelse 

med et utvalg på 5 422 pasienter (22). Studien viste 

at 77% av befolkningen over 20 år besøkte 

tannlegen i løpet av det siste året, og at de i 

gjennomsnitt hadde utgifter på 3 200 kroner. 

Utgiftene var lavest for aldersgruppen 20-39 år og 

høyest for de over 80 år (Figur 3-7).  

Figur 3-7: Gjennomsnittlige utgifter* til tannlege 

siste år etter alder, 2013-kroner 

 

Illustrasjon: Oslo Economics. Datakilde: Grytten mfl. (2014). *for 

pasienter som har vært hos tannlegen siste året (77% av 

utvalget). Usikkerhet for punktestimater er angitt i Grytten mfl. 

(2014).   
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3.3 Offentlig og privat tilbud som 

utfyller hverandre  

Vi har i dag forholdsvis mye kunnskap om den 

offentlige tannhelsetjenesten, mens for den private 

delen av tjenesten, hvilket utgjør den største delen, er 

kunnskapen begrenset. Det finnes ingen registre som 

gir oversikt over de private tannlegene og 

tannpleierne i Norge, eller hvilket behandlingstilbud 

som gis. På tross av manglende oversikt er det mulig å 

få tall på antall sysselsatte fra SSB. Figur 3-8 viser 

antall sysselsatte i tannhelsetjenesten, i henholdsvis 

offentlig og privat sektor.  

Figur 3-8: Antall sysselsatte i offentlig og privat 

tannhelsetjeneste 

 

Illustrasjon: Oslo Economics. Datakilde: SSB tabell 04778. 

Den offentlige tannhelsetjenesten spiller en viktigere 

rolle i distriktene enn i tettbygde strøk. En studie fra 

2002 undersøkte den geografiske fordelingen av 

offentlige og private tannlegeårsverk i Norge (23). 

Forfatterne finner at det, med unntak av Oslo, ikke er 

store geografiske forskjeller i det samlede 

tannhelsetilbudet.  

Data fra SSB tyder videre på at det er små 

geografiske forskjeller i antall sysselsatte i 

tannhelsetjenesten når det justeres for antall 

innbyggere. Det er tydelige forskjeller mellom fylkene 

i hvilken andel som jobber i henholdsvis offentlig og 

privat virksomhet (Figur 3-9). I områder der det 

private tannhelsetilbudet er begrenset spiller den 

offentlige tannhelsetjenesten en viktigere rolle. Det 

offentlige og private tilbudet utfyller hverandre 

dermed på en god og effektiv måte. 

Figur 3-9: Andelen sysselsatte i tannhelsetjenesten 

som jobber offentlig/privat, per fylke, 2019  

 

Illustrasjon: Oslo Economics. Datakilde: SSB tabell 07459
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Den norske tannhelsemodellen er i hovedsak 

vellykket og det offentlige og private tilbudet 

utfyller hverandre på en god og effektiv måte. 

Modellen bidrar til forebygging, og kvaliteten i 

tjenestene som leveres er høy. Samtidig er det 

utfordringer knyttet til sosial ulikhet i oral helse, 

og flere sårbare grupper får ikke dekket sine 

behov i tilstrekkelig grad. Befolkningens behov 

for tannhelsetjenester er i endring og tjenesten 

må tilpasses fremtidige behov.  

4.1 Behov for økt kunnskap   

Det har vært en svært positiv utvikling i den generelle 

orale helsen i Norge de siste 30 årene. De aller fleste 

går til tannlegen regelmessig, og tilgjengeligheten til 

tannhelsetjenesten generelt er god i hele landet (22). 

Et unntak er tilgangen til spesialister, der tilbudet er 

best i de større byene. Det at Norge generelt har små 

inntektsforskjeller i befolkningen er et godt 

utgangspunkt for god oral helse og bidrar til å 

redusere de sosiale forskjellene. I tillegg bidrar god 

tilgjengelighet og korte ventetider til at befolkningen 

har god tilgang til tjenester. Selv om det har vært en 

positiv utvikling i den generelle orale helsen er det, 

slik som tjenesten er innrettet i dag, fortsatt grupper 

som ikke får dekket sine behov i tilstrekkelig grad.  

Den positive utviklingen i befolkningens orale helse har 

ført til at behovet for tannhelsetjenester har endret 

seg for mange. Da flere tidligere hadde behov for 

omfattende restaureringer og fyllinger, er dagens 

behov i større grad preget av enklere undersøkelser 

og kontroller for majoriteten av befolkningen. I større 

grad enn tidligere beholder dagens eldre tennene 

livet ut, og disse har behov for oppfølging i 

tannhelsetjenesten.  

Å ta vare på den orale helsen blir vanskeligere når 

pasientenes generelle helse blir dårligere og evnen til 

egenomsorg reduseres. Samhandlingen med øvrige 

deler av helsetjenesten blir derfor viktigere. Pasienter 

har behov for samordnede og koordinerte tjenester, 

hvor tannhelsetjenester er en del av tjenesteforløpet. 

God samhandling mellom tannhelsetjenesten og den 

øvrige delen av helsetjenesten er i dag krevende, og 

vil også være en viktig utfordring i årene fremover.  

Endringer i det generelle sykdomsbildet påvirker den 

orale helsen, og risikoen for å utvikle tann- og 

munnsykdommer påvirkes av sykdomsbildet. 

Eksempelvis er det godt dokumentert at pasienter med 

diabetes har økt risiko for periodontal sykdom og 

infeksjoner i munnhulen (14). Ved sykdom kan den 

orale helse raskt forfalle, og tannhelsepersonell 

trenger evidensbasert kunnskap om sammenhengen 

mellom oral helse og andre sykdommer, og hvilke 

effekter ulike behandlingsmetoder gir.  

For å sikre en god innretning av tannhelsetjenesten er 

det behov for økt kunnskap. God prioritering krever 

for eksempel kunnskap om effekten av ulike tiltak for 

befolkningens helse og ressursbruk. Det er både behov 

for å samle inn mer informasjon på en systematisk 

måte og å sammenstille og analysere data fra ulike 

kilder. Som trukket frem i Blankholmutvalgets 

utredning er det lite kunnskap om effekten av enkelte 

forebyggende tiltak i tannhelsetjenesten, og 

fylkestannlegenes arbeidsutvalg peker på at det 

særlig er mangel på kunnskap om den voksne 

befolkningens tannhelse (1).  

4.2 Fortsatt store ulikheter 

Den generelle orale helsen i Norge er god, og 

sammenlignet med store deler av verden er 

tannhelsetilbudet i Norge godt. Det er imidlertid 

fremdeles grupper som ikke får den behandlingen de 

burde hatt, og dekningsgraden for tannhelsetjenester 

er noe lavere i Norge enn gjennomsnittet i EU. Mens 

seks prosent av befolkningen i EU-land hadde et 

udekket behov for tannlegehjelp i 2015, var det 

tilsvarende tallet syv prosent i Norge (24).  

Økonomi blir ofte trukket frem som en viktig årsak til 

udekket tannlegebehov i Norge. En undersøkelse blant 

ca. 6 000 personer fra SSB viser at 22% av 

sosialhjelpsmottakere over 16 år ikke hadde råd til å 

gå til tannlegen i 2019 (25). Det samme gjaldt for 

15% av mottakere av arbeidsavklaringspenger, 11% 

av uføretrygdede og 11% av personer i den laveste 

inntektskvartilen. I utvalget totalt hadde 5% ikke råd 

til å gå til tannlegen i 2019 (Figur 4-1).  

4. Sentrale utviklingstrekk og utfordringer med dagens system  
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Figur 4-1 Prosentandel som ikke hadde råd til å gå 

til tannlegen i 2019, utvalgte grupper 

 

Illustrasjon: Oslo Economics. Datakilde: SSB tabell 12079 

Samtidig som økonomi fortsatt er en viktig årsak til 

udekket tannhelsebehov har prisveksten for 

tannlegetjenester vært lavere enn for andre varer og 

tjenester. For perioden 2015-2018 var prisveksten for 

tannhelsetjenester 4,9%, mens det generelle prisnivået 

i Norge (konsumprisindeksen) økte med 8,4%. I 2019 

og 2020 har prisveksten for tannhelsetjenester vært 

relativt høy. Prisveksten var særlig høy i 2020, noe 

som kan ha sammenheng med covid-19-pandemien.  

Figur 4-2: Generell prisutvikling (KPI) og 

prisutvikling tannhelsetjenester, 2015-2020  

 

Illustrasjon: Oslo Economics. Datakilde: SSB tabell 03014 

Fra forskningen vet vi at faktorer som 

tannbehandlingsangst, sosioøkonomiske forhold, 

avstand til nærmeste klinikk og økonomi har betydning 

for hvorvidt folk oppsøker tannlegen (26). Som omtalt 

tidligere er økonomi en viktig årsak til at noen velger 

ikke å gå til tannlegen, og sosialhjelpsmottakere, 

mottakere av arbeidsavklaringspenger, 

uføretrygdede og personer med lav lønn går 

sjeldnere til tannlegen enn befolkningen generelt (27). 

At noen grupper i mindre grad bruker 

tannhelsetjenester og at tjenestebruken i stor grad er 

avhengig av økonomi indikerer at det er behov for å 

vurdere dagens innretning av tannhelsetjenesten. Dette 

for å sikre større likhet i befolkningen og at færre 

faller utenfor. Likhet i tilgangen på helsetjenester er et 

viktig prinsipp i den norske velferdsmodellen, og er 

også noe av bakgrunnen for stønadsordningen fra 

folketrygden og det offentlige tannhelsetilbudet.  

Når man ser på den offentlige og private 

tannhelsetjenesten samlet, er det små geografiske 

forskjeller i tannlegedekning. Offentlig og privat 

sektor utfyller hverandre, og de offentlige tannlegene 

er skjevfordelt i favør Nord-Norge, mens de private 

er skjevfordelt i favør av de større byene og særlig 

Oslo (23). Det er lite som tyder på at befolkningen i 

distriktene er dårligere stilt enn befolkningen i byer 

når det kommer til udekkede behov for 

tannhelsetjenester (med unntak av 

spesialisthelsetjenester der tilgangen i distriktene er 

begrenset). Figur 4-3 viser utviklingen i udekkede 

behov for tannhelsesjekk i befolkningen etter grad av 

urbanisering.  

Figur 4-3: Selvrapporterte udekkede behov for 

tannhelsesjekk etter grad av urbanisering 

 

Illustrasjon: Oslo Economics. Datakilde: EU-SILC (28) 
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Mellom 2004 og 2019 ser det ut til at det er personer 

i rurale områder som har hatt færrest udekkede 

behov for tannhelsesjekker. De seneste årene har de 

selvrapporterte udekkede behovene i byene økt mer 

enn de udekkede behovene i resten av landet. De 

selvrapporterte årsakene til at behovet for 

tannhelsesjekk ikke er dekket i 2019, er presentert i 

Figur 4-4. Det er tydelig at økonomiske årsaker er en 

viktig årsak til at befolkningen i Norge ikke oppsøker 

tannhelsetjenesten. Dette ser også ut til å være en 

årsak til at det udekkede behovet i byene har vokst 

mer enn i resten av landet de siste årene. Lange køer i 

tannhelsetjenesten ser i liten grad ut til å være et 

problem. I rurale områder og i byer er det ingen som 

oppgir at dette er et problem, og i forsteder og 

tettsteder er det kun 1,2% som oppgir dette som 

årsaken til udekket behov. 

Figur 4-4: Årsaker til udekkede behov for tannhelseundersøkelse etter grad av urbanisering, 2019 

 

Illustrasjon: Oslo Economics. Datakilde: EU-SILC (28) 

4.3 Udekket behov for sårbare 

grupper 

Det offentlige dekker tannhelsebehandling for 

prioriterte grupper gjennom den offentlige 

tannhelsetjenesten og for grupper med utvalgte 

diagnoser gjennom folketrygdens stønadsordning 

(delvis dekning). Selv om den norske 

tannhelsemodellen treffer godt for store deler av 

befolkningen er det fortsatt grupper som ikke blir 

ivaretatt i tilstrekkelig grad.  

4.3.1 Udekket behov i den offentlige 

tannhelsetjenesten  

En rekke grupper har lovbestemt rett til tannhelsehjelp 

i den offentlige tannhelsetjenesten (se kapittel 3.1.1). 

Likevel er det flere av disse som ikke mottar det 

tilbudet de har rett til. Dette gjelder blant annet:  

• Eldre, uføre og kronisk syke med opphold i 

somatiske/psykiatriske institusjoner (sykehjem, 

aldershjem og sykehus)  

• Pasienter som mottar hjemmebaserte tjenester  

• Tortur- og overgrepsutsatte og personer med 

sterk angst for tannbehandling (odontofobi) 

Det er særlig pasienter som mottar hjemmebaserte 

tjenester som ikke mottar den behandlingen de har 

rett til i den offentlige tannhelsetjenesten (Figur 4-5). I 

2019 fikk kun 18,2% av eldre, langtidssyke og uføre i 

hjemmesykepleie behandling i den offentlige 

tannhelsetjenesten. For psykisk utviklingshemmede og 

personer i institusjoner var andelen som mottok 

behandling høyere, men det er flere som ikke 

behandles. I 2019 utgjorde disse tre gruppene totalt 

om lag 250 000 personer, hvorav 190 000 i 

hjemmesykepleien (av disse fikk kun 35 000 

tannhelsebehandling i den offentlige 

tannhelsetjenesten).  
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Figur 4-5: Andel undersøkt/behandlet i 

tannhelsetjenesten for utvalgte grupper med rett til 

offentlig tannbehandling, 2015-2019 

 

Illustrasjon: Oslo Economics. Datakilde: SSB tabell 11961 

4.3.2 Særlige grupper og kompetansesentre 

Et annet tilbud der kapasiteten er begrenset er TOO-

tilbudet (Tortur- og overgrepsutsatte og personer med 

sterk angst for tannbehandling (odontofobi)) i den 

offentlige tannhelsetjenesten. Denne gruppen har 

mistet sine refusjonsmuligheter gjennom folketrygdens 

stønadsordning. Ventelistene hos offentlige 

tjenestetilbydere (også psykologer) er lange og 

ventes også å øke fremover (29).  

En viktig årsak til at disse gruppene ikke mottar den 

behandlingen de har rett til er manglende 

samhandling mellom de ulike delene av helsetjenesten. 

Selv om pasientene oppfyller kriteriene som gir rett til 

behandling i den offentlige tannhelsetjenesten er de 

ofte avhengig av at andre deler av helsetjenesten 

følger dem opp og koordinerer slik at de får den 

behandlingen de har krav på.  

Enkelte pasienter som får hjemmesykepleie velger å 

fortsette behandlingen i den private tannhelsetjenesten 

hos sin faste tannlege der de har gått i mange år. 

Pasientene som gjør det, må selv betale for sin egen 

tannbehandling og mister dessuten rettighetene sine i 

folketrygdens stønadsordning (fordi de har rettigheter 

etter tannhelsetjenesteloven).  

Det er siden etableringen av ROK brukt betydelige 

midler på disse kompetansesentrene. Likevel ble det i 

intervjuene gjennomført i dette prosjektet pekt på at 

det fortsatt et stort behov for kompetanseutvikling i 

tannhelsesektoren, og at det fortsatt er mange uløste 

oppgaver i tannhelsetjenesten. Mange av gruppene 

som i dag har rett til behandling i den offentlige 

tannhelsetjenesten får ikke oppfylt den rettigheten de 

har, på tross av utbyggingen av ROK. Fra intervjuene 

gjennomført i dette prosjektet ble det også trukket 

frem at opprettelsen av nye og store sentre, i tillegg 

til de allerede eksisterende undervisnings- og 

forskningsinstitusjonene i tannhelsetjenesten, fører til at 

de eksisterende fagmiljøene fragmenteres. Det ble 

videre pekt på at ROKs plassering i de største byene i 

landet ikke har bidratt til den ønskede spredningen av 

spesialistkompetanse. 

Solberg-regjeringen slår i sin politiske plattform 

«Granavolden-plattformen» fast at den ønsker å 

gjøre en kartlegging av oppgavene til de regionale 

kompetansesentrene for tannhelse og evaluere disse. I 

en helhetlig gjennomgang av tannhelsetjenesten blir 

det viktig å evaluere oppbyggingen av ROK for å se 

om etableringen samsvarer med det Stortinget har 

bedt om og det samfunnet faktisk har behov for.   

TAKO-senteret ved Lovisenberg Diakonale Sykehus i 

Oslo er en del av en større nasjonal 

kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser. Kapasiteten 

på sykehusklinikken er begrenset og ikke stor nok til å 

dekke behovet til alle pasienter med sjeldne 

diagnoser i Norge. 

Den første evalueringen av forsøksordning med 

tannhelsetjenester i sykehus ga positive resultater. 

Mange av pasientgruppene i sykehus har orale 

problemer som kan påvirke pasientens sykdomsforløp 

og behandling. Den videre evalueringen kan gi viktig 

innsikt i hvordan man skal sikre et nødvendig 

tannhelsetjenestetilbud til denne pasientgruppen og 

hvordan tannhelsetjenesten bør samhandle med 

spesialisthelsetjenesten.  

