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Forord 
 
Utviklingen av tannhelsetjenesten har opp gjennom tidene vært basert på en todelt 
modell med offentlig organiserte, gratis tannhelsetjenester til definerte grupper 
(herunder barn og ungdom) og begrenset økonomisk støtte for voksne til behandling 
av enkelte sykdommer i munn og kjever gjennom stønad og bidrag fra trygden.  
 
Den offentlige tannhelsetjenestens hovedformål er å fremme tannhelsen i befolkningen 
og sørge for nødvendig forebyggelse og behandling uavhengig av hvor i landet den 
enkelte bor. Dette ansvaret ble fylkeskommunene pålagt i lov om tannhelsetjenesten 
(LOV-1983-06-03-54). Fylkeskommunene har etter loven både et sørge for ansvar, dvs. 
ansvar for at tannhelsetjenester er tilgjengelige for hele befolkningen, og et særskilt 
ansvar for oppsøkende og regelmessige tjenester overfor definerte befolkningsgrupper.  
 
Den offentlige delen utgjør ca. ¼ og den private sektor utgjør ca. ¾ av 
tannhelsetjenesten. Flere fylkeskommuner, spesielt fylkene fra Sogn og Fjordane og 
nordover til og med Finnmark, har over lengre tid hatt problemer med rekruttering og 
ustabilitet i den offentlige tannhelsetjenesten. De siste to årene har det vært en liten 
bedring. Dette skyldes i stor grad økt tilgang på tannleger gjennom god rekruttering fra 
utlandet. En tiendedel av tannlegene i offentlig tannhelsetjeneste i 2004 er rekruttert fra 
Tyskland. 
 
Utfordringene i en samlet tannhelsetjeneste er først og fremst å sikre at det i alle deler 
av landet er tilstrekkelig med tannhelsepersonell til å gi nødvendig tannhelsehjelp. 
Hovedformålet med denne tiltaksplanen er å bidra til rekruttering til offentlig 
tannhelsearbeid. Tiltakene skal medvirke til økt tilgang gjennom bedre geografisk 
fordeling av tannhelsepersonell for å sikre befolkningen lik tilgang til de 
tannhelsetjenester som de har rett til og behov for. Et hvert tiltak som forventes å ha 
effekt – selv om effekten ikke ventes å være betydelig – må vurderes iverksatt slik at 
situasjonen kan bedres.  
 
 
 
 
Ansgar Gabrielsen    Halvdan Skard  
Helse- og omsorgsminister   Kommunenes Sentralforbund              
 
 
 
 
Tove Bakken     Carl Christian Blich    
Leder av Norsk Tannpleierforening President i Den norske tannlegeforening  
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1. Innledning 
Lov om tannhelsetjenesten (LOV-1983-06-03-54) trådte i kraft 1. januar 1984. Ifølge 
loven har fylkeskommunen ansvar for den offentlige tannhelsetjenesten og skal sørge 
for at tannhelsetjenester, herunder spesialisttjenester, i rimelig grad er tilgjengelige for 
alle som bor eller midlertidig oppholder seg i fylket. Den offentlige tannhelsetjenesten 
skal organisere forebyggende tiltak for hele befolkningen og gi et regelmessig og 
oppsøkende tilbud til prioriterte grupper. 
 
Det har over tid vært et økende problem med ledighet i tannlegestillinger i den 
offentlige tannhelsetjenesten i mange fylkeskommuner, samtidig som det er 
utfordringer knyttet til oppgavefordelingen mellom tannpleiere og tannleger og mellom 
offentlig og privat sektor. Departementet oppnevnte høsten 2002 en arbeidsgruppe for å 
utrede problemstillingene og komme med forslag til tiltak for økt rekruttering til 
offentlig tannhelsearbeid.  Arbeidsgruppen avleverte sin rapport: ”Tannhelsetjenesten. 
Geografisk fordeling, hensiktsmessig oppgavefordeling og samarbeid mellom offentlig 
og privat sektor” (Helsedepartementet Publikasjonsnummer I – 1086 B) i juli 2003 
(heretter omtalt som ”arbeidsgrupperapporten”). Rapporten ble deretter sendt på bred 
høring. Høringsinstansene var i hovedsak positive til de tiltak som arbeidsgruppen 
foreslo.  
 
