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Høringssvar - forslag til endringer i folketrygdloven - stønad til utgifter til 
undersøkelse og behandling for sykdom hos tannpleier mm 

Vi viser til Helse- og omsorgsdepartementets brev av 20.12.2011 vedrørende 
ovennevnte endringsforslag og takker for muligheten til å avgi høringssvar i saken. 
 
Helsedirektoratet vurderer forslaget om endringer i folketrygdloven som riktig og 
nødvendig. Endringene vil være med å bidra til en mer hensiktsmessig 
oppgavefordeling mellom tannleger og tannpleiere, og vil bidra til å kompensere for et 
eventuelt fremtidig underskudd av tannleger. Det er viktig at regelverket bidrar til at 
befolkningen får samme tilgjengelighet til behandling som trygden yter stønad til. 
Endringene vil videre gjøre det lettere for tannpleiere å etablere seg i selvstendig 
praksis.  
 
Vårt høringssvar forutsetter at lovendringen ikke skal innebære merkostnader for 
folketrygden. Videre tar vi utgangspunkt i at de foreslåtte endringene er tiltenkt å 
avgrenses til sykdommer hvor trygden i dag yter stønad hvis undersøkelsen og 
behandlingen utføres av tannlege, og i denne omgang til behandling av sykdommen 
periodontitt, jf. forskrift 13. desember 2007 nr. 1412 om stønad til dekning av utgifter til 
undersøkelse og behandling § 1 pkt. 6 (behandling av marginal periodontitt og 
periimplantitt, jf. rundskriv til § 5-6 – Tannbehandling pkt. 6 bokstav a). Vedrørende 
spørsmålet om i hvilken grad det også skal åpnes for stønad til behandling av andre 
sykdommer enn periodontitt, registrerer vi at departementet skal komme tilbake til 
dette på et senere tidspunkt. 
 
Stønaden til utgifter hos tannpleier bør omhandle relevante takster knyttet til 
undersøkelse mv., behandling og etterkontroll ved periodontitt. Vi deler i den 
sammenheng departementets oppfatning at det ligger implisitt i stønadsordningene at i 
de tilfeller det ytes stønad til selve behandlingen av sykdommen/tilstanden, ytes det 
også stønad til undersøkelsen med aktuelle diagnostiske verktøy. 
  
Det er mulig at refusjonsrett til en ny profesjon kan medføre økt ressursbehov hos 
HELFO pga. økt antall kontaktpunkter mellom HELFO og helsepersonell. På den 
annen side vil det medføre en besparelse dersom dagens stønadskrav for 
tannpleierbehandling fra pasientene i stedet kommer inn samlet som oppgjørskrav fra 
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tannpleierne. Helsedirektoratet antar derfor at ordningen totalt sett ikke vil medføre 
vesentlig økt ressursbruk hos HELFO. 
 
Helsedirektoratet støtter departementets forslag slik det foreligger. 
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