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Presidenten har ordet tidende
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Kommunereformen har vært en av de viktigste sakene 

for NTF de siste årene, og da spesielt regjeringens for-

slag om å flytte ansvaret for den offentlige tannhelse-

tjenesten fra fylkene til kommunene. Det har vært skre-

vet mye om denne problemstillingen og om NTFs 

arbeid med saken, og forhåpentligvis er det godt kjent 

at forslaget ikke fikk flertall i Stortinget i 2017. Det vil si: 

Ny lov ble vedtatt, men loven har ikke trådt i kraft, og i 

stedet for en direkte overføring av den offentlige tann-

helsetjenesten var Stortinget i tvil om konsekvensene 

og vedtok i stedet en prøveordning for å få et bedre 

kunnskapsgrunnlag for avgjørelsen. Meningen er at 15 

kommuner som ønsker det skal få mulighet til å ta over 

ansvaret for den offentlige tannhelsetjenesten, resulta-

tet skal så evalueres før Stortinget i 2023 igjen skal vur-

dere om ansvaret for den offentlige tannhelsetje-

nesten skal overføres til kommunene. 

Det hele framstår lite gjennomtenkt og det har da 

også skjedd svært lite etter vedtaket sommeren 2017. 

Riktig nok har fylkesmennene, på oppdrag fra Helse- og 

omsorgsdepartementet (HOD), sondert kommunenes 

ønsker om eventuelt å delta i prøveordningen. Oss be-

kjent har et lite antall kommuner vist interesse for prøve-

ordningen. Kommunene som har vist interesse har også 

tatt forbehold om at de først må se nærmere på de øko-

nomiske konsekvensene, som i svært liten grad er skis-

sert fra HOD. Det har så langt heller ikke kommet penger 

over statsbudsjettet til en prøveordning. Det gjenstår 

altså å se om det i det tatt blir noe av dette. 

Det som derimot er sikkert, er at det i hele landet 

er satt i gang flere andre prosesser som i høyeste grad 

påvirker Den offentlige tannhelsetjenesten. Jeg sikter 

da selvfølgelig til regionreformen og sammenslåin-

gen av fylker til større enheter. 

Disse prosessene påvirker Den offentlige tannhel-

setjenesten på flere måter. Ulike kulturer i ulike fylker 

skal forenes, avtaler og betingelser skal endres og ko-

ordineres, og noen stillinger forsvinner. Det gjelder 

spesielt stillinger på ledelsesnivå. NTF følger disse pro-

sessene nøye. Vi opplever at det varierer veldig hvor 

den offentlige tannhelsetjenesten plasseres i det nye 

fylkeskommunale hierarkiet. Det diskuteres også mye 

rundt hvem som skal lede tjenesten – og ikke minst 

hvordan den skal ledes. NTF er opptatt av at det må 

gjennomføres ordentlige prosesser ute i fylkene. Det er 

svært viktige at de tillitsvalgte involveres skikkelig i de 

lokale prosessene, slik at medbestemmelsen ivaretas. 

NTF har i flere tilfeller sett oss nødt til å komme med 

konkrete innspill i prosesser hvor vi mener at det tas 

avgjørelser som, etter vår oppfatning, vil svekke den 

offentlige tannhelsetjenesten og tilbudet til pasiente-

ne. Vi er helt klare på at den offentlige tannhelsetje-

nesten blir en svært viktig tjeneste i de nye fylkene. 

Tannhelsetjenesten må derfor plasseres på et fornuftig 

administrativt nivå, hvor tjenesten kan ses i sammen-

heng med andre relevante tjenester – spesielt folkehel-

searbeidet – i fylkene. NTF mener dessuten at tannhel-

setjenesten må ledes av en tannlege. Dette er nedfelt 

både i vår strategiske plan og arbeidsprogrammet for 

inneværende periode. Tjenesten er svært fagspesiali-

sert, og er både en primærhelsetjeneste med ansvar 

for helsefremmende og forebyggende arbeid, men 

også en spesialisthelsetjeneste med komplisert pasi-

entbehandling. Det er derfor svært viktig at leder for 

tjenesten innehar odontologisk fagkompetanse.

Endringen i fylkesstruktur får flere steder konsekven-

ser for eierskapet i de regionale odontologiske kompe-

tansesentrene. Sett i lys av anbefalingene fra priorite-

ringsutvalget i NOU 2018: 16 Det viktigste først om en 

gjennomgang både av de prioriterte gruppene i den 

offentlige tannhelsetjenesten og av trygderegelverket 

for stønad til tannbehandling, mener vi det er klokt at en 

evaluering av kompetansesentrene ses i sammenheng 

med disse prosessene. Dette er også noe regjeringen 

går inn for i sin ferske regjeringsplattform. Evalueringen 

bør i tillegg inkludere sykehusodontologiprosjektet. 

Bare slik kan vi få en helhetlig gjennomgang av tannhel-

setjenesten og sikre at de offentlige midlene brukes på 

riktig måte, både for pasientene og samfunnet.
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