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Høringssvar på forslag til ny forskrift om stønad til dekning av utgifter til 
undersøkelse og behandling hos tannlege og tannpleier for sykdom mm. 
 
 
Tannhelsesekretærenes Forbund (ThsF) støtter forslaget til ny forskrift om stønad til 
dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos tannlege og tannpleier for 
sykdom mm. 
 
Å samle alle bestemmelser som er relevante for søknad om dekning av utgifter til 
undersøkelse og behandling hos tannlege og tannpleier i en og samme forskrift er 
etter ThsF syn helt riktig. Det er viktig at hverken fagpersoner eller pasientene må 
forholde seg til ulike forskrifter som gjelder en og samme sak. 
 
ThsF mener det er riktig at oppgavefordelingen mellom tannlege og tannpleier 
forskyves, noe som fører til bedre utnyttelse av tannpleiers kompetanse og at 
tannlegen får frigjort tid til behandling som bare tannlegen har kompetanse til. Dette 
er en vridning som er helt i tråd med LEON prinsippet som ble omtalt i 
stortingsmelding nr 35, (2006-2007) Tilgjengelighet, kompetanse og sosial utjevning; 
Framtidas tannhelsetjenester. LEON prinsippet bør derfor ytterligere videreføres i 
tannhelsetjenesten ved at tannpleierne blir overlatt flere tradisjonelle 
tannlegeoppgaver og tannhelsesekretærene kan bli overlatt flere tannpleieroppgaver. 
Dette igjen, vil føre til en mer kostnadseffektiv tannhelsetjeneste, noe som er svært 
viktig med hensyn til de store utfordringene tannhelsetjenesten står overfor med 
hensyn til nye prioriterte grupper og flere stønadsberettigede behandlinger. 
 
Forslaget om stønad til tannhelsekontroll for eldre fra fylte 75 år er ThsF mer usikker 
på om vil bedre tannhelsevilkårene for eldre. Forslaget gir kun stønad til kontroll hvert 
annet år og det er ikke avsatt midler til konserverende tannbehandling. De som fram 
til fylte 75 år har hatt økonomi til tannbehandling vil fortsatt gå til tannlege, mens de 
som av økonomiske årsaker ikke har hatt råd til tannbehandling, vil fortsatt ikke ha 
økonomi til å betale for tannbehandlingen, (Noe som kan føre til at de ikke vil møte til 
oppsatt time, da de ikke har økonomi til å bli ferdig behandlet) etter dette nye 
forslaget. 
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Til punkt 2.6. Tilskudd til fellesformål; har ThsF følgende kommentar: 
Det er flott at Helsedirektoratet utbetaler tilskudd til etter- og videreutdanning av 
tannleger og nå vil vurdere den samme ordningen for tannpleiere. Men vi stiller oss 
undrende til at ikke myndighetene også ønsker at den tredje autoriserte  
personellgruppen i tannhelseteamet, tannhelsesekretæren, får sin andel av 
tilskuddet. Tannhelsesekretæren er som autorisert helsepersonell pliktig etter  
Helsepersonelloven å holde seg faglig oppdatert på linje med tannleger og 
tannpleiere.  
 
De fleste tannleger arbeider i team med en tannhelsesekretær og dermed bidrar 
tannhelsesekretæren til de utgiftene folketrygden har til tannbehandling og som 
danner grunnlag for tilskuddet til fondet til Den norske tannlegeforening.  På 
bakgrunn av dette mener ThsF at myndighetene må utrede og vurdere om 
tannhelsesekretærene skal få/bli tilgodesett med en andel av dette tilskuddet. 
Dette vil øke muligheten til å lage gode etter- og videreutdanningsprogrammer for 
denne yrkesgruppen, som igjen vil åpne opp for muligheten til å delegere nye 
arbeidsoppgaver til tannhelsesekretærene. Mer kostnadseffektiv tannhelsetjeneste 
og bedre utnyttelse av tannhelseteamet når eldrebølgen kommer.  
 
 
 
 
Med hilsen 
Tannhelsesekretærenes forbund 
 
 
Anne-Gro Årmo 
Nestleder ThsF 
 
 
 
 
 
 

 
 


