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HØRINGSSVAR:  NOU 2005:11 "DET OFFENTLIGE  ENGASJEMENT PÅ
TANNHELSEFELTET"

Norsk Helse- og sosiallederlag viser til høringsbrev med tilsendt NOU - 2005: 11 som
omhandler det offentlige engasjement på tannhelsefeltet.

NHSL er en organisasjon for ledere og andre nøkkelpersoner som arbeider med helse- og
sosialsaker i kommunene. Gjennom de kunnskaper og erfaringer våre medlemmer har,
ønsker vi å bidra i den helse- og sosialpolitiske debatt. NHSL er ikke en fagorganisasjon og
er partpolitisk nøytral.

Generelt:
NHSL mener at sykdommer i tenner og munnhule må sees i nær sammenheng med
grunnlaget for den generelle helsetilstand; senere års forskning viser stadig tydeligere
relasjoner mellom oral helse og generell helse og at betennelsestilstander i munnhulen kan
ha innflytelse på andre av kroppens organer og derved virke sykdomsforsterkende. Dette er
lite fremhevet i NOU 2005:11.

Tannhelsetjenestens fremtidige rolle:
NHSL ser positivt på tanthelsetjenestens rolle som initiativtaker og innovatør overfor
samarbeidspartnere som helsesøstre, pleiepersonell, førskole- og grunnskolelærere m.fl. slik
at tannhelse settes på dagsordenen i ulike sammenhenger. Våre medlemmer kan vise til
mange positive erfaringer fra kommuner der tannhelsetjenesten har bidratt med kunnskap,
ferdigheter og holdningsskapende arbeid som direkte eller indirekte fører til god tannhelse. Vi
ser derfor positivt på en forsterkning av denne rollen i tannhelsetjenesten og vider godt
samarbeid mellom tannhelsetjenesten og den kommunale helse- og sosialtjenesten.

NHSL ser det som svært viktig at det arbeides med å få tann- og munnhelse inn i fagplanene
på helse- og sosialfagutdanningene og vil støtte dette.

NHSL mener at helsefremmende og forebyggende arbeid fortsatt bør være en prioritert
oppgave ut fra lov om tannhelsetjenesten.
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Prioritering av pasientgrupper:
NHSL er enig i utvalgets prioritering av enkelte de grupper som skal ha tannbehandling og
oppsettet av de prioriterte grupper i utredningens kapittel 5.

Organisering:
NHSL mener at Norge fortsatt skal ha en strek offentlig tannhelsetjeneste og synes dette
kommer noe dårlig fram i utredningen totalt sett.

Når det videre gjelder fremtidig organisering av tannhelsetjenesten viser NHSL til kap 11.5,
hvor utvalget er delt i sitt syn på framtidig organisering av tannhelsetjenesten. NHSL støtter
modell 3; Fylkeskommunal modell som beskrevet i utredningens kap. 11.5.3. Den offentlige
tannhelsetjenesten har med dagens form, og med tilknytning til fylkeskommunen, i stor grad
vist seg som en god måte å gjennomføre tannhelsepolitiske mål.

NHSL viser også til den sterke offentlige debatt om framtidens regionalpolitikk, med mål om
opprettelse av sterke, folkestyrte regioner. KS Landsstyre fattet 3. mars i år vedtak (se
vedlegg), hvor det bl a heter:

Regionen skal ha et helhetlig  ansvar -  politisk, faglig og finansielt for følgende
oppgaveområder: Samferdsel, landbruk, nærings- og bygdeutvikling, kultur, videre-
gående  opplæring, miljøvern og kulturminnevern. Videre skal regionen ha et bestiller-
ansvar - med finansielle ressurser - i forhold til høyere utdanning og FoU og
spesialisthelsetjenesten - jfr saksframlegg punkt D. Spesialisthelsetjenesten må få en
demokratisk forankring i de nye regionene.

Endelig må regionen ha et særlig samordningsansvar når det gjelder en styrket
regional planlegging, folkehelsearbeid og internasjonalt regionalt utviklingsarbeid.

Gjennom St prp nr 60 (2004-05), Kommuneproposisjonen for 2006, og Stortingets
behandling av denne, ble det fattet vedtak som gjør at det om kort tid kan forventes at det vil
bli fremmet sak for Stortinget som vil være sentralt for framtidens regioner.

NHSL  mener at det ikke bør fattes vedtak som endrer organisering av den offentlige
tannhelsetjenesten utenom denne helhetlige vurderingen av framtidens regioner.

Økonomiske konsekvenser av utvalgets forslag
Utvalget foreslår en utvidelse av grupper i den offentlige tannhelsetjenesten som forventes å
gi en netto ca 560 mill i økte kostnader, jfr kap 12.1.

NHSL mener at dersom det vedtas en utvidelse av grupper som medfører økte netto
kostnader, må denne utvidelsen fullfinansieres fra statens side.

Med vennlig hilsen

Birgit Sannes
Leder NHSL
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