4.3.3 Utfordringer med folketrygdens 

stønadsordning  

En rekke pasienter har av medisinske årsaker et særlig 

behov for tannhelsetjenester. Dette kan være 

pasienter med sjeldne sykdommer, kreftsykdom, 

psykiske lidelser eller andre alvorlige sykdommer som 

grunnet symptomer eller annen behandling får skader 

i munn og tenner. Mange av pasientene med store 

behov får i dag ikke tilgang til nødvendige 

tannhelsetjenester, og dagens trygdefinansiering etter 

stykkprisprinsippet vil ikke nødvendigvis gi de ønskede 

fordelingsmessige virkningene., samtidig som 

kostnadskontroll er vanskelig (30). Det er særlig tre 

utfordringer med dagens ordning som ofte trekkes 

frem:  

1. Ordningen treffer ikke alle pasienter med behov 

2. Takstene er lavere enn de reelle kostnadene til 

pasientene 

3. Det er et komplisert system som er krevende å 

orientere seg i  
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Innslagspunktene i stønadsordningen til folketrygden 

(se Figur 3-3) avgjør hvilke pasienter som har krav på 

refusjon fra Helfo.  

(1) Ordningen treffer ikke alle pasienter med behov 

For det første er det i dag flere, både fra akademia, 

offentlig sektor og private aktører, som i intervjuer 

peker på at ordningen ikke treffer alle pasienter som 

har store behov for tannhelsetjenester. Det kommer av 

at det er strenge kriterier som gjør det utfordrende å 

plassere en pasient i en gruppe som gir rett på 

stønad. Det kan også være krevende for tannlegen å 

få tak i dokumentasjon fra lege for enkelte 

diagnosegrupper.  

Pasienter med stor oral sykdomsbyrde og dermed 

stort behov for omfattende behandling, men som ikke 

har en diagnose som omfattes av noen av de 15 

innslagspunktene, vil eksempelvis ikke få støtte fra 

folketrygden.  

I tillegg forsvinner trygderefusjonen dersom en pasient 

får rettigheter i den offentlige tannhelsetjenesten. 

Dette innebærer store utgifter for den enkelte dersom 

den ønsker å fortsette behandlingen hos sin private 

tannlege.  

(2) Takstene er lavere enn de reelle kostnadene til 

pasientene 

For det andre er dagens takster lavere enn det 

behandlingen koster for pasienten, og størrelsen på 

takstene har ikke fulgt den generelle prisutviklingen i 

samfunnet (se kapittel 3.1.3). Det kan påløpe 

betydelige mellomlegg for pasientene. Hvis 

behandlingen er omfattende og dermed kan bli 

kostbar er det mange pasienter som av økonomiske 

årsaker ikke får utført den behandlingen de burde 

hatt.  

(3) Det er et komplisert system som er krevende å 

orientere seg i  

En tredje utfordring med folketrygdens stønadsordning 

er at det er krevende å få oversikt over hvilke 

rettigheter man har. I en spørreundersøkelse blant alle 

yrkesaktive tannleger med medlemskap i NTF fra 

2016 trekkes det frem at systemet reguleres av et 

regelverk som oppleves som komplisert og utydelig 

(31). Videre peker tannlegene på at refusjon i flere 

tilfeller er avhengig av hvordan den enkelte tannlege 

tolker regelverket. At ordningen er komplisert og 

krevende å forstå for behandlere, pasienter og 

myndigheter gjør at den i liten grad bidrar til ønskede 

fordelingsmessige virkninger (30). 

4.4 Færre enkeltpraksiser og nye 

tjenestemodeller   

Tannhelsetjenesten er i stadig utvikling, og er i dag 

preget av økt omfang av konsolidering. Flere av våre 

informanter peker på at det stadig blir mer krevende 

å drive mindre private tannlegepraksiser og at de 

større kjedene stadig får større markedsandeler. NTFs 

arbeidsmarkedsundersøkelse fra 2015 (32) viser at 

organiseringen med enkeltpraksiser reduseres, og at 

gruppepraksiser blir større. I dag organiseres 

gruppepraksiser på ulike måter, men det mest vanlige 

er samlokalisering eller eierskap sammen med andre 

kollegaer.  

I dag kan det observeres fremvekst av større kjeder i 

byene og regnskapstall fra flere av de større kjedene 

(eksempelvis Oris Dental og Colosseumklinikken) viser 

at de har hatt en betydelig omsetningsvekst de siste 

årene. Felles for flere av de større kjedene er at de 

eies av profesjonelle investorer i motsetning til av 

tannlegene selv, noe som lenge har vært tilfelle i 

Norge.  

I tillegg er det nye tjenestemodeller som vokser frem. 

Selskapet bak konsepter som Cutters og Dr. Dropin, 

lanserte nylig et egent tannhelsekonsept 

(www.blid.no). Vår forståelse av konseptet er at det 

skiller seg fra de tradisjonelle praksisene ved at de 

har flere tannpleiere per tannlege. Dagens 

kostnadsutvikling kombinert med begrenset offentlig 

finansiering gir grobunn for slike lavprisselskaper.   

Endringen fra enkeltpraksiser til større praksiser kan 

ha flere konsekvenser for tannlegenes arbeidshverdag 

og behandlingstilbudet til befolkningen. Den faglige 

kvaliteten kan styrkes når tannleger jobber sammen, 

og generelt vil antagelig tilgangen på utstyr og 

behandlingsmetoder bli bedre. Dette er positivt for 

både pasienter og behandlere. Privat kapital er 

nødvendig for å etablere større klinikker og oppnå 

stordriftsfordeler. Dersom pasientperspektivet i 

tilstrekkelig grad blir ivaretatt, det vil si at pasientene 

tilbys den behandlingen de faktisk har behov for, er 

det ingen grunn til at kjededannelse vil gå utover 

kvaliteten i tjenesten (se diskusjon i kapittel 6.4). En 

konsolideringer kan på den ene siden bidra til lavere 

gjennomsnittskostnader og dermed lavere priser. På 

den annen side kan forventninger om avkastning til 

investorer gi økt vektlegging av lønnsomhet og gå på 

bekostning av hva som er optimalt tjenestenivå.  

4.5 Økt fokus på den kommersielle 

driften  

Flere hensyn må ivaretas i privat tannlegedrift (Figur 

4-6). Disse hensynene må balanseres og er viktige for 

at dagens ordning med stort innslag av private 
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tjenesteleverandører skal fungere (se beskrivelse i 

kapittel 6). Tannlegene har ansvaret for at 

behandlingen leveres med tilstrekkelig kvalitet. Videre 

har de også et etisk ansvar for å sikre at pasientene 

får den behandlingen de faktisk har behov for, og at 

kostnadene for den enkelte ikke blir for store. 

Tannlegen må i tillegg sørge for at driften er lønnsom.  

Figur 4-6: Hensyn i privat tannlegedrift  

 

Illustrasjon: Oslo Economics   

Flere av våre informanter trekker frem at det de siste 

årene har blitt økt oppmerksomhet rundt den 

kommersielle delen av tannhelsetjenesten. Kravet til å 

levere overskudd kan derfor gå på bekostning av 

tannlegenes ansvar for å yte «riktige» 

tannhelsetjenester. Endringer i eierstrukturen, med en 

større andel profesjonelle investorer (ikke 

tannlegeeide klinikker), pekes på som en mulig 

forklaring på denne endringen. Kostnadseffektiv drift 

er bra for samfunnet – hvis det ikke går på bekostning 

av hvilke tjenester som tilbys. Bekymringen for 

utviklingen kommer blant annet frem i NTFs presidents 

tale under åpningen av NTFs landsmøte i 2020, med 

beskrivelsen «pasientene er ikke vanlige kunder, og vi 

er ikke vanlige selgere». 

Det ble trukket frem i intervjuene at det i dag er flere 

enn tidligere som bruker begreper som 

kostnadseffektivitet og mersalg, og som omtaler 

pasienter som kunder. Samtidig blir behandling endret 

til salg.  

Det er imidlertid vanskelig å måle kvaliteten i 

tjenesten og si noe konkret om hvordan økt 

kostnadsstyring påvirker den, samt i hvilken grad 

dette gjør at pasienter får mer eller mindre 

behandling enn det de faktisk har behov for. 

4.6 Arbeidsforhold og behandleres 

faglige rolle  

Tannlegenes arbeidsoppgaver, arbeidsforhold og 

fagmiljø er i stadig endring. I NTFs 

arbeidsmarkedsundersøkelse (32) fremgår det at 

faglige utfordringer og faglig autonomi knyttet til 

mulighetene for å jobbe selvstendig er noe 

medlemmene trekker frem når de får spørsmål om 

viktige forhold ved valg av stilling. God tilgang på 

pasienter og tilfredsstillende inntekt trekkes også frem 

som viktige faktorer. Av faktorer som oppgis som 

mindre viktige i undersøkelsen er mulighetene for mye 

fritid og jobbe et sted nær der de kom fra.  

Endringen fra enkeltpraksiser til større praksiser kan 

bidra til sterkere fagmiljø og dermed øke kvaliteten i 

tjenesten. Større praksiser kan også medføre at 

tannlegene bruker mer tid på faglige oppgaver som 

undersøkelser og behandling, og mindre tid på 

administrative oppgaver. Dette kan oppleves som 

verdifullt for enkelte, samtidig som andre kan oppleve 

det som verdifullt å arbeide med alle oppgaver som 

kreves for å drive egen praksis. For stor vektlegging 

av lønnsom drift kan også ha negative konsekvenser 

for ansattes arbeidsforhold. Omsetningskrav og press 

fra ledelsen og eierne kan gå utover trivsel på 

arbeidsplassen og føre til at tannleger stadig må 

gjøre krevende avveininger mellom kommersielle og 

faglige hensyn.  

Tannbehandlinger har blitt mer kompliserte og 

tidkrevende de seneste årene og dette er trukket frem 

som to av årsakene til at flere tannleger behandler 

færre pasienter i dag enn hva de gjorde tidligere 

(33). Opplyste pasienter ønsker ofte mye informasjon, 

noe som gjør at konsultasjonene blir lengre. Søkelyset 

på kostnader kan også gjøre det mer attraktivt å 

benytte flere tannpleiere enn tannleger, til enkelte 

arbeidsoppgaver, da tannpleiere har lavere 

lønnsnivå. I tillegg gir det rom for flere utenlandske 

tannleger og tannpleiere med et konkurransedyktig 

lønnsnivå. Figur 4-7 viser at antallet utenlandske 

tannleger med autorisasjon i Norge har tredoblet seg 

mellom 2003 og 2019. Det finnes ingen oversikt over 

hvor mange av dem som får autorisasjon som faktisk 

kommer til Norge for å arbeide.  
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Figur 4-7: Antall tannleger med utenlandsk 

bakgrunn med norsk autorisasjon*  

 

Illustrasjon: Oslo Economics. Datakilde: SSB tabell 05680 

*tannleger sysselsatt i virksomheter som hører hjemme i Norge 

4.7 Fremtidig behov for 

tannhelsetjenester   

Behovet for tannhelsetjenester i fremtiden påvirkes av 

en rekke faktorer og avgjøres i hovedsak av 

befolkningens preferanser. For mange kan det være 

tilfredsstillende at man opprettholder et miljø i 

munnhulen som er fritt for smerte og ubehag, og at 

man har et funksjonelt tannsett. For andre er imidlertid 

etterspørselen større, og det settes større krav til både 

det funksjonelle og det estetiske. Fra og med 2021 er 

det innført merverdiavgiftsplikt på alternativ 

behandling, kosmetisk kirurgi og kosmetisk behandling. 

Dersom tannlegen mener behandlingen er 

medisinsk/odontologisk begrunnet vil den fortsatt 

være fritatt merverdiavgiften. Innføring av 

merverdiavgiftsplikt for behandlinger som ikke er 

medisinsk begrunnet vil gjøre slike behandlinger 

dyrere, og således bidra til å redusere etterspørselen.  

I tillegg til utviklingen i befolkningens preferanser 

endres den generelle orale helsen og dermed behovet 

for tannhelsetjenester over tid. Særlig den yngre 

delen av befolkningen har hatt en svært positiv 

utvikling i tannhelsen. Det er grunn til å tro at disse vil 

ha mindre behov for tannhelsetjenester i fremtiden 

sammenlignet med de som var født på 1960-tallet. 

Samtidig vil ulike grupper av pasienter fortsatt ha 

store behov, og befolkningen vil sette større krav til 

kvaliteten i tjenesten i fremtiden ettersom velstanden i 

samfunnet øker. Endringer i sykdomsbildet, som økt 

forekomst av diabetes, bruk av nye medikamenter, 

eller økt overlevelse etter alvorlig sykdom er 

eksempler på forhold som kan medføre at behovet for 

tannhelsetjenester for enkelte pasienter blir større i 

fremtiden.  

Endringer i etterspørselen påvirker hvilken kompetanse 

tannhelsepersonell bør ha og hvordan de vil jobbe i 

fremtiden. Det vil derfor være viktig at utdanningene 

tilpasses samfunnets og pasientenes fremtidige behov.     

Dersom etterspørselen i fremtiden blir betydelig 

redusert, samtidig som tilbudet opprettholdes (eller 

økes), øker risikoen for usunn konkurranse og at det 

tilbys tjenester pasientene ikke har behov for. Dette 

skyldes blant annet at markedet for tannhelsetjenester 

er preget av asymmetrisk informasjon (ulik informasjon 

om risiko og effekt av behandling mellom pasient og 

behandler) og tilbudsindisert etterspørsel (behandler 

skaper etterspørsel etter tjenestene ved å anbefale 

behandling). Dette blir drøftet nærmere i kapittel 6.
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Sammenlignet med de andre nordiske landene 

er andelen av offentlig finansering i 

tannhelsetjenesten i Norge lav. Selv om 

innretningen av tjeneste er ulik, virker den orale 

helsen i de nordiske landene å være relativt lik. I 

tillegg opplever alle landene de samme 

utfordringene, nemlig at det er sosiale 

forskjeller i oral helse og bruken av tjenester.  

5.1 Sverige 

Den svenske finansieringsordningen for 

tannhelsetjenester som den ser ut i dag ble etablert i 

2008. Den gjelder for alle som bor eller jobber i 

Sverige, eller i noen tilfeller, er svensk statsborger 

bosatt i utlandet. I 2008 ble det også etablert en ny 

statlig myndighet, Tandvärds- och 

Läkemedelsförmånsverket (TLV), som skulle danne og 

opprettholde referansepriser for tannhelsetjenester. 

Formålet med referansepriser var blant annet å hindre 

at ordningen ble for dyr. Den nye 

finansieringsordningen skulle bidra til Sveriges 

overordnede mål om god oral helse i hele 

befolkningen ved å utvide muligheter for 

forebyggende tannhelse (34).  

I tillegg til at barn og ungdom får gratis 

tannbehandling til og med 23 år, innebærer reformen 

at alle etter fylte 24 år har muligheten til å motta 

statlig tannpleiestøtte. Personer med spesielle behov 

kan i tillegg motta støtte fra sin region. 

Den statlige støtten i Sverige er delt opp i et generelt 

og et spesielt tannpleietilskudd, i tillegg til en 

høykostnadsbeskyttelse (Figur 5-1).   

Figur 5-1 Oppbygning av Sveriges statlige finansieringsordning 

 

Illustrasjon: Oslo Economics. *Kostnadsberegning baserer på statens referansepriser 

Det generelle tannpleietilskuddet blir administrert 

automatisk som kreditt hos det svenske trygdebyrået 

Forsäkringskassan, og ble doblet i 2018 (35). 

Tilskuddet består i dag av 600 svenske kroner i året 

for personer mellom 24 og 29 år, og de over 65 år; 

samt 300 svenske kroner i året for personer mellom 

30 og 64 år. Dersom tilskuddet ikke benyttes i løpet 

av et år blir det overført til året etter, slik at man kan 

bruke to tilskudd i løpet av ett og samme år. Man kan 

aldri ha inneståendet mer enn to bidrag samtidig (36). 

Det spesielle tannpleietilskuddet er en godtgjørelse 

for personer som har sykdommer eller 

funksjonshemninger som medfører risiko for forverret 

oral helse. Det er en rekke sykdommer og 

funksjonshemninger som er forhåndsgodkjent for dette 

tillegget. Personer med disse diagnosene trenger 

dermed ikke å søke om noen egen godkjenning, men 

må kun ta med dokumentasjon til tannlege eller 

tannpleier som foretar en vurdering. I tillegg er det 

mulig å sende inn søknad om tilskudd ved sykdommer 

som ikke er forhåndsspesifisert. Det spesielle 

tannpleietilskuddet kan benyttes til forebyggende 

tannpleietiltak som undersøkelse og tannrengjøring, 

eller som delvis betaling for et abonnement på 

tannpleie. Det spesielle tannpleietilskuddet er 600 

svenske kroner per halvår. Dette kommer i tillegg til 

det generelle tannpleietilskuddet, men i motsetning til 

det generelle kan det spesielle tilskuddet ikke 

overføres utover den tiltenkte perioden (36). 

