
 
 

 

Statsråden 

 

 

Postadresse: Postboks 8011 Dep 0030 Oslo 
Kontoradresse: Teatergt. 9 Telefon* 22 24 90 90 

Org no.: 983 887 406 

Spørsmål nr 310 til skriftlig besvarelse - Hvor mange pasienter venter på 
TOO-behandling i de ulike fylkene 

Jeg viser til brev fra Stortingets president av 14. november 2019 med spørsmål til skriftlig 

besvarelse fra Stortingsrepresentant Tellef Inge Mørland.  

 

"Hvor mange pasienter venter på TOO-behandling (tortur- og overgrepsofre, samt pasienter 

med odontofobi) i de ulike fylkene?" 

 

Svar: 

Fylkeskommunene organiserer et tilbud til personer som har vært utsatt for tortur eller 

overgrep og/eller har sterk angst for tannbehandling, basert på Stortingets 

budsjettbevilgning. Regjeringen har også i årets statsbudsjett foreslått å øke bevilgningen til 

dette tilbudet, slik at det til sammen vil være på 85 mill. kroner i 2020.  

 

I mitt svar til Stortingets president på spørsmål 180 til skriftlig besvarelse redegjorde jeg for 

ventetidene fylkesvis slik de er rapportert til Helsedirektoratet som forvalter 

tilskuddsordningen. Fylkene har videre rapportert til direktoratet at per 1.1.2019 er det 1184 

pasienter som venter på TOO-behandling, se tabellen under. 

 

Det er videre slik at antallet på venteliste for behandling ikke nødvendigvis reflekterer 

behovet i fylket. Fylkene er kommet ulikt i oppbyggingen av tilbudet, hvor noen har hatt 

tilbudet over lengre tid og har etablert et desentralisert tilbud. Rogaland er et slik fylke med 

TOO-tilbud på fire steder og 166 på venteliste per 1.1.2019. Akershus på den andre siden 

har et lite utbygget TOO-tilbud, men har bare 8 på venteliste. Det er grunn til å tro at når 

tilbudet blir mer kjent vil antallet som etterspør behandling øke og ventetiden på behandling 

vil også kunne øke.  
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Side 2 
 

 

Tabellen under viser antallet pasienter per fylke som står på venteliste til TOO-behandling per 01.01.2019, 

rapportert til Helsedirektoratet.  

Fylke Antall på venteliste per 01.01.2019 

Østfold 48 

Akershus 8 

Oslo 105 

Hedmark 29 

Oppland 38 

Buskerud 0 

Vestfold 64 

Telemark 76 

Aust-Agder 42 

Vest-Agder 31 

Rogaland 166 

Hordaland 163 

Sogn og Fjordane 30 

Møre og Romsdal 83 

Nord-Trøndelag 45 

Sør-Trøndelag 162 

Nordland 47 

Troms 35 

Finnmark 12 

Totalt: 1184 

 

 

Neste år vil dette fylkeskommunale tilbudet til personer som har vært utsatt for tortur og/eller 

overgrep og personer med sterk angst for tannbehandling bli evaluert. Evalueringen vil 

kunne gi innsikt i behovet for tilbudet og pasientene som benytter seg av det. Evalueringen 

vil gi viktig kunnskap som jeg vil ta med i videreutviklingen av tilbudet for disse pasientene.  
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