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Høring om forslag til endring i folketrygdloven —Vestfold fylkeskommunes høringsuttalelse

Vi viser til brev av 20.12.2011 med høringsnotat om forslag til endring i folketrygdloven
- stønad til utgifter til undersøkelse og behandling for sykdom hos tannpleier mm.

Vestfold fylkeskommunes Hovedutvalg for kultur og helse har i møte den 6.febr 2012 - sak 2/12 -
fattet følgende vedtak om uttalelse:

Det avgis høringsuttalelse i tråd med fylkesrådmannens bemerkninger i saken slik det fremkommer
på side 10:

Tannhelsetjenestens oppgaver både i offentlig og privat sektor er å støtte individer til å beholde en
god tannhelse, bli frisk fra sykdommer og å gjenopprette en god bittfunksjon.
Forslag til endringer i Folketrygdloven vil kunne bidra til dette, samtidig som det stimulerer til bedre
utnyttelse av ressursene i tannhelsetjenesten.
Imidlertid går ikke endringen lenger enn til å gi rett for tannpleiere til å utløse støtte til behandling
som allerede nå omfattes av refusjonsordningen. Den foreslåtte regelendringen for tannpleiernes
behandling ville trolig ha større effekt dersom den ikke bare var knyttet til behandlingen av
sykdommen periodontitt, men også ble gjort gjeldende for andre sykdomsforebyggende tiltak og
behandlinger som tannpleierne utfører.
For behandling hos tannlege gjelder en rekke stønadsordninger knyttet ulike sykdomstilstander og
årsaker til sykdom. På samme måte burde refusjonsordningen for behandling hos tannpleier
innrettes mot ulike sykdomstilstander eller til forebyggende tiltak for å unngå sykdom i tenner og
munnhule. En generell ordning som gir støtte til undersøkelse og forebyggende behandling
uavhengig av om det diagnostiske utfallet av undersøkelsen spesifikt er knyttet til sykdommen
periodontitt, vil i større grad kunne utløse en ønsket økt etterspørsel etter tannpleiertjenester. Det
bør derfor arbeides videre for å utvide den stønadsordningen som foreslås i høringsnotatet.

Med vennlig hilsen

/ -

,.," ,k)stein Werner Eikeland
irektør

a_;(4
Beigt Berrir
rådgiver

Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Telefaks: E-postadresse:

Svend Foyns gate 9 Stoltenbergs gate 38 33344000 33315905 firmapost@vfk.no
3126 TØNSBERG 3126 TØNSBERG






Bankkonto: Org.nr.: Internett:




7058.06.49260 944025391 www.vfk.no


