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Høringssvar fra Norsk Tannpleierforening  

Høring – tverrfaglig helsekartlegging av barn i barnevernet. 
 
Norsk Tannpleierforening (NTpF) takker for muligheten til å komme med 
høringsuttalelse til høringen om endringer i barnevernloven og etablering av et 
tilbud om tverrfaglig helsekartlegging av barn i barnevernet. 
 
NTpF er positive til forslaget og gleder seg over at munnhelse er en del av 
helsekartlegging av barn i barnevernet. 
Munnhelse er en viktig del av helsen. Det er viktig å sikre oppfølging av 
munnhelsekunnskap følger barnet der barnevernet overtar omsorgen for barnet. 
NTpF ser frem til at det på sikt blir en felles kjernejournal som inkluderer 
munnhelse eller en mulighet for digital meldingsutveksling. Dette bør stilles som 
krav hos EPJ leverandører. 
 
I forbindelse med CARE-prosjektet var tannpleiere de som utførte denne 
helsekartleggingen. Tannpleier har god kompetanse på kartlegging og oppfølging 
av munnhelse og har en helhetlig helsefremmende tilnærming ovenfor barn. 
Tannpleier har i utdannelsen hovedfokus på hvordan ivareta munnhelse, 
forebygging og helsefremming, i tillegg til kunnskap om sykdom.  
God munnhelse er en viktig del av livskvalitet, inkludert det sosiale elementet. 
Tannpleier er en viktig brikke for å bidra til fremtidig sikring av munnhelse og 
spesielt om den har blitt forsømt tidlig i livet. Tannpleier samarbeider ofte tett med 
helsesykepleier og andre i kommunen rundt barn og unge. 
 
Ved at tannhelse er inkludert i denne helsekartleggingen oppnår man også tettere 
dialog mellom helsetjeneste og tannhelsetjenesten, som er med på å gjensidig 
forsterke kunnskap i begge tjenestene. 
 
 
Tannpleierforeningen støtter at kartlegging av barnets helse, fungering og behov. 
At kartleggingen inkluderer munnhelse er viktig særlig med tanke på 
tannhelsebehov og problemer kan være vanskelig å oppdage uten kontakt med 
tannhelsefaglig kompetanse. 
 
Statens ansvar for å tilby helsekartlegging 
Departementet ber om innspill på aktuelle faggrupper og om disse bør være ansatt 
i statlig barnevern eller helsetjenesten. Til orientering vurderes det for tiden 
tilsetting av tannpleiere i kommunen. Tannpleier ansatt i kommunen kunne bidra i 
helsekartlegging av disse barna. 
 



Side 2 av 2 
 

Med erfaring fra CARE-prosjektet, mener NTpF en fast base på disse 
kartleggingsteamene vil lette samarbeid med tannhelsetjenesten. På denne måten 
kan man sikre tilknyttet tannklinikk i geografi og samarbeid. Når tannpleiefaglig 
kompetanse blir ytterligere styrket ved sykehusene vil det gi mer optimalt 
samarbeid. 
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