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Høring - Nasjonal faglig retningslinje tannhelsetjenester til barn og unge 0-20 år 
 

Helsedirektoratet har sendt ut på høring Nasjonal faglig retningslinje for tannhelsetjenester til barn og 

unge 0-20 år, del 1. Retningslinjen er initiert av Helsedirektoratet på bakgrunn av henvendelser fra 

fagmiljø og tjeneste. Andre del av retningslinjen sendes til høring høsten 2017. Primær målgruppe er 

ansvarlige for og tannhelsepersonell som yter tjenester til barn og unge. Sekundære målgrupper er 

helsestasjon- og skolehelsetjenesten, barneverntjenesten, fastleger, øvrig helsepersonell og andre som 

yter tjenester til barn og unge. 

 

Målet er god tannhelse og utjevning av sosiale- og andre ulikheter i tannhelsen. Retningslinjen skal 

dessuten bidra til at tannhelsepersonell ivaretar opplysningsplikten til barnevern og politi. Det 

forebyggende perspektivet og prioritering av barn og unge med størst behov, er gjennomgripende. 

Direktoratet påpeker at to av kapitlene har særlig relevans for helsetjenesten, barneverntjenesten og 

brukere; kapitlet om barn med (mulig) høy kariesrisiko, og kapitlet om vold/omsorgssvikt mot barn og 

unge. Eksempler på anbefalinger i kapitlene: 

 

- Barn av foreldre med psykisk sykdom, rusmiddelavhengighet eller alvorlig somatisk sykdom bør få 

høy oppmerksomhet.  

- Barn og unge med innvandrerbakgrunn bør få høy oppmerksomhet.  

- Beslutning om å sende bekymringsmelding bør skje etter en totalvurdering av barn og foresatte. 

Tegn som kan gi grunn til å tro at et barn blir utsatt for vold eller omsorgssvikt beskrives/listes opp. 

 

I retningslinjen gis det også råd om organisering av tannhelsetjenester og samarbeid med øvrig 

helsetjeneste og andre fra et faglig perspektiv. 

 

Direktoratet ber om tilbakemeldinger på det faglige innholdet, brukervennlighet, tydelighet og 

avgrensinger. Dessuten ønskes det tilbakemelding på kostnadsanalysene, spesielt om forutsetningene 

som er lagt til grunn. Direktoratet ønsker også forslag til tiltak som kan sikre at retningslinjen tas i 

bruk og etterleves. 

 

Les mer på Helsedirektoratets sider: https://helsedirektoratet.no/horinger/nasjonal-faglig-retningslinje-

for-tannhelsetjenester-til-barn-og-unge-020-ar#høringsbrev  

 

Dersom høringen virker relevant, bes det om at innspill sendes til Legeforeningen innen  

27. februar. Det bes om at innspillene lastes opp direkte på Legeforeningens nettsider.  

 

Høringen finnes på Legeforeningen.no under Legeforeningens politikk – Høringer 

 

Med hilsen 

Den norske legeforening 

 

Sara Underland Mjelva 

Helsepolitisk rådgiver 
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