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Høringsinnspill vedrørende Nasjonal faglig retningslinje for tidlig 

oppdagelse av utsatte barn og unge fra Den norske tannlegeforening 

Nasjonal faglig retningslinje for tidlig oppdagelse av utsatte barn og unge er sendt på høring med 

frist 4. august. Den norske tannlegeforening (NTF) er ikke på listen over høringsinstanser, men vi har 

likevel valgt å komme med et høringssvar. Vår spesialistforening Norsk spesialistforening i pedodonti 

(NSP) har kommet med viktige innspill til retningslinjen som er ivaretatt i vårt høringssvar.  

Målet med retningslinjen er at anbefalingene blant annet skal styrke oppdager- og 

handlingskompetansen hos ledere og ansatte i kommunen slik at utsatte barn og unge oppdages 

tidlig og får tilpasset hjelp og oppfølging. Retningslinjen vil ha en allmenn inngangsport, slik at den vil 

være rettet mot alle barn og unge med mål om å nå utsatte barn og unge. 

I tillegg til barn og unge og deres foreldre, kommunens politiske og administrative ledelse og ledere 

og ansatte i barnehage og skole er målgruppen ledere og ansatte i aktuelle tjenester og sektorer. 

Retningslinjen retter seg også til politi, private virksomheter, frivillig sektor og andre 

samarbeidspartnere som jobber med barn og unge.  

NTF støtter utarbeiding av en slik retningslinje. Styrking av oppdager- og handlingskompetansen er 

svært viktig for å oppdage utsatte barn og unge tidlig og ivareta dem på best mulig måte.  

Retningslinjene har et sterkt fokus på helsetjenestene, men når det pekes på tjenester som har 

særlig ansvar for å følge med på barn og unge blir kun helsestasjons- og skolehelsetjenesten trukket 

frem som eksempler.  

For å nå retningslinjens mål om å nå og sikre alle utsatte barn og unge tidlig hjelp ved godt 

tverrfaglig samarbeid og samhandling mellom tjenester må også tannhelsesektoren inkluderes i 

retningslinjen. Det er svært viktig at den offentlige tannhelsetjenesten (DOT), som er 

fylkeskommunal, ikke glemmes i det videre arbeidet. Den offentlige tannhelsetjenesten har en viktig 

rolle ved å kunne oppdage utsatte barn og unge, blant annet ved å avdekke mulig omsorgssvikt og 
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overgrep. Tannlegene i DOT ser alle barn og unge jevnlig mellom 3 -18 år (og noen ganger tidligere) 

og har følgelig en unik mulighet til å oppdage utsatte barn. I 2018 var 98,4 % (SSB) av alle barn og 

unge under 18 år under tilsyn i DOT.  

Ved besøk hos tannlegen sitter pasienten godt opplyst og det gir gode muligheter for å oppdage ting 

som det kan være vanskelig for andre å se. Fysisk vold utøves ofte mot hode-hals-regionen (59-76 %) 

og mye karies (tannråte) kan være tegn på blant annet omsorgssvikt. DOT har også kontroll på de 

som ikke møter til timer, og litteratur viser at de pasientene som det sendes bekymringsmelding på 

vedrørende ikke møtt, ofte er kjent hos barnevernet fra før (Kvist et al.). Kvist et al. rapporterer også 

fra Sverige, at det ved undersøkelser blant barn som er i barnevernets system, er signifikant mer 

karies og dårligere oppmøte til tannhelsetjenesten enn i kontrollgruppen.   

Vi anmoder derfor om at denne retningslinjen også inkluderer Den offentlige tannhelsetjenestens 

viktige rolle, slik også Barnevoldsutvalgets rapport NOU 2017:12 Svikt og Svik anbefaler. 

Tannhelsetjenesten er organisert i fylkeskommunen, men et tverretatlig fokus må tilstrebes for å få 

helhetlig oppmerksomhet og god samhandling når det gjelder barn og unge. 

Med vennlig hilsen 

Den norske tannlegeforening 

 

Camilla Hansen Steinum Øyvind Berdal 
President Politisk rådgiver 
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