Høykostnadsbeskyttelsen innebærer at man kun må 

betale deler av tannpleiebehandling som overstiger 

3 000 svenske kroner i løpet av et år. 

Høykostnadsbeskyttelsen gjelder ikke for kosmetiske 

tannbehandlinger, tannpleie som del av en 

5. Innretning av tannhelsetjenesten i sammenlignbare land  
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sykdomsbehandling (som vanligvis er dekket gjennom 

regionenes støtteordning) eller for tannpleie som er 

inkludert i en abonnementsavtale. Kostnader blir 

beregnet utfra statens referansepriser for 

tannbehandlinger, eller etter tannlegens- eller 

tannpleierens priser hvis de er lavere. Man får 

kompensasjon for 50% av kostnader som overstiger 

3 000 svenske kroner, og 85% av kostnadene som 

overstiger 15 000 svenske kroner (36).  

I tillegg til den statlige støtten har Sverige en egen 

regional tannpleiestøtte for personer med visse 

sykdommer eller funksjonshemninger, eller personer 

som har et stort behov for omsorg og pleie. For å 

motta denne støtten må man i større grad ta kontakt 

med kommunen selv. Støtten gjelder i tillegg for 

personer som får tannpleie som del av 

sykdomsbehandling eller rehabilitering, er allergiske 

eller overfølsomme for tannfyllinger, har odontofobi 

eller trenger kirurgiske behandlinger i munn, kjeve 

eller ansikt (36).  

I Sverige er tannleger og tannpleiere pålagt å gi 

prisinformasjon til pasienten på forhånd, der også den 

statlige referanseprisen er oppgitt. Hvis behandlingen 

skal foregå ved mer enn en anledning skal pasienten 

motta en foreløpig skriftlig prisoppgave av den totale 

behandlingskostnaden. Pasienten har også rett på 

skriftlig informasjon fra tannlegen om materialene som 

skal brukes i behandlingen. Tannlegen eller 

tannpleieren kan foreslå tiltak som man ikke har krav 

på refusjon for, men er da pliktig å informere om 

dette (36). 

Siden dagens finansieringsordning ble etablert i 

2008, har prisene på tannhelsetjenester økt mer enn 

prisene i øvrig svensk tjenesteproduksjon. Størstedelen 

av denne økningen er som følge av økende 

referansepriser, som igjen er et resultat av dyrere 

innsatsvarer (37). I 2019 betalte omtrent 73% av 

pasientene en pris som var høyere enn 

referanseprisen. Av disse betalte hele 42% en pris 

som var over 10% høyere enn referanseprisen. I en 

rapport fra svenske konkurransemyndigheter fra 2018 

beskrives det som at referanseprisen i mange tilfeller 

fungerer som et prisgulv snarere enn en prisveiledning 

(37).  

Størstedelen av det svenske tannpleiemarkedet består 

av voksentannpleie innenfor rammen av en statlig 

tannpleiestøtte. Totalt omsatte tannpleiemarkedet i 

Sverige (for både barne- og voksentannpleie) for 

nesten 33 milliarder svenske kroner i 2018. 

Husholdningenes andel av utgiftene var 57%, staten 

dekket 22%, mens regionene dekket resterende 21%. 

Til sammen utgjorde dette statlige og regionale 

utgifter på omtrent 14,2 milliarder svenske kroner i 

2018 (38).  

De siste årene har omtrent fire millioner voksne 

svensker gått til tannlegen minst en gang i året (39). 

Av disse fikk 27% fordel av høykostnadsbeskyttelsen. 

Kun 4% av de som fikk fordel av 

høykostnadsbeskyttelsen (dvs. 4% x 27% x 4.mill.) 

kom over det høyeste nivået på beskyttelsen og fikk 

85% av kostnadene sine dekket. Dette betyr at de 

aller fleste betaler størsteparten av 

tannlegeregningen sin selv. Sveriges statlige støtte er 

relativt jevnt fordelt over ulike inntektsgrupper. Likevel 

er det tendenser til at de med lavere inntekt i noen 

aldersgrupper går sjeldnere til tannlegen, og dermed 

får mindre støtte, enn personer med høyere inntekt i 

samme aldersgruppe (39). 

Sverige har hatt en markant reduksjon i udekkede 

behov for tannhelsetjenester i befolkningen de siste 15 

årene. Figur 5-2 viser utviklingen i udekkede behov 

for tannhelsesjekk i Sverige etter grad av urbanisering 

fra 2004 til 2019. 

Figur 5-2: Selvrapporterte udekkede behov for 

tannhelsesjekk i Sverige etter grad av urbanisering 

 

Illustrasjon: Oslo Economics. Datakilde: EU-SILC (28) 

Det er i hovedsak tre grunner til at 

finansieringsordningen i Sverige bidrar til å utjevne 

sosiale forskjeller. For det første blir tilskuddene tildelt 

automatisk, uten at man trenger å søke om det. Dette 

gjør at språklige, teknologiske og økonomiske 

barrierer, som vanligvis er til stede i søknadsprosesser, 

elimineres. Disse barrierene er som regel større for 

personer med lav inntekt og/eller utdanning. For det 

andre gir ordningen beskyttelse mot høye kostnader. 

Frykt for høye utgifter kan hindre lavtlønnede i å gå 

til tannlegen, noe som både kan føre til forverring av 

helsetilstand og høyere utgifter senere. Med 

høykostnadsbeskyttelsen kan terskelen for å oppsøke 

tannlegen bli lavere. For det tredje fremmer plikten 

om transparens av prisene likhet. Uforutsette 
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kostnader kan være svært problematisk for personer 

med lav inntekt, så en forutsigbar kostnad kombinert 

med statlig støtte gir økt trygghet. 

Selv om ordningen i utgangspunktet er sosialt utformet 

er det likevel ikke gitt at det er personer med lav 

inntekt som benytter seg av tilbudet mest. Tvert imot er 

det som regel personer i høyere inntektsgrupper som i 

større grad benytter seg av helsetjenester generelt og 

tannhelsetjenester spesielt. Dette er en tydelig tendens 

både i Sverige og Norge (40). En utfordring for 

Sverige fremover vil være i større grad å sikre like 

muligheter også for personer med dårlig økonomi. 

Høykostnadsbeskyttelsen gjør at man unngår ekstreme 

kostnader, men for lavtlønnede kan også moderate 

kostnader være krevende å finansiere ut av egen 

lomme. 

En fordel med finansieringsordningen i Sverige er dens 

enkle utforming. Ved at alle får ett flatt, generelt 

tilskudd, spares det på administrative kostnader ved 

behandling av søknader eller utvelgelse av egnede 

personer. Subsidien kan bare benyttes på 

tannhelsetjenester. I den forstand gis ingen «ekstra» 

urettferdighet, selv om subsidien ikke er fordelende i 

seg selv.  

Enkelheten kan imidlertid være en ulempe da 

tilskuddene blir mindre målrettet. Eksempelvis vil 

personer med god økonomi, som kanskje ikke har 

behov for støtte, motta tilskudd. Hvis målet er at alle 

skal ha mulighet til å gå til tannlegen kan en subsidie 

rettet mot lavere inntektsgrupper fremstå mer 

målrettet. Man kan likevel argumentere for at 

tilskuddet er et ekstra insentiv til å gå til tannlegen, 

også for personer i høyere inntektsgrupper. 

Den svenske regjeringen publiserte nylig en utredning 

som vurderer hvordan tannhelsetjenesten i Sverige kan 

endres slik at den blir mer rettferdig, ressurseffektiv 

og vektlegge regelmessig og forebyggende 

tannhelsetjenester (41). Utredningen peker på 

viktigheten av offentlig-privat samarbeid og foreslår 

at det generelle og spesielle tilskuddet fjernes, 

samtidig som prisen for en undersøkelse settes fast til 

200 kroner. Videre foreslås det at alle skal få en 

individuell tannhelseplan, og at de med størst risiko for 

tannsykdommer skal få mest støtte. Utredningen 

anbefaler i tillegg økt støtte til pasienter med 

særskilte behov.   

5.2 Danmark  

I dag omfatter det danske tilskuddssystemet for oral 

helse et betydelig antall grunnleggende behandlinger, 

men forholdsvis høy egenandel sammenlignet med 

Sverige. I Danmark er den kommunale 

tannhelsetjenesten gratis for alle under 18 år. Dersom 

man ønsker å benytte privat tannhelsetjeneste er det 

en egenandel på 35% for barn under 16 år, mens det 

er gratis for personer mellom 16 og 18 år. Etter fylte 

18 år må man i større grad betale for 

tannhelsetjenester selv, men de fleste behandlinger er 

subsidiert. For vanlige undersøkelser får man en fast 

prosentandel i tilskudd fra regionen. Fra man er 18 til 

man er 25 år er dette tilskuddet på 65% av prisen, 

mens etter fylte 25 år er tilskuddet på 40% (42).  

For andre typer tannhelsetjenester varierer 

tilskuddene mer. Disse tilskuddene er utformet som en 

fastsatt pris som varierer med behandlingens art og 

personens alder. Priser for behandlinger er videre 

fastbestemt av Tandlægeoverenskomsten (43). 

Generelt ligger tilskuddene på mellom 15% og 40% 

av den totale fastsatte behandlingsprisen. For 

personer mellom 18 og 25 år er tilskuddene noe 

høyere for visse undersøkelser. For en biopsi dekkes 

hele behandlingskostnaden på 418 danske kroner. 

Med unntak av dette ligger tilskuddene på mellom 36 

og 263 danske kroner per behandling. Konsultasjoner, 

resepter, henvisninger til klinisk tanntekniker og 

lokalbedøvelse er blant tjenestene det ikke er tilskudd 

til (44). 

I tillegg til de allmenne tilskuddsordningene, er det 

gratis eller sterkt subsidierte tjenester til utsatte 

grupper, lignende tilskuddsordningene i Norge. Her 

opereres det utfra en maksimumspris pasienten kan 

betale, og så betaler staten resten. I Danmark gjelder 

dette personer med psykisk eller fysisk handicap, 

utviklingshemmede, personer med Sjøgrens syndrom 

eller sjeldne sykdommer, og personer under 

kreftbehandling (45). Det er også egne 

støtteordninger for studenter, pensjonister med dårlig 

råd og hjemløse. Det gis i tillegg støtte til proteser ved 

ulykker eller epilepsianfall (46).  

Hvis en behandling koster mer enn 2 500 danske 

kroner etter tilskuddene er trukket fra, er tannlegen 

pliktig å tilby et skriftlig overslag av prisen. 

Egenandelen i dansk tannhelsetjeneste har økt 

betydelig fra 1980-årene og frem til i dag. Dette har 

likevel ikke gitt store utslag i forbruket av 

tannhelsetjenester, men ført til at en større andel av 

husholdningenes budsjetter benyttes på oral helse. Fra 

2000 til 2010 økte utgifter til tannhelsetjenester som 

andel av totalt privat konsum i gjennomsnitt fra 0,77% 

til 0,92% (47). I samme periode falt norske utgifter til 

tannhelsetjenester betydelig fra over 1,1% til under 

0,8% (40).  

Med årene har den orale helsen blitt bedre i 

Danmark. I 1987 oppga 17,7% av respondentene i 

Sundheds- og sygelighetsundersøgelsen at de var 

tannløse, mens andelen hadde falt til 3,4% i 2017. 

Andelen som hadde beholdt alle tenner økte fra 

28,9% til 49,9% i samme tidsrom. Det virker også å 
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være en sammenheng mellom sosioøkonomiske forhold 

og bruken av tannhelsetjenester i Danmark. I 

Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen i 2017 kom 

det frem at kun 30% av voksne dansker (25+), som 

har hatt problemer med å betale regninger minst 

halvparten av de siste 12 månedene har gått til 

tannlegen regelmessig. Til sammenligning er tallet over 

60% for personer som ikke har hatt problemer med å 

betale regninger det siste året. Blant personer med 

ikke-vestlig bakgrunn er andelen som har gått til 

tannlegen regelmessig de siste 5 årene på 41,4%, 

sammenlignet med 57,8% for etniske dansker. Dette 

tyder på sosiale ulikheter i tilgang og muligheter til 

tannhelsehjelp (48). 

I Figur 5-3 vises utviklingen i selvrapporterte 

udekkede behov for tannhelsesjekker i Danmark, etter 

urbaniseringsgrad, mellom 2004 og 2019.  

Figur 5-3: Selvrapporterte udekkede behov for 

tannhelsesjekk i Danmark etter grad av urbanisering 

 

Illustrasjon: Oslo Economics. Datakilde: EU-SILC (28) 

En fordel med det danske systemet er en relativt stor 

forutsigbarhet i priser. Prisene bestemmes gjennom 

Tandlægeoverenskomsten, der også tilskuddene er 

fastsatt. Disse satsene er lett tilgjengelig for alle som 

ønsker å benytte seg av tannhelsetjenester. Som i 

Sverige er en stor del av tilskuddsordningen flatt 

utformet ved at tilskuddet er likt for personer i alle 

inntektsgrupper. Dette sparer 

administrasjonskostnader sammenlignet med et system 

med mer rettede tilskudd, men er da også mindre 

treffsikkert.  

Som i de andre skandinaviske landene har Danmark 

en utfordring når det kommer til bred utnyttelse av 

tannhelsetjenesten for hele befolkningen. Den spesielle 

tilskuddsordningen for personer i utsatte grupper 

virker direkte omfordelende, men det er tydelig at 

noen lavinntektsgrupper likevel har udekkede behov 

for tannhelsetjenester.  

5.3 Finland 

Den offentlige tannhelsetjenesten i Finland ble etablert 

som del av en helsereform i 1972, for å sørge for at 

også befolkningen utenfor tettbebygde strøk skulle ha 

tilgang til tjenester. Det ble etablert kommunale 

helsesentre som i utgangspunktet bare dekket barn og 

ungdom. Disse skulle dekke helsetjenester innenfor 

flere sektorer, inkludert oral helse. Den voksne 

befolkningen måtte betale fullpris fra private 

tilbydere, noe som førte til store forskjeller i dekning. 

Jevnt over hadde de rikere finnene i tettbebygde 

strøk større tilgang og bedre muligheter for et reelt 

tannhelsetilbud. Helsesenterordningen ble gradvis 

utvidet, og i en omfattende reform i 2002 ble det 

bestemt at hele den finske befolkningen skulle ha et 

helsesentertilbud. Samtidig ble refusjonsordningen for 

private tannhelsetjenester utvidet til å gjelde hele 

befolkningen (49).  

Finlands tannhelsetilbud består i dag av både 

offentlige og private tilbydere. Barn under 18 år 

mottar gratis behandling via helsesentrene. Etter fylte 

18 år må man betale en egenandel for tannpleie på 

helsesentrene. Egenandelen varierer etter type 

behandling, tidsbruk og type behandler. Behandlinger 

på helsesentrene er kraftig subsidiert og følger faste 

takster. Grunnavgiften for tannpleie på et helsesenter 

er opptil 10,20 euro ved behandling av tannpleier, 

opptil 13,10 euro ved behandling av tannlege, og 

opptil 19,10 euro om behandlingen utføres av en 

spesialisttannlege. I tillegg til grunnavgiftene kommer 

separate behandlingsavgifter som varierer fra 8,40 

euro (f.eks. for grunnleggende undersøkelser) til 200 

euro (proteser). Gebyrene er basert på den nasjonale 

klassifiseringen av orale tiltak og helsetjenester som 

opprettholdes av Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 

(THL), som tilsvarer Folkehelseinstituttet i Norge (50). I 

dag finnes det omtrent 160 helsesentre i Finland (51).  

Dersom man ønsker å benytte seg av den private 

tannhelsetjenesten, kan man få refundert deler av 

beløpet gjennom Kela, som er folketrygdordningen i 

Finland. Her må pasientene dekke en større andel av 

behandlingsutgiftene selv (52). Det refunderte beløpet 

baserer seg på faste satser, lignende det man har i 

det danske systemet. Man kan kun få refundert for 

tannhelsetjenester annethvert år. Refusjonsordningen 

dekker ikke de allerede subsidierte tjenestene til de 

kommunale helsesentrene, kosmetiske behandlinger, 

proteser (med noen unntak) og tannbehandlinger i 

forbindelse med andre helsebehandlinger (53). 

Et av problemene Finland ønsket å løse med 

tannhelsereformen i 2002 var en geografisk ulikhet i 
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tilgang til tannleger. Det var stor mangel på tannleger 

som ønsket å bosette seg i distriktene (52). Dette 

problemet vedvarte også etter reformen, men ble 

forsøkt løst av større arbeidsfordeling med 

tannpleiere, og større inntak til tannlegeutdanningen. 

Likevel er det tendenser til at tilbudet ikke er  

fullstendig, og de lange ventelistene oppgis som 

primærårsaken til at finnene ikke går til tannlegen 

(45). Figur 5-4 viser utviklingen i selvrapporterte 

udekkede behov for tannhelsesjekk etter grad av 

urbanisering, mellom 2004 og 2019. 

