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Høringssvar – forslag til endringer i forskrifter til folketrygdloven og spesialisthelsetjenesteloven - 
finansiering av behandling i spesialisthelsetjenesten etter henvisning fra tannlege 
 
Norges Optikerforbund ønsker å benytte seg av muligheten til å besvare denne høringen. 
21. januar 2009 trådte en tilsvarende ordning i kraft ved henvisning fra optiker til øyespesialist. 
 
Det som ofte kalles «henvisningsrett for optiker» er jo i prinsippet en pasientrettighet hvor 
pasientene får dekket utgifter til undersøkelse og behandling hos øyelege på samme måte som ved 
henvisning fra lege. 
 
Norske optikere har således erfaring med en slik ordning som her skisseres for tannlegene. 
 
Høringens intensjoner er gode og Norges Optikerforbund støtter forslaget om at en tannleges 
henvisning til spesialisthelsetjenesten utløser pasientrettighetene som skisseres. Ordningen er både 
pasientvennlig og samfunnsnyttig. 
 
Helsetjenestens førstelinje 
Stortingets Helse- og omsorgskomite har vist til tannlegenes viktige rolle i folkehelsearbeidet. 
Tannlegene er tannhelses førstelinje på samme måte som optikere er øyehelsesens førstelinje. Etter 
at norske optikere fikk direkte henvisningsrett i 2009 har rollen som primærhelsetjeneste innen øye 
og syn blitt styrket. Det samme vil skje innen tannhelse. 
 
Ventetiden for pasienter som har behov for spesialisert øyehelsehjelp, er etter vår erfaring kortere 
etter innføring av direkte henvisningsrett. Gode henvisninger hjelper spesialisthelsetjenesten til å 
gjøre fornuftige prioriteringer. Samfunnet ønsker at pasientene skal få behandling i rett tid, noe gode 
henvisninger bidrar til. 
 
I en artikkel publisert i Tidsskrift for Den norske legeforening i 2001 ble det anslått at norske optikere 
viderehenviste 4% av pasientene som var inne til synsundersøkelse. De tilsvarende tallene i dag er 
3,6%. 
 
Ordningen slik den skisseres, vil være med på å etablere et bedre og tettere samarbeid mellom 
allmennpraktiserende tannleger og spesialisthelsetjenesten. I høringen vises det til at Den norske 
tannlegeforeningen har ulik erfaring med sykehusene når det gjelder i hvilken grad henvisninger fra 
tannleger godtas per i dag. Denne type variasjoner har også Norges Optikerforbund erfaring med, 
men bildet er blitt mer ensartet etter at henvisningsretten kom i 2009. 
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Epikrise 
Høringen diskuterer dette med epikrise fra legespesialist etter undersøkelse/behandling. Epikrise er i 
dag lovregulert i Helsepersonellovens paragraf 45a. 
 
Spesialisthelsetjenestens epikriser kan i mange sammenheng regnes like mye som 
kunnskapsutviklende og opplærende for den som mottar denne, som ren informasjon rundt 
pasientens helsetilstand. Formålet med epikrise er å sikre pasienten forsvarlig helsehjelp etter 
utskrivningen og å bidra til læring og kvalitetssikring hos innleggende/henvisende helsepersonell. 
 
Vår erfaring er at spesialisthelsetjenesten har potensiale i å bli flinkere til å sende epikriser.  
 
Foreløpige tall fra et pågående kartleggingsstudie innenfor optisk bransje, publisert under 
Association for Research in Vision and Ophthalmology (ARVO) i mai 2015, viser: 
 

 Det er ifølge epikrisenes ICD10-koder samsvar mellom optikers ICPC-diagnose og øyelegens 
diagnose mer enn 9 av 10 tilfeller 

 

 Andelen henvisning fra optiker til øyelege er tre ganger høyere enn andelen epikriser sendt 
tilbake 

 
Tannlegene oppfattes som et dyktig og kompetent helsepersonell i befolkningen og har et særlig 
ansvar i forhold til den enkeltes tannhelse. De fleste som opplever problemer med tennene eller i 
munnen vil oppsøke en tannlege. Ved å innføre forslaget underbygges samfunnsrollen til tannlegene 
på en god måte. 
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