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Tillegg nr. 16 til tildelingsbrevet for 2020 

Kjeveortopedi - tannregulering 

  

Vi viser til Helse- og omsorgsdepartementets tildelingsbrev til Helsedirektoratet for 2020. I 
punkt 3.3.4 er det gitt et oppdrag om organisering og finansiering av kjeveortopedi. Med 
dette gis nærmere detaljer for oppdraget. 
 
Oppdraget inngår i oppfølgingen av Blankholmutvalgets NOU 2018:16 Det viktigste først. 
Utvalget foreslo en gjennomgang av folketrygdens stønad til tannbehandling. 
 
Hovedformålet med oppdraget er å 
 

 videreutvikle dagens finansiering av kjeveortopedi (tannregulering) 
 forenkle dagens takstsystem 
 gå bort fra prosedyretakster og over mot betaling per pasient/ per behandlingsforløp 

 
Et annet viktig formål er å vurdere omlegging av organisering og finansiering av tilstander 
med størst behandlingsbehov (tidligere gruppe a), slik at pasienter med slike tilstander i 
større grad skjermes mot egenbetaling. 
 
Departementet ber om å få vurdert hvordan en omlegging av finansieringen kan gi gode 
insentiver og samtidig være prioriteringsnøytral. Finansieringen bør stimulere til nødvendig 
behandling, uten å stimulere til overbehandling eller unødvendige prosedyrer.  
 
Et viktig aspekt i en omlegging av finansieringen på kjeveortopedi er å sikre at personellets 
takstbruk skal være enkel å forvalte og kontrollere. For barn/ unge og foreldre/ foresatte er 
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Side 2 
 

det et mål at det oppnås større transparens, slik at det blir enklere å forstå hvilke tjenester 
det er behov for til hvilken kostnad, hva de betaler i egenbetaling og hva de mottar i stønad 
fra folketrygden. 
 
Oppdraget er en oppfølging av Helsedirektoratets anbefalinger i rapporten "Analyse av 
stønadsutbetalingene til tannbehandling ved tilstander som omfattes av forskriftens punkt 8 
Bittanomalier" fra 2014. 
 
Det vises dessuten til Helsedirektoratets rapport fra 2019, Forslag til prioritering av bittavvik 
som inngår i folketrygdens stønad til kjeveortopedi (IS-2862). Forslaget til prioritering var 
basert på vurderinger gjort i samarbeid med Den norske tannlegeforening, Norsk 
Kjeveortopedisk Forening og Odontologisk fakultet ved Universitetet i Oslo. Vurderinger ble 
gjort oppimot prioriteringskriteriene alvorlighet, nytte, ressurs, slik kriteriene er definert 
av  Blankholmutvalget. Med utgangspunkt i forslaget ble det gjort endringer i 
stønadsregelverket for kjeveortopedi med virkning fra 01.01.2020.  
 
Departementet forutsetter at relevante fagmiljøer, herunder Den norske tannlegeforening, 
involveres i arbeidet på egnet måte. Forslaget bes oversendt Helse- og 
omsorgsdepartementet innen 1. desember 2020. 
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Petter Øgar (e.f.) 
ekspedisjonssjef 
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