Figur 5-4: Selvrapporterte udekkede behov for 

tannhelsesjekk i Finland etter grad av urbanisering 

 

Illustrasjon: Oslo Economics. Datakilde: EU-SILC (28) 

I 2010 ble omtrent 46% av totale tannhelseutgifter 

dekket av den finske stat. For private 

tannbehandlinger var egenandelen i gjennomsnitt 

63% (45). Den finske organiseringen av 

tannhelsetjenesten, som del av helsesentre, har en 

mulig fordel ved at tannhelsetjenesten i større grad er 

knyttet til øvrig de helsetjenestene (51). 

Helsesentertilbudet gir et godt utgangspunkt for en 

jevn fordeling av tannhelsetjenester ved at 

helsesentrene er betydelig subsidiert og geografisk 

spredt. Samtidig er det ressurskrevende å drive slike 

sentre, og et begrenset offentlig tilbud kan føre til 

lange ventelister, slik som i Finland.  

5.4 Ulike systemer, men samme 

utfordringer  

Sammenlignet med de andre nordiske landene har 

Norge en nokså begrenset offentlig finansiering av 

tannhelsetjenester. Mens voksne nordmenn stort sett er 

forventet å betale tannlegeregningen sin selv, 

fortsetter svensker, dansker og finner å få deler av 

tannhelseutgiftene sine dekket etter overgangen fra 

barne- og ungdomstannhelsetjenesten. Fellesnevneren i 

alle land er tilskuddsordninger til personer med 

underliggende eller spesielle sykdommer som kan 

forårsake spesielt høye tannlegeutgifter. Der Norges 

tilskuddsordning til voksne personer er begrenset til 

denne kategorien, er de andre nordiske ordningene 

mer omfattende. Dette reflekteres i statistikken. 

Utviklingen i andelen voksne personer som ikke 

oppsøker tannhelsetjenesten av økonomiske årsaker er 

presentert i Figur 5-5.  

Figur 5-5: Selvrapportert udekket behov for 

tannhelsesjekk av økonomiske årsaker, personer 

over 16 år. 

 

Illustrasjon: Oslo Economics. Datakilde: EU-SILC (28) 

Mens både Finland og Sverige har opplevd en 

nedgang i udekkede tannhelsebehov i befolkningen 

av økonomiske årsaker, er andelen i Norge så godt 

som uendret siden årtusenskiftet. I denne 

sammenhengen er Danmark lignende Norge, og de 

har om noe opplevd en økning. Dette kan tyde på at 

tannlegetjenester er mindre tilgjengelig for personer 

med dårlig råd i Norge og Danmark, sammenlignet 

med Sverige og Finland, samtidig som forskjellene 

mellom landene er små. 

Det er interessant å se om denne utviklingen fører til 

at flere går til tannlegen, eller om økonomiske årsaker 

erstattes av andre årsaker. Figur 5-6 viser andelen av 

den voksne befolkningen som rapporterer at de ikke 

har et udekket behov for tannhelsesjekk.  

Generelt er det få forskjeller mellom de nordiske 

landene når det gjelder andelen som har udekket 

behov for tannhelsesjekk. Sverige har gått fra å ha 

den laveste andelen dekkede behov, til den høyeste 

andelen. Dette kan tyde på at Sveriges 

tannhelsepolitikk har lyktes i å gjøre tannhelsesjekker 

mer allment tilgjengelig, også for personer med dårlig 

0,0 %

2,0 %

4,0 %

6,0 %

8,0 %

10,0 %

12,0 %

2
0

0
4

2
0

0
5

2
0

0
6

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

2
0

1
2

2
0

1
3

2
0

1
4

2
0

1
5

2
0

1
6

2
0

1
7

2
0

1
8

2
0

1
9

Totalt

Byer

Tettsteder og forsteder

Rurale områder

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

20%

2
0

0
4

2
0

0
5

2
0

0
6

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

2
0

1
2

2
0

1
3

2
0

1
4

2
0

1
5

2
0

1
6

2
0

1
7

2
0

1
8

2
0

1
9

Danmark
Finland
Sverige
Norge



Finansiering og organisering av tannhelsetjenester – hva er gode modeller i et samfunnsperspektiv? 
32 

råd. Bortsett fra dette er det små forskjeller mellom 

landene.   

Figur 5-6: Andel av befolkningen over 16 år som 

har et dekket behov for tannhelsesjekk 

 

Illustrasjon: Oslo Economics. Datakilde: EU-SILC (28) 

Figur 5-7 viser sammensetningen av årsakene til at 

befolkningene i Norge, Sverige, Finland og Danmark 

har udekkede behov for tannhelse i 2004 og 2019. 

I Norge er de mest merkbare endringene på disse 15 

årene en betydelig økning i andelen som ikke har tid, 

samtidig som at «venteliste» har forsvunnet som årsak 

til at befolkningen ikke oppsøker tannlegen. Det er 

også tydelige tegn til reduksjon i tannbehandlings-

angst for alle land (Figur 5-7). Dette kan henge 

sammen med bedre oral helse generelt og økt fokus 

på kommunikasjon og pasientbehandling i 

utdanningene. Sverige har få merkbare endringer i 

sammensetningen av årsaker, men har som nevnt i 

samme tidsperiode opplevd en nedgang i udekkede 

behov generelt. I Finland er venteliste primærårsaken 

til at befolkningen har udekkede behov for 

tannhelsesjekk. Her har økonomiske årsaker så godt 

som forsvunnet så årsak, mens andelen som oppgir 

venteliste som årsak for at de ikke drar til tannlegen 

har økt fra 59% til 81% i perioden 2004 til 2019 

(Figur 5-7). Dekningsgraden har i samme periode økt 

med nesten 4%, men det er tydelig at ventetid er en 

betydelig utfordring for Finland. I Danmark er det 

økonomiske årsaker som utgjør primærårsaken til at 

befolkningen ikke oppsøker tannlegen. 

Oppsummert er det store forskjeller i hvordan 

tannhelsetjenestene er organisert og finansiert i de 

nordiske landene. Samtidig er det mye som tyder på 

at den orale helsen er relativt lik i alle landene. Basert 

på gjennomgangen opplever vi at alle land har de 

samme utfordringene knyttet til at deler av 

befolkningen ikke får dekket sine behov i tilstrekkelig 

grad.  
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Figur 5-7: Sammensetning av årsaker til udekkede behov for tannhelsesjekk 2004 og 2019 

  

Illustrasjon: Oslo Economics. Datakilde: EU-SILC (28)
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En god innretning av tannhelsetjenesten skal 

ikke bare gi best mulig oral helse, men også 

bidra til effektiv bruk av samfunnets ressurser, 

sikre riktig kvalitet, ivareta fordeling, gi 

forutsigbare rammevilkår for virksomhetene, 

samt legge til rette for attraktive arbeidsplasser 

som gir kontinuitet i tilbudet. Noen mål 

realiseres mest effektivt med 

markedsmekanismer, andre ved hjelp av 

regulering. Ofte kan disse målene virke 

sammen, mens andre ganger vil det være 

målkonflikter og behov for å prioritere.  

6.1 Mål om bedre folkehelse 

Befolkningens orale helse utgjør en viktig del av den 

generelle folkehelsen. I 2016 var tann- og 

munnsykdommer den åttende viktigste årsaken til 

helsetap (redusert livskvalitet) i Norge (se kapittel 

2.2). Å gi befolkningen tilgang til enda bedre 

tannhelsetjenester skaper nyttevirkninger i form av 

bedre helse og har positive konsekvenser for 

pasienter, pårørende og samfunnet generelt.  

6.2 Effektiv utnyttelse av knappe 

ressurser 

Grunnlaget for enhver samfunnsøkonomisk utredning 

er at det er knapphet på offentlige midler og 

samfunnets ressurser generelt. Innen oral helse vil 

beslutningstakere og forvaltere av fellesskapets 

midler måtte foreta prioriteringer mellom ulike 

alternativer. Dette gir rom for å foreta en 

samfunnsøkonomisk analyse på området.    

Et tiltak anses som samfunnsøkonomisk lønnsomt hvis 

nyttevirkningene er større enn summen av kostnadene. 

Kostnadene omfatter både direkte kostnader og 

kostnader som oppstår ved at ressursene tiltaket 

legger beslag på alternativt kunne vært anvendt på 

andre områder. Nytten kan måles som betalingsvilje, 

og at ressursene kunne hatt nytte andre steder omtales 

som alternativkostnad.  

Hvis politiske beslutninger og offentlige midler skal 

være samfunnsøkonomisk effektive, må det altså 

vurderes hvilke nyttevirkninger som skapes. 

6.2.1 Nytteverdier og effektivitet ved offentlig 

finansiering av oral helse 

Gitt en politisk beslutning om å sette av offentlige 

midler til oral helse, blir det en vurdering om 

samfunnsøkonomisk effektivitet og lønnsomhet om den 

spesifikke bruken skaper høyere nytteverdi for 

samfunnet enn alternative tiltak på feltet. Formulert 

enklere vil en samfunnsøkonomisk analyse søke å 

identifisere hvilke offentlige tannhelsetiltak som skaper 

mest verdi for pengene.  

Det vil utvilsomt være varierende grad av 

samfunnsøkonomisk lønnsomhet i ulike anvendelser av 

offentlige midler innen oral helse, både med dagens 

nivå og dersom man velger å øke offentlig 

finansiering i fremtiden. 

Dagens offentlige finansiering innen oral helse skaper 

betydelige nyttevirkninger. Offentlig finansiering av 

tannhelsetjenester for barn og unge gir positive 

helsevirkninger, og reduserer det omfattende 

helsetapet forbundet med tann- og munnsykdommer 

(beskrevet i kapittel 2.2). Barn og unge, samt 

prioriterte grupper, er sikret et tannhelsetilbud i den 

offentlige tannhelsetjenesten og disse tjenestene fører 

til flere gode leveår i befolkningen. Det samme 

gjelder behandlinger som delvis finansieres gjennom 

folketrygden.  

Også mer spesifikk ressursbruk gir nyttevirkninger. For 

eksempel har Regjeringen nylig bevilget 42 millioner 

kroner til et prøveprosjekt for å styrke 

tannhelsetilbudet til personer som mottar 

hjemmesykepleie eller bor på sykehjem (54). Fordi 

denne gruppen, på samme måte som alle andre, har 

et behov for tannhelsetjenester og har positive 

helsevirkninger av dette, vil nyttevirkningene av disse 

initiativene også være positive (før kostnader). 

Hvorvidt denne ressursbruken er effektiv, avhenger 

imidlertid av om nytten av de bevilgede midlene 

overstiger kostnadene ved å bruke dem på dette 

området – altså verdien av å anvende dem til andre 

formål. Dersom personer som mottar hjemmesykepleie 

eller bor på sykehjem allerede har et godt tilbud, er 

det grunn til å tro at det vil være mer effektivt å 

prioritere de 42 millionene til andre grupper, som i 

dag i mindre grad får dekket sine behov, ettersom de 

vil få større nytte av støtten.      

I en samfunnsøkonomisk utredning vil det være 

ønskelig å vurdere hva som er mest effektiv bruk av 

fellesskapets ressurser, med andre ord hvilket tiltak 

som gir høyest netto nytte. Dette vil bare være mulig 

hvis en har god informasjon om alle relevante 

alternativer. Beslutningstakere bør derfor undersøke 

om andre i samfunnet, i tillegg til gruppene nevnt 

6. Hvordan sikre gode tjenester og riktig ressursbruk?  
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over, kan få tilsvarende (eller enda høyere) 

nyttevirkninger av offentlige tilskudd.  

Kostnader og helsetap 

For å forstå nyttevirkningene av eventuell økt offentlig 

ressursbruk på tannhelsetjenester og offentlige tiltak 

er det nødvendig med et presist bilde av 

egenskapene ved kostnadene og helsetapene. 

Ettersom den orale helsen i den generelle 

befolkningen i Norge er relativt god (se kapittel 2), 

kan det være slik at en stor del av helsetapene 

tilknyttet dårlig oral helse er konsentrert i noen enkelte 

grupper.  

Det er naturligvis slik at et tiltak som sørger for bedre 

generell oral helse i befolkningen også kan virke 

positivt for marginale grupper, men det er ikke 

nødvendigvis slike tiltak som gir mest effektiv bruk av 

ressursene.  

Kostnaden ved mangelfull tannbehandling hos et 

enkeltindivid kan bli betydelig, både i form av 

utgifter til behandling og helsetap. Dermed, på tross 

av at det er en relativt liten andel av befolkningen 

som har dårlig oral helse, kan totalkostnaden være 

betydelig fordi konsekvensen for denne gruppen er 

svært stor. Nettopp fordi de vesentlige tapene er 

konsentrert i noen spesifikke grupper, er det trolig mer 

effektivt å rette ressursbruken mot grupper som har 

stor nytte av mer tannhelsetjenester. Dette fremfor å 

spre ressursene ut over både de som har stor og liten 

nytte av mer tjenester.    

Mange helsetiltak vil kunne gi en relativt lik nytte for 

alle individer, og med andre ord innebære at 

nyttevirkningen er spredt relativt jevnt i befolkningen. 

Dette kan for eksempel gjelde kostholdsråd som gir 

relativt like helseforbedringer for alle. Innen oral helse 

er det imidlertid slik at nytten varierer betydelig fordi 

tapene er konsentrert og svært høy blant den 

begrensede befolkningsandelen med dårlig oral helse. 

Dette skaper behov for en annen tilnærming med vekt 

på mer målrettede tiltak. 

Det er en tradisjon i velferdspolitikken å vektlegge 

universelle ordninger. Disse kan «rent økonomisk» gi 

mindre nytte per krone, men ha andre fordeler ved at 

alle inkluderes, og slik skape legitimitet og sikre 

tilslutning over tid.  

Kvalitet 

En annen, men relatert måte å forstå nytten som 

skapes i tannhelsetjenesten, er kvaliteten som tilbys i 

tjenesten. Høyere kvalitet i tjenestene gir befolkningen 

bedre tannbehandling, som medfører nyttevirkninger i 

form av flere gode leveår for befolkningen (økt 

livskvalitet).  

En utfordring med tannhelsetjenester er at det er 

vanskelig for pasientene å vurdere kvaliteten en gitt 

tannlege tilbyr – for eksempel om den har 

kompetanse på et gitt tannhelseproblem. Samtidig vil 

det typisk være slik at en tannlege må påta seg 

kostnader for å øke kvaliteten – eksempelvis gjennom 

å bruke tid på å holde seg faglig oppdatert, bruke 

mer tid på behandlingen eller ha moderne 

behandlingsutstyr. Problemet oppstår hvis ikke 

pasientene kan observere det tannlegene gjør for å 

heve kvaliteten, siden disse anstrengelsene medføre 

økt etterspørsel eller betalingsvilje. Dette kan redusere 

tannlegers insentiv til å pådra seg kostnader for å øke 

kvaliteten. I de tilfeller der pasientene kan observere 

kvaliteten har tannlegene større insentiver til å heve 

kvaliteten ettersom det gir utslag i etterspørsel og 

betalingsvilje.   

Selv om forbrukerne ønsker høy kvalitet på tjenestene, 

vil konkurranse ikke nødvendigvis legge til rette for 

høy kvalitet – nettopp fordi det er utfordrende for en 

tannlege å vise at den har høyere kvalitet enn sine 

konkurrenter. Tiltak som gir mer priskonkurranse kan 

dermed potensielt gi redusert kvalitet, gjennom at det 

blir enda viktigere for tannlegene å redusere 

kostnader – og økt kvalitet medfører kostnader. 

De bedriftsøkonomiske insentivene til å investere i 

kvalitet kan altså svekkes dersom pasientene ikke kan 

observere kvalitetsforbedringen og følgelig velge 

tilbyder. Dette kan i neste rekke gi lavere kvalitet i 

markedet totalt, og videre føre til at konkurranse ikke 

nødvendigvis medfører bedre kvalitet. Disse effektene 

kan potensielt forsterkes av offentlige virkemidler som 

for eksempel en elektronisk prisportal. Ettersom det er 

vanskelig å skille mellom kvaliteten på tjenestene kan 

økt priskonkurranse svekke insentivene til å konkurrere 

om kvalitet. Dersom en slik prisportal medfører økt 

konkurranse kan det dermed potensielt påvirke 

kvalitet i tjenesten.  

At økt konkurranse ikke nødvendigvis gir 

kvalitetsforbedringer, kan gjøre det mer relevant med 

offentlige tiltak rettet mot kvaliteten hos tilbyderne. 

Dette kan for eksempel skje gjennom krav til lisens, 

faglige kvalifikasjoner, tilsyn og andre 

kontrollmekanismer. Et sterkt individuelt fagansvar og 

profesjonskultur er derfor viktig i tannhelsetjenesten 

for å sikre riktig kvalitet i tjenestene.  

Fordi statens midler er begrensede og skal finansiere 

alle offentlige tjenestetilbud, må det vurderes hva som 

er hensiktsmessig kvalitet. For eksempel, å sørge for 

offentlig finansiering av hyppige tannlegebesøk for 

hele befolkningen vil være svært kostbart, og 

helsegevinstene vil trolig ikke være tilstrekkelige for å 

gjøre slik ressursbruk samfunnsøkonomisk lønnsom. 

Dette gjelder også fordi den generelle orale helsen i 

befolkningen er god. Dessuten vil ikke et slikt universelt 
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tiltak nødvendigvis gjøre at alle får mer 

tannbehandling. Enkelte pasienter vil kun gå fra å 

betale selv til å få dekket tjenestene av det offentlig, 

uten at de går mer eller mindre til tannlegen.  

