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Høring - Forskrift om prisopplysning for varer og tjenester

Norsk tannplelerforening (NTpF) takker for invitasjon til å komme med innspill i forbindelse med utkast til

forskrift om prisopplysning for varer og tjenester.

Litt om tannpleiernes bakgrunn og virke:

Tannpleierutdanningen er en utdanning på bachelornivå. Det er pr d.d. ca 1400 autoriserte tannpleiere i

Norge.

De fleste tannpleiere er ansatt i offentlig tannhelsetjeneste. Noen er ansatt hos privat tannlege, eller leier

lokaler hos en privat tannlege. Det er også noen som driver egen praksis.

Offentlig ansatte tannpleiere arbeider klinisk med pasienter i alle grupper, i tillegg til å arbeide tverrfaglig

med helsefremmende og forebyggende arbeid.

De fleste tannpleiere som arbeider i privat praksis, arbeider bare klinisk med voksne betalende pasienter.

Noen tannpleiere arbeider også i skoler som lærere og i ulike dentalfirma som salgskonsulenter.

Synspunkter i forhold til utkast til ny forskrift:

NTpF har ingen innvendinger mot at den nye forskriften erstatter 6 tidligere forskrifter.

Vi er positive til at begrepet "tannlegetjenester" blir endret til "tannhelsetjenester".

Dette dekker alle gruppene som kommer inn under bestemmelsen.

Det er i dag fri prissetting på tannhelsetjenester, og det er ingen krav til hva prisene som oppgis skal

inneholde. Det er derfor vanskelig for forbrukeren å kunne sammenligne priser på tannhelsetjenester hos

de forskjellige behandlerne. Det er store prisforskjeller for samme type behandling. Mange tar ulike tillegg

utenom det som står i prislisten.

NTpF ser positivt på en elektronisk prisportal for tannhelsetjenester der alle som selger sine tjenester har

plikt til å registrere opplysninger, jmfr § 10, b.
Innholdet i tjenestene som prises må være det samme hos alle behandlere, for at forbrukeren skal kunne

sammenligne, jmfr § 9. Det må brukes et språk som er forståelig for publikum.
De fleste har etter hvert egne hjemmesider, og det er derfor naturlig at prislisten også blir lagt inn her i
tillegg til i prisportalen.
Det er også rimelig at en høyner beløpet for skriftlig pristilbud til kr 5000, jmfr § 17.

NTpF deltok i arbeidsgruppen vedr. ny elektronisk prisopplysningstjeneste for tannhelsetjenester,

opprettet av HOD. Vi stiller oss fullt ut bak arbeidsgruppens rapport fra 1. desember 2010.
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