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Ap vil likestille tannhelse 

På sitt landsmøte i april vedtok Arbeider
partiet (Ap) et fremtidig mål om å likestille 
tannhelsetjenesten med andre helsetje
nester.

Partiet vedtok følgende tekst under God 
helse til alle – uansett hvem du er og hvor du 
bor: 
Et mer rettferdig tannhelsetilbud  
Blant arbeidsledige oppgir én av fire at de har 
et behov for tannlegebehandling som de ikke 
har råd til å få utført. Også mange uføre og 
studenter sier de ikke har gått til tannlegen 
fordi de har dårlig råd. Arbeiderpartiet vil ha 
en gradvis utvidelse av den offentlige 
tannhelsetjenesten med mål om å likestille 
den med andre helsetjenester. Vi vil skjerme 
grupper med spesielle diagnoser, svak 
økonomi og dårlig tannhelse.
Arbeiderpartiet: 
– vil styrke det forebyggende arbeidet for 

god folketannhelse
– vil utvide den offentlige tannhelsen for 

unge voksne
– vil styrke og forenkle ordningene for 

refusjon gjennom folketrygden til 
diagnoser som gir dårlig tannhelse, for  
eksempel de som har overlevd kreft

– vil bedre ordningene for dem som ikke har 
råd til nødvendig tannhelsebehandling.

– Vi er glade for Arbeiderpartiets ambisjon 
om et bedre tannhelsetilbud til befolknin
gen, og ønsker nå å møte helsefraksjonen i 
partiet for å få klarhet i hvordan Arbeider
partiet ønsker å få til en slik satsing. Det er 
mye som er uavklart i Arbeiderpartiets 
forslag. NTF er opptatt av at dagens 

tannhelsemodell har vært vellykket og at 
den må utvides og styrkes. Derfor er vi 
glade for partiets ønske om å styrke og 
forenkle ordningen for refusjon gjennom 
folketrygden og bedre ordningene for dem 
som ikke har råd til nødvendig tannbe
handling. Arbeiderpartiet har i sitt 
alternative budsjett også foreslått å styrke 
støtten til kreftoverleveres orale helse, noe 
vi støtter helhjertet, sier NTFs president 
Camilla Hansen Steinum.

Færre fødte og flere eldre 

Fruktbarheten i Norge er nå nede på 1,56 
barn per kvinne, skriver Statistisk sentral
byrå (SSB). Ikke siden 1987 er det født færre 
barn per år. Likevel fødes det fortsatt langt 
flere enn det dør, og vi blir stadig flere over 
70 år.

Folketallet i Norge økte med nærmere 
33 000 i 2018, til 5 328 000. Befolknings
veksten i Norge er halvert siden toppårene 
2011 og 2012, da den årlige veksten var på 
over 65 000.  

Befolkningsveksten i fjor var omtrent på 
samme nivå som i 2004 – det året EU ble 
utvidet med flere tidligere østblokkland, 
blant annet Polen og Litauen som har 
sterke utvandrertradisjoner. Innvandring fra 
nettopp disse landene er en viktig 
forklaring på den kraftige befolknings
veksten de siste 15 årene, men nedgangen 
i innvandring fra disse landene er også en 
viktig forklaring på at befolkningsveksten 
har gått ned. I tillegg har det vært en 
markant nedgang i fruktbarheten siden 
2009.

Det er flere årsaker til at befolknings
veksten i Norge er svakere nå enn i 2012. 
Grovt sett er det to faktorer som forklarer 
befolkningsveksten i et land: Nettoinnvand
ring (altså innvandring minus utvandring) 
og fødselsoverskudd (det vil si fødte minus 
døde).

I 2012 sto nettoinnvandringen for hele 
72 prosent av befolkningsveksten her til 
lands. Siden da har den sunket kraftig, men 
også fødselsoverskuddet har gått ned, 
særlig de siste fem årene. I 2018 forklarte 
nettoinnvandringen 56 prosent av 
befolkningsveksten, noe som fortsatt er en 
relativt høy andel historisk sett.

Nedgangen i fødselsoverskuddet 
skyldes først og fremst en nedgang i antall 
fødte og ikke endringer i antall døde. Tallet 
på døde har holdt seg svært stabilt de siste 
fem årene, på mellom 40 000 og 41 000 
personer. Antall fødte har derimot sunket 
fra 59 000 i 2014 til 55 000 i 2018, som vist i 
figur 2. Men nedgangen i antall innvand
ringer har vært enda sterkere, og i fjor var 
det flere som ble født i Norge enn som 
innvandret hit. Slik har det ikke vært på 
tolv år.

Mens innvandringen til Norge har 
sunket, har flere utvandret herfra. Økningen 
i utvandring har imidlertid vært ujevn, og 
i fjor utvandret det færre enn i de tre årene 
før.
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