Det kan også diskuteres hvorvidt den generelle 

befolkningen i dag har oral helse på helsemessig 

ønskelig nivå. Øvrige helsetjenester finansieres i 

hovedsak av fellesskapet, og dette gjør at hele 

befolkningen har tilgang på behandling for sykdom 

og øvrige helseproblemer uten at en på individuelt 

nivå tar hensyn til betalingsvilje og -evne. For øvrige 

helsetjenester betaler pasientene imidlertid 

egenandeler, begrenset til om lag 2 500 kroner i året 

(55). Til sammenligning bruker nordmenn i gjennomsnitt 

om lag 3 200 kroner på tannhelsetjenester årlig (se 

kapittel 3.2). De aller fleste bruker trolig mindre enn 

2 500 kroner ettersom enkelte med svært høye 

utgifter trekker opp gjennomsnittet.  

6.2.2 Prioritering i tannhelsetjenesten  

Samfunnsøkonomiske vurderinger av offentlige 

tilskudd handler om prioriteringer, og det er 

nødvendig å anvende noen forutgåendeprinsipper i 

en slik prioritering. Blankholmutvalget (1) har fastslått 

at prinsippene i prioriteringsmeldingen (2) også bør 

gjelde for den offentlig finansierte tannhelsetjenester. 

Disse prinsippene er:  

• Nytte 

• Ressurs  

• Alvorlighet  

De første to prinsippene er i tråd med drøftingen 

over, ettersom en i en samfunnsøkonomisk analyse vil 

vurdere nyttevirkningene av den offentlige bruken av 

midler opp mot ressursbruken (kostnaden). Det må 

både vurderes rene budsjettkonsekvenser, altså antall 

kroner som settes av i statsbudsjettet, men også 

eventuelle ressurser tiltaket legger beslag på som 

kunne vært anvendt til andre formål.  

Et tredje prinsipp i prioriteringsmeldingen er 

alvorlighetskriteriet, altså at tilstandens alvorlighet 

skal spille inn i beslutningen om hvor store ressurser 

som skal allokeres til en spesifikk type behandling. 

Dette prinsippet er også relevant i vurderinger av 

offentlig finansiering av tannhelsetjenester, ettersom 

enkelte vil rammes av mer alvorlig sykdom enn andre 

og dermed ha større behov for tjenester.  

I forbindelse med Blankholmutvalgets arbeid ble det 

imidlertid pekt på at alvorlighetskriteriet, slik det er 

definert i prioriteringsmeldingen, ikke uten videre kan 

anvendes for tjenester med sterk vektlegging av 

forebyggende og helsefremmende arbeid. Utvalget 

pekte på at alvorlighetskriteriet også må fange opp 

konsekvensene manglende tiltak vil ha for fysisk, 

psykisk og sosial mestring. Utvalget anbefalte derfor 

at beskrivelsen av nytte- og alvorlighetskriteriene ble 

oppdatert slik at de også fanger opp fysisk, psykisk 

og sosial mestring (Figur 6-1).   

Figur 6-1: Foreslåtte kriterier for prioritering av 

offentlige finansierte tannhelsetjenester  

 

Illustrasjon: Oslo Economics. Kilde: Blankholmutvalget (1) 

6.3 Fordelingsvirkninger og 

utjevning av sosiale forskjeller 

Innen oral helse er det også viktig å vurdere 

fordelingsvirkningene av offentlige tilskudd, ettersom 

offentlig finansiering av helse har som formål å 

utjevne sosiale forskjeller og sikre et godt 

helsetjenestetilbud for alle. Det er godt dokumentert 

at personer som står utenfor arbeidslivet, med dårlig 

økonomi og med alvorlig sykdom, har dårligere oral 

helse enn resten av befolkningen (se kapittel 4). 

Enkelte grupper har i dag et udekket behov og 

enkelte individer påføres betydelige kostnader.  

At tannlegeutgiftene kan bli betydelige for pasientene 

med dårlig oral helse, gjør utjevning av sosiale 

forskjeller viktigere. Dette fordi sosiale forskjeller 

innen oral helse kan ha mer ekstreme utslag enn på 

andre områder. For en gruppe som ikke mottar 

tilstrekkelig tannbehandling kan helsetapet være 

betydelig, samtidig som det kan påløpe store 
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kostnader for den enkelte. Å sørge for utjevning av 

sosiale forskjeller kan følgelig være relativt viktigere 

innen oral helse, både grunnet politisk ønskelige 

fordelingsvirkninger og samfunnsøkonomisk effektivitet 

ettersom nytten varierer betydelig. Hvis det foreligger 

sosiale forskjeller som gjør at kun noen grupper i 

samfunnet har tilgang på et gode, mens andre ikke 

har det, er konsekvensene begrensede dersom 

gruppen uten tilgang likevel har et godt alternativ (et 

substitutt). Innen oral helse er konsekvensene av 

underbehandling alvorlige og det foreligger ikke 

aktuelle alternativer. Dette gjør fordelingseffekten 

større.  

6.4 Spesielle egenskaper ved 

markedet for tannhelsetjenester og 

behov for riktig behandlingsnivå    

Oral helse, i likhet med helseområdet generelt, er 

preget av flere mulige kilder til markedssvikt (se blant 

annet Grytten, Holst og Laake (1990) og Grytten & 

Sørensen (2000) (56) (57)). Dette kan gjøre at 

befolkningens betalingsvilje, avviker fra den faktiske 

nytten som kan realiseres ved tiltakene. Altså, 

observert betalingsvilje er ikke nødvendigvis et godt 

mål på underliggende nytte. Kilder til markedssvikt 

kan for eksempel være:  

• Asymmetrisk informasjon og prinsipal-agent-

problemer 

• Imperfekt konkurranse 

• Tredjepartsbetaling og insentivmekanismer   

6.4.1 Asymmetrisk informasjon og prinsipal-agent-

problemer 

Observert betalingsvilje for helsetjenester kan 

påvirkes av markedssviktsom følge av asymmetrisk 

informasjon. Med dette mener en at en pasient ikke er 

fullstendig informert om hva den trenger av 

behandling. Dette kan potensielt gi et uønsket 

behandlingsnivå:  

• Underbehandling kan for eksempel oppstå hvis 

en pasient ikke kjenner til alle de forventede 

virkningene ved å gå sjelden til tannlegen (f.eks. 

fremtidige tilstander med svært kostbare eller 

smertefulle medisinske forløp).  

• Overbehandling kan oppstå hvis den mer 

informerte tannlegen, som har en økonomisk 

inntjening delvis bestemt av mengden 

behandlinger, tilbyr pasienten en høyere 

behandlingsintensitet eller kvalitet enn det som er 

optimalt (med andre ord, at det oppstår et såkalt 

prinsipal-agent-problem, der pasienten er 

prinsipalen og tannlegen agenten). 

Udekket informasjonsbehov for pasienter og mulig 

underbehandling  

Et sentralt spørsmål er hvordan en kan sikre at 

insentivene til å ta vare på egen oral helse 

opprettholdes. Fordi en årsak kan være at 

befolkningen ikke er tilstrekkelig informert om alle 

fremtidige helsemessige tilstander og om forløp, 

henholdsvis med og uten behandling, vil pedagogiske 

tiltak som kan dekke informasjonsbehovet og gi bedre 

forebygging kunne være lønnsomme. En annen mulig 

tilnærming for å unngå underbehandling innen oral 

helse, vil være å sørge for at et visst 

behandlingstilbud finansieres av det offentlige eller at 

enkelte grupper får sine kostnader dekket av det 

offentlige.  

Agent-prinsipal-forhold og mulig overbehandling 

Når tannlegene har mer informasjon enn pasienten og 

samtidig har en inntjening bestemt av omfanget av 

behandling, kan det også føre til et 

samfunnsøkonomisk insentivproblem. Tannlegen kan ha 

egeninteresse av å tilby pasienten flere behandlinger 

enn det som er nødvendig. I et samfunnsøkonomisk 

perspektiv er dette sløsing med ressurser. Tannlegens 

profitt øker på bekostning av pasientens nytte.   

En mulig forklaring kan være asymmetrisk informasjon 

mellom pasient og tannlege, eller at mye 

tannbehandling er et nødvendighetsgode som kan 

gjøre pasientene mindre prissensitive. Overbehandling 

er særlig problematisk innenfor oral helse fordi 

behandlingen i stor grad er irreversibel. Feil 

behandling kan gi store konsekvenser for pasienten på 

et senere tidspunkt. Det at tannlegene har insentiver til 

å sørge for at pasientene kommer tilbake gang etter 

gang (med andre ord, konkurranse mellom 

tannlegene), er med på å redusere risikoen for 

overbehandling. Det at pasientene selv betaler for 

tjenestene vil også bidra til å redusere risikoen, og 

pasientene mottar god informasjon om prisen ved 

behandlingen, jf. Prisopplysningsforskriften § 18 som 

pålegger norske tannleger å gi uoppfordret et 

skriftlig tilbud med totalprisen før behandlingen 

starter dersom denne overstiger 5000 kroner (muntlig 

hvis all behandling foretas i første konsultasjon).    

Mulighetene for inntjening ved tilbud av 

overbehandling kan påvirke prisstrategien blant 

aktørene. Å tilby tannhelsekontroll på rabatt, for slik å 

etablere et kundeforhold slik at en kan ta betalt for 

kostbare behandlinger, vil kunne være 

bedriftsøkonomisk lønnsomt.  

Videre er det et viktig poeng at ikke bare 

behandlingsintensiteten (antall behandlinger) er 

relevant, men også typen behandling som tilbys. Noen 

tjenester er mer kostbare enn andre, og det er ikke 

sannsynlig at en pasient vil kunne klare å skille mellom 

behandling A til 30 000 kroner og behandling B til 
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60 000 kroner. Dette er relatert til vurderingen av 

kvalitet, og gjør informasjonsasymmetri relativt 

viktigere.  

Fordi tannleger tilbyr irreversible, potensielt kostbare 

og helsemessig relativt inngripende tjenester, kan det 

være svært kostbart for samfunnet med 

overbehandling. Derfor kan det være hensiktsmessig 

om myndighetene gjennom regulering reduserer 

insentivene til overbehandling. Konsekvenser ved et 

eventuelt overkonsum av tannbehandling er utvilsomt 

mer negativt enn for det meste av annet forbruk, og 

dette kan motivere sterkere regulering. 

Det kan altså tenkes at aktørenes tilpasning for å 

sørge for høyest mulig bedriftsøkonomisk lønnsomhet 

ikke gir ønskelige samfunnsvirkninger og helsemessige 

utfall for fellesskapet. Teoretisk er det heller ikke noen 

grunn til å forvente at private tannhelseaktører vil 

operere på en måte som sikrer utjevning av sosiale 

forskjeller eller ivaretakelse av den orale helsen. 

Dette kan også være en grunn til å øke andelen 

offentlig finansiering og sikre at alle har tilgang på 

tannhelsetjenester av god kvalitet. Dette kan oppnås 

både gjennom ren offentlig finansiering, altså at det 

offentlige tar deler av regningen for behandlingen i 

privat klinikk, eller ved at tjenesten tilbys i offentlig 

regi.  

En mulig løsning for å håndtere agent-prinsipal-

problemer, som følge av asymmetrisk informasjon, kan 

være å innføre kontrollmekanismer, som for eksempel 

med bedre tilsyn, eller ved gjennom kompensasjon 

eller disiplinering skape endringer i agentens (i dette 

tilfellet tannlegens) insentiver. For å redusere 

problemene vil det være viktig å sikre tilsyn og sørge 

for at pasientene er godt informert. I tillegg kan det 

være behov for å redusere tjenesteleverandørenes 

økonomiske insentiver gjennom finansieringsordninger. 

6.4.2 Imperfekt konkurranse 

Imperfekt konkurranse er en mulig kilde til at 

markeder ikke fungerer optimalt. For 

tannhelsetjenester varierer graden av konkurranse 

mellom geografiske områder, og mye tyder på at det 

i rurale områder generelt er færre konkurrerende 

tilbydere, mens situasjonen er motsatt i større byer. 

Samtidig spiller den offentlige tannhelsetjenesten en 

mindre viktig rolle i de større byene enn i rurale strøk.  

Svak konkurranse i rurale strøk 

Lite konkurranse i rurale strøk kan opplagt føre til 

samfunnsøkonomisk ineffektivitet. Mangel på 

konkurranse kan gi tannleger mulighet til å ta høye 

priser eller levere lavere kvalitet, uten at pasientene 

velger andre tannleger. Dette kan føre til at 

pasientene oppsøker tannlege sjeldnere enn de burde 

– og dermed skape en samfunnsøkonomisk kostnad. 

Når de besøker tannlegen, og betaler en forholdvis 

høy pris, vil pasientene sitte igjen med lavere nytte 

enn om tilbudet hadde vært bedre som følge av 

velfungerende konkurranse. Svak konkurranse kan 

altså gi negative virkninger ettersom insentivene 

aktørene har til å strekke seg lengst mulig for å tilby 

best mulig kvalitet eller lavest mulig pris vil svekkes. I 

praksis vil mulighetene for utnyttelse av markedsmakt i 

rurale områder avhenge av transportkostnaden for 

pasientene (fordi pasienten kan reise til en by [eller et 

annet land] for tannbehandling). Tannklinikker i rurale 

områder vil derfor disiplineres av konkurranse fra 

tannklinikker i andre geografiske områder.  

Mulighetene for å utnytte markedsmakt kan også 

styrkes når pasientene ikke har «perfekt» informasjon 

og at tannhelsetjenester er et nødvendighetsgode – 

dermed kan pasientene være lite prissensitive.  

En tannlegeklinikk med markedsmakt kan potensielt ta 

høyere priser eller tilby tjenester av lav kvalitet, fordi 

pasienten i stor grad er avhengig av 

tannbehandlingen og det ikke finnes gode substitutter. 

Formulert på en annen måte, hvis en pasient har 

betydelige problemer med sin orale helse, vil 

betalingsviljen være høy og høye priser er dermed 

mindre avskrekkende. En økning i pris eller reduksjon 

av kvalitet vil likevel redusere pasientenes 

konsumentoverskudd, og følgelig være negativt.  

Et eksempel på et marked med uelastisk etterspørsel 

er illustrert i Figur 6-2. En prisøkning, for eksempel som 

følge av markedsmakt, gir en relativt lav reduksjon i 

antall tannbehandlinger (samme intuisjon gjelder ved 

ev. reduksjon i kvalitet). I illustrasjonen er det forutsatt 

at en tilbyder av tannhelsetjenester kan ta høyere 

priser (for eksempel på grunn av asymmetrisk 

informasjon), altså 𝑃2 sammenlignet med 𝑃1, men at 

dette gir lite reduksjon (∆𝐾) i hvor mye behandling 

som selges.  

Figur 6-2: Lav priselastisitet  

 

Illustrasjon: Oslo Economics 
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Sterk konkurranse i byene 

I utgangspunktet vil sterk konkurranse i byene kunne 

være bra for pasientene, fordi dette gjør at 

tannlegene må strekke seg ytterligere for å tilby best 

mulig kvalitet eller lavest mulig pris. Dette reduserer 

mulighetene for en tannlegeklinikk å ta høyere priser 

og pasientene kommer dermed bedre ut. Dersom det 

er kvalitet som er konkurranseparameteren, vil 

konkurranse gjøre at tannlegene må strekke seg lengst 

mulig for å tilby god kvalitet.  

Mulig markedssvikt kan påvirke vurderingen. Fordi det 

er vesentlig informasjonsasymmetri i markedet, og 

kvalitet er krevende for pasienten å måle, kan det 

være behov for regulering slik at en ikke kommer i en 

situasjon der aktørene konkurrerer om å selge flest 

unødvendige behandlinger eller at kvaliteten i 

tjenesten blir for lav.  

Tannlegemarkedet er i endring, og i de senere årene 

har flere større kjeder vokst frem. Flere av våre 

informanter har pekt på at de nye aktørene er drevet 

av mer ren profittmaksimering, og dette kan føre til 

kraftigere markedsføring og økt risiko for 

overbehandling. 

Hvis tannlegevirksomhetene konkurrerer hardt seg 

imellom, men er avhengige av å utnytte asymmetrisk 

informasjon for å oppnå lønnsomhet, kan det føre til 

en usunn konkurranse. Dette gjør at mer konkurranse – 

fravær av hensiktsmessige reguleringer – ikke 

nødvendigvis kommer pasientene til gode.  

6.4.3 Tredjepartsbetaling og insentivmekanismer 

Delvis offentlig finansiering, altså tredjepartsbetaling, 

kan også gi muligheter for markedssvikt og ineffektiv 

utnyttelse av ressurser. For eksempel kan det tenkes at 

det med en stor andel offentlig finansiering av 

tannhelsetjenester kan forekomme insentiver til 

overforbruk i enkelte grupper. Pasientgruppene som 

kan dele tannlegeregningen med staten, vil kunne ha 

insentiver til å foreta relativt flere tannbehandlinger 

enn nødvendig – nettopp fordi de ikke bærer hele 

kostnaden selv. Egenandeler vil være med å begrense 

denne mulige effekten.  

