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Til Helse- og omsorgsdepartementet      Dato 14.02.20 

          

          

Høringssvar Forslag til endring av forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende 

arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. 

 

Vi viser til høringsnotat om forslag til endring i forskrift 19. oktober 2018 nr. 1584 om kommunens 

helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Den norske 

tannlegeforening (NTF) takker for muligheten til å avgi høringssvar. 

Forskriftsendringen er rettet mot helsestasjons- og skolehelsetjenesten og skal bidra til et mer 

tilgjengelig behandlingstilbud for barn og unge med lettere psykiske og somatiske utfordringer. Det 

legges opp til en mer effektiv ressursbruk gjennom mer fokus på samhandling. Departementet 

foreslår i formålsbestemmelsen i § 1 et nytt andre ledd som fastsetter at forskriften også skal bidra til 

at helsestasjons- og skolehelsetjenesten kan gi nødvendig behandling og oppfølging for lettere 

psykiske og somatiske tilstander.   

NTF ser positivt på endringen. Vi vil likevel understreke at dette ikke må gå på bekostning av den 

svært viktige jobben med helsefremmende og forebyggende arbeid som tjenesten utfører i dag.  

NTF ønsker også å understreke at Den offentlige tannhelsetjenesten vil være en viktig 

samarbeidspartner i arbeidet med å nå målsettingen med endringen, nemlig et helhetlig helsetilbud 

til barn og unge. 

Tannhelsetjenesten er organisert på et fylkeskommunalt nivå, og er ikke en del av det kommunale 

tjenestetilbudet, men tjenesten er likevel en viktig samarbeidspartner i arbeidet med å tilrettelegge 

for et mer tilgjengelig behandlingstilbud for sårbare barn og unge. I likhet med helsestasjons- og 

skolehelsetjenesten er tannhelsetjenesten i kontakt med alle barn og unge og har en viktig rolle i 

tidlig avdekking av utfordringer, inkludert omsorgssvikt og overgrep, og i forebyggende og 

helsefremmende arbeid.  

Tannhelsetjenesten er ikke omfattet av forskriftsendringen, men NTF ønsker å vise til at tjenesten 

har arbeidet systematisk med helsefremmende og forebyggende arbeid i mange tiår og har oppnådd 

gode resultater. Oral helse påvirker den fysiske og psykiske helsen, og motsatt, og tannhelsepersonell 

har høy kompetanse og lang erfaring med å yte tjenester til barn og unge.  
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Tannhelsetjenesten gir et regelmessig og oppsøkende tilbud til alle barn og unge og har med det 

gode muligheter til å avdekke problemer og bistå med rådgivning og behandling. Eksempler på dette 

er avdekking av overgrep, mishandling og vold hos barn og unge. Tannhelsepersonell er den 

helsepersonellgruppen som i størst grad har mulighet til å avdekke dette gjennom det oppsøkende 

og regelmessige tjenestetilbudet. Tannhelsepersonell ser barn og unge på nært hold og kan 

observere både fysiske og atferdsmessige tegn på overgrep, vold og mishandling gjennom 

undersøkelsene som foregår på tannklinikkene. 

Tannhelsetjenesten samarbeider pr. i dag godt med helsestasjonstjenesten og det er viktig at dette 

arbeidet videreføres og utvides.  For at barn og unge skal få et helhetlig tilbud er det viktig å fortsatt 

inkludere også Den offentlige tannhelsetjenesten i samhandlingen.   

 

Med vennlig hilsen 

Den norske tannlegeforening 

 

Camilla Hansen Steinum  

President 

 

         

 


