
Hei, 

Beklager sent svar.  

Spørsmålet vedrørende om tannhelsetjenesten kan gi et kjeveortopedisk tilbud i Nord-Troms, ved 

Sonjatun tannklinikk, har vært reist og besvart flere ganger i Troms fylkesting. Tannhelsetjenesten i 

gamle Troms fylke har lagt til rette for dette når det har vært tilgang på ressurser til det. 

Tannhelseloven sier at: «Fylkeskommunen skal sørge for at tannhelsetjenester, herunder 

spesialisttjenester, i rimelig grad er tilgjengelige for alle som bor eller midlertidig oppholder seg i 

fylket». Et kjeveortopedisk tilbud er et spesialisttilbud. I Troms og Finnmark fylkeskommune er det i 

dag etablert et slikt tilbud i Harstad, Finnsnes, Tromsø, Alta og Kirkenes. I Harstad og Kirkenes er det 

private som tilbyr kjeveortopedisk behandling. 

Dette medfører at det i store deler av fylket vil være noe reiseavstand for å komme til 

spesialistbehandling i kjeveortopedi. Eksempelvis vil Vardø og Vadsø måtte reise til Kirkenes. I de 

periodene det har vært et slikt tilbud på Storslett i Nord-Troms så har dette vært dekket med 2 dager 

i måneden. 

Status i dag er at vi har vært gjennom en periode med for lite kjeveortopeder for å dekke de 

behovene vi har. Det skyldes at vi har en stilling på Finnsnes som har vært betjent ved eldre 

tilreisende kjeveortopeder. Disse har vi mistet gjennom perioden med Pandemi og vi i dag bare en 

tilreisende kjeveortoped i 25 % stilling der, behovet er opp mot ett årsverk. For kjeveortopedene ved 

kompetansesenteret i Tromsø så har det vært mindre tilgjengelig ressurser på grunn av 

svangerskapspermisjoner. Videre går det med ressurser fra erfarne kjeveortopeder til å veilede 2 nye 

kandidater som startet sin spesialistutdanning høsten 2019. Disse har vi avtale med om arbeid i fylket 

etter avsluttet utdanning sommeren 2022.  

Det er et ønske om å tilby et best mulig spredt tilbud men pr i dag er det ikke noe etablert tilbud i 

Nord-Troms. For pasientene i denne regionen jobbes det med at flere av dem som i dag må til 

Tromsø for behandling kan reise til Alta. Det sees også på muligheten for at Kjeveortoped i Alta kan 

arbeide ved Sonjatun tannklinikk 2 dager pr måned uten at det legger beslag på for mye ressurser 

som reduserer nivået på tilbudet for øvrig i regionen.  
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