
 

 

 

Den norske tannlegeforening Postadresse: Telefon: E-post: 
Frederik Stangs gate 20 Postboks 3063 Elisenberg +47 22 54 74 00 tannlegeforeningen@tannlegeforeningen.no 
0264 OSLO 0207 OSLO Telefaks: www.tannlegeforeningen.no 
  +47 22 55 11 09 Foretaksnummer: 870167962 

 

 
708945 
Helsedirektoratet 
Pb 7000, St. Olavs plass 
0130 OSLO 

 

  
 

Vår referanse  Dato 
10/00021-74  9. desember 2010 
 

Høring - forslag til ny kommunal helse- og omsorgslov. 

Den norske tannlegeforening takker for invitasjonen til å avgi høringssvar. 

I innledningen i høringsnotatet finner vi følgende: 

 ”Lovforslaget skal sikre bedre samhandling innad i kommunen, men også mellom 
spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten.” 

Tannlegeforeningen mener at den private tannhelsetjenesten i sin funksjon blir å betrakte på lik linje 
med spesialisthelsetjenesten, og at loven bør ta høyde for dette. Den fylkeskommunale 
tannhelsetjenesten må på samme måte inngå i samarbeidet. Både med tanke på kommunikasjon 
over Norsk Helsenett og annet elektronisk samarbeid må loven utformes slik at begge grupper av 
tannleger naturlig har tilgang på praktisk og teknologisk samhandling til pasientenes beste. 

AD TANNLEGERS ROLLE 

”Individuell plan for pasienter og brukere med behov for langvarige og koordinerte tjenester skal 
etter loven utarbeides av kommunen. Kommunen skal samarbeide med andre tjenesteytere om 
planen for å bidra til et helhetlig tilbud for den enkelte.” 

Tannhelse er en del av brukeres og pasienters totale helse, og henger ofte sammen med 
allmenntilstand og omsorgsbehov. For tannlegeforeningen er det naturlig å se tannleger som ”andre 
tjenesteytere”. Ettersom den offentlige tannhelsetjenesten er fylkeskommunalt organisert, og den 
private tannhelsetjenesten er uten offentlig administrativ forankring vil ordlyden i Kapittel 7 ikke 
nødvendigvis sikre pasientene at tannhelse kommer med i individuell plan.  

For pasienter og brukere med behov for individuell plan kan tannbehandlingsbehovet og behovet for 
finansiering være varierende, og ofte betydelig. Foreningen mener at dette spørsmålet må tas opp til 
vurdering under formulering og fortolkning av lovteksten i Kapittel 7. Kommunalt samarbeid med 
fylkeskommunenes tannhelsetjeneste er en nødvendig forutsetning, men dersom dette får et 
betydelig volum kan den offentlige tannhelsetjenesten få et stort kapasitetsproblem, og ettersom 



 
 

2 
 

drøyt 65 % av befolkningen behandles av privatpraktiserende tannleger vil et samarbeid her kreve 
omfattende koordinering med kommunale organer. 

Både administrative nivåer og forskjeller i trygdestønad kan komplisere dette helsesamarbeidet. 
Stønad til tannbehandling etter folketrygdloven § 5-6 fordrer at pasientene faller under ett av 14 
innslagspunkter for å utløse trygdestønad. I tillegg finnes det fylkeskommunale rammetilskudd for 
tannbehandling av ruspasienter og fengselsinnsatte pasienter. 

Foreningen ser det også som et tankekors at dagens trygdelovgivning på tannhelsefeltet ikke 
prioriterer forebyggende arbeid overhodet. Når refusjonene her er sykdomsrelaterte er det lite 
incitament til forebyggende arbeid i privat tannlegepraksis. 

Tannhelsetjenesteloven er under revisjon og ny folkehelselov er under utredning.  Foreningen ser et 
klart behov for å gi tannhelse et tydelig fokus i alle lovverkene slik at det helsesamarbeidet det 
legges opp til også vil sikre brukere og pasienter nødvendig tannbehandling, slik intensjonen er i 
stortingsmelding nr 35, der Regjeringen ønsker videreutvikling av partnerskap mellom 
fylkeskommunen og kommunene. 

FORSLAG TIL ENDRINGEN I LOVTEKSTEN 

Tannlegeforeningen vil peke på at personer med behov for individuell plan ofte har dårlig tannhelse. 
Det ses blant annet hyppig blant tyngre rusmisbrukere og psykiatriske pasienter. 

Foreningen vil derfor foreslå følgende: 

 

I lovforslagets § 7-1 annet ledd bør følgende setning tilføyes i slutten av leddet: 

”Det samme gjelder pasient eller bruker som har rett til offentlig utført eller finansiert 
tannhelsetjeneste.”  

 

Tannlegeforeningen vil også foreslå følgende: 

I lovteksten eller merknader til ny § 38 a i helsepersonelloven bør det stå at behovet for offentlig 
utført eller finansiert tannhelsetjeneste må tas med i vurderingen når innholdet i den enkelte 
individuelle plan fastsettes.  

 

Foreningen mener det må være et statlig ansvar å finansiere nødvendig tannbehandling for 
 personer som har fått fastslått at de trenger tannbehandling som del av sin individuelle plan.  Enten 
kan man tilføre fylkeskommunale tannhelsetjeneste statlige midler til å yte tjenesten eller man kan 
lage et nytt punkt i forskrift om stønad til tannbehandling. Det nye punktet kan lyde: 

”Det gis refusjon for nødvendig tannbehandling til personer som har individuell plan der det er 
fastsatt at tannbehandling skal inngå blant de koordinerte tjenestene pasienten eller brukeren har 
behov for.”   
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Med sistnevnte formulering kan tjenesten ytes på ordinært vis også av private tannleger, men med 
trygdefinansiering.  

 

 

 

Med vennlig hilsen 
Den norske tannlegeforening 

 

Gunnar Lyngstad 
president 

 

         

 


