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Høringssvar angående forslag om endring i folketrygdloven - stønad til utgifter 
til undersøkelse og behandling for sykdom hos tannpleier. 
 
Helse- og omsorgsdepartementet foreslår å endre trygdens regelverk slik at det åpnes for at det kan ytes 
stønad til utgifter til undersøkelse og behandling for sykdom hos tannpleier på selvstendig grunnlag.  
Vi på BA Tannpleie ved Høgskolen i Hedmark støtter dette forslaget. 
 
Formålet med endringen slik dere formulerer i høringsnotatet vil gi en mer hensiktsmessig oppgavedeling 
mellom tannleger og tannpleiere.  
 
På sikt mener jeg det også vil bidra til at folketrygdens medlemmer reelt sett gis en mer likeverdig 
tilgjengelighet til behandling som trygden yter stønad til, når den kan utføres på like vilkår  av både 
tannpleier og tannlege. Dette er også i tråd med Stortingsmld 35 og 16. 
 
Med en lovendring som foreslås vil tannpleiere får selvstendig refusjonsrett fra folketrygden for de 
tannhelsetjenester de er kvalifisert til å utføre, samt rett til direkte oppgjør. Dette vil være en styrke for 
yrkesstanden. I tillegg er det en naturlig rettighet etter hvilke kvalifikasjoner tannpleieren har. I praksis 
fungerer det ofte slik at tannpleier utfører en stor del av periobehandlingen, mens det kun er tannlegen 
som har rettigheter til refusjon og direkteoppgjør med HELFO. Slik det fungerer nå, virker det lite 
hensiktsmessig at tannleger må underskrive på behandling som annet personell har utført og har et 
selvstendig faglig ansvar for.  
 
En annen stor fordel vil jo også bli at de foreslåtte endringer vil sannsynligvis føre til at etterspørselen 
etter tannpleiertjenester fra den voksne befolkning vil øke. Dette ser vi som utdanningsinstitusjon svært 
positivt på. 
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