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Høringssvar - Forslag til ny forskrift om stønad til dekning av utgifter 

til undersøkelse og behandling hos tannlege og tannpleier m.m. 

Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst (TKØ) takker for anledningen til å avgi 

høringssvar til ny Forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling 

hos tannlege og tannpleier for sykdom m.m. 

Vi mener det er riktig og hensiktsmessig at alt regelverk rundt stønad til tannbehandling 

samles i en forskrift, slik det foreslås i høringsnotatet. 

Departementet har i høringsnotatet gitt utfyllende kommentarer om journalføring og 

dokumentasjon uten at teksten i rundskrivet er vesentlig endret. Siden det «Gule heftet» 

sannsynligvis er et av de mest leste dokumentene i Tannhelsetjenesten, mens høringsnotatet 

er ukjent for de fleste, ville det være en fordel om mer av denne teksten ble tatt inn i selve 
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rundskrivet. Vi er imidlertid klar over at teksten er en følge av allerede gjeldende lover og 

forskrifter. 

Vi vil forøvrig konsentrere vårt svar om innslagspunkt 14: Manglende evne til egenomsorg. 

Dette innslagspunktet har vært mye diskutert i forbindelse med prosjektet som skal opprette 

et tilrettelagt tannhelsetilbud til mennesker som har vært utsatt for tortur og overgrep og 

som har odontofobi. (TOO-prosjektet). Vi er glade for at det foreslås at pasienter under dette 

innslagspunktet fra 2013 skal få støtte etter honorartaksten, og gir forslaget vår fulle støtte.  

Når det gjelder selve merknaden til dette innslagspunktet i rundskrivet, er denne ikke 

ytterligere kommentert i høringsnotatet, og vi regner derfor med at forslaget innebærer at 

den vil bli uforandret.  

Vår erfaring fra TOO-prosjektet, som omfatter tannhelsepersonell fra hele landet, er at det er 

stor forvirring og ulik praksis i forskjellige NAV regioner for hva som ligger i begrepet relevant 

spesialist. Vi mener dette kan avhjelpes ved at også fastlegen bør kunne dokumentere 

manglende evne til egenomsorg. Fastlegen er i de fleste tilfelle den som kjenner pasienten 

best, har oversikt over pasientens behandlinger i spesialisthelsetjenesten, og derfor kan gjøre den 

mest helhetlige vurdering av pasienten. En slik endring ville være i fastlegeordningens ånd og 

dessuten minske presset på spesialisthelsetjenesten. 

Vårt forslag er altså at teksten i tredje siste avsnitt rundskrivet under innslagspunkt 14 endres 

til «Manglende evne til egen omsorg må kunne dokumenteres ved erklæring fra fastlege eller 

relevant spesialist.»  Særlig omtale av pasienter med demens blir da unødvendig, og neste 

avsnitt i merknaden kan strykes.  

 

Med hilsen 

 

 

 

Sissel Bjørntvedt 

konstituert leder 
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