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Høringsinnspill til representantforslag om tannhelsereform, dokument 8:169 
S (2020-2021) 

Den norske tannlegeforening (NTF) viser til Dokument 8-forslag 169S (2020-2021) fra 

stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes og takker for muligheten til å fremme våre innspill. 

Forslaget 

Det fremlagte representantforslaget fremmer forslag om å utvide den offentlige tannhelsetjenesten 

ved å gradvis inkludere nye grupper, å utvide folketrygdens finansiering av tannbehandling og en 

helsereform som tar sikte på en innfasing av en universelt tilgjengelig tannhelsetjeneste. Det foreslås 

at tannhelse skal likestilles med andre helsetjenester gjennom økt offentlig finansiering, at det 

vurderes et pristak på offentlig finansiert tannhelse, at flere tannleger tilbys faste stillinger i offentlig 

tannhelsetjeneste for å forhindre nedleggelsen av offentlige tannhelseklinikker og å reversere kutt og 

videre styrke ordningen for personer med behov for kjeveortopedi. 

Bakgrunn 

Representantforslaget viser til betydelige variasjoner i bruk av tannhelsetjenester basert på 

økonomiske forskjeller der arbeidsledige, uføre og studenter ligger over landssnittet blant dem som 

sier at de har et udekket behov for tannlegebehandling. Forslagsstiller viser til at det har vært noen 

usosiale kutt i tannhelsetjenester, som forslagstiller mener må reverseres.  

Forslagstiller viser videre til at en utvidelse av folketrygdens finansiering av tannbehandling vil gi flere 

tilgang til helsehjelp og ønsker å sikre at offentlig finansiering i sin helhet går til å gi flere tilgang til 

tannhelsetjenester og ikke tas ut som privat profitt. Derfor mener forslagsstiller at det må vurderes 

et pristak på offentlig finansiert tannhelse. 

Sosial ulikhet gir ulik oral helse – behov for en helhetlig gjennomgang 

Den norske tannlegeforening (NTF) ønsker en tannhelsetjeneste som gir hele befolkningen et godt og 

likeverdig tilbud av tjenester av høy kvalitet. De aller fleste i Norge har god oral helse, men fortsatt er 

det betydelige sosiale ulikheter.  

Før en storstilt reform kan iverksettes mener NTF det må foretas en helhetlig gjennomgang av de 

prioriterte gruppene i tannhelsetjenesteloven og av folketrygdens stønadsordning. Gjennomgangen 

må også inkludere store prosjekter i tannhelsetjenesten som sykehusodontologi, ordningen med 

tannbehandling til personer som har vært utsatt for tortur, overgrep og/eller har odontofobi (TOO-

ordningen), og inkludere en evaluering av de regionale odontologiske kompetansesentrene. En slik 

helhetlig gjennomgang av tannhelsetjenesten er avgjørende for å nå målet om en bedre utformet 

tjeneste som omfatter en større del av befolkningen. Dette vil sikre at midlene brukes på riktig måte, 

både for pasientene og for samfunnet, og medvirke til å utjevne sosial ulikhet i oral helse. 
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Den norske tannhelsemodellen består av en sterk offentlig tannhelsetjeneste med hovedansvar for 

et oppsøkende og vederlagsfritt tilbud til definerte grupper, og en velfungerende privat sektor som 

tilbyr tannhelsetjenester til den øvrige befolkningen, som i hovedsak dekker sine egne utgifter til 

tannhelsetjenester. Folketrygdens stønadsordning yter stønad til tannbehandling for enkelte utvalgte 

diagnoser/grupper uavhengig av om behandlingen foretas i offentlig eller privat sektor.  

Målet om å utjevne sosial ulikhet i tannhelse kan oppnås på ulike måter, men det er mye som tyder 

på at målrettede ordninger vil være det som gir best tannhelse for pengene.  

Forslagstiller ønsker at det konkret vurderes et pristak på offentlig finansiert tannhelse og foreslår 

også at tannhelse kan favne inn under egenandelsordningen (her forstått som frikort-ordningen). 

Dette må utredes nærmere før eventuelle endringer kan iverksettes. En økt offentlig finansiering av 

tannhelsetjenester kan gjennomføres på mange ulike måter og det er viktig at det gjøres en helhetlig 

gjennomgang av dette. Privat tannhelsetjeneste er i dag en helprivat tjeneste, det vil si at tjenesten 

ikke får tilskudd til hverken etablering eller drift. Privat tannhelsetjeneste yter i dag 

tannhelsetjenester til hele den voksne befolkningen, som i hovedsak betaler for sin egen 

tannbehandling. Dagens system har ført til god oral helse i store deler av befolkningen, selv om det 

som forslagstiller påpeker, er sosial ulikhet i tannhelse. Skal man gjøre endringer i modellen krever 

dette etter NTFs oppfatning en helhetlig utredning.    

I representantforslaget foreslås det også å reversere svekkelsen i ordningen for dekning av utgifter til 

tannregulering for barn og unge, og å sørge for å styrke ordningen for personer med behov for 

kjeveortopedi. Nøkkelordet her er behov. NTF støtter forslag som styrker ordninger for de grupper 

som har behov for nødvendig tannbehandling. Det er en utfordring at det i dag er en stor egenandel 

på kjeveortopedisk behandling av barn og unge. Bakgrunnen for dette er en svekking av stønaden fra 

folketrygden til denne type behandling over år, slik at egenandelen har blitt uforholdsmessig høy. 

NTF støtter en styrkning at folketrygdens stønadsordning, inkludert kjeveortopedisk behandling av 

barn og unge.  

For NTF er den norske modellen bestående av et sterkt offentlig tannhelsetilbud sammen med en 

velfungerende privat sektor utgangspunktet for den videre dimensjoneringen av det helhetlige 

tjenestetilbudet som søkes oppnådd. NTF ser frem til den videre politikkutviklingen på dette området 

og deltar gjerne som en konstruktiv bidragsyter i det videre arbeidet med utformingen av fremtidens 

tannhelsetjeneste. 

 

For ytterligere informasjon ta kontakt med: 

President Camilla Hansen Steinum, 99 69 71 20 / chs@tannlegeforeningen.no 

Politisk rådgiver Christian P. Fjellstad, 90 09 23 09 / cf@tannlegeforeningen.no 
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