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Høring - undersøkelse og behandling hos tannlege og tannpleier for sykdom mm

Høringssvar på forsiag til "Ny forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og
behandling hos tannlege og tannpleier for sykdom m.m."

Fylkestannlegen i Vestfold har tidligere avgitt høringssvar på endringer i folketrygdloven som utløser
stønad til undersøkelse og behandling hos tannpleier. Fylkestannlegen anbefalte da i sitt svar at
behandling av marginal periodontitt utført av tannpleier, burde gi rett til stønad fra trygden.

Fylkestannlegen har følgende kommentarer til det tilsendte høringsnotatet:

2. Fylkestannlegen i Vestfold er enig i at det er mest hensiktsmessig og praktisk at
bestemmelsene samles i ènforskrift.

2.1.1 Fylkestannlegen i Vestfold støtter også at tannpleier kan utløse stønad for behandling av
marginal periodontitt og periimplantitt etter § 1 pkt. 1, pkt. 4, pkt. 6 og pkt. 14, men at det etter pkt.
1, 4 og 14 forutsetter at pasienten først er undersøkt av tannlege.

2.1 Fylkestannlegen i Vestfold har forståelse for argumentasjonen for å innføre stønad til
tannhelsekontroll for personer fra 75 år, men er i tvil om dette vil løse problemet med dårlig tannhelse
blant grupper av eldre siden både dagens eldre og ikke minst framtidens eldre trolig vil ha solid
økonomi. Ellers mener fylkestannlegen at stønaden også bør gjelde for undersøkelse hos tannpleier
som er tilknyttet en tannlege.

2.2 Fylkestannlegen støtter forslaget om at behandling etter §1 pkt 14 endres fra refusjonstakst til
honorartakst. Dette vil bedre denne svake gruppens mulighet til bedre tannbehandling.
Fylkestannlegen mener også at det er riktig at godkjente egenandeler både hos tannlege og
tannpleier for behandling /undersøkelse ved enkelte tilstander nevnt under §1, inngår i
egenandelstak 2-ordningen.

4.1 Fylkestannlegen er enig i at stønadstakstene for periodontittbehandling (undersøkelse og
behandling ) for tannlege og tannpleier bør være like. Dette vil føre til bedre ressursutnyttelse og at
brukerne vil få bedre tilgjengelighet for behandling som utløser samme rettigheter. Reelle kostnader
vil imidlertid bli høyere hos tannlegen siden han har både mer kompetanse og høyere
driftskostnader og vil operere med et høyere timehonorar enn tannpleieren.
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