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Ved en glipp har ikke Det odontologiske fakultet (DOF) vært orientert om høringen
knyttet til Nasjonal helseplan 2007 - 2010. Vi har fått en meget kort høringsfrist etter
avtale med Universitetet i Bergen (UiB) sentralt og har derfor bare mulighet til å
komme med noen overordnede betraktninger.

Tannhelsetjenesten omtales helt ubetydelig i dokumentet og det har muligens
sammenheng med at departementet planlegger en proposisjon i forlengelsen av
NOU 2005:11. Dette burde vært tydelig i dokumentet, ikke minst i lys av det som sies
om et økende ønske om å integrere tannhelsetjenesten i den øvrige helsetjenesten,
noe som også er uttalt i Soria Moria-erklæringen.

DOFs oppfatning når det gjelder dette kommer frem i forbindelse med at UiB for tiden
arbeider med spørsmålet om en sammenslåing av Det odontologiske fakultet og Det
medisinske fakultet, og utskilling av universitetsklinikken til den utøvende
helsetjenesten. UiB-styret har nylig gjort prinsippvedtak om at det skal skje, og man
har primært ønske om at den odontologiske universitetsklinikken skal organiseres
som en del av spesialisthelsetjenesten (Helse Bergen HF). Grunnlaget for dette er
nettopp at vi mener at oral helse i større grad må integreres som del av generell
helse, både i forskning, undervisning og den utøvende helsetjenesten. Når vi foreslår
at den odontologiske universitetsklinikken skal organiseres som del av spesialist-
helsetjenesten, er det fordi den er basert på spesialiserte fagområder som i den
kliniske undervisningen av studentene settes sammen til allmennodontologi, på
samme måte som at den kliniske undervisningen for legestudentene i høy grad er
basert på sykehustjeneste. Det betyr imidlertid ikke at vi foreslår at hele den norske
tannhelsetjenesten skal organiseres i spesialisthelsetjenesten. Etter mønster fra
helsetjenesten for øvrig ser vi det som naturlig å integrere den helsefremmende og
forebyggende delen av virksomheten i primærhelsetjenesten.

Ettersom kvalitetssikring, utvikling og forskning utgjør en viktig del i den foreslåtte
helseplanen, ønsker vi å understreke at sammenslåingen av fakultetene for medisin
og odontologi ved UiB er basert på faglige vurderinger om hva som tjener
helsetjenesten best. Ettersom det er de samme mekanismer som ligger til grunn for
sykdommer og utviklingsforstyrrelser i munnhulen som i resten av kroppen, mener vi
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at er det betydelig synergieffekter å hente i en slik organisering.  Dette må også bety
integrering av finansieringsordningene som dekker forskningen.  I dagens modell er
den fylkeskommunale tannhelsetjenesten ikke sikret slike ressurser,  og dette er etter
vår mening en trussel mot en hensiktsmessig videreutvikling av denne tjenesten.
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