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Høring om forslag til endringer i folketrygdloven - 

stønad til utgifter til undersøkelse og behandling 

for sykdom hos tannpleier 
 
Norsk Epilepsiforbund (NEF) har lest høringsnotatet angående forslag til endringer i 
folketrygdloven - stønad til utgifter til undersøkelse og behandling for sykdom hos tannpleier. I 
den forbindelse ønsker NEF å avgi følgende bemerkninger. 
 
Norsk Epilepsiforbund støtter departementets forslag om å endre folketrygdens regelverk slik at 
det kan ytes stønad til utgifter ved undersøkelse og behandling for sykdom hos tannpleier på 
selvstendig grunnlag. Mennesker med epilepsi er en av gruppene som kan få dekket utgifter til 
undersøkelse og behandling ved periodontitt gjennom refusjonsordningen i folketrygdloven. Ved 
å åpne for refusjonsrett hos tannpleiere på selvstendig grunnlag vil blant annet mennesker med 
epilepsi som har behov for periodontittundersøkelse og -behandling, sikres en mer likeverdig 
tilgjengelighet til behandling som trygden yter stønad til.  
 
Departementet skal på et senere tidspunkt vurdere å åpne for stønad til behandling av andre 
sykdommer enn periodontitt. Norsk Epilepsiforbund mener dette kan være et godt politisk grep 
siden den geografiske tilgjengeligheten til tannlegetjenester er ulike, i tillegg til at befolkning i 
større grad enn tidligere benytter tannpleier. Å åpne for mer refusjonsberettiget behandling hos 
tannpleie, hvor disse er kvalifisert, kan bidra til å unngå eller begrense sykdomsutvikling. Flere 
typer av epilepsimedisin innholder sukker og en del av medisinene fører til at det produseres 
mindre spytt. Dette fører til behov for hyppigere kontroll og behandling for å forhindre eller 
begrense sykdom. I de delene av landet hvor det er lav tannlegedekning kan endringer i 
regelverket slik at tannpleiere på selvstendig grunnlag kan praktisere med trygderefusjon, være en 
god løsning.  
  
Avslutningsvis ønsker Norsk Epilepsiforbund å påpeke at behovet for god og tilgjengelig 
informasjon om refusjonsordningen blir større når omfanget av behandlere som kan yte 
refusjonsberettiget undersøkelse og behandling utvides. Allerede i dag er det for lite kjennskap i 
tannhelsetjenesten og blant brukere om stønaden til utgifter ved undersøkelse og behandling for 
sykdom når visse vilkår er oppfylt. Det er Norsk Epilepsiforbunds erfaring at ikke alle som har 
krav på det får refundert tannlegeutgiftene de har på grunn av sin epilepsi.  
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For mer informasjon kontakt gjerne interessepolitisk medarbeider Marte Evenrud på 22 47 66 08 
eller marte@epilepsi.no.  
 
 
Med vennlig hilsen 
Norsk Epilepsiforbund 
 

  
Henrik Peersen 
Kst. Generalsekretær 
 