Denne tiltaksplanen må sees i sammenheng med sosialkomiteens anmodninger i 
forbindelse med Stortingets budsjettbehandling av 2003-budsjettet (Budsjett-innst. S. 
nr. 11 (2002-2003)) om at: ”Regjeringen så raskt det rent praktisk lar seg gjøre, bør 
forelegge for Stortinget en egen tiltaksplan for rekruttering av tannleger til offentlig 
tannhelsearbeid og til ubesatte tannlegestillinger i norske distrikter.”  I St.prp. nr. 1 (2003-
2004) varsler departementet at en tiltaksplan vil bli utarbeidet etter høringsrunde og 
oppsummering av høringssvarene.  
 
Med tannhelsepersonell menes i denne planen i hovedsak  allmennpraktiserende 
tannleger og tannpleiere, i så vel offentlig som privat sektor. Tiltaksplanen er 
konsentrert om tiltak statlige myndigheter kan ha innflytelse over. Planen omhandler 
ikke tiltak som hører inn under fylkeskommunenes ansvarsområde. Slike tiltak er 
lønnsforhold, fritid med lønn, etableringstilskudd, nedskriving av studielån, 
bonusavtaler, stabiliseringstillegg, belønning for utsatt pensjonering, flyttegodtgjørelse, 
bolig, barnehageplass samt andre lokale virkemidler av ulikt slag. Tiltak knyttet til 
organisering av tjenesten og ulike former for samarbeid med private tannleger er også 
tiltak fylkeskommunen etter tannhelsetjenesteloven har handlefrihet til å gjennomføre. 
I tiltaksplanen er disse sistnevnte tiltak allikevel omtalt under ”utviklingstiltak i 
fylkeskommunen” fordi det kan søkes om statlige midler til forsøk og utvikling.   
 
Utenom de tiltak som er foreslått i arbeidsgrupperapporten, har staten de siste årene 
bevilget midler til følgende to tiltak som er iverksatt for å avhjelpe problemene på kort 
sikt:  

1. Kvalifisering av tannleger med utdanning fra land utenfor EØS-området med 
sikte på norsk autorisasjon. 
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⎯ Siden 1999 har det vært gitt tilskudd til drift av et ettårig 
kvalifiseringsprogram (lisensprogrammet) ved Universitetet i Bergen 

⎯ Universitetet i Oslo har siden 2003 fått tilskudd til tilsvarende 
kvalifiseringsprogram.  

⎯ I tillegg er det gitt tilskudd til et supplerende lisensprogram i form av et 
samarbeidsprosjekt mellom fylkeskommuner, universitetene og Sosial- 
og helsedirektoratet. 

2. En vikarordning for tannleger drevet av Aetat. Dette er en ordning som har fått 
tilskudd siden 2001 til rekruttering av tannlegevikarer til distrikter/kommuner 
med spesielle problemer. Ordningen er videreført i 2004.  

 

2. Status og utfordringer 
Status på tannhelsepersonellmarkedet er per 2002 blant annet beskrevet i 
arbeidsgrupperapporten. 
 
Typiske trekk ved situasjonen er: 

• Store rekrutteringsproblemer i offentlige tannlegestillinger. Ledigheten varierer 
fylkesvis fra 0 til 30 prosent. I 2002 var det rapportert 156 ledige 
tannlegestillinger angitt i årsverk i offentlig sektor, jf. tabell 1 i 
arbeidsgrupperapporten.  

• Vanskelig å få solgt praksiser/rekruttert til privat sektor utenfor befolkningsrike 
områder. 

• Tendens til overetablering i sentrale områder (spesielt Oslo). 
• Uhensiktsmessig lite bruk av tannpleier, spesielt i privat praksis.  

