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NOU 2005:11 " Det offentlige engasjement på tannhelsefeltet " - Høring
Eldrerådet i Nord-Trøndelag behandlet ovennevnte sak i møte den 12.10.05 og har følgende
bemerkninger til utredningen:
"Den offentlige tannhelsetjenesten tilbyr eldre uføre og langtidssyke, som har vært i institusjon
eller hjemmesykepleie, ukentlig i minst 3 måneder, gratis tannbehandling. De fleste eldre
kjenner ikke denne retten eller klagebestemmelsen etter lov om tannhelsetjeneste og
folketrygdloven.
Eldrerådet forventer at den framtidige offentlige tannhelsetjenesten blir sett i helhetlig
sammenheng med den øvrige helsetjenesten.
Tannhelsetjenesten i en rekke kommuner i dag er så ufullstendig at en eller annen form for
nødløsning må iverksettes, for eksempel ambulering av tannleger fra større klinikker.
Turnuskandidater under utdanning vil også måtte bidra.
En offentlig utredning viser til at Nord-Trøndelag er blant fylkene i landet med lavest
tannlegedekning og laveste rehabilitering. Det forventes at sentrale myndigheter i særlig grad
lytter til signalene fra slike fylker. Samlet sett er dette et sosialt fordelingsproblem som i første
rette belaster ressurssvake og eldre.
Eldrerådet ser fram til at forsøksordningen med utvidet tilbud om tannhelsetjeneste, der NordTrøndelag deltar, vil gi et godt resultat. Dette forutsetter at det settes inn ekstraordinære og
lokalt tilpassede virkemidler til fylkets tannhelsetj eneste.
Eldrerådet vil for øvrig bemerke:
Eldre pensjonister må omfattes i listen over særlig prioriterte.
Offentlig tannhelsetjeneste må fortsatt få lokalpolitisk forankring. Eldre med klare behov for
tannhelsetjeneste må få disse behov dekket.

Postadr.:

Fylkets Hus, 7735 Steinkjer

Besøksadr.: Seilmakergt.2
Org.nr.: 938 967 091

Steinkjer

Telefon:

74 11 10 00

Telefax: 74 11 10 51
E-post: postmottak@ntfk.no
Hjemmeside: http:www.ntfk.no

Fylket må være sitt ansvar bevisst, slik at de nødvendige midler angående eldres
tannbehandlingsbehov, blir dekket."

Med hilsen
For Eldrerådet i Nord-Trøndelag

Amdahl
rådssekr.
tlf. 74 11 10 42
in nn.amdahl ntfk.no

Kopi: Kari Strand, Tannhelsetjenesten
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