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   Aktuelt fag

Det har vært en markant forbedring av tannhelsen i Norge de siste 
tiårene. Hvilken effekt har dette hatt på tilbudet av tannhelsetje-
nester, og hvordan har private tannlegers vurdering av arbeids-
mengden endret seg? Spørsmålene er belyst i en fagartikkel som 
nylig er publisert i International Dental Journal (1).

Utgangspunktet for analysene er to store representative spørre-
undersøkelser blant private allmenntannleger utført i 1992 
(n=1056) og 2015 (n=1237). I undersøkelsene ble tannlegene bedt 
om å oppgi antall besøk og antall pasienter som mottok en eller 
flere spesifiserte behandlinger i en representativ uke i praksis. Pasi-
enttilgangen ble målt ved følgende spørsmål: «Ut fra en totalvurde-
ring av økonomi, arbeidsbelastning og andre personlige forhold: 
Hvor mange flere, eventuelt færre pasienter kunne du som tannlege 
ønske deg per uke?»  

Hovedresultatet viser at det har vært en markant endring i tann-
legenes praksisprofil og at dette kan tilskrives tannhelseforbedrin-
gen. Antallet pasientbesøk per tannlege er redusert med 23 % fra 
1992 til 2015. Antall pasienter per tannlege som fikk fyllinger, kro-
ner, broer, proteser, rotfyllinger eller ekstraksjoner, falt med 50 % 
eller mer. Nedgangen var størst for tannleger yngre enn 35 år og for 
menn. 

Andelen tannleger som rapporterte at de ønsket flere pasienter 
økte i samme periode fra 20 % til 37 %. Økningen i andelen som 
ønsket flere pasienter var størst for tannleger yngre enn 35 år og for 
kvinner. Tannleger som oppga mangel på pasienter ønsket i 2015 i 
snitt 380 flere pasienter på årsbasis.
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Hva så med framtiden? I løpet av de neste tiårene vil andelen 
eldre i befolkningen øke. Behandlingsbehovet vil være større for 
eldre enn for yngre, de vil beholde egne tenner lenger og aldersre-
laterte munnhelseforhold vil gi nye utfordringer. Dette vil kunne 
øke etterspørselen etter tannbehandling. Imidlertid har i dag 
nesten 40 % av tannlegene i privat praksis et underskudd på pasi-
enter. Denne reservekapasiteten, og tilgangen på nye tannleger, vil 
trolig være mer enn nok til å dekke økt etterspørsel blant eldre. 
Samtidig er det flere faktorer som går i retning av at antallet tann-
leger med underskudd på pasienter vil fortsette å øke fra dagens 
nivå. 
• Det er sannsynlig at tannhelseforbedringen vil fortsette, og at 

dette vil føre til en ytterligere reduksjon i etterspørselen etter 
tannhelsetjenester.

• I løpet av de neste tiårene vil «pre-fluor»-generasjonen være 
borte. Folk i denne generasjonen, født før 1970, har store restau-
reringer og mange manglende tenner. De som er født etter 1970, 
har færre restaureringer som må repareres senere i livet. 

• Innkallingsintervallene kan bli lengre. Pasienter med lite tann-
sykdom vil kunne ønske å øke intervallet mellom tannlegebesø-
kene. 

• Det er lite sannsynlig at et tilbud om flere forebyggende tjenester 
vil føre til økt arbeidsmengde siden de fleste voksne allerede får 
slike tjenester. Hvis forebyggende tjenester er effektive, vil dette 
også resultere i redusert behandlingsbehov.

• Antall tannpleierårsverk forventes å øke. Tannpleierne har fått et 
økende ansvar for å diagnostisere karies og andre sykdommer. 
Dette vil kunne medføre en nedgang i arbeidsmengden for tann-
leger.

• Det har vært en markant økning i utdanningsnivået i Norge de 
siste tiårene. Det er en positiv sammenheng mellom utdanning 
og tannhelseatferd, og mellom utdanning og tannhelse. Utdan-
ningsnivået i befolkningen antas å fortsette å øke, og den gunsti-
ge tannhelseatferden vil sannsynligvis vedvare. Dette vil føre til 
en ytterligere forbedring av tannhelsen, og dermed også bidra til 
en reduksjon i arbeidsmengden for tannleger.
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Det sentrale politiske spørsmålet hva som kan gjøres med det sann-
synlige overskuddet av tannleger. To alternativer peker seg ut. Det 
første alternativet er å la markedet løse problemet. Det andre alter-
nativet er å redusere utdanningskapasiteten. Fagartikkelen tar ikke 
standpunkt til hvilken strategi som er mest hensiktsmessig. Uansett 
hvilken politikk som velges, vil noen tannleger ha for få pasienter 
og et påfølgende inntektsfall i årene som kommer.
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