I 2002 var forholdstallet mellom tannlege og tannpleier ca. 3:1 i offentlig sektor, 
mens det var ca. 20:1 i privat sektor, jf tabell 4 i arbeidsgrupperapporten. Det er 
store fylkesvise forskjeller. I følge Sosial- og helsedirektoratets rapport IS-1098: 
”Oppgavefordeling mellom yrkesgrupper i tannhelsetjenesten” kan et 
hensiktsmessig forholdstall mellom tannleger og tannpleiere i Norge under ett 
være mellom 3:1 eller lavere. 

• Begrenset samarbeid mellom offentlig og privat sektor, særlig mht løsning av de 
prioriterte oppgaver i henhold til tannhelsetjenesteloven. (I 2002 ble 13 årsverk 
utført av privatpraktiserende tannleger for å løse offentlige oppgaver.) 

• Privat sektor utgjør ca. ¾ av tannhelsetjenesten, med fri etableringsrett for 
tannleger. I et tannlegemarked i ubalanse skaper dette ekstra store utfordringer 
for rekruttering til offentlig sektor. 

 
Tilgang på tannleger og tannpleiere avhenger i hovedsak av utdanningskapasitet, 
gjennomføringsgrad i studiet, yrkesaktivitet i tannhelsetjenesten og tilgang på personell 
utdannet i utlandet. Uten omfattende rekruttering av tannleger fra utlandet, vil 
tannlegemarkedet komme i ytterligere ubalanse. Vi vil kunne få en situasjon der visse 
geografiske områder har mer enn tilstrekkelig med ressurser, mens det i andre 
områder kan bli for lite. Spørsmålet blir derfor hvordan man skal kunne oppnå en mer 
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hensiktsmessig geografisk fordeling av tannpleiere og tannleger innenfor dagens 
rammebetingelser.  
 

3. Planens tiltak 
Sosialkomiteen har i Budsjettinnstilling S. nr. 11 (2003–2004) uttalt følgende: ”Komiteen 
mener det fortsatt vil være viktig å rekruttere tannleger fra EØS-land utenfor Norden, at 
tannlegestudentenes praksis utenfor universitetene utvides, og at samarbeidsprosjekt og 
avtaler mellom fylkeskommuner og privatpraktiserende tannleger blir støttet og får 
prioritet. Komiteen vil sterkt anbefale at det utarbeides en samlet tiltaksplan for 
rekruttering til offentlig tannhelsearbeid. Inntil en slik plan foreligger og har 
virkningskraft, er det imidlertid viktig etter komiteens mening at det settes inn virkemidler, 
som bl.a. økonomiske ressurser for å sette spesielt de mest berørte fylkeskommunene i stand 
til å øke tannlegedekningen. Ordningen med tilskudd til rekruttering av tannlegevikarer til 
kommuner/distrikter med spesielle problemer må styrkes.” 
 
Nedenfor følger først en omtale av de enkelte tiltak. Deretter presenteres tidsplanen for 
iverksetting og forventet effekt av disse. 
 

3.1. Rekruttering av tannleger fra EU-land  
Dette tiltaket har som formål å øke den samlede tilgangen på tannleger. 
 
Helsedepartementet har siden 2000 gitt tilskudd til rekruttering av tannleger fra EØS-
land, i hovedsak Tyskland. Rekruttering skjer i regi av Aetat Arbeidsdirektoratet som 
står for annonsering, rekrutteringsmøter og språkkurs. Fylkeskommunene melder 
tilbake om at de i all hovedsak er godt fornøyd med ordningen. 
 
