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Den norske tannlegeforening, NTF, takker for muligheten til å delta 
på denne høringen. Jeg er Heming Olsen-Bergem, president i NTF, og 
med meg har jeg foreningens generalsekretær Morten Rolstad.  

Munnhulesykdommer, herunder tannsykdommer, er en naturlig del i 
gjennomgangen av en prioriteringsmelding som omhandler helse. 
NTF er derfor fornøyd med at tannhelsetjenesten er behandlet 
gjennomgående i den nye prioriteringsmeldingen Nytte, Ressurs og 
Alvorlighet, og at den vies et to-siders kapittel der 
Blankholmutvalgets konklusjoner og NTFs tidligere høringsuttalelse 
oppsummeres.  

NTF støtter prioriteringskriteriene som legges til grunn og prinsippet 
om at disse skal brukes samlet. NTF støtter at de samme prinsipper er 
valide i tannhelsetjenesten. Rom for skjønnsutøvelse er likevel viktig.  

Blankholmutvalget konkluderte med at prioriteringskriteriene er 
egnet for offentlig finansierte tannhelsetjenester, og at det er behov 
for en gjennomgang av de gruppene som har rettigheter etter 
tannhelsetjenesteloven, og dessuten av de tilstander som gir rett til 
stønad etter folketrygdelovens §5.6. Dette støtter NTF.  

NTF var svært fornøyd med at det i prioriteringsmeldingen ble påpekt 
at det ville komme en egen melding for tannhelsetjenesten. Lov om 
tannhelsetjenesten er fra 1983. Det har lenge vært behov for en ny 
lov. Jeg vil derfor benytte anledningen til å understreke at en slik 
melding om tannhelsetjenesten ikke må avgrenses til overordnede 
prioriteringskriterier, rettigheter etter tannhelsetjenesteloven og 
folketrygden.  

Vi håper derfor at vi vil få et etterlengtet løft på tannhelsefeltet i 
denne stortingsperioden, og at de mange initiativene som nå 
foreligger, ikke minst de to verbalvedtakene som ble vedtatt i 
tilknytning til Statsbudsjett 2022, faktisk innebærer Endring. 

For NTF kommer en utredning om tann- og munnhelse på overtid.  
Den bør komme som en NOU. 



Det mangler en helhetlig plan og strategi for tannhelsetilbudet til 
befolkningen og for hvordan fremtidens tannhelsetjeneste skal 
utformes. Utredningen må omfatte ny tannhelsetjenestelov, 
gjennomgang av folketrygdens stønadsordning, organisering og 
finansiering av tjenesten, utdanning, forskning og beredskap - for å 
nevne noe. 

Videre mangler vi kunnskap og fakta både om den orale helsen i 
befolkningen og om selve tannhelsetjenesten. Vi vet ikke hvor mange 
tannleger som behandler pasienter i Norge, og vi vet i liten grad 
hvilken behandling som utføres.  

NTF vil også benytte anledningen til å fremheve behovet for 
målrettede tiltak for sosial utjevning. 

Bare ved en helhetlig gjennomgang og utredning kan vi sikre en 
tannhelsetjeneste av høy kvalitet og et nødvendig tannhelsetilbud til 
hele befolkningen. Målet er god oral helse, god folkehelse og 
utjevning av sosial ulikhet i tannhelse. Vi håper derfor at en slik 
utredning og en påfølgende stortingsmelding vil bli gjennomført og 
behandlet i inneværende stortingsperiode. 

 

 

Takk for oppmerksomheten! 

 

 


