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Forslag til ny forskrift om stønad til dekning av utgifter til 
undersøkelse og behandling hos tannlege for sykdom. 
 
Vi viser til brev av 9.11.2007 angående høring av ny forskrift om stønad til dekning av 
utgifter til undersøkelse og behandling hos tannlege for sykdom.  
 
Utkastet har vært på høring i relevante organisasjonsledd i Den norske legeforening. 
Kommentarer fra disse er lagt til grunn ved utarbeidelse av høringsuttalelsen, som er 
behandlet i Legeforeningens sentralstyre. 
 
Legeforeningens synspunkter på forslaget 
Vi finner det positivt at bidrag til tannbehandling etter folketrygdloven § 5-22 faller bort fra 
1. januar 2008 og erstattes med stønad etter folketrygdloven §5-6. Det er positivt at 
saksbehandlingen forenkles og at det ikke er nødvendig med forhåndsgodkjenning av 
planlagt tannbehandling for aktuelle pasientgrupper. 
 
Imidlertid er vi uenige i at all form for stønad