Fortsatt rekruttering fra Tyskland ses som den største muligheten til å øke tilgangen på 
tannleger. Fra 1999 til 2002 ble det rekruttert 70 tyskutdannede tannleger til den 
offentlige tannhelsetjenesten gjennom Aetat. I 2003 rekrutterte Aetat 58 tannleger, og 
for 2004 anslår de at de vil rekruttere ca. 50 tannleger. Tilgangen på tannleger fra 
Tyskland har vært økende de siste par år. Aetat Arbeidsdirektoratet oppgir i januar 
2004 ingen indikasjoner på at dette ikke vil fortsette også i 2005. Aetat har et meget 
godt samarbeid med sin søsterorganisasjon i Tyskland - ZAV (Zentralstelle für 
Arbeitsvermittlung). Rekrutteringen skjer etter innarbeidede rutiner og på en fleksibel 
og effektiv måte. Antall ledige tannlegestillinger i offentlig tannhelsetjeneste er redusert 
fra 156 i 2002 til om lag 90 per 1. mai 2004, noe som i hovedsak må tilskrives 
rekrutteringen fra Tyskland. 10 prosent av tannlegene i offentlig sektor er rekruttert 
derfra. 
 
Foreløpig er det usikkerhet knyttet til hvilke utdanninger i de nye EU-landene som 
direkte vil kunne kvalifisere til norsk autorisasjon. Eventuell rekruttering fra nye EU-
land vil måtte skje i samarbeid med myndighetene i det aktuelle landet. Det må være 
overskudd av tannleger i det landet det eventuelt skal rekrutteres fra. Rekruttering 
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forutsetter en gjensidig enighet på myndighetsnivå om at dette er ønskelig. I tillegg 
innebærer det oppbygging av et administrativt apparat. Så lenge rekrutteringen fra 
Tyskland tilfredsstiller fylkeskommunenes ønsker, vil departementet avvente 
utviklingen av personellsituasjonen før en eventuell rekruttering av tannleger fra de nye 
EU-landene blir vurdert på ny.  
 
Rekrutteringen fra EU-land vil ha høy prioritet de nærmeste årene. Hvis denne 
rekrutteringen stopper opp, er det stor risiko for at tannhelsetilbudet til befolkningen i 
mange distrikter vil bli ytterligere redusert. Dette er et tiltak som gis en fortløpende 
vurdering. Det skal arrangeres en konferanse om erfaringer med utenlandske tannleger 
våren 2005, og Sosial- og helsedirektoratet er i ferd med å gjennomføre en evaluering av 
tiltaket. I den sammenheng er det av betydning å innhente kunnskap om rekruttering 
og stabilitet av tannleger rekruttert fra utlandet. 
 

3.2. Utviklingstiltak i fylkeskommunene 
I forbindelse med Stortingets budsjettbehandling (Budsjett-innst.S.nr. 11 (2002-2003)), 
uttalte Sosialkomiteens flertall at ”tilskuddsordningen bør tilrettelegges slik at det 
stimuleres til etablering av fellespraksis mellom flere tannleger på større steder slik at det i 
større kommuner kan bygges opp solide fagmiljø for tannleger som både kan utføre 
ordinært tannlegearbeid samt offentlige tannhelseoppgaver. I den grad det fremstår som 
hensiktsmessig, bør slike ”tannhelsesentra” kunne bidra med tannlegeressurser til 
nabokommuner med rekrutteringsvansker.” 
 
Det er i statsbudsjettet for 2004 kap. 727 post 21 bevilget til sammen 3 mill. kr i 
tilskuddsmidler til forsøksordninger og utviklingstiltak i fylkeskommunal regi. Midlene 
forvaltes av Sosial- og helsedirektoratet som har lyst ut midlene for foreløpige 
prosjektskisser med søknadsfrist 15. april 2004.  
 
Det kan søkes om midler til prosjekter som skal bidra til mer effektiv oppgavefordeling, 
endret klinikkstruktur og praksissammenslåing, nye driftsavtalesystemer med 
ivaretakelse av offentlige oppgaver, fagutvikling mv. Det er videre et vilkår at 
prosjektene er forankret i fylkeskommunen og økonomisk støttet av fylkeskommunen. 
Prosjektsøknadene bør også være forankret i et samarbeid med den private sektor. 
Midlene prioriteres til tiltak som kan bidra til en omfordeling av ressursene mellom 
tannleger og tannpleiere og hvor man får til et samarbeid mellom offentlig og private 
klinikker med hensikt å rekruttere tannleger, spesielt nyutdannede tannleger, til 
områder med underdekning. Det vil være av stor betydning at samarbeidsmodeller 
prøves ut med tanke på den private sektors medvirkning i offentlige oppgaver. 
 
