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Blankholmutvalget 
har levert sin 
utredning 
Prioriteringsutvalget foreslår en gjennomgang av 
 gruppene som har rettigheter i tannhelsetjenesteloven,  
og en gjennomgang av finansiering og regelverk for 
stønad til tannhelsetjenester.

Torsdag 13. desember leverte det regjeringsoppnevnte Blank-
holmutvalget sin utredning om prioritering i den kommunale 
helse- og omsorgstjenesten og tannhelsetjenesten. Utvalget 
foreslår en helhetlig gjennomgang av finansieringen og regel-
verket for stønadsordningen til dekning av tannhelsetjenester. 
Utvalget mener også det er behov for en gjennomgang av de 
gruppene som i dag har rettigheter etter tannhelsetjeneste-
loven, og ønsker å se på de to områdene samlet.

– Vi er helt enige med utvalget i at det trengs en slik gjen-
nomgang, og vi er glade for at også dette regjeringsoppnevnte 
utvalget mener det er nødvendig. Stortinget vedtok også å se på 
stønadsordningene nå i november. Vi forutsetter selvsagt at dette 
gjennomføres med deltakelse fra fagmiljøene, da det er vi som 
skal praktisere ordningen og vet hvor skoen trykker, sier presi-
dent i Den norske tannlegeforening, Camilla Hansen Steinum.

Utvalget mener gjennomgangen bør gjennomføres med 
utgangspunkt i deres forslag til prioriteringer. Et av utvalgets 
sentrale spørsmål var om kriteriene nytte, ressurs og alvorlighet 
som gjelder for prioriteringer i spesialisthelsetjenesten også er 
relevante og bør ligge til grunn for prioritering i den kommuna-
le helse og omsorgstjenesten og for offentlig finansierte tann-
helsetjenester. Utvalget mener at det er tilfelle, men foreslår å 
utvide nytte- og alvorlighetskriteriet med et punkt som også 
fanger opp fysisk, psykisk og sosial mestring.

– Alvorlighetskriteriet slik det er i spesialisthelsetjenesten 
er ikke uten videre like anvendelig for tannhelsetjenesten, som 
vektlegger forebyggende og helsefremmende arbeid i stor 
grad. Men med tillegget om mestring som utvalget foreslår 
både i alvorlighets og nyttekriteriet treffer det langt bedre også 
i tannhelsetjenesten, sier Steinum.

– Prioriteringskriteriene skal legges til grunn for en gjennom-
gang av de gruppene som i dag har rettigheter etter tannhelse-
tjenesteloven eller mottar stønad fra folketrygden. Det foreslås 

også å se på om det er grupper som i dag faller inn under 
den ene ordningen som bør overføres til den andre, samt om 
rettigheten til trygdestønad bør følge pasienten. I dag er det en 
forutsetning at man ikke har rettigheter etter annen lovgivning 
når man mottar stønad fra folketrygden.

– Vi mener rettigheten bør følge pasienten, og støtter 
utvalgets anbefaling om dette. Slik kan pasienten selv velge sin 
tannlege uten å være redd for å miste stønaden, sier Steinum.

– Utvalget anbefaler også at kommunene i helse- og omsorgs-
tjenesteloven og fylkeskommunene i tannhelsetjenesteloven 
pålegges en plikt til å innrette tjenestetilbudet i tråd med de 
foreslåtte prioriteringskriteriene, og at kriteriene også tydelig-
gjøres i regelverk som regulerer helse- og omsorgspersonellets 
rettigheter og plikter. Utvalget foreslår i tillegg at det foretas en 
gjennomgang av eksisterende regelverk for å sikre at det støtter 
opp om en prioritering i samsvar med prioriteringsprinsippene. 

– Det blir interessant å se hvordan utvalgets anbefalinger 
følges opp videre. Mange av forslagene vil kunne få til dels 
store konsekvenser for hvordan vi tenker og prioriterer i både 
den kommunale helse- og omsorgstjenesten og den offentlige 
tannhelsetjenesten. 

Utredningen skal nå på høring, og til slutt ende i en stor-
tingsmelding fra regjeringen.

– Vi skal nå lese utredningen grundig og gi våre innspill til 
høringen og også følge den videre prosessen tett, avslutter 
Steinum.

Øyvind Berdal
Politisk rådgiver i NTF

Utvalgsleder Aud Blankholm (i midten) etter overrekkelsen av rapporten Det viktigste 
først, til helseminister Bent Høie og eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen.  
Foto: Per Aubrey B. Tenden, Helse- og omsorgsdepartementet

NYTTÅRSFORSETTER
 

FOR MEDLEMMER AV NTF

I 2019 SKAL JEG...

 1) SJEKKE AT KONTAKTINFORMASJONEN PÅ “MIN SIDE” 
ER OPPDATERT

2) SJEKKE AT ALLE GJENNOMFØRTE KURS ER REGISTRERT 
I KURSPROFILEN MIN

3) GJENNOMFØRE NTFs GRATIS OG  
OBLIGATORISKE, NETTBASERTE KURS

PS:
SETTER DU PRIS PÅ JOBBEN SOM GJØRES AV DE TILLITS-
VALGTE PÅ ARBEIDSPLASSEN OG I LOKALFORENINGEN? 

FORTELL DEM DET! 

GODT NYTT ÅR!

   Nytt fra foreningentidende




