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Høring - forslag til ny forskrift om stønad til dekning av utgifter til 
undersøkelse og behandling hos tannlege for sykdom 

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring forslag til ny forskrift om 
stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos tannlege for sykdom. 
Utkast til Arbeids- og velferdsdirektoratets rundskriv om utfyllende bestemmelser og 
nærmere retningslinjer for når stønad skal ytes er vedlagt høringsnotatet.  
Høringsnotatet er tilgjengelig på Helse- og omsorgsdepartementets internettportal 
www.dep.no/hod under Dokumenter < Høringer. Papirversjonen av høringsnotatet og 
rundskriv kan bestilles via e-post rettet til tone.christiansen@hod.dep.no eller på telefon 
22 24 45 50. 
 
I St. prp. nr 1 (2007-2008) for Helse- og omsorgsdepartementet foreslås det at 
ordningen med bidrag til tannbehandling for visse pasientgrupper etter folketrygdloven 
§ 5-22 faller bort fra 1. januar 2008 og erstattes av stønad etter folketrygdloven § 5-6. I 
den forbindelse er 120 millioner foreslått overført fra kap. 2790 post 70 til kapittel 2711 
post 72 refusjon tannlegehjelp. Som følge av dette forslaget må det foretas en endring i 
gjeldende regelverk. Departementet foreslår derfor en ny forskrift om stønad til 
dekning av utgifter til tannbehandling.  
 
Det materielle innholdet i forskriften er i all hovedsak en videreføring av gjeldende rett. 
Det er foretatt en presisering av gjeldende forskrift for å klargjøre bestemmelsene samt 
en fjerning av informasjon som ikke lenger er relevant. De fleste av dagens 
bidragsformål fra § 5-22 foreslås overført til § 5-6. Tre bidragsformål foreslås fjernet; 
tannskader etter behandling eller undersøkelse i sykehus, mage-/tarmreseksjon og 
enkelte tilfeller som behandles med kjeveortopedi. Saksomfanget for disse 
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bidragsformålene er svært lite og fjerning av bestemmelsene antas å få liten praktisk 
betydning da de i stor grad fanges opp av annen lovgivning. I tillegg er det foreslått 
endringer i refusjonsordningen for de brukere som omfattes av overføringene. 
 
Under forutsetning av Stortingets vedtak av St. prp. nr 1 (2007-2008)vil endringen tre i 
kraft 1. januar 2008. Av den grunn vil det ikke være tid til å gjennomføre alminnelig 
høring etter forvaltningsloven § 37 jf. utredningsinstruksen punkt 5.1. Formålet med 
overføringen er å styrke pasientenes rettigheter og å forenkle trygdens 
refusjonsordninger til tannbehandling. På denne bakgrunn settes høringsfristen til  
3 uker. I den forbindelse vises det til vedlagte beslutning i brev datert 9. november 2007 
fra helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad.  
 
Departementet ber om at høringsuttalelser blir sendt innen fredag den 30. november 
2007 til:  
 
Helse- og omsorgsdepartementet 
Postboks 8011 Dep 
0330 Oslo 
 
Departementet avholder et høringsmøte torsdag 22. november 2007 kl 9.30 – 
11.00. Vi ber om å få opplyst navn på deltagelse til kst@hod.dep.no innen torsdag  
den 15. november 2007.  
 
Departementet forutsetter at høringsinstansene involverer aktuelle 
underorganisasjoner i den grad det anses aktuelt. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Kjell Røynesdal e.f. 
avdelingsdirektør 
 Kari Sekkenes Tandberg 
 seniorrådgiver 
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