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NOU 2005 :11 -Det offentlige engasjement på tannhelsefeltet
Det vises til brev fra Helse- og omsorgsdepartementet datert 24.06.2005, hvor det bes om
høringsinstansenes syn på vurderinger og forslag i NOU 2005:11 Det offentlige engasjement på
tannhelsefeltet.
Sør-Trøndelag fylkeskommune mener at det er en målsetting at nødvendig tannbehandling for hele
befolkningen skal finansieres på samme måte som behandling av sykdommer og skader ellers i
kroppen. "Tennene må tilbake til kroppen", det vil at finansiering av tannhelsetjenester blir likestilt
med andre helsetjenester. Vi kan ikke se noen helsefaglige begrunnelser for å behandle
tannsykdommer annerledes enn sykdommer andre steder i kroppen.
For å oppnå en slik likestilling er det behov for en mer omfattende og gjennomgripende reform av
tannhelsetjenesten og et langt større økonomisk løft, enn det som er foreslått i den foreliggende
NOUen. Blant annet forusettes det at personellressurser er tilgjengelig for hele befolkningen i alle
deler av landet. Det er i dag en betydelige skjevfordeling av tannleger og det er prognostisert en
mangel på tannleger totalt sett i de kommende årene. Det er derfor nødvendig med god styring av både
behandlingspanoramaet og personellressursene i tannhelsetjenesten.
Høringsinstansene er imidlertid bedt om å uttale seg til utvalgets vurderinger og forslag. SørTrøndelag fylkeskommunes uttalelse fokuserer på de nedenfor stående områdene, under forutsetning av
at det ikke legges opp til en mer omfattende reform. Hvis det blir aktuelt å gjennomføre en mer
gjennomgripende reform enn det som er foreslått i NOUen, vil noen av de følgende forslagene være
unødvendige .
Med bakgrunn i at det i dag ikke er etablert noen form for regulering av privat tannhelsetjeneste, støtter
Sør-Trøndelag fylkeskommune utvalgets konklusjon om ikke å gå inn for en generell offentlig
finansiering av tannhelsetjenesten.
Utvalgets forslag om å avgrense offentlig finansierte
tannhelsetjenester til å gjelde nødvendig tannbehandling og å forenkle trygdens refusjonsordninger
støttes også.
Sør-Trøndelag fylkeskommune vil at personer mellom 0 og 20 år får rettigheter i den offentlige
helsetjenesten. Vi mener at ungdommen bør ha et gratis, oppsøkende tilbud så lenge de er i
grunnutdanning, herunder videregående skole. Det fleste i ungdommer i 19-20 års alderen er
fremdeles elever i videregående skole.
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Sør-Trøndelag fylkeskommune støtter utvalgets forslag om
• Å styrke den offentlige tannhelsetjenesten og å tillegge styrings- og forvaltningsansvaret for en
samlet sektor til forvaltningsnivået for den offentlige tannhelsetjenesten. Det forutsettes at
forvaltningsnivået får de nødvendige juridiske og økonomiske virkemidler til å utøve ansvaret.
• Å regulere den private tannhelsetjenesten.
• Å øke fokus på folkehelsearbeidet og forskning på dette området.
• Å innføre rett til tannbehandling til de grupper som trenger det mest, slik det er foreslått av
utvalget, med unntak av personer som mottar stønad til livsopphold over en periode på minst
6 måneder.
Sør-Trøndelag fylkeskommune mener at ressurser til nødvendig tannbehandling skal være innlemmet i
alle former for stønad til livsopphold, framfor å gi spesifikke rettigheter til offentlig finansiert
tannbehandling, så lenge det ikke er generell offentlig finansiering av tannhelsetjenester på linje med
helsetjenester.
Det forutsettes at økte kostnader forbundet med å innføre rettigheter til nye grupper må fullfinansieres
fra staten.
Vi mener at den regionale organiseringen av tannhelsetjenesten videreføres . Fylkeskommunen støtter
derfor modell 3, kap. 11.5.3.
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