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NOU 2005:11 "Det offentlige engasjement på tannhel
Det vises til brev av 24.06.2005 med høringsnotat om NOU 2005:11 om
"Det offentlige engasjement på tannhelsefeltet".
Vestfold Fylkeskommunen har behandlet utredningen i Fylkestingsak 45/05, etter å ha lagt saken frem til

behandling i Vestfold eldreråd, Vestfold fylkeskommunale råd for funksjonshemmede og Hovedutvalget for
kultur og folkehelse.

Etter forutgående behandling har Fylkestinget fattet følgende vedtak i saken:

1. Vestfoldfylkeskommunegår innfor at den offentligetannhelsetjenestenfortsattskal ha en
folkevalgtregionalforankring. Erfaringerhar vist at krav om fagligstyringkan ivaretaspå en
god måte i ulike organiseringsformer
som sikrerlokale politiskeprioriteringer.
2. Utredningenlegger et avgrensetperspektivfor hele befolkningentil grunnfor sine
vurderinger. I for stor grad leggesdet opp til at de prioriterteoppgavenefortsattskal løses
innenforden offentligetannhelsetjenesten.Større medvirkningfra privatsektortil å løse
prioriterteoppgavervil kunne gjøre arbeidsoppgavenei offentligsektormer attraktive,ved
at flere tar del i løsningenav særligarbeidskrevendeoppgaver. Den offentlige
tannhelsetjenestenvil dermed kunnefå et større innslagav ordinærtvoksenklientell,som

er av betydning
for rekruttering
og en allsidigkompetanse.
3. Utredningentar ikke for seg hvordanprinsippetom behandlingpå lavesteeffektive
omsorgsnivåkan utbresytterligere. Man savnerforslagsom tar i bruk økonomiske
styringsmekanismer
for dette, som f eks innføringav refusjonsordninger
for de som søker
behandlingpå lavesteeffektiveomsorgsnivå
. F eks kan refusjonfor regelmessig
undersøkelseog røntgenopptakhos tannpleierstimuleretil å benyttedenne yrkesgruppen,
med den effekten at tannlegeresurserkan frigjøresog bidratil spredningpå landsbasis.
Skjevfordelingav velferdsgodersom dette kunne medføre, f eks ved manglendemulighet
for å søke tannpleier, kan oppveiesmed andre virkemidler/ tilskuddsordninger.
Det må
utdanneslangtflere tannpleiereenn nåværendeutdanningskapasitet
legger opp til.
4. Det gis tilslutningtil utvalgetsvurderingat det offentligesengasjementgjennombåde

offentligtannhelsetjeneste
ogtrygdeordninger
rettesmotde gruppenesomanseså ha et
særlig behovfor støttetil tannhelsetjenester.Vestfoldfylkeskommunegir i hovedsaksin
tilslutningtil utvalgetsforslagom hvem som skal ha rett til offentligfinansierte
tannhelsetjenester
, med enkelteforbeholdsom beskrivesnedenfor:
5. Vestfoldfylkeskommunefinner det ikke tilrådeligå fjerne aldersgruppen19 - 20 år fra listen
over gruppermed særlig prioritetDette fordi besparelsenmed et slikttiltaksynes beskjeden
og fordi aldersgruppenrepresentereren befolkningsgruppe
i en sårbar livs- og
etableringsfase. På sikt bør gruppenderforvurderesutvidet.
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6. Personersom mottarstønad til livsoppholdover en periodepå minst6 måneder bør være

ivaretattgjennomstønadsordninger
fra sosialkontorene
slikdeter i dag.Sosialkontorenes
medvirkningog interessefor å støtte disse pasienteneer et verdifullttilleggtil
tannhelsetjenestensengasjement. Det kan stillesspørsmålom hensiktsmessigheten
ved å
innføreen annen ordningfor personersom man tar sikte på å hjelpe ut av en uønsket

