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Rundskriv I-2/2022 Utvidet fylkeskommunalt tannhelsetilbud i 2022
Helse- og omsorgsdepartementet gir med dette en orientering om Stortinget budsjettvedtak
om å iverksette et nytt tannhelsetilbud til 21 – 22 åringer med 50 pst. egenbetaling. Vi viser til
budsjettinnstillingen Innst. 16 S (2021 – 2022) fra kommunal- og forvaltningskomiteen.
Nytt tannhelsetilbud
I budsjettforliket med SV om statsbudsjettet for 2022 blir tannhelsetilbudet til barn og unge
styrket. Det er vedtatt at 168 mill. kroner gis gjennom rammen til fylkeskommunene slik at de
kan tilby tannhelsetjenester til 21 – 22 åringene med 50 prosent egenbetaling, beregnet av
fylkeskommunens takster på tannbehandling.
De unge på 21 og 22 år har jevnt over god tannhelse, men også i denne gruppen antar man
at om lag 1 av 10 har dårlig tannhelse og trenger god oppfølging og nødvendig
tannhelsehjelp fra tannhelsetjenesten. Ved å legge ansvaret for disse til den
fylkeskommunale tannhelsetjenesten, vil en del av befolkningen som har lave besøksrater i
tannhelsetjenesten bli fulgt opp.
Videre styrkes den fylkeskommunale tannhelsetjenesten med ytterligere 100 mill. kroner i
rammen til fylkeskommunene i 2022. Dette vil gi fylkeskommunene rom til å ivareta ansvaret
for forebyggende og oppsøkende arbeid, ivaretagelse av gruppene som i dag har rettigheter
etter tannhelsetjenesteloven, samt rusavhengige.
Gjennomføring
Iverksetting av utvidet tannhelsetilbud krever forberedelser i fylkeskommunen, blant annet
kartlegging av antall personer og eventuell inngåelse av avtaler med private behandlere
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(tannleger og tannpleiere). Videre krever det at fylkeskommunene informerer befolkningen
om det nye tannhelsetilbudet.
Omfanget av tannhelsetilbudet skal basere seg på en individuell vurdering av den enkeltes
behov. Nødvendig forebygging og behandlingen skal følge den standard fylkeskommunen
legger til grunn for nødvendig tannhelsehjelp til de prioriterte gruppene etter lov om
tannhelsetjenesten og Helsedirektoratets veileder God klinisk praksis i tannhelsetjenesten.
Bevilgningsrammen
Stortinget har bevilget 168 mill. kroner til formålet i 2022. Midlene fordeles etter
inntektssystemets kostnadsnøkkel og gis som økt rammetilskudd til fylkeskommunene fra
Kommunal- og regionaldepartementet. Det legges til grunn at midler videreføres i 2023.
Tidspunkt for iverksetting
Iverksetting av tjenestetilbudet skal skje så snart som mulig.
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