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Høyre:  Endre  
egenandelene 
slik at men-
nesker med 

store helseutgifter og dårlig øko - 
nomi blir skjermet, samtidig som det 
blir bedre sam menheng mellom 
prioritering og målet om sammen-
hengende helse tjenester i  egen-
andels-systemet. Øke støtten til 

tannbehandling til dem  som har 
store tannhelse utgifter og dårlig 
økonomi.

FrP:  Det er et offentlig 
ansvar at alle får 
til gang til nød vendige 
helse- og omsorgs-

tjenester. Inn byggerne har krav på 
å få nød  vendige  helse tjenester når 
behovet oppstår. Vi ønsker derfor å 
lovfeste retten til  nødvendige 
omsorgs tjenester. Det er samfunns-

øko nom isk irrasjonelt at  mange i 
perioder må leve på overføringer 
fra det offentlige fordi  det er kø for 
å få behandling.

 Vi  anser også  tannhelse tjenest-
en for å være en integrert del av 
helsevesenet. Fremskrittspartiet 
mener at  tannhelsetjenesten må 
styrkes, både i forhold til økt ut - 
danning av tannhelsepersonell og  
gjennom  bedre refusjonsordninger. 
Tannlegene må være  en integrert 
del av helsesektorens samhandling. 
Samhandling er nødvendig både i 

FTH har ønsket å kartlegge hva de ulike partiene har formidlet i sine  programmer 2013-2017 
om helsepolitikk, med særlig fokus på tannhelse. Her følger en oversikt, og vi begynner med 
regjeringspartiene.
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forhold til pasientsikkerheten, felles-
innsatsen mot livstils syk dommer og 
for å sikre pasientenes økonomiske 
rettigheter. Tennene er en del av 
kroppen og sykdom i munnhulen må 
derfor sees på som en ordinær 
diagnose.

Pasienter som  mottar hjemme-
syke pleiere eller sykehjemstilbud  
skal kunne  fortsette hos sin  faste 
tannlege, og kostnader for dette 
refunderes fra det offentlige på lik 
linje med det en offentlig tann-
helseklinikk ville fått for samme 
type behandling.

KrF:  Vil ha en reform 
av tann  helse tjenesten 

basert på offent lig ansvar og 
styring, refusjon fra folketrygden og 
begrensning av egenbetalinger. KrF 
mener at det offentliges engasje-
ment må rettes mot grupper som 
ansees for å ha et særlig behov for 
tannhelsetjenester. Det må bli et 
tak på egenbetalinger.

Venstre:  Pasienter 
med svak økonomi må 
gis rett til en forsvarlig 

tann behandling. Utsatte grupper 
må få fullfinansiert sine tannhelse-
utgifter gjennom offentlige støtte-
ordninger, og grupper med særlige  
behov må inkluderes i trygde-
systemet. Mange som har behov for 

nødvendige inngrep kommer i  
dag inn under en refusjonsordning 
for en pasient gruppe. Venstre vil  
på sikt utvide den offentlige 
finansierte tannhelse behandlingen 
for alle, slik at flere får dekket  
deler av utgifter for større inn - 
grep. Dette skal også medføre  
en forenkling av refu sjons - 
systemet.

Ventre vil utvide tannhelseord-
ningen med offentlig fullfinansiering 
til utsatte grupper, slik at blant 
annet rusavhengige, kronikere  og 
pasienter med manglende evne til 
egenomsorg får gratis behandling. 
Delfinansiere nødvendige tannlege-
kostnader ved å innføre en høykost-
nadsbeskyttelse der det offentlige 
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dekker en andel av kostnader over 
10.000 kroner.

Integrere tannlege som del av 
helsesektorens samhandling og gi 
tannleger rett til å skrive 
henvisning til spesialhelsetjenesten 
i  akutte  eller alvorlige tilfeller.

Senterpartiet: Ha 
gratis tann be hand-
ling frem til 21 år. 
Utvide Folketrygden  

sitt ansvar for å dekke utgifter til 
tannhelse til flere grupper med 
spesielle behov i tillegg til de 
grupper som så langt har kommet 
inn under slike ordninger

Arbeiderpartiet:  
Partiets helse politikk 
er forankret i en solid 
satsing på tidlig 

innsats og det  viktige folkehelse-
arbeidet som gjøres i alle sam-
funns sektorer. Alle skal ha like-
verdig tilgang til nød vendige 
helsetjenester av høy kvalitet, 
uavhengig av bosted og personlig 
økonomi. Folkehelsetiltak på 
mange områder har sikret flertallet 
av  befolkningen god tannhelse og 
dermed relativt lave utgifter til 
videre forebygging og behandling 
God tannhelse henger nøye 
sammen med resten av folke - 
helsen, og det må derfor legges til 
rette for god kontakt mellom 
tannlegene og resten av helse-
tjenesten.

Arbeiderpartiet vil sikre alle mot 
de store utgiftene og vil innføre et 
egenbetalingstak for nødvendig 
tannbehandling og 75 % dekning 
av overskytende utgifter.

SV:  Tennene er en 
viktig del av helsen 
vår. Likevel er tann-
helse ikke dekket av 

det offentlige slik andre sentrale 
helsetjenester er. I dag er selv små 
tannhelsebehandlinger så dyre at 
mange ikke har råd til å gå til 
tannlegen. Det er store prisfor-

skjeller mellom tannleger, og det 
har blitt avdekket mange tilfeller 
av overbehandling.