Sosial- og helsedirektoratet har innen søknadsfristens utløp mottatt 5 søknader fra 4 
fylkeskommuner. Vilkår for tildeling av tilskuddsmidler er at prosjektene enten har 
overføringsverdi eller som formål å bedre situasjonen i regionen. På sikt planlegges 
opprettet en erfaringsbank fra de ulike prosjekter. 
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3.3. Oppfordring til strukturendring og mer hensiktsmessig 
oppgavefordeling  

Fylkeskommunene har hatt økende problemer med å bemanne de minste klinikkene, 
særlig i utkantdistriktene. De senere år har utviklingen gått i retning av større og færre 
tannklinikker. Større klinikker er mindre sårbare for vakanser, permisjoner og 
sykefravær enn de mindre enhetene. De gir også større muligheter for faglig utvikling 
og større fleksibilitet når det gjelder oppgavefordeling mellom personellgruppene. 
 
Et overveiende flertall av fylkeskommunene mener større klinikker kan virke 
rekrutterende og/eller stabiliserende. Halvparten av fylkeskommunene har 
gjennomført eller er i ferd med å gjennomføre en betydelig sentralisering av 
klinikkstruktur. Administrasjonen i de øvrige fylkeskommuner opplyser at det er et 
betydelig potensial, men at forslagene møter politisk og lokal motstand i befolkningen 
med begrunnelse i tilgjengelighet.  
 
Sentralisering og klinikksammenslåing er en viktig forutsetning for å oppnå effektiv 
oppgavefordeling og kunne legge til rette for omgjøring av tannlegestillinger til 
tannpleierstillinger og derved frigjøring av tannlegeressurser. Det er ønskelig at 
oppgavene blir fordelt mellom tannpleiere og tannleger slik at ressursene anvendes 
mest mulig effektivt. Optimal oppgavefordeling forutsetter at tannlege og tannpleier 
arbeider i team. I tannklinikker uten tannpleier utfører tannlegen mange oppgaver som 
en tannpleier kunne ha utført. Det er ikke dermed sagt at tannpleier kun kan arbeide i 
team med tannlege. De kan også utføre oppgaver innen sitt kompetanseområde 
uavhengig av tannlege. En rapport fra Sosial- og helsedirektoratet om hensiktsmessig 
oppgavefordeling mellom tannleger og tannpleiere antyder et optimalt forholdstall 
mellom yrkesgruppene på 3:1 eller lavere. Større klinikker i privat sektor vil i større 
grad enn i enkelttannlegepraksiser gjøre det mulig å legge til rette for samarbeid med 
tannpleier.  
 
Det er derfor viktig at lokalpolitikere i de fylkeskommuner som ikke har gjennomført 
klinikksammenslåinger, vurderer dette på nytt i lys av situasjonen på landsbasis. Den 
enkelte fylkeskommune har en begrenset mulighet til alene å kunne løse sitt behov for 
tilstrekkelige tannlegeressurser. De samme vurderinger bør gjøres når det gjelder 
sammenslåinger i privat praksis, eller mellom offentlige tannklinikker og privat praksis. 
Fylkeskommunene bør oppfordres spesielt til å vurdere dette i samarbeid med privat 
sektor. Staten har som nevnt under punkt 3.2 bevilget midler til utviklingstiltak som det 
vil være mulig å søke på for klinikksammenslåing som involverer privat praksis.  
 
