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Uttalelse til forslag om ny forskrift om stønad til tannbehandling

Departementets forslag til ny forskrift forstås fremmet for å kompensere nedtrapping av
fradragsretten for utgifter fil tannbehandling (særfradraget for store sykdomsutgifter) fra og
med inntektsåret 2012, og at det ønskes en ny forskrift for tannlege, som også hjemler rett til
refusjon for undersøkelse og behandling hos tannpleier.

Det opplistes og videreføres 14 kategorier som gir stønadsberettiget undersøkelse og
behandling. Helsedirektoratet oppdaterer oversikten over de medisinske tilstander som kan
komme inn under kategorien sjeldne medisinske tilstander.
For personer med manglende evne til egenomsorg ved varig sykdom eller ved varig nedsatt
funksjonsevne foreslås økt stønad for tannbehandling fra folketrygden. Nytt er at det foreslås
stønad til tannhelseundersøkelser hvert andre år for eldre over 75 år.

Ombudet savner en klarere og mer omfattende vurdering av også andre grupper tannpasienter
som ut i fra et folkehelseperspekfiv ville kunne ha nytte av å bli inkludert i forhold til
stønadsberettiget undersøkelse og behandling. Vi ser innenfor vårt arbeidsområde flere
mennesker som henvender seg til Ombudet, hvor spørsmål om tannbehandling kommer opp
som en utfordring i forhold til husstandens økonomi. Hvorvidt disse får tilgang til
tannhelsetjeneste fra tannlege eller tannpleier vil avgjøres i form av vedtak fra sosialtjenesten.
Fortsatt er tannhelse, eller mangel på tannhelse, en faktor som kan påvirke den enkeltes sosiale
status og mulighet til fullverdig deltagelse i arbeidsliv og sosiale aktiviteter.
Såvel Helsedirektoratet som Tannlegeforeningen erkjenner at det ikke er tilstrekkelig ny
forskning på forholdet demografi og tannhelse. Selv om tannhelse målt etter gitte parametre
viser en bedring i tannhelse blant flere aldersgrupper nå i forhold til fidligere, og i flere
kommuner, savnes fortsatt filstrekkellig oversikt for flere utsatte grupper. I Oslo er det kjente
forskjeller i folkehelse mellom de ulike bydelene.

I forhold til flere positive forebyggende folkehelsetiltak i samhandlingsreformen vil det å løfte
tannhelsen til de mest utsatte gruppene være et viktig bidrag til at alle opplever seg innkludert i
velferdsnorge.
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Ombudet hadde gjerne sett et romsligere og mer inkluderende refusjonsregelverk for
tannbehandling i Norge.
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