Ethvert tiltak for offentlig finansiering eller andre 

støtteordninger kan medføre uønskede insentiver for 

tannlegeaktørene. Det er derfor viktig at den 

offentlige finansieringen ikke går med til å subsidiere 

ineffektive tilbydere eller unødvendig tannbehandling. 

Delvis offentlig finansiering vil være nyttig for å 

motvirke underbehandling. Dette fordi eventuelle 

økonomisk sårbare grupper får tilgang på 

tannhelsetjenestene. Dersom subsidiene ikke er 

treffsikre, risikerer man at unødvendig behandling 

gjennomføres. Hvis tannlegeklinikker mottar offentlige 

tilskudd per behandling, eller høykostnadsbeskyttelse 

gjør at staten tar deler av regningen slik at alle får 

tilgang, kan dette gi enda sterkere insentiver til å tilby 

flere behandlinger og slik overbehandling kan treffe 

flere grupper i samfunnet. Overbehandling er ikke 

mindre negativt bare fordi det offentlige finansierer 

behandlingene. Den offentlige finansieringen av 

behandlinger, gjennom for eksempel trygdeytelsene, 

må innrettes på en treffsikker måte slik at den faktisk 

går til pasientene den er tiltenkt. 

6.5 Attraktive arbeidsplasser og 

samfunnsansvar  

Tannleger har to viktige roller. De fungerer som 

pasientenes rådgiver, samtidig som de tilbyr tjenester 

til pasienten. I rollen som rådgiver kan tannlegen 

påvirke både typen behandling og mengden. For 

samfunnet er det optimalt at tannlegen tilbyr tjenester 

basert på medisinske behov og samfunnsøkonomiske 

hensyn – uten å ta hensyn til egne økonomiske 

interesser.  

Tannlegene har dermed et samfunnsansvar for å sikre 

riktig behandlingsnivå. Dagens system er delvis basert 

på tillit mellom tannlege, pasient og myndigheter, og 

disse relasjonene er avgjørende for å sikre en 

samfunnsøkonomisk effektiv tjeneste. At tannlegene 

har spennende arbeidsoppgaver og arbeidsforhold i 

tråd med norsk arbeidslivspolitikk er viktig for å sikre 

kvalitet og kontinuitet i tjenesten. Det vil i mange 

tilfeller være ønskelig at en pasient behandles hos 

samme tannlege over tid, ettersom tannlegen 

opparbeider seg kunnskap om pasientens 

tannhelsehistorie og behov. 

I tillegg er dette viktig for å sikre forutsigbare 

rammevilkår for virksomhetene, herunder økonomiske 

vilkår som gir grunnlag for fast ansettelse, muligheter 

til å i tidsmessige lokaler og utstyr og insentiver til 

effektiv drift. Mange private virksomheter har 

investert betydelige beløp i klinikken basert en 

forventning om fremtidig inntjening.  

Hvis tilgangen til tannleger er svært høy i 

arbeidsmarkedet, relativt til befolkningens størrelse, 

kan dette påvirke de vurderingene som tannlegene 

gjør både som rådgiver og tjenestetilbyder. Det kan 

bli for fristende å stimulere etterspørselen utover hva 

som anses som faglig forsvarlig, selv om det i all 

helsetjeneste er gråsoner. I tillegg kan det være 

uheldig, fra et samfunnsøkonomisk perspektiv, med for 

høy tilførsel av tannleger fra utlandet, dersom disse 

kun er her i korte perioder og med det reduserer 

kontinuiteten i tilbudet.    

Slike forhold kan motvirkes ved hjelp av regulering og 

tilsyn, men også ved å dimensjonere 

utdanningskapasiteten og omfanget av antall 

autorisert personell utdannet i andre land.  
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6.6 En rekke hensyn må ivaretas 

ved utforming av tannhelsetjenesten 

Det en rekke hensyn som må ivaretas ved utforming av 

tannhelsetjenesten. En god innretning skal ikke bare gi 

best mulig oral helse, men også bidra til effektiv bruk 

av samfunnets ressurser og sikre riktig fordeling av 

ressursene. Kjennetegn ved markedet gjør at det er 

behov for å stimulere til riktig kvalitet og samhandling, 

samt legge til rette for attraktive arbeidsplasser og 

bedriftsøkonomiske «sunne» virksomheter som gir 

kontinuitet i tilbudet. Noen mål realiseres mest 

effektivt ved hjelp av markedsmekanismer, andre ved 

hjelp av regulering. Ofte kan disse målene virke 

sammen, mens andre ganger vil det være 

målkonflikter og behov for å prioritere mellom ulike 

mål.   

Figur 6-3: Behov for riktig innretning av tannhelsetjenesten  

 

Illustrasjon: Oslo Economics  

6.7 Offentlig finansiering og 

kontroll  

Det er grunn til å tro at det å utjevne sosiale 

forskjeller også vil innebære en samfunnsøkonomisk 

effektiv utnyttelse av ressursene. At det ikke er 

ønskelig at bare profittmotiv styrer aktørene innen 

oral helse, skyldes at det er egenskaper ved 

markedet som gjør at kun markedstilpasning kan gi 

uønsket behandlingsnivå. For å ivareta dette er 

offentlig finansiering, regulering eller andre offentlige 

initiativ nødvendig. 

6.7.1 Offentlig finansiering mot offentlig 

tjenestetilbud 

Som vist i Figur 6-4 er det to ulike akser som er 

relevante for beslutningstakere, og for politikere er 

altså det relevante spørsmålet om en ønsker å ha en 

større andel av pasientgruppene lenger opp og til 

venstre i diagrammet. De to beslutningsrelevante 

aksene er:  

• Det offentlige tannhelsetilbudet utvides slik at 

kapasiteten i den offentlige delen av tjenesten 

blir relativt større. En større gruppe pasienter 

beveger seg til venstre i diagrammet. Dette kan 

enten bli finansiert av offentlige midler eller 

egenandeler (hhv. nord og sør i diagrammet) 

• Den offentlige finansieringen blir utvidet slik at 

flere tannbehandlinger kan bli gjennomført. En 

større gruppe pasienter beveger seg altså nord i 

diagrammet. Imidlertid kan selve behandlingen 

enten foregå i den offentlig eller private 

tannhelsetjenesten (hhv. vest eller øst). 

Valget mellom henholdsvis å foreta justeringer i 

omfanget av offentlig finansiering eller tjenestetilbud 

kan også avhenge av mål om offentlig styring og 

kontroll. Økt offentlig finansiering av tannbehandling i 

privat regi til befolkningen generelt kan gjøre at 

midlene ikke nødvendigvis treffer gruppen der nytten 

er størst.  

Ved å øke det offentlige tjenestetilbudet, vil en 

derimot kunne ha mer styring og kontroll, som teoretisk 

vil kunne gjøre at det offentlige i større grad kan 

prioritere at spesifikke pasientgrupper får 

behandling. Imidlertid innebærer dette en betydelig 

økning i offentlige utgifter. 
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Figur 6-4: Offentlig og privat finansiering og tjenestetilbud 

 

Illustrasjon: Oslo Economics. Den offentlige tannhelsetjenesten kan også utløse finansering fra folketrygden for betalende pasienter. 

6.8 Mulige offentlige virkemidler 

Delvis uavhengig av selve nivået på henholdsvis 

offentlig finansiering og tjenestetilbud, kan det foretas 

endringer i dagens offentlige ressursbruk som kan 

påvirke samfunnsøkonomisk effektivitet og utjevne 

sosiale forskjeller. Et alternativ vil altså være å 

beholde dagens modell, og samtidig innføre tiltak 

eller kontrollmekanismer slik at en bedre kan motvirke 

de samfunnsøkonomiske negative virkningene av 

uønsket tjenestenivå og sikre riktig fordeling. 

Offentlige tiltak bør utredes grundig før de innføres 

for å undersøke hvilke konsekvenser som oppstår for 

pasienter, tannleger og myndigheter. Videre, fordi 

ulike pasientgrupper bærer så forskjellige helsetap og 

kostnader tilknyttet oral helse, bør virkninger for de 

ulike pasientgruppene utredes.   

I det følgende beskrives mulige statlige virkemidler 

etter fire hovedkategorier (Figur 6-5), før mulige 

samfunnskonsekvenser av utvalgte tiltak drøftes i 

kapittel 7.  

Figur 6-5: Alternative virkemidler for endringer i dagens tannhelsemodell     

 

Illustrasjon Oslo Economics  

6.8.1 Pedagogiske virkemidler 

Det kan tenkes at ulike pedagogiske virkemidler er 

relevante innen oral helse for å sørge for at både 

pasienter og behandlere blir bedre informert. For at 

hvert individ skal få en bedre forståelse av fordelene 

og ulempene ved tannbehandling, og dermed sterkere 

insentiver til forebygging, kan det være nyttig med 

informasjonskampanjer som får frem negative 

konsekvensene av ikke å gå til tannlege regelmessig. 

Dette kan særlig være aktuelt mot grupper som går 

for sjelden til tannlegen. Et slikt tiltak vil være relativt 

lite kostbart.  

Et annet pedagogisk virkemiddel, som nok er mer 

effektivt, men også mer ressurskrevende, er at det 

offentlige sørger for mer oppsøkende 

informasjonstjenester rettet mot grupper hvor 

behovene er større. Videre, dersom det er mulig, kan 

slike oppsøkende informasjonstjenester rettes mot 

enkeltpersoner en faktisk kan identifisere at ikke har 

vært hos tannlegen sin. Slike informasjonstjenester kan 

fungere som et supplement til den oppsøkende 

tjenesten den offentlige tannhelsetjenesten allerede 

gjør i dag.   
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Pedagogiske virkemidler kan også være viktige for å 

motvirke overbehandling. Hvis det offentlige kan 

innrette tiltak som gjør pasientene mer informerte om 

virkninger av tannbehandlingen, og hvilken behandling 

som er nødvendig, kan pasientene ta bedre 

beslutninger om behandlingsintensitet og valget 

mellom kostbare og mindre kostbare 

behandlingstyper. Informasjonstiltak kan også rettes 

mot behandlere for å understøtte gode holdninger og 

viktigheten av at pasientens behov skal komme i første 

rekke. Tannlegeforeningens nåværende arbeid og 

deltakelse i Legeforeningens kampanje «Gjør kloke 

valg», som er en internasjonal kampanje rettet mot 

helsepersonell og pasienter for å motvirke 

overdiagnostikk og overbehandling, er et eksempel 

på et slikt tiltak.  

Forbrukerrådets elektroniske prisportal 

hvakostertannlegen.no (midlertidig nedlagt) er et 

annet eksempel på et pedagogisk virkemiddel. Slike 

prisportaler har som formål å redusere 

søkekostnadene til konsumentene ved å gi en oversikt 

over priser på ulike varer og tjenester og gjøre det 

lettere å sammenligne prisene i markedet. Åpenhet om 

priser kan bidra til økt priskonkurranse til nytte for 

konsumentene. Samtidig kan en prisportal gjøre det 

lettere for tilbyderne å koordinere sine priser, og 

dermed bidra til høyere priser. For at en slik portal 

skal fungere etter hensikten er det viktig at 

befolkningen har kjennskap til portalen, at prisene i 

portalen er oppdaterte og at tjenestene som inngår 

faktisk er sammenlignbare. Som diskutert i kapittel 6.2 

over kan økt priskonkurranse svekke tannlegenes 

insentiver til å konkurrere om kvalitet.  

6.8.2 Økonomiske virkemidler 

Økonomiske virkemidler kan bidra til i større grad å 

sørge for riktig behandlingsnivå. Økonomiske 

virkemidler kan omfatte både å øke og redusere 

graden av offentlig finansiering, endre hvilke grupper 

som får finansiering eller hvordan finansieringen skjer. 

Konkrete økonomiske virkemidler som innebærer økt 

offentlig finansiering, herunder basistilskudd til 

tannbehandling, høykostnadsbeskyttelse, utvidelse av 

folketrygdens stønadsordning og kjøp av tjenester fra 

private drøftes nærmere i kapittel 7.2.  

Generelt vil man kunne motvirke underbehandling ved 

å finansiere flere tannbehandlinger med offentlige 

midler. Imidlertid er man avhengig av å treffe de 

gruppene som faktisk har behov. Valget av 

henholdsvis økt offentlig finansiering og økt offentlig 

tjenestetilbud vil kunne påvirke i hvilken grad det 

offentlige har mulighet for styring og kontroll. Dette 

sørger for at midlene faktisk gir flere behandlinger 

for grupper som i dag ikke får nødvendig behandling. 

Utfordringene ved denne typen finansiering er at det 

er vanskelig å utforme systemer for innsatsstyrt 

finansiering som balanserer de forskjellige målene. 

Private aktørers inntjening i stor grad drevet av 

behandlingsintensiteten. Dette kan gi insentiver til 

overbehandling, fordi tannlegene i bedriftsøkonomisk 

forstand vil kunne være tjent med å tilby mer kostbare 

eller flere behandlinger enn det som er i pasientens 

interesse. Økonomiske virkemidler for å unngå dette 

vil kunne være å gjøre tannlegenes økonomi mindre 

avhengig av salg. Dette kan gjøres gjennom 

finansieringen. Eksempelvis kan man se til ordningen 

for fastleger, der behandling blir dekket etter 

fastsatte takster, et rammetilskudd avhengig av 

pasientliste og egenandeler fra pasientene..  

6.8.3 Organisatoriske virkemidler 

Organisatoriske virkemidler er virkemidler der en 

foretar endringer i organiseringen i det offentlige, for 

eksempel ved hvilke oppgaver offentlig sektor har 

ansvar for, etablering av nye offentlige instanser, 

fusjoner, foretar endringer i organisasjonstype, 

sentraliserer eller desentraliserer, eller etablerer 

styrer, råd eller utvalg. 

Oral helse kunne vært organisert på samme måte som 

helsetjenester for øvrig, hvor mesteparten av 

behandlingen og finanseringen skjer i offentlig regi. 

Dette vil være en svært omfattende omorganisering, 

og vil innebære betydelige utgifter for det offentlige 

ettersom den private finansieringsandelen er høy i 

dag. Samtidig vil det ta tid å bygge opp tilsvarende 

kapasitet som i dag er etablert i den private 

tannhelsetjenesten. Videre kan dette oppleves som et 

«tillitsbrudd» for tannleger som har foretatt 

betydelige investeringer i egen klinikk.  

Tannhelsetjenester kunne vært organisert som 

fastlegetjenesten, hvor private yter tjenester med 

finansering fra det offentlige basert på 

rammetilskudd, takster og pasientenes egenbetalinger. 

Tannhelsetjenesten er i dag organisert under 

fylkeskommunene. I intervjuene ble det pekt på at 

alternative organiseringer med nærmere tilknytning til 

kommunene eller spesialisthelsetjenesten er en 

mulighet.  

Ved utredning en eventuelt større reform bør også 

bruken av de omfattende investeringene som allerede 

er gjort i lokaler og utstyr utredes.  

Den offentlige tannhelsetjenesten har i dag ansvar for 

både finansering og behandling av utvalgte grupper 

(eksempelvis de under 18 år). Denne behandlingen 

kunne foregått i privat regi, men finansiert av det 

offentlige ved hjelp av for eksempel 

stykkprisfinansiering og kontrolltiltak. Dersom det er 

ledig kapasitet i den private tannhelsetjenesten, 

og/eller de private utfører enkelte oppgaver mer 
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effektivt enn det offentlige, kan det være lønnsomt å 

flytte deler av tjenesteproduksjonen over til det 

private. Et mulig tiltak ville vært å overlate større 

deler av enkle kontroller og undersøkelser til privat 

sektor, og frigjøre kapasitet i den offentlige tjenesten 

til å behandle pasientene med mer kompliserte behov. 

En slik overføring vil kunne ha betydning for 

arbeidshverdagen til tannleger i den offentlige 

tannhelsetjenesten. Dersom det offentlige kun har 

behandlingsansvar for de mer krevende pasientene 

kan det ha negative konsekvenser for rekrutteringen 

av tannleger til tjenesten.   

Organisatoriske tiltak kan også gjøres for å tilpasse 

tilbudssiden. Utdanningskapasiteten kan økes eller 

reduseres, og det kan gjøres endringer i antall og 

ulike typer spesialiseringer. Endringer i utdanning og 

kompetanseutviklingen bør sees i sammenheng med 

fremtidens behov og hvilke oppgaver man tror 

tannlegene vil gjøre fremover.   

6.8.4 Juridiske virkemidler 

For å sikre ønsket tjenestenivå kan det også vurderes 

å styrke nåværende kontrolltiltak eller etablere nye. 

Dersom kontrollmekanismer fungerer effektivt, og 

baseres på egnede systemer for analyser av data, 

kan slike tiltak også ha en forebyggende effekt.  