Oppgavefordelingen er i hovedsak et arbeidsgiver-/ledelsesansvar. Departementet vil 
samarbeide med Norsk Tannpleierforening og Den norske tannlegeforening for å finne 
egnet måte å oppfordre til klinikksammenslåing i privat praksis og til samarbeid mellom 
offentlig og privat sektor. Videre vil departementet i brev til Kommunenes 
Sentralforbund samt landets fylkeskommuner gi disse de samme oppfordringene.  
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3.4. Utvidelse av praksisperioden i studietiden 
I løpet av studietiden har både tannlegestudenter og tannpleierstudenter praksisperiode 
i den offentlige tannhelsetjenesten. Fra høsten 2003 ble tannpleierstudentenes 
praksisperiode utvidet til også å omfatte privat praksis og boenheter, sykehjem samt 
sykehus. Til sammen utgjør dette 7 - 8 uker for studenter i Oslo, mens Bergen legger 
opp til 9 ukers praksisperiode. 
 
I 2004 er praksisperioden i den offentlige tannhelsetjenesten hhv 3 uker for 
tannlegestudentene ved Universitetet i Bergen og 5 uker for studentene ved 
Universitetet i Oslo. Praksisperioden skal brukes til klinisk trening og opplæring. 
Utvidelse av praksisstudiet til 10–12 uker kan gi økt forståelse hos studentene for den 
offentlige tannhelsetjenestens funksjon og oppgaver og faglige utviklingsmuligheter. En 
slik utvidelse kan også gi en grunnleggende forståelse for hva rekkevidden av et 
samfunnsmessig befolkningsansvar med for eksempel prioriteringer i praksis 
innebærer. Et viktig formål vil også være å tilrettelegge for at studentene blir 
interessert i å søke jobb i den offentlige tannhelsetjenesten ved endt utdanning og helst 
også utenfor sentrale områder av landet.  
 
En utvidelse av praksisperioden for tannlegestudenter støttes av fylkeskommunene 
under forutsetning av statlig finansiering av ekstrakostnadene. Fylkeskommunenes 
støtte er viktig fordi det må etableres samarbeid med klinikker og engasjement av 
veiledere som skal veilede studentene i den offentlige tannhelsetjenesten.  
 
Departementet har innledet et samarbeid med Universitetet i Bergen med sikte på 
utvidelse av praksisperioden. Det er enighet mellom departementet og Det 
odontologiske fakultet i Bergen om at utvidelse av praksisperioden krever grundig 
forberedelse og er hensiktsmessig å planlegge i forbindelse med bygningsmessige 
endringer ved universitetet. Det kreves forberedelse både på det odontologiske fakultet 
og i fylkeskommunene hvor den utvidede praksisperioden skal foregå. 
Tannlegestudentene har klinisk praksis de 2 siste årene av studiet. Tiltaket forventes å 
kunne ha effekt for rekruttering til offentlig sektor f.o.m. 2010. 
 

3.5. Informasjon om tannpleiers kvalifikasjoner  
Tannpleiernes kvalifikasjoner når det gjelder undersøkelse og diagnostikk innebærer at 
de kan vurdere hvilke pasienter som ikke har sykdom og/eller ikke har behov for en 
behandling som krever kvalifikasjon som tannlege. Videre har tannpleierne særlige 
kvalifikasjoner til å ivareta forebyggende og helsefremmende oppgaver. Tannpleierne 
kan dermed ivareta de regelmessige tannhelsekontroller for de aller fleste pasienter. 
Dette omfatter også store deler av den voksne befolkning som i hovedsak får sine 
undersøkelser, diagnostikk og behandling utført i privat sektor. Tannlegene kan 
dermed konsentrere sine ressurser og kapasitet til de pasienter hvor det spesielt kreves 
tannlegekvalifikasjoner i undersøkelses-, diagnostiserings- og 
behandlingssammenheng. Det er dermed ikke nødvendig at tannleger foretar alle 
regelmessige tannhelsekontroller.  



 10

 
Informasjon fra helsemyndighetene om tannpleieres kvalifikasjoner forventes å ha 
positiv effekt både ved at tannlegeressurser kan frigjøres og at forebyggende og 
helsefremmende tiltak kan bli vektlagt. Det er grunn til tro at mange flere vil oppsøke 
tannpleiere og få sine tannhelsekontroller utført av tannpleiere, dersom kunnskapen om 
hvilke tjenester denne yrkesgruppen utfører, blir bedre kjent. Slik 
informasjonsvirksomhet forutsettes startet opp av Sosial- og helsedirektoratet i 2005. 
 

