
    Oslo, 5. desember 2022 

 

Til: Tannhelseutvalget 

Fra: Den norske tannlegeforening 

 

NTFs innspill til Tannhelseutvalgets mandat 

Den norske tannlegeforening (NTF) er glad for at det endelig er nedsatt et Tannhelseutvalg som skal foreta 

en helhetlig gjennomgang av tannhelsetjenesten, herunder organisering, finansiering og lovverket inkludert 

regulering og rettigheter. 

En stor del av befolkningen i Norge har god oral helse, men det er store sosiale ulikheter, og mange har ikke 

tilgang til nødvendig tannbehandling i dag. Lovverket som regulerer tannhelsetjenesten er gammelt og 

utdatert, og folketrygdens stønadsordning, slik den er utformet i dag, bidrar ikke med stønad til de med de 

største behovene.  

God oral helse er viktig for den psykiske og den fysiske helsen og motsatt. Oral helse må være en naturlig 

del av et helhetlig helsebegrep, og oral helse må prioriteres på lik linje med annen helse. Alle må sikres et 

tannhelsetilbud av høy kvalitet som bidrar til å utjevne de sosiale ulikhetene i oral helse.  

NTF vil gjerne bidra til utvalgets arbeid og være en konstruktiv samarbeidspartner. Vi har følgende innspill 

til utvalgets mandat:  

• Tannhelsetjenesten må ses i nær sammenheng med den øvrige helsetjenesten. Orale sykdommer må 

inkluderes i alle strategier og planer på helseområdet på nasjonalt nivå, og tannhelsetjenesten må ta en 

sentral plass i folkehelsearbeidet gjennom økt samhandling med den øvrige helsetjenesten. 

Tannhelsetjenesten må dessuten inkluderes i beredskapsplaner.  

• Utvalget bør ta mål av seg til å finne den best mulige tannhelsetjenesten for den norske befolkning, 

uavhengig av økonomiske begrensninger som er til stede i dagens situasjon.  

• Det må sikres gode samhandlingsmuligheter mellom tannhelsetjenesten og øvrige helsetjenester, men 

også med andre aktuelle sektorer. Det er viktig at utvalget spesielt ser på digitale løsninger og sikrer at 

tannhelsetjenesten får innpass i pågående prosesser i offentlig forvaltning på e-helseområdet.  

• Utvalget må se på hvordan den offentlige tannhelsetjenesten best kan organiseres. Det innebærer at 

utvalget også må vurdere om andre enn fylkeskommunen kan ha ansvaret for den offentlige 

tannhelsetjenesten, om tjenesten bør organiseres på et annet forvaltningsnivå eller på en helt annen 

måte enn i dag.  

• For å se helheten i tannhelsetjenesten må utvalget se på utdanning av tannleger. I tråd med 

Grimstadutvalgets anbefalinger for medisinutdanningen er det viktig at Norge tar ansvar og utdanner 

sitt eget helse- og tannhelsepersonell, og at dette ses i sammenheng med befolkningens behov for 

helse- og tannhelsetjenester. De odontologiske lærestedene må sikres tilstrekkelig finansiering til at de 

både kan tilby grunn- og spesialistutdanning og drive med odontologisk forskning.  

• God oral helse skapes ikke i tannhelsetjenesten. Utvalget må ha oppmerksomhet på helsefremmende 

og forebyggende behandling, men også se på tiltak utenfor tannhelsetjenesten som kan bidra til bedre 

oral helse i befolkningen, herunder en helsebegrunnet avgiftspolitikk.  

• I fremtidens tannhelsetjeneste må vi utnytte ressursene og kompetansen i tjenesten på best mulig 

måte. Det innebærer at utvalget må se på hele tannhelseteamet, hvordan man arbeider sammen, med 

en hensiktsmessig oppgavefordeling basert på at alle får benyttet sin kompetanse som del av teamet, 

til pasientenes beste. 