Et juridisk virkemiddel som kan være relevant innen 

oral helse er å etablere kvalitetskrav og styrke tilsyns- 

og sanksjonsmulighetene for å sørge for god kvalitet i 

behandlingen. Hvis pasientene ikke kan observere 

eller skille mellom lav eller høy kvalitet, kan de 

bedriftsøkonomiske insentivene til å investere i 

kvalitetsforbedringer svekkes. Dette kan motvirkes 

med offentlige virkemidler. Ved å innføre strengere 

krav til autorisasjon eller opplysning enn i dag, kan 

kvaliteten blant tilbyderne i større grad sikres. 

Eksempler på slike krav er krav til språkkunnskaper, 

prisopplysning og pasientinformasjon. Det er allerede 

innført strenge krav knyttet til autorisasjon og 

pasientopplysning, og det er uvisst om enda strengere 

krav vil påvirke kvaliteten i tjenesten.  

For at disse virkemidlene skal ha effekt er det 

nødvendig med et sterkt tilsyns- og kontrollarbeid for 

å bidra til at dagens krav i større grad etterleves. 

Gjennom intervjuene i dette prosjektet ble det pekt på 

at dagens tilsynsordning er mangelfull. Av Statens 

helsetilsyns årsrapport for 2019 fremgår det at bare 

to tannleger fikk advarsel, mens kun en fikk tilbakekalt 

sin autorisasjon (58).
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Beslutningstakere bør vurdere både i hvilken 

grad offentlig finansiering av tannbehandling 

for befolkningen bør skje, og hvor mye det 

offentlige skal være involvert i tjeneste-

produksjonen. Ved endringer i offentlig 

finansiering er det flere hensyn som må 

balanseres, men tiltak som sikrer at pasienter, 

som i dag har udekket behov, blir ivaretatt vil 

trolig gi mest helse for pengene.  

7.1 Utfordringer i dagens modell og 

behov for å tenke nytt 

Den orale helsen i Norge er god, og dagens modell 

virker i hovedsak å fungere godt. Samtidig er det som 

beskrevet i denne rapport flere utfordringer og det er 

behov for å vurdere mulige endringer i innretningen 

av tjenesten. Utfordringene omfatter særlig ulikheter i 

oral helse og tjenestebruk i befolkningen, endringer i 

befolkningens behov og hvordan tjenestene leveres, 

og samhandling og samarbeid i selve 

tannhelsetjenesten og mellom tannhelsetjenesten og 

resten av helsetjenesten. Kjennetegn ved markedet gir 

også risiko for uønsket behandlingsnivå (dvs. over- og 

underbehandling). 

Fremtidens tannhelsetjeneste må tilpasses 

befolkningens behov og bør utformes på en måte som 

gjør at samfunnets ressurser blir utnyttet best mulig. 

Den norske tannhelsetjenesten er i dag organisert som 

et samarbeid mellom offentlige tjenester og private 

tjenesteleverandører, og økt offentlig finansering vil 

kunne innebære økt offentlig kontroll og regulering i 

den private delen av tjenesten.  

7.1.1 Hva er det ønskelig å oppnå?  

Privat finansiering av voksentannpleie gir ulik reell 

tilgang til tannhelsehjelp, og forsterker sosiale 

ulikheter. Andre nordiske land har organisert tjenesten 

på måter som i større grad er preget av offentlig 

finansiering og kontroll, men også de har utfordringer 

knyttet til sosial ulikhet. I en nylig (2021) publisert 

offentlig utredning i Sverige anbefales det blant 

annet å fjerne den generelle støtten til tannhelse 

ettersom den ikke bidrar til ønsket fordeling (41).  

Økt konsolidering i markedet og endringer i 

etterspørselen over tid kan føre til økt konkurranse, 

som kan gi utslag på priser og behandlingsnivå. Med 

økt konkurranse kommer også utfordringer med hensyn 

til kvaliteten på tilbudet, som kan være vanskelig å 

måle. Forebygging er viktig for å sikre god oral helse 

i befolkningen og for å redusere kostnadene 

forbundet med omfattende behandling. At hele 

tannhelsetjenesten bidrar til effektiv forebygging, 

samtidig som den enkelte tar vare på egen munnhelse 

og får gode rutiner, er viktig for folkehelsen.   

For politikerne vil det være ønskelig å redusere 

forskjellene i samfunnet, men det vil være varierende i 

hvilken grad ulike tiltak kan oppnå forventede 

ønskede effekter. Med andre ord vil formen på et 

tiltak og treffsikkerheten påvirke i hvilken grad økt 

offentlig finansiering bidrar til å utjevne sosiale 

forskjeller. Hvis motivasjonen for et tiltak er å sørge 

for utjevning av sosiale forskjeller, er det svært viktig 

å identifisere gruppene der konsekvensene er størst. 

Helsetapene knyttet til oral sykdom betydelige og 

treffsikre tiltak kan gi store gevinster i form av bedre 

folkehelse.  

Sosiale forskjeller innen oral helse, særlig hos sårbare 

grupper, kan skyldes varierende kunnskapsnivå, men 

også svakere betalingsevne kan redusere 

tjenestebruken. Økt offentlig finansiering for disse 

gruppene kan være ett effektivt tiltak for å redusere 

forskjellene.   

Kontinuitet i tjenestetilbudet er viktig fordi 

behandlingen kan være mer effektiv når behandler 

kjenner pasienten og pasientens tannhelsehistorikk. 

Dagens tannhelsemodell setter også store krav til 

tannlegens faglige integritet i rollen som rådgiver, og 

tillit er viktig for at dagens system skal være effektivt. 

Ved endringer i organiseringen av tannhelsetjenesten 

er det derfor viktig at det legges til rette for gode 

arbeidsforhold som sikrer kontinuitet og underbygger 

det tillitsbaserte systemet Norge har i dag.  

Figur 7-1: Sentrale hensyn ved innretning av 

tannhelsetjenesten  

 

Illustrasjon: Oslo Economics   

7. Alternative modeller og tiltak  
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En rekke hensyn må ivaretas ved innretning av 

fremtidens tannhelsemodell (Figur 7-1). Å ivareta disse 

hensynene samtidig er utfordrende, og vil kreve 

helhetlige løsninger og god samhandling mellom 

tjenestene. 

7.2 Vurdering av konkrete tiltak og 

endret offentlig finansiering   

Det finnes en rekke mulig offentlige virkemidler og 

tiltak som kan være relevante i utviklingen av 

tannhelsetjenesten. Før endringer iverksettes må ulike 

tiltak vurderes nærmere, og beslutningstakere må ha 

informasjon om hvilke virkninger ulike tiltak vil gi. En 

slik vurdering vil ikke kunne konkludere på hvile tiltak 

som bør eller ikke bør innføres, men indikerer hvilke 

typer tiltak som bør utredes nærmere.   

7.2.1 Generelt basistilskudd til tannbehandling  

Motivet for at det brukes offentlige midler på et 

generelt basistilskudd til tannbehandling er at det vil 

kunne bidra til et visst minumumsnivå av 

tannhelsetjenester til befolkningen. Konkret kan et slik 

tiltak innebære at man får et flatt årlig tilskudd fra 

staten som dekker undersøkelse hos tannlege.  

Fra et samfunnsøkonomisk perspektiv kan det 

argumenteres for at en slik ordning trolig ikke er 

effektiv, og at ressursene vil ha høyere verdi ved 

alternativ bruk. Dette skyldes at store deler av 

befolkningen i dag allerede går til tannlegen 

regelmessig og at den orale helsen generelt er god 

(se Grytten mfl. (2014) (22)). For mange vil altså den 

inkrementelle helseforbedringen (nytten) ved et slikt 

universelt tilskudd være svært begrenset. For de aller 

fleste i samfunnet ville et slikt tilskudd dermed kun 

fungere som en overføring av midler fra staten til den 

enkelte, uten at det påvirker i hvilken grad de mottar 

tannbehandling, og dermed deres helse. Det er god 

grunn til å vente at tiltak som i større grad endrer 

befolkningens adferd er mer effektive.  

For de gruppene som i dag, av økonomiske årsaker, 

ikke går regelmessig til tannlegen er det grunn til å 

tro at et slikt basistilskudd ville utløse helsegevinster. Et 

alternativ vil derfor være å rette tilskuddet til enkelte 

grupper som kan forventes å ha særlig høy nytte av 

det. Dette kan være unge voksne opp til en viss alder 

for å sikre at de får et tilbud frem til de er i jobb, 

uføre, mottakere av sosialhjelp, pensjonister generelt 

eller alle over en viss aldersgruppe. Basistilskudd til 

tannbehandling for enkelte grupper vil mest sannsynlig 

bidra til større helsegevinster per krone enn om 

tilskuddene gis til hele befolkningen. Hvor effektivt et 

slikt tilskudd vil være avhenger av i hvilken grad 

tilskuddet vil påvirke gruppens bruk av 

tannhelsetjenester. Informanter i prosjektet har pekt 

på at unge voksne har opparbeidet seg gode 

tannhelserutiner gjennom oppfølgingen i den 

offentlige tannhelsetjenesten frem til de er 18 år, noe 

som begrenser den potensielle nytten man kan oppnå 

av å gi tilskudd til denne gruppen. For andre grupper 

kan nytten av et slik tilskudd være større.  

Å målrette generelle årlige tilskudd til tannbehandling 

til enkelte grupper vil innebære høyere administrative 

kostnader enn om tilskuddet gis til hele befolkningen. 

Slike kostnader reduserer tiltakets lønnsomhet. I tillegg 

er man ved en slik innretning avhengig av å kunne 

identifisere grupper som har særlig stor nytte og 

derfor bør motta støtte.  

Det er en tradisjon for universelle modeller i norsk 

velferdsøkonomi ettersom det bidrar til å gi en bred 

tilslutning i befolkningen om offentlige ordninger og 

man unngår kostnader knyttet til behovsvurdering. I 

tillegg kan det i generell forstand argumenteres for at 

ordninger som kun er rettet mot de som ikke står i 

jobb, eller har lav betalingsevne, reduserer 

insentivene til å arbeide. Hvorvidt økt offentlig 

finansiering av tannhelsetjenester for enkelte grupper 

gir slike insentiver må ses i sammenheng med nivået 

på den offentlige støtten. Disse forholdene taler mot å 

øke offentlig finansiering av tannhelsetjenester 

gjennom basistilskudd til utvalgte grupper i samfunnet. 

Samtidig er det mye som tyder på at generelle 

tilskudd til hele befolkningen i liten grad er 

samfunnsøkonomisk effektivt. Erfaringer fra Sverige 

viser også at slike generelle tilskudd i liten grad virker 

utjevnende og svenske myndigheter anbefaler å gå 

bort fra dagens ordning med generelle og spesielle 

tilskudd til befolkningen (se kapittel 5.1).   

7.2.2 Innføring av høykostnadsbeskyttelse  

Innføring av høykostnadsbeskyttelse innebærer at 

pasienter helt eller delvis får dekket sine 

tannlegeutgifter av staten når behandlingsutgiftene 

overstiger et visst nivå. En slik ordning kan også være 

trinnbasert, hvor andel offentlig finansiering øker med 

økende behandlingsutgifter.  

Formålet med å innføre høykostnadsbeskyttelse er å 

unngå at enkelte får svært høye kostnader knyttet til 

tannhelsetjenester. Helsetapene for enkeltpasienter 

kan bli svært store. Gener, helsetilstand eller 

manglende evne til å ta vare på egen oral helse, kan 

innebære at enkelte i samfunnet har økt risiko for å 

påføres store utgifter.. Dette kan ha store økonomiske 

konsekvenser for den enkelte pasient, eller bidra til at 

pasienter som burde behandles ikke gjennomfører 

nødvendig behandling av økonomiske årsaker. 

Motivasjonen for en høykostnadsbeskyttelse er 

nettopp å redusere slike ulemper.   

Tilsvarende som for generelle basistilskudd er 

innføring av en ordning med høykostnadsbeskyttelse 

mest effektivt dersom det endrer adferden til den 
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enkelte (behandlingsnivået). Formulert på en annen 

måte, ordningen må føre til at pasienter som ellers 

ikke får nødvendig behandling, faktisk får det, og 

altså bidra til reduksjon av underbehandling i 

samfunnet. Dersom innføringen innebærer at kun 

pasientene som allerede i dag gjennomfører og 

betaler for behandling får dekket sine utgifter, vil 

effektene av tiltaket kun være endret fordeling 

(overføring av midler fra staten til den enkelte) og 

ikke bidra til noen netto helsegevinster for samfunnet.  

Det er flere argumenter for hvorfor innføring av 

høykostnadsbeskyttelse ikke nødvendigvis er et 

lønnsomt tiltak. Økt offentlig finansiering bør bidra til 

at pasienter som i dag ikke får dekket sine 

behandlingsbehov faktisk får det. Økonomi en viktig 

årsak til udekket tannlegebehov i Norge, og sosial-

hjelpsmottakere, mottakere av arbeidsavklarings-

penger, uføretrygdede og personer med lav inntekt 

har et udekket behov for tannhelsetjenester 

sammenlignet med befolkningen generelt. For å få 

nytte av en ordning med høykostnadsbeskyttelse er 

man likevel avhengig av å nå et visst nivå av 

tannhelseutgifter, som man i første omgang må betale 

selv. Dersom de med størst behov ikke har økonomi til 

å nå dette nivået, og derfor velger ikke å gå til 

tannlegen, vil de ikke ha nytte av tiltaket. Tiltaket vil 

dermed treffe dårligere enn tiltak som er rettet mot 

grupper som faktisk har behov.  

For å møte utfordringen knyttet til at 

høykostnadsbeskyttelse for hele befolkningen ikke 

treffer de gruppene der det faktisk er nødvendig kan 

det være aktuelt i større grad å målrette ordningen, 

som drøftet under innføringen av generelle 

basistilskudd til tannhelsetjenester over. Ved å gjøre 

ordningen avhengig av eksempelvis inntekt kan man 

bedre treffe grupper som har behov for en 

høykostnadsbeskyttelse, og dermed utløse større 

helsegevinster per krone. Det er argumenter mot å 

prioritere enkeltgrupper på denne måten, både av 

hensyn til administrative kostnader og fordi universelle 

ordninger har bred tilslutning i befolkningen.  

En annen utfordring med en ordning med 

høykostnadsbeskyttelse er at det er krevende å 

definere hvilke behandlinger som skal dekkes av 

ordningen. For samfunnets del er det trolig ikke 

optimalt å bruke offentlige midler på at pasienter 

alltid skal få dekket beste mulige behandling. I mange 

tilfeller kan en mindre kostnadskrevende behandling 

være mer effektivt sett fra samfunnsøkonomisk 

perspektiv. Det å definere hva som er nødvendig eller 

optimal behandling er vanskelig, og det vil være 

uenigheter blant behandlere om hva som er best for 

enkeltpasienter. Det er med andre ord utfordrende å 

utvikle en ordning med høykostnadsbeskyttelse som 

ikke fører til overbehandling fra et samfunnsøkonomisk 

perspektiv. Selv om også en generell høykostnads-

beskyttelse vil gjøre at økonomisk sårbare grupper 

unngår store utgifter, vil dette kunne være svært 

kostbart fordi en stor andel offentlige midler også vil 

gå til mottakere som ikke har behov for økonomisk 

støtte. I tillegg kan det innebære finansiering av 

behandling som ikke er nødvendig. Ordningen kan 

derfor være en svært kostbar måte å utjevne sosiale 

forskjeller på.   

7.2.3 Utvidelse av folketrygdens stønadsordning og 

innføring av pristak   

Folketrygdens stønadsordning bidrar til å dekke deler 

av behandlingsutgiftene til grupper med spesielle 

behov (se kapittel 3.1.3). Økt offentlig finansiering av 

tannhelsetjenester kan oppnås gjennom å utvide denne 

ordningen. Dette kan i hovedsak gjøres langs to ulike 

akser: 

• Utvide hvilke pasienter som omfattes av 

ordningen  

• Øke nivået på støtten pasientene mottar  

En rekke pasienter kan av medisinske årsaker ha 

større behov for tannhelsetjenester enn andre og det 

kan være lønnsomt å sikre at disse får nødvendig 

behandling og at behandlingsbehovet ikke blir stort i 

fremtiden. Mange av disse pasientene er i dag dekket 

av de 15 innslagspunktene i folketrygdens ordning, 

men ikke nødvendigvis alle. Det er flere argumenter 

for hvorfor en gjennomgang av diagnoser som gir rett 

på refusjon fra folketrygden kan være ønskelig.  

Det er trolig samfunnsøkonomisk lønnsomt med tiltak 

som gjør at pasienter som i dag har et udekket behov 

helt eller delvis får finansiert nødvendig tannhelsehjelp 

av det offentlige, ettersom det kan gi store 

helsegevinster. Dersom man ved en gjennomgang av 

innslagspunktene kan identifisere og inkludere 

grupper som i dag har et særlig behov for 

tannhelsehjelp, kan man oppnå store helsegevinster. 

Sammenlignet med en ordning med generelle tilskudd 

til hele befolkningen vil man i større grad treffe 

pasienter der faktiske helsegevinster utløses.  Ettersom 

ordningen allerede er utformet er også de 

administrative kostnadene ved å utvide ordningen 

lavere enn om det skulle utformes en helt ny ordning. 

Refusjonen dekker i dag kun en andel av 

behandlingsutgiftene, og takstene er ikke justert i 

henhold til den generelle prisveksten. Det er gode 

argumenter for at man har en viss grad av 

egenbetaling i en slik ordning, da dette bidrar til å 

redusere risikoen for overkonsum av tjenester. 