3.6. Informasjon om hyppighet av tannhelsekontroller 
Bedringen i tannhelse gjør at tidsintervallet mellom tannhelsekontroller kan forlenges. I 
Sosial- og helsedirektoratets ”Tenner for livet” (faglig veileder i helsefremmende og 
forebyggende arbeid) fremgår det at undersøkelser viser at det er faglig forsvarlig å 
forlenge innkallingsintervallene på individuelt grunnlag for de med god tannhelse. Ved 
å redusere kontroller og behandlinger som tannhelse- og sykdomsmessig anses som 
unødvendige og samtidig i større grad la tannpleier utføre rutinekontroller, vil det 
kunne frigjøres tannlegeressurser. 
 
Når det gjelder informasjon fra helsemyndighetene om hvor hyppig det er behov for 
tannhelsekontroll, vil Sosial- og helsedirektoratet i samarbeid med aktørene i 
tannhelsetjenesten vurdere hvem som bør være målgruppe for informasjonen. Det kan 
være aktuelt å rette tiltak mot tannlegene og tannpleierne som i neste rekke gir 
anbefalinger til den enkelte pasient ut fra sykdomsaktivitet og egenomsorg. Samtidig 
kan det være aktuelt å gi anbefalinger overfor voksenbefolkningen om at det for mange 
voksne med lav sykdomsaktivitet ikke er faglig grunnlag for tannhelsekontroll hos 
tannlege hvert halvår eller hvert år. Det understrekes at tiltaket ikke skal medvirke til 
økt etterspørsel etter tannhelsetjenester samlet sett. Sosial- og helsedirektoratet vil ha 
ansvar for å iverksette tiltaket i 2005.  
 

3.7. Bred utredning på tannhelsefeltet 
I arbeidsgrupperapporten er det gjort vurderinger av tiltak som vil kunne ha 
inngripende karakter i markedet for tannhelsepersonell, slik som innføring av 
turnustjeneste for tannleger, beordring og regulering av den private sektor. Det ble 
konkludert med at slike tiltak bør inngå i en bred utredning om det offentliges 
engasjement på tannhelsefeltet. 
 
I forbindelse med Stortingets budsjettbehandling for 2004-budsjettet (Budsjett-innst. S. 
nr. 11 (2003–2004)), uttalte flertallet i Sosialkomiteen at: ”Komiteens flertall, 
medlemmene fra Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti, har 
merket seg at Regjeringen i statsbudsjettet har varslet en bred gjennomgang av 
tannhelsefeltet, som skal foretas gjennom et utvalgsarbeid. Utvalget forventes oppnevnt før 
nyttår, slik at utredningsarbeidet kan starte opp så raskt som mulig. Flertallet legger til 
grunn at Regjeringen kommer tilbake til Stortinget med oppfølging av utvalgsarbeidet på 
en egnet måte etter at utvalgsrapporten foreligger.” 
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I statsråd 5. mars 2004 ble det oppnevnt et utvalg som har fått et bredt mandat for sitt 
arbeid angående det offentlige engasjement på tannhelsefeltet. Utvalget skal blant annet 
vurdere: 

• hvilke innbyggere som i fremtiden skal gis rettigheter til offentlig finansierte 
tjenester 

• hvilke oppgaver bør være organisert av offentlig sektor 
• behovet for samarbeid mellom aktuelle forvaltningsnivåer  
• bruk av egenandeler for å ivareta formålene i gjeldende regelverk  
• hvordan forebyggende arbeid samt oppsøkende virksomhet kan ivaretas på en 

kostnadseffektiv og formålstjenlig måte  
• bruk av driftstilskuddsordning for å ivareta offentlig tannhelsearbeid  
• hvordan personellressurser kan sikres til offentlige oppgaver, herunder vurdere 

innføring av turnustjeneste for tannleger og eventuell regulering av 
tannlegemarkedet 

 
Utvalget ledes av Hans Seierstad. Innstillingen skal foreligge 1. mai 2005. 
 

4. Tiltaksplanen med tidsperspektiv 
Som foreslått i arbeidsgrupperapporten legges det til grunn en tre-trinns tiltaksplan 
som tar utgangspunkt i tidsperspektivene 2004–2006 (kort sikt), 2007–2009 
(mellomlang sikt) og 2010 og fremover (lang sikt). På denne måten kan det løpende 
vurderes effekten av de igangsatte tiltak i forhold til markedsutviklingen før det tas 
endelig stilling til tiltak av mer langsiktig og omfattende karakter. 
 

4.1. Tidsperioden 2004-2006 (trinn 1) 
Følgende statlige tilskudd videreføres: 

• Tilskudd for å rekruttere tannleger fra Tyskland (evt. andre EU-land) gjennom 
Aetat samt kvalifisering av tannleger med utdanning fra land utenfor EØS-
området. 

• Tilskudd til spesialistutdanning av tannleger og til etablering av odontologiske 
kompetansesentra. 

 
Tiltak som i tillegg forventes å ha effekt i løpet av denne perioden er: 

• Oppfordring fra helsemyndighetene til samtlige fylkeskommuner om å 
iverksette planlagte strukturendringer i klinikkforhold som kan bidra til annen 
oppgavefordeling mellom tannpleiere og tannleger slik at tannlegeressursene 
utnyttes effektivt. 

• Oppfordring fra helsemyndighetene i samarbeid med Den norske 
tannlegeforening og Norsk Tannpleierforening til tannleger og tannpleiere i den 
private sektor om praksissammenslåing og samarbeid mellom tannleger og 
tannpleiere for å frigjøre tannlegeressurser.  
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• Informasjonsvirksomhet fra helsemyndighetene når det gjelder hyppigheten av 
nødvendige tannhelsekontroller og eget ansvar for tannhelsen.  

• Informasjon om tannpleiers kvalifikasjoner. 
 

Informasjonsvirksomhet og oppfordringer forventes også å ha effekt utover 
tidsperioden 2004-2006. 
 
Tiltak med oppstart i denne perioden, som vil ha effekt etter periodens utløp: 

• Planlegging av utvidelse av praksisperioden i tannlegestudiet fra 3-5 uker til 12 
uker. 

• Tilskudd til utvikling og igangsetting av samarbeidsmodeller mellom offentlig og 
privat sektor i regi av fylkeskommunene.  

 
I tillegg vil aktuelle forslag fra Seierstad-utvalget kunne bli fulgt opp f.o.m. 2006. 
 

4.2. Tidsperioden 2007-2009 (trinn 2) 
I denne perioden må effekten av tiltak iverksatt under trinn 1 og behovet for justeringer 
vurderes. Videre må det være et mål å gjennomføre ordninger med nye samarbeids- og 
driftsformer mellom offentlig og privat sektor som er planlagt og startet opp under trinn 
1. Til slutt vil det være aktuelt å planlegge og eventuelt gjennomføre de reformsystemer 
som er besluttet politisk basert på Seierstad-utvalgets innstilling. 
 

4.3. Tidsperioden fra 2010 (trinn 3) 
På dette tidspunkt forutsettes at effekten av oppstart av tannlegeutdanningen i Tromsø i 
kombinasjon med kvalifiseringstiltak for tannleger fra utlandet kan sikre tilstrekkelig 
tilgang på tannlegeressurser på landsbasis. Etablering av tannlegeutdanningen i 
Tromsø i kombinasjon med utvidelse av praksisstudiet, samt helsemyndighetenes 
finansiering av spesialistutdanning og etablering av regionale odontologiske 
kompetansesentra vil ha bidratt til et betydelig faglig løft for hele tannhelsetjenesten.  
 
Muligheten til en nødvendig geografisk fordeling av tannleger vil også være avhengig 
av rammebetingelser for privat sektor. Dette er temaer som forventes diskutert i 
Seierstad-utvalget. 
 


