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Innspill til høring  -  forslag til ny folkehelselov- Høringssvar

Notat

Det odontologiske fakultet ved Universitetet i Oslo har merket seg at offentlig tannhelsetjeneste fra 1.
januar 2010 har ansvar for helsefremmende og forebyggende arbeide på kommunalt nivå, i tillegg til det
tidligere behandlingsansvar for grupper av befolkningen. Muimens helse hos flertallet av befolkningen faller
imidlertid ikke innunder ansvarsområdet for den offentlige tannhelsetjeneste, og når den offentlige
tannhelsetjeneste i tillegg forvaltes på tre nivåer (nasjonalt, fylkeskommunalt og kommunalt), mener Det
odontologiske fakultet i Oslo at en ikke kan realisere samhandlingsreformen når det gjelder tann- og
munnhelse. Skillet mellom munnhulens helse på den ene siden og kroppens og sinnets øvrige helse
bygger på tradisjoner som det er på tide å avløse med kunnskap om munnhulen som ett av fiere
organer i menneskets kropp.

I høringsnotatet er det svært mange steder vist til St.meld. nr. 35 (2006-2007) om fremtidens
tannhelsetjenester, men Det odontologiske fakultet i Oslo ser at intensjonene i stortingsmeldingen og
samhandlingsreformen smuldrer opp når det kommer til praktisk gjennomføring.

Det odontologiske fakultet i Oslo ser i forslaget til ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester at
fastlegen er utpekt som den sentrale lenken i kjeden som kan realisere samhandlingsreformen. Dette prinsipp
gjenspeiles i forslaget til ny folkehelselov, her knyttet til kommunelegen(e), f.eks når det gjelder
helsefremmende arbeid (kap. 13.2.3), røykeavvenning (kap. 13.3.1) og under den brede omtalen av
helsefaglig kompetanse i kommunene (kap. 17) og interkommunalt (kap.18).

Dersom både St.meld. nr. 35 (2006-2007) om fremtidens tannhelsetjenester og intensjonene i
samhandlingsreformen skal realiseres, understreker Det odontologiske fakultet i Oslo at

• tannlegen(e) og tannpleierne, både private og og offentlig ansatte, må lovpålegges tilsvarende
samarbeid med individets fastlege som annet helsepersonell.

• tannlegespesialistene bør komme inn under Lov om spesialisthelsetjenesten.
• offentlig tannhelsetjeneste i regi av fylkeskommunen avvikles og oppgavefeltet overføres til

kommunene.

En opprettholdelse av de tradisjonelle skillene mellom tannhelse og menneskets øvrige helse vil etter
fakultetets oppfatning medføre at det enkelte individ fortsatt vil havne mellom to stoler når det har både
behov relatert til lidelser i munnhulen og behov relatert til øvrig omsorg og helsetjeneste. Da kommer
samtidig alle de senere års utredinger og innstillinger om befolkningens sunnhet i et særegent lys når det
gjelder tennenes, munnens og kjevenes tilstand.
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Ui0 :

Det odontologiske fakultet ved Universitetet i Oslo understreker at tannhelsepersonell som tannleger
og tannpleiere bor inktuderes i den nye folkehelseloven tilsvarende øvrig helse- og omsorgspersonell,
og gis den tilsvarende behandlingsmessige og helsefremmende rolle. Tannlegespesialistene bør
omfattes av loven i tilsvarende grad som legespesialistene.
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