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spesialistseminaret i januar med de 
samme datakildene, så sannheten for-
andrer seg visst kontinuerlig» er ikke 
riktig. Under presentasjonen på For-
nebu var imidlertid tallmaterialet for 
fylkene Oslo og Akershus slått 
sammen.

Marstrander hevder at det er lite 
kunnskap om tannhelsen i voksenbe-
folkningen i Norge. Vi minner om at 
slike data har vært innsamlet regel-
messig ved Det odontologiske fakulte-
tet i Oslo over de siste 30 årene – lenge 
før kompetansesentrene ble etablert; 
jfr. Dorthe Holst sine Trøndelagsstu-
dier. Utfra et slikt perspektiv fremstår 
ikke datainnsamlingen ved Kompetan-
sesenteret i Tromsø som så innovativ 
som Marstrander gir inntrykk av. I vårt 
kommentarinnlegg viser vi at det 
innenfor en femårsperiode ble publi-
sert 178 fagartikler innenfor sam-

funnsodontologi/epidemiologi fra Det 
odontologiske fakultetet i Oslo. I flere 
av disse artiklene ble tannhelsen blant 
voksenbefolkningen beskrevet.

Professor Jostein Grytten Det
odontologiske fakultetet i Oslo

j.i.grytten@odont.uio.no
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Svar til Jostein Grytten:

Tannlegeutdanning og kompetansesenter 
i Nord-Norge

itt hovedfokus er at Nord-
Norge endelig har mulighet 
til å bygge opp kompetanse 

i tannhelsesektoren i landsdelen takket 
være to flotte institusjoner – Universi-
tetet i Tromsø og Tannhelsetjenestens 
kompetansesenter for Nord-Norge 
(TkNN). Vi trenger ingen «time-out» 
i Nord-Norge. Så får det være opp til 
andre å mene noe om kompetansesen-
trene i Oslo og Bergen. Det første inn-
legget om kompetansesentrene var jo 
et generelt angrep på de regionale 
odontologiske kompetansesentrene «i 
Tromsø, Bergen og Oslo».

Jeg har ikke skrevet noe om riktig 
nivå på hvor stor del av befolkningen 
som får trygdeytelser til tannbehand-
ling. Derimot må det være lov å være 
bekymret for spredningen. I det første 
innlegget fra Universitetet i Oslo står 

det: «For de aller fleste fylker er det 
bare små forskjeller mellom andelen 
som mottar stønad og befolkningsan-
delen». Da må det være legitimt 
å påpeke at alle de tre nordnorske fyl-
kene ligger på bare 70  % av landsgjen-
nomsnittet. Det er uavhengig av om 
det er noen fylker som ligger høyt eller 
ikke. Dette går fram av figur 1 i innleg-
get fra Universitetet i Oslo i dette num-
meret av NTFs Tidende, og også 
i samme figur fra spesialistseminaret 
på Fornebu i januar. Men etter mine 
målemetoder er det store endringer 
mellom figurene for fylkene Telemark, 
Aust-Agder og Sogn & Fjordane i de to 
presentasjonene fra Grytten.

Men jeg har skrevet om at det man-
gler kunnskap om tannhelsen i befolk-
ningen. Det er jeg ikke alene om. 
I Stortingsmelding nr. 35 (2006 – 2007) 

står det at «kunnskaper om befolknin-
gens tannhelsesituasjon er begrenset» 
og «Kunnskap om hvilke bakenforlig-
gende faktorer og hvilken kombina-
sjon av faktorer som er med på å for-
klare voksenbefolkningens tannstatus 
er mangelfull». I Nord-Norge mangler 
vi kunnskap om hvordan tannhelsen er 
i voksenbefolkningen, i forhold til 
tannhelsen til voksenbefolkningen 
i andre deler av landet. Vi kan ikke for-
lange at Universitetet i Oslo synes at 
innsamling av slike data er innovative, 
vi nøyer oss med at slike data er nyt-
tige for oss som skal planlegge tann-
helsetjenestene i Nord-Norge.

Fylkestannhelsesjef i Troms, Peter
Marstrander

peter.marstrander@tromsfylke.no
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