SV vil gjøre tannbehandling 
rimeligere. Vi vil først dekke 
tjenest ene til dem som trenger det 
mest, før vi gradvis  innfører en 
maks grense  for egenbetaling for 
alle nødvendige tannhelsetjenester. 
Parallelt er det viktig å innføre 
priskontroll på tannhelsetjenester 
og tilsynet må styrkes  for å unngå 
spekulativ overbehandling.

SV jobber for at tannhelsen må 
bli en del av folketrygden og gjøre 
tannhelse til en del av det ordi-
nære helsesystemet. Målet er at all 
nødvendig  tannbehandling skal 
være betalt av fellesskapet med en 
egenandelsgrense på maksimum  
2500 kroner.

Miljøpartiet De 
Grønne:  Partiet 
vil fokusere på en 
mer helhetlig 

pasienttilnærming i helsevesenet, 
hvor kropp, sinn og sosial situasjon 
ses i sammenheng. At helseutdan-
ningen skal fokusere mer på  pasi - 
entens totale situasjon og sammen-
hengen mellom livsstil og levekår, 
somatisk og psykisk sykdom. At 
tannhelsetjenester skal være gratis 
fram til fylte 25 år. Deretter skal de 
inkluderes i egenandelsordningen 
gjennom folketrygden.

Rødt:  Partiet 
jobber for 
fullfinansi erte 
offentlige 
helsetjenester av 

høy kvalitet til hele befolkningen. 
Rødt legger stor vekt på et utvidet 
helse begrep der arbeidet for å 
minske klasseskillene, også lokalt, 
er svært viktig for å redusere 
helsefor skjellene. Her er fore-
bygging og  høy kapasitet i lokale 
lavterskel tilbud sentralt. Partiet 
jobber for offentlig drift og 
finansiering av tannhelsetjenester. 
Tjenestene skal være gratis for 
brukerne. 

Vi er i ferd med å få et nytt klasseskille i Norge
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Vi er i ferd med å få et nytt klasseskille i Norge
Rapporter fra Statistisk sentralbyrå viser at det er til dels store forskjeller i bruken av 
tannlegetjenester blant voksne. Personer med høy utdanning og høy inntekt går oftere 
til tannlege, og de har langt mindre udekte behov for tannhelsetjenester enn personer 
med lavere utdanning og lav inntekt.

Om lag 140 000 nordmenn unnlater, av økonomiske årsaker, å gå til tannlegen, til tross for at de har behov for det. 
Ikke alle har muligheten til å gjøre som de 50000 nordmenne som årlig, ifølge tall fra Tannlegeforeningen og 
Synovate/MMI, drar til utlandet for å utføre tannbehandling til en rimeligere pris.

Faktum er at vi nå er I ferd med å få et klasseskille i Norge, mellom de som har råd til tannbehandling og de som 
ikke har det.

Personlig økonomi skal ikke avgjøre hvorvidt folk får den tannbehandlingen de trenger! Det er på høy tid å 
innføre egenandelsordning  for behandling hos tannlege på samme måte somfor annen legebehandling.

Tennene er en del av kroppen, og tennenes tilstand har avgjørende betydning for menneskers totale helse. De 
senere årene er det publisert en rekke studier som bekrefter dette. I Norge har vi idag et godt fungerende 
tannhelsetilbud til barn og unge. Etter at amalgam forsvant fra skoletannlegenes skuff, bør det nå være trygt å 
sette barna i tannlegestolen. Så blir det bråstopp i det offentliges tannomsorg idet vi beveger oss inn i 
voksenlivet. Dette kan umulig være klok politikk! Ikke lønnsomt heller! – ikke når vi vet at flere av de sykdommene 
som oftest rammer nordmenn, og som koster statskassen enorme summer hvert år, i mange tilfeller har nær 
sammenheng med munn og tenner.

(Utdrag fra artikkel i Tenner & helse nr 3-2012)

Å gå til tannlegen er gratis på Cuba, 
som med sine nær 12 millioner inn-
byggere og årelang handels boikott, 
har en langt svakere økonomi enn 
Norge. De har tydeligvis forstått at 
satsning på tannhelse gjennom hele 
livsløpet faktisk er god investering. 

Verdensbanken definerer Cuba som 
et middelinntektsland med en brutto-
nasjonalinntekt per innbygger på 
5890 dollar, noe som plasserer landet 
på 11. plass i Latin-Amerika. 

Cuba rangeres derimot som Latin-
Amerikas nest mest utviklede land 
(etter Chile) på FNs indeks for 
menneskelig utvik ling, og som nummer 
44 i verden. Grunnen til denne langt 
høyere ranger ingen er at Cuba scorer 
svært høyt på helse og utdanning. 

(Wikipedia)

Kan Cuba – kan Norge

Cuba: innbyggertall 11, 48 millioner

Å GÅ TIL TANNLEGE ER 
GRATIS FOR CUBANERNE
“Vi oppfordrer alle med normal god tannhelse å komme til sjekk to 
ganger i året, og de fleste følger opp. Risikogrupper ber vi komme 
oftere. Jeg mener cubanere flest har god tannhelse, men det er et 
problem at mange her bruker for mye sukker.”  

Tannlege Elvira Perez til Tannlegetidende
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