
 
 

29.09.2021 

Til forhandlingspartene for nye regjering 

Innspill til ny regjeringsplattform 
Den norske tannlegeforening (NTF) er en profesjons- og fagforening som samler alle landets tannleger. NTF mener at 
tannhelsetjenesten må bidra i forebyggende og helsefremmende arbeid og at dette arbeidet må være en viktig del av 
fremtidens tannhelsetilbud til befolkningen. Det er sosial ulikhet i oral helse og udekket behov for tannhelsetjenester er størst 
blant permitterte, arbeidsledige og personer med lav utdannelse og lav lønn. Dette må bekjempes gjennom målrettede tiltak 
for sosial utjevning. 

NTF gratulerer med valget og fremmer her forslag til politikk på tannhelseområdet for den 
nye regjeringen. Vi håper disse innspillene kan finne sin plass i regjeringsplattformen. 

NTF foreslår følgende tekst til ny regjeringsplattform: 

Tannhelse 

Regjeringen vil gjennomføre en helhetlig gjennomgang av tannhelsetjenesten i Norge 
med sikte på en tannhelsereform som sikrer hele befolkningen tilgang til nødvendige 
tannhelsetjenester og bidrar til å utjevne sosial ulikhet. 

Regjeringen vil sikre finansiering av den offentlige tannhelsetjenesten og styrke TOO-
ordningen.   

Regjeringen vil styrke stønadsordningene for å sikre hele befolkningen tilgang til 
nødvendig tannhelsetjenester. Mennesker med stort behov for tannbehandling og 
mennesker som i dag ikke har økonomi til å få utført nødvendig tannbehandling må 
prioriteres.  

Regjeringen vil styrke det forebyggende folkehelsearbeidet og tannhelsetjenesten vil ha 
en sentral plass i dette arbeidet. Regjeringen vil inkludere tannhelsetjenesten i alle 
strategier og planer som gjelder ikke-smittsomme sykdommer på nasjonalt nivå. 

Regjeringen vil inkludere tannhelsetjenesten i utviklingen av digitale løsninger som er 
nødvendig for bedre og effektiv samhandling i hele helsetjenesten. 

 
Tannhelsetjenestene i sin helhet ble sist behandlet i St.meld. nr. 35 (2006-2007) 

Tilgjengelighet, kompetanse og sosial utjevning— Framtidas tannhelsetjenester. Tjenestene 

har vært gjenstand for delbehandling i andre stortingsmeldinger i de påfølgende årene, men 

i dag fremstår de initiativ og ordninger som finnes for tannhelsetjenestene som 

fragmenterte og uten en overordnet strategi. Det er dessuten behov for økt kunnskap om 

tannhelsetjenesten. Vi viser blant annet Blankholmutvalgets forslag om  

• En helhetlig gjennomgang av finansieringen og regelverket for stønadsordningen til 
dekning av tannhelsetjenester. 

• En gjennomgang av gruppene som i dag har rettigheter etter tannhelsetjenesteloven 



 
 

For NTF er det avgjørende at det foretas en helhetlig gjennomgang av alle deler av 

tannhelsetjenesten i Norge. Gjennomgangen bør danne grunnlag for en styrket 

tannhelsetjeneste for fremtiden og legge til rette for riktig finansering og organisering av 

tannhelsetjenestene basert på befolkningens behov.  

NTF finner det nødvendig å påpeke at tannhelsetjenestene i dag fordeler seg med om lag 

30% i offentlig sektor og 70% i en helprivat sektor. Ordinær tannbehandling av voksen 

mennesker utføres hovedsakelig i en privat sektor som ikke mottar noen form for 

finansiering, og behandlingen betales av den enkelte pasient. NTF ønsker økt offentlig 

finansiering av tannhelsetjenester og mener at utfordringene må løses i et godt samarbeid 

mellom offentlig og privat sektor. Eventuelle endringer i finansiering og organisering av 

tannhelsetjenesten vil kreve mer kunnskap og en helhetlig gjennomgang av hele tjenesten.  

NTF mener at økt offentlig finansiering først og fremst bør rettes mot grupper av 

befolkningen med særlige helseutfordringer, dårlig oral helse og lav betalingsevne.  

Avslutningsvis vil vi oppfordre den nye regjeringen til snarest mulig å stanse prøveprosjektet 

for Agder og Romerike fra inneværende statsbudsjett. Målet for dette prosjektet, som har en 

ramme på 42 millioner, er å styrke tannhelsetilbudet til personer som mottar 

hjemmesykepleie eller bor på sykehjem.  Disse pasientene har i dag en lovfestet rett på et 

tilbud fra den offentlige tannhelsetjeneste, og man burde sikre at pasientene får disse 

rettighetene i stedet for å sette i gang et slikt svært begrenset prosjekt. NTF er bekymret for 

prosjektet slik det i dag foreligger og mener at disse midlene heller bør brukes på andre 

viktige områder i tannhelsetjenesten. Prosjektet bør henvises til en helhetlig gjennomgang 

av hele tannhelsetjenesten. 

Den norske tannlegeforening ønsker lykke til i de videre forhandlingene og ser frem til å se 

det endelige resultatet. Vi ser også frem til videre samarbeid når partene har dannet og 

tiltrådt regjering. 

 

Vennlig hilsen,  

 
Camilla Hansen Steinum 

President 

 

For ytterligere informasjon, ved behov, ta kontakt med: 
President Camilla Hansen Steinum, 99 69 71 20 / chs@tannlegeforeningen.no  
Rådgiver Christian P. Fjellstad, 90 09 23 09 / cf@tannlegeforeningen.no 
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