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Høring: Forslag til endringer i folketrygdloven – stønad til utgifter til undersøkelse 
og behandling for sykdom hos tannpleier m.m. 

Vi viser til Helse- og omsorgsdepartementets brev av 20.12.11, samt vedlagte 
”Høringsnotat om endringer i folketrygdloven – stønad til utgifter til undersøkelse og 
behandling for sykdom hos tannpleier m.m.” 

Statens seniorråd stiller seg positivt til de endringer i regelverk som foreslås med formål 
om å oppnå en mer samfunnsrasjonell oppgavefordeling mellom tannleger og tannpleiere. 
Vi støtter forslaget til lemping av hindringer i gjeldende rett, slik at folketrygdens 
medlemmer får rett til dekning av undersøkelser og behandling for tannkjøttbetennelse 
(periodonditt) også av tannpleiere. 

Følgene av endringsforslaget er etter vår mening et viktig skritt i riktig retning med tanke 
på å imøtegå de hovedutfordringer for tannhelsefeltet som NOU 2005:11 peker på. 
Effektmålene synes å være spisset inn mot regjeringens førsteprioritering i St.meld. nr. 35 
(2006-2007) på dette området med hensyn til både likeverdig tilgjengelighet og sosial 
utjevning. Denne prioriteringen kommer også den eldre del av befolkningen til gode. 

I høringsforslaget viser departementet blant annet til regjeringens ”Politisk plattform for 
2009-2013” som beveggrunn for endringene. I punktet om tannhelse i plattformen, står det 
at: ”[regjeringen] vil innføre gratis tannhelsekontroll for eldre over 75 år [i perioden 2009-
2013]”.  

I høringsforslaget framgår det at fastsetting av aktuelle takster og nivået på takstene vil 
komme i forbindelse med ny forskrift. Departementet foreslår dessuten at egenandeler ved 
stønad til tannpleiehjelp omfattes av egenandelstak 2.    

Statens seniorråd har lenge vært opptatt av særskilte tiltak for eldre på tannhelseområdet. 
Som regjeringen, har også vi gratis tannhelsekontroll for alle over 75 år på vårt 
handlingsprogram for inneværende periode. Statens seniorråd mener at anledningen til 
gjennomføring av gratis kontroll av tannhelsen for de over 75 år bør sees i sammenheng 
med endringene i folketrygdloven og i forbindelse med den bebudete forskriften.   
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Det er dokumentert at en del eldre har store problemer knyttet til tannhelse. Som det også 
framgår av departementets vurdering i høringsnotatet, følger det av at når flere har egne 
tenner i behold livet ut, så vil også flere være i risiko for å få tannkjøttbetennelse og 
tannrelaterte sykdommer.  

Forebygging og behandling av tannrelaterte problemer er spesielt viktig for eldre og andre 
utsatte gruppers verdighet og helsetilstand. Vi imøteser derfor både lov- og senere 
forskriftsendring på tannhelsefeltet med forventning. 

 

Vennlig hilsen 

       

Ivar Leveraas       Sølvi Sæle 

Leder av Statens seniorråd     Sekretariatsleder   
 