Samtidig er det viktig at forskjellen mellom refusjonen 

og de faktiske utgiftene ikke blir for stor, for at 

ordningen skal være effektiv. Dette fordi enkelte 

grupper, og da særlig de med lav betalingsevne, der 

nytten også potensielt er stor, vil kunne avstå fra 

behandling selv om nytten overstiger kostnadene fra 

et samfunnsøkonomisk perspektiv.   
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En utfordring med dagens trygdeordning er at 

ressurssterke individer i større grad drar nytte av 

ordningen fordi den er forholdsvis komplisert og det 

er vanskelig å vite hva man har krav på. Ordningen 

vil derfor kunne bli enda mer effektiv og bidra til 

bedre fordeling dersom man forenkler.  

For å hindre uønsket omfordeling er det mulig å 

justere ordningen. Eksempelvis kan det være mulig å 

la refusjonen være avhengig av inntekt eller at 

utvalgte grupper fikk dekket større deler av sine 

behandlingsutgifter.  

I motsetning til en ordning med høykostnadsbeskyttelse 

er folketrygdens stønadsordning utformet slik at 

pasientene mottar støtte fra første krone. I tillegg er 

ofte pasientenes egenandeler spredt ut i tid. Dette 

bidrar til at ordningen, sammenlignet med 

høykostnadsbeskyttelse, i større grad også treffer 

pasienter med lav betalingsevne, noe som trolig er 

lønnsomt for samfunnet. I tillegg er ordningen utformet 

slik at pasientene selv velger hvilken tannlege de vil 

gå til, fordi alle tannleger kan behandle pasienter 

som har krav på stønad fra ordningen. Dette kan 

bidra til kontinuitet i behandlingen. For samfunnet kan 

det være mer kostnadseffektivt om pasientene går til 

samme tannlege over tid ettersom tannlegen i større 

grad kjenner pasienten og pasientens 

tannhelsehistorikk. Dermed kan tannlegen følge opp 

pasientenes helse over tid og sørge for riktig 

behandlingsnivå.  

Oppsummert er det flere fordeler med folketrygdens 

stønadsordning. Det gjør en utvidelse av ordningen 

mer attraktivt enn å innføre for eksempel et generelt 

basistilskudd eller høykostnadsbeskyttelse. En 

gjennomgang av diagnoser som gir rett på refusjon 

fremstår fornuftig, og det bør utredes om ordningen 

skal utvides ved å inkludere flere pasienter. Å 

inkludere pasienter som i dagens ordning ikke blir 

tilstrekkelig ivaretatt, bør vurderes, for eksempel 

pasienter med sammensatte diagnoser og behov, 

pasienter som sliter med psykiske helseutfordringer 

og/eller rusproblematikk, pasienter som av andre 

årsaker ikke er i stand til å ta vare på egen oral helse 

og dermed får store behandlingsbehov, 

kreftoverlevere, pasienter som overlever annen 

alvorlig sykdom eller pasienter med medfødte 

lidelser. Nytten og kostnaden av å øke takstene bør 

vurderes nærmere da dette kan bidra til en bedre 

fordeling. I tillegg bør man se på løsninger for å gjøre 

ordningen enklere slik at den ikke favoriserer 

ressurssterke individer.  

En annen måte å gjøre endringer i folketrygdens 

ordning på, er å innføre et pristak eller maksimalpris 

på tjenester som ytes til pasienter som mottar stønad. 

Innføring av et pristak vil ikke innebære endringer i 

statens utgifter dersom refusjonene holdes konstante, 

med mindre det gir utslag i etterspørselen.  

For pasientene kan et slik tiltak føre til lavere priser, 

men det avhenger av nivået på pristaket og 

konkurransesituasjonen i markedet. I en situasjon med 

velfungerende konkurranse vil et slikt pristak trolig 

ikke gi lavere priser, med mindre taket settes lavere 

enn markedsprisen. Et pristak lavere enn 

markedsprisen vil kunne gi en rekke uheldige 

virkninger for samfunnet, fordi det kan gjøre at 

tilbydere ikke ønsker å yte tjenester til den regulerte 

prisen og dermed hindre etablering. Dermed kan 

tilgjengeligheten av tannlegetjenester for grupper 

dekket av folketrygdenes ordning bli dårligere. Dette 

er særlig et problem i geografiske områder med få 

tilbydere der pasientenes valgmuligheter begrenses. I 

tillegg er det fare for at et pristak fører til 

kryssubsidiering av tjenester ved at tannlegene øker 

prisene på tjenester som ikke omfattes av ordningen. 

Dette kan slå negativt ut for andre grupper i 

samfunnet. Samtidig vil det også i områder med svak 

konkurranse kunne svekke insentivene til å investere i 

kvalitet – dersom man ikke kan ta ut økt pris som følge 

av mer kvalitet. Et pristak kan dermed påvirke 

kvaliteten. 

Dersom konkurransen i markedet ikke er 

velfungerende, og tannlegene i stor grad kan sette 

priser ut ifra pasientenes maksimale betalingsvillighet, 

har innføringen av et pristak større betydning for 

prisene i markedet. Med svak konkurranse og fri 

prissetting kan refusjonene fra folketrygden potensielt 

i mindre grad komme pasientene til gode ettersom 

tannlegen kan sette en høyere pris på tjenester som 

gir refusjon. Innføring av et pristak vil dermed kunne 

redusere noen negative samfunnsøkonomiske 

konsekvenser av manglende konkurranse i markedet. I 

områder der konkurransen er begrenset og pristaket 

binder, vil et pristak åpenbart gi reduserte priser. 

Men hvis tannlegene kan vri seg mot aktiviteter uten 

pristak, er det en risiko for at tilbudet av de regulerte 

tjenestene reduseres i disse områdene. Dette vil 

eksempelvis kunne skje ved at tannlegene utsetter 

regulerte behandlinger. Et pristak vil dermed kunne 

føre til at tilbudet av tjenestene blir dårligere i 

områder der dette binder. Hvis hensikten med pristak 

er å stimulere til økt bruk, kan konsekvensen bli det 

motsatte. Denne risikoen avhjelpes dersom det er få 

muligheter for tannlegene å vri seg bort, men dette vil 

kunne kreve ytterligere reguleringer og med det økt 

kompleksitet.  

Innføring av pristak vil innebære en rekke 

administrative kostnader knyttet til fastsetting av 

priser, forhandlinger, tilsyn og sanksjonering. Disse 

kostnadene må veies opp mot mulige helsegevinster 

av at flere behandlinger gjennomføres og gevinstene 

av å redusere de samfunnsøkonomiske kostnadene ved 
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manglende konkurranse. Som diskutert under 

vurderingen av andre tiltak, må tiltaket føre til at flere 

pasienter får nødvendig behandling for å utløse 

helsegevinster. Hvorvidt dette er tilfellet vil være 

avhengig av om det er pasienter som i dag ikke får 

nødvendig behandling som får nytte av denne mulige 

prisendringen.  

Virkningene av et pristak må ses i sammenheng med 

hvor stor andel av tjenesten som er offentlig finansiert. 

I dag utgjør behandlinger med finansiering fra 

folketrygden er relativt liten andel av behandlingene 

tannlegene utfører. Dette kan gjøre at endringer i 

mindre grad blir behandlingsstyrende og dermed 

påvirker hvilke behandlinger tannlegene ønsker å 

tilby.   

Gitt denne utredningens omfang har det ikke latt seg 

gjøre å gjennomføre inngående analyser som 

grunnlag for å konkludere om en ordning med pristak 

for tjenester dekket av folketrygden er 

samfunnsøkonomisk lønnsomt. Før et pristak vurderes 

innført bør det utredes hvordan prisdannelsen skjer i 

ulike geografiske markeder og hvorvidt et pristak vil 

gi utslag på tilbudssiden, i faktiske priser og 

behandlingsnivå. Potensielle gevinster må vurderes 

opp mot mulige negative fordelingsvirkninger og 

administrative kostnader. 

7.3 Kjøp av tjenester fra private 

eller andre tilknytningsformer  

Det kan tenkes at man i større grad vil benytte private 

aktører til å behandle grupper som i dag dekkes av 

den offentlige tannhelsetjenesten og at disse 

behandlingene er finansiert av det offentlige.  

7.3.1 Kjøp av tjenester ved bruk av anbud 

Et alternativ er bruk av anbud ved kjøp av utvalgte 

tannhelsetjenester, tilsvarende de ulike regionale 

helseforetakenes kjøp av utvalgte 

spesialisthelsetjenester, lab- og røntgentjenester eller 

rehabiliteringstjenester.  

Basert på behovet må tjenester og volum spesifiseres 

før det lyses ut konkurranse innenfor geografiske 

områder. Dette er velutprøvd innenfor 

innkjøpsregelverket. En slik ordning kan være en måte 

å benytte kapasiteten i privat tjeneste til å dekke 

eksisterende oppgaver i den offentlige 

tannhelsetjenesten, for eksempel der det er 

kapasitetsutfordringer, eller hvis man utvider den 

offentlige finansieringen for å ivareta udekkede 

behov. 

Erfaringer fra andre områder tyder på at bruk av 

anbud kan føre til sterk konkurranse (eksempelvis 

billeddiagnostikk), og at pris blir eneste 

tildelingskriterium hvis man ikke finner egnede 

tildelingskriterier for vurdering av tilgang og kvalitet. 

Dette er særlig en utfordring der det er vanskelig å 

skille mellom kvaliteten blant tilbydere. Det er også 

ressurskrevende å levere tilbud, noe som kan gi et 

praktisk fortrinn til kjeder med større administrativ 

kapasitet. Hos små aktører kan det være mindre 

kunnskap om hvordan slike tilbud skal utformes. I 

områder med få aktører kan det være krevende å få 

nok tilbydere til at en slik konkurranse skal fungere 

hensiktsmessig.   

7.3.2 Regionale avtalespesialister 

En annen mulig modell er at det offentlige muliggjør 

bruk av private praksiser på samme måte som 

regionale avtalespesialistordninger bruker 

legespesialister og psykologer. En slik ordning 

innebærer at private tannleger får driftstilskudd etter 

årsverksstørrelse, plassert i ulike driftstilskuddsklasser, 

forhandlet frem av for eksempel Den norske 

tannlegeforening. Det har tidligere vært en slik 

ordning i Norge (honorartariff). For at en slik modell 

skal fungere er det nødvendig at tariffene følger den 

faktiske kostnadsutviklingen og sikrer forutsigbare 

rammevilkår.  

I tillegg vil deler av finansieringen skje gjennom 

refusjoner og egenandeler. En slik ordning er en 

dramatisk endring fra dagens i hovedsak 

privatfinansierte tjeneste, men den vil samtidig kunne 

gi insentiver til effektiv drift, bedre samhandling med 

øvrig helsetjeneste og inkludering av grupper med 

spesielle behov. Juridiske rammer ved ordningen, 

herunder EU-rett knyttet til etableringsrett og 

statsstøtte må utredes nærmere.  

7.3.3 Tettere tilknytning til primærhelsetjenesten 

En tredje variant er en modell inspirert av 

fastlegeordningen med kommunal avtale, per-

innbygger-tilskudd, refusjon fra folketrygden og 

egenbetaling. Egen kompensasjon for andre 

primærhelsetjenesteoppgaver vil også kunne avtales. 

Juridiske rammer ved ordningen, herunder EU-rett 

knyttet til etableringsrett og statsstøtte må utredes 

nærmere, særlig ettersom det kan være juridiske 

utfordringer.  

Før en eventuelt går videre med modeller med nye 

avtaleformer bør de samfunnsøkonomiske 

konsekvensene av konkrete modeller vurderes.
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Dagen tannhelsemodell er i hovedsak vellykket. 

Det er fortsatt et udekket behov for 

tannhelsetjenester for svake grupper, sosial 

ulikhet i tannhelse og manglende samhandling. 

Nye forretningsmodeller utfordrer den etablerte 

tannhelsetjenesten. Blankholmutvalget er blant 

flere som har pekt på behovet for endret 

innretning og prioritering mellom behandlings-

områder. Både mindre tilpasninger innenfor 

dagens modell og større endringer bør utredes 

nærmere. En bedre innretning, både av hvordan 

offentlig finansiering benyttes (nivå og til hvem) 

og samarbeidet mellom offentlige og private 

aktører, vil kunne gi gevinster i form av bedre 

folkehelse.  

Den orale helsen i Norge er god, og den norske 

tannhelsemodellen er i hovedsak vellykket. 

Tannhelsetjenesten er en viktig del av helsetjenesten 

og det er en rekke forhold ved tannhelsetjenester som 

gjør at det er behov for offentlig finansiering og 

kontroll. Tannlegen skal både være pasientens 

rådgiver og tilby tjenester. I rollen som rådgiver kan 

tannlegen påvirke type behandling og omfang av 

denne. For samfunnet er det optimalt at tannlegen 

tilbyr tjenester basert på medisinske/odontologiske 

behov og samfunnsøkonomiske hensyn, og ikke på 

egne økonomiske hensyn. Et fullstendig markedsbasert 

system kan derfor gi uheldige virkninger. Dagens 

modell er basert på tillit mellom pasient og behandler, 

og etisk bevissthet er nødvendig for at tjenestetilbudet 

skal være hensiktsmessig.   

Prioriteringskriteriene nytte, ressursbruk og alvorlighet 

er foreslått også å gjelde for offentlig finansierte 

tannhelsetjenester (justert for å ivareta konsekvenser 

for mestring). Blankholmutvalget pekte i sin utredning 

på at det særlig er behov for en gjennomgang av 

gruppene som har rettigheter i tannhelsetjenesteloven, 

og en gjennomgang av finansieringen og regelverket 

for stønad til tannhelsetjenester (1). For at det skal 

fattes gode beslutninger om prioriteringer er det 

nødvendig med kunnskap om hvordan tjenesten 

fungerer i praksis, og det er derfor behov foren 

helhetlig gjennomgang av tannhelsetjenesten. En 

slik gjennomgang bør inkludere en evaluering av 

oppbyggingen av de regionale kompetansesentrene, 

slik Solberg-regjeringen foreslo i Granavolden-

plattformen.   

Innenfor oral helse er det slik at nytten av tiltak 

varierer betydelig mellom individene i samfunnet. 

Helsetapene er konsentrerte og svært høye blant den 

relativt begrensede befolkningsandelen som i dag 

ikke får dekket sine behov i tilstrekkelig grad. Dette 

skaper behov for en annen tilnærming når det skal 

innrettes tiltak, og målrettede tiltak er trolig 

nødvendig for å sikre effektiv utnyttelse av ressursene. 

For samfunnet er det trolig mest hensiktsmessig med 

virkemidler som bidrar til god forebygging og som 

prioriterer sårbare grupper der helsetapet i dag er 

stort. Tiltak som utjevner sosial ulikhet, vil således 

bidra til både ønskede fordelingsvirkninger og 

effektiv ressursutnyttelse. På den annen side er det en 

tradisjon for universelle modeller i norsk velferds-

økonomi, ettersom dette har bidratt til å gi en bred 

tilslutning i befolkningen om offentlige ordninger og 

man har unngått kostnader knyttet til behovsvurdering.  

Det er behov for en gjennomgang av dagens trygde-

ordning og hvilke diagnoser som gir rett til refusjon. 

Dagens ordning er komplisert, og dagens takster 

dekker ikke de faktiske kostnadene for pasientene. En 

forenkling vil føre til at ordningen i større grad bidrar 

til å utjevne forskjeller i samfunnet. Det bør også 

vurderes hvorvidt krav på refusjon skal avhenge av 

for eksempel inntekt for å sikre at ordningen treffer 

de som faktisk har behov for støtte.  

Videre bør det utredes mulige tiltak for å sikre bedre 

samhandling og samarbeid mellom den offentlige 

og private tannhelsetjenesten. En gjennomgang av 

tannhelsetjenesten i Sverige peker på at man ikke i 

stor nok grad får utnyttet samarbeidet mellom 

offentlig og privat sektor (41). Det er trolig mulig å 

oppnå gevinster ved å utnytte dette samarbeidet 

bedre også i Norge. Overføring av behandlings-

ansvar for enkelte grupper og modeller med økt 

offentlig finansiering krever nærmere utredning da 

det er behov for å bedre forstå konsekvensene av 

ulike modeller. Med økt offentlig finansiering følger 

økt offentlig kontroll, og konsekvenser av dette for 

både tilbydere og pasienter må vurderes.  

Det ser også ut til at informasjon- og 

holdningskampanjer kan være nyttig for å ivareta 

dagens tillitsbaserte system. Tannlegeforeningens 

arbeid med «Gjør kloke valg»-kampanjen er et 

eksempel på arbeid som trolig blir viktigere fremover. 

Det bør vurderes eventuelle målrettede 

informasjonstjenester rettet mot pasientene for å sikre 

at sårbare grupper mottar den behandlingen de har 

behov for og rett til. Det er viktig at tiltak for å sikre 

kompetanseutvikling og etterutdanning videreføres og 

styrkes. 

8. Anbefalinger og veien videre  
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