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Høringssvar: Forslag til ny forskrift – stønad til utgifter til undersøkelse og 
behandling hos tannlege og tannpleier for sykdom m.m. 

Vi viser til Helse- og omsorgsdepartementets brev av 31.10.12 med vedlagte høringsnotat, 
samt høringsmøtet i Helse- og omsorgsdepartementet den 15.11.12. 

Statens seniorråd har ved tidligere anledning stilt seg positivt til de endringer i regelverk 
som er foreslått med formål om å oppnå en mer samfunnsrasjonell oppgavefordeling 
mellom tannleger og tannpleiere. Vi mener at endringen av folketrygdlovens § 5-6 a og nå 
også dens forskrift, er viktige skritt i riktig retning med tanke på å løse 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, både med hensyn til likeverdig tilgjengelighet og med henblikk på sosial 
utjevning for utsatte grupper i samfunnet. Denne prioriteringen kommer også den eldre del 
av befolkningen til gode. 

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 imidlertid at 
forslaget om 800 kroners støtte fra det offentlige hvert annet år til tannhelsekontroll, 
startende fra det kalenderåret en fyller 75, ikke er godt nok:    

 Det er dokumentert at en del eldre har store problemer knyttet til tannhelse. Som 
det også framgår av departementets vurdering i forslaget til lovendring, følger det 
av at når flere har egne tenner i behold livet ut, så vil også flere være i risiko for å få 
tannrelatert sykdom. Da er det viktig at tannhelsekontrollen er tilstrekkelig hyppig.  

 Tannhelsen er – som øvrig helse – variabel fra individ til individ. Men det er desto 
mer kritisk for de eldste i samfunnet når tannhelsen svikter. Derfor mener 
fagekspertisen at kontrollen bør være hvert eneste år. 
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Statens seniorråd følger de faglige anbefalingene, og mener kontrollen må være hvert 
eneste år. Vi mener derfor det må skaffes til veie flere økonomiske ressurser for en 
tilstrekkelig ivaretakelse av behovet for tannhelsekontroll til denne gruppa.     

 

Vennlig hilsen 

       

Ivar Leveraas       Sølvi Sæle 

Leder av Statens seniorråd     Sekretariatsleder   

 