livssituasjon
så snartsommulig.
7. Utredningentar i for liten grad opp til drøftinghvordanulikefinansieringsformer
kan
medvirketil å få tannlegertil å etablere seg i distriktene.
Et styrings- og forvaltningsansvar
for en samlet offentligog privatsektorvil kreve
styringsmekanismerknyttettil finansieringsformer
for tannhelsetjenester
. Utredningener
mangelfullpå dette punktet. En bedre samhandlingmellomoffentligog privatsektorvil
kreve økonomiskeinsentiver.Med bakgrunni manglenderedegjørelsefor hvordan
finansieringenav så vel offentligsom privattannhelsetjenesteskal sikresved eventuell
innføringav maksimalpriser,går Vestfoldfylkeskommuneimotat det innføres
maksimalpriserfor tannhelsetjenesternå.
8. Innføringav etableringskontroll
vil først om 6 - 8 år kunneha en virkningpå fordelingenav
tannleger på landsbasis. Totaleffektenav et sliktforslagvil kunne ha motsatteffekt av det
en ønsker å oppnå. Etableringskontroll
kan føre til en svekketinteressefor tannlegeyrket.
Fylkeskommunener derimotpositivtil innføringav turnustjenestefor tannlegerfordidette
vil bedre den faglige kvalitetenhos tannlegene.
9. Problemermed at pasientersom har rett til gratistannbehandlingikke møter til timeavtale,
er velkjenti alle deler av landet. Det er ikke dokumentertat gruppensom lar være å møte til
time består av spesieltsosialtutsattepersoner. Tannhelsetjenestenbør hellersettes
økonomiski stand til å yte spesielletiltakfor de som uteblirpå grunnav tannlegeskrekk.Å
la være å kreve egenandelfor uteblivelsefra time er ikke det samme som å drive sosial
omsorg. Isteden bør det innføresen litenegenandelfor timeavtalersom ikke benyttes.Det
undergraverogså respektenfor gratistjenesterdersomdet ikke har konsekvenserå utebli
fra time.
10. For øvriger fylkeskommunenav den meningat tennene er en del av kroppen,og tannhelse
bør derfor naturligkomme underde samme reglersom gjelderfor resten av kroppen.
11. Alle økte nettokostnaderforutsettesfullfinansiertfra statensside. "

Vestfold eldreråd har avgitt tilsvarende uttalelse, men ønsket følgende tilføyelse:
"På samme måte som ungdominntilen nærmeredefinertalder har rett til fri tannbehandling,må
alle over 70 år få de samme rettigheter, også de som bor hjemme. Behandlingenkan om ønskelig
utføres av pasientens"gamle" tannlege, men merutgiftene(utoverfylkestannlegenstakster) må da
betales av den enkelte."

Vestfold fylkeskommunaleråd for funksjonshemmedeharuttaltfølgende tilføyelse:
"Refusjonssatsenemå være slik at pasientersom brukerprivatetannlegerfår dekket sine
behandlingsutgifter
når det er sykdomeller funksjonshemning
som er årsakentil
tannbehandlingen
. Det vil neppe være kapasiteti den offentligetannhelsetjenestentil å ta imot
denne pasientgruppen,derfor må man finne løsningersom sikrertilgangentil behandling,og
behandlingskostnadene
må refunderesvia trygden.
Gang på gang forsøkesdet framstiltslik at forbedringav tilbudettil en gruppemennesker,må
finansieresgjennominnsparingerfra den samme budsjettramme
. FFO mener dette er en
argumentasjonsom tilslørervirkeligheten
. I realitetener det slik at det er de politiske

prioriteringeneogsåmellomforskjellige
samfunnsmessige
satsninger
somavgjørhelsetilbudet
til
befolkningen.Sammenlignet
medmangeandrevestligelandharNorgeet dårligere
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tannhelsetilbud , fordi kostnadene må bæres av den enkelte i så stor grad. Mennesker som har
behovfor oppsøkendetannleie/behandlingmå kunnefå det uten at kostnadeneskal dekkes inn
gjennomøkningav egenandelene.
Tannhelsetjenestenmå få en informasjonsplikt
overforprioritertegrupperom hvilkerettigheterde
har i forhold til eventuellrefusjon.
Vi er kjent med at mange menneskermed funksjonshemming
og kronisksykdomikke har råd til å
gå til tannlegen . Disse må få gratis tannbehandling . I dag praktiseres reglene alt for strengt.
Vi støtter eldrerådeti deres meningom at munnener en del av kroppenog at tannhelsederfor
naturligbør komme under de samme reglersom gjelderfor restenav kroppen.
Det må bemerkesat ikke funksjonshemmedesorganisasjonerhar vært representerti utvalget.Det
virker som om brukermedvirkningsperspektivet har vært fraværende."

Fylkestinget har i det vesentlige fulgt innstillingen fra administrasjonen i sitt vedtak. Vedtaket avviker fra
administrasjonens innstilling i punktene om
Ordningen for prioritert gruppe d): Administrasjonen gikk inn for å utvide gruppen til å gjelde unge
voksne i alderen 18 - 22 år, men samtidig endre til 50 % prisreduksjon i stedet for 75%.

-* Endring av prioritert gruppe c): Administrasjonen mente at behovet for støtte til behandling for denne
gruppen i større grad bør løses gjennom trygdeordninger, mens ansvaret for de forebyggende tiltakene

fortsatt må ligge i den offentlige tannhelsetjenesten.
-> Turnustj eneste: Administrasjonen

foreslo å gå imot å innføre turnustj eneste.

Med hilsen

Ben7t Berger J
direktør
J

Oddbjørn Hedemark Hansen
tannlege/rådgiver

