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Kjeveortopeditilbud i Lofoten   

Jeg viser til Lofotrådets brev datert 1. april 2019 om kjeveortopeditilbud i Lofoten.  

 

Vi forstår behovet og ønsket om kjeveortopeditilbud i Lofoten, og hva dette medfører for barn og 

foreldre. 

 

Kjeveortopedisk behandling er ingen lovpålagt tjeneste for fylkeskommunen. Det ytes stønad til 

dekning av utgifter til undersøkelse og behandling av bittanomalier (kjeveortopedisk behandling) 

etter folketrygdloven § 5-6. Dermed blir også reiseutgifter refundert av Pasientreiser (Helse Nord) 

etter gjeldende forskrift (pasientreiseforskriften), og en ev. innsparing i utbetaling av reiserefusjoner 

kan ikke brukes for å finansiere etablering av en kjeveortopedisk klinikk i Lofoten. 

 

Behov for kjeveortopedi er normert til 1 kjeveortoped per 30 000 innbyggere (tall fra «Behov for 

spesialiserte tannhelsetjenester» 2007 og «Desentralisert spesialistutdanning» 2011 fra 

Helsedirektoratet). De fleste kjeveortopeder i Norge er privatpraktiserende. Nordland 

fylkeskommune har brukt betydelige ressurser for å etablere flere kjeveortopediske klinikker i 

fylket, og i dag jobber 5 av 8 kjeveortopeder på fylkeskommunale klinikker (Narvik, Sortland, 

Bodø, Mo i Rana, Sandnessjøen), mens 3 er privatpraktiserende (Bodø, Mosjøen). 

 

Nordland fylkeskommune er påført et inntektstap fra 2017 til 2022 på 459 millioner kroner. Dette er 

en prioritering regjeringen og Stortinget har gjort. Det får konsekvenser i hele Nordland og vil også 

medføre kutt i tannhelsetjenesten. Nordland fylkeskommune har dermed ikke mulighet for 

nyetablering på nåværende tidspunktet.  

 

Etablering av en midlertidig ordning hvor kjeveortoped ambulerer til Lofoten noen dager i måneden 

i stedet for at barn og unge må reise til Bodø vil kreve en del investeringer i dentalt utstyr og 

klinikklokaler. I tillegg vil driften av en slik løsning være kostbart for fylkeskommunen siden reise- 

og eventuelle overnattingskostnader for ambulerende tannhelsepersonell skal refunderes og ev. 

ambuleringstillegg utbetales. Det er ikke rom i fylkeskommunens budsjett til å investere i og drifte 

en slik løsning. 

 

Dette er selvfølgelig en løpende vurdering, og vi noterer oss innspillet fra Lofotrådet. 

 

Fylkeskommunen har vært i kontakt med en tannlege med tilknytting til Nordland som skal 

begynne med 3-årig spesialistutdanning i kjeveortopedi i Bergen til høsten. Hvis Lofotrådet ønsker 

å komme i kontakt med vedkommende for å avklare en ev. etablering i Lofoten, så kan 

fylkeskommunen være behjelpelig med å opprette kontakt. En mulig løsning kan være å utbetale et 

stipend under studietiden mot bindingstid som kjeveortoped til Lofoten etter fullført 

spesialistutdanning. 
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Med vennlig hilsen 

 

 

Kirsti Saxi 

Fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 

 

 

Hovedmottakere: 

Lofotrådet Postboks 406 8376 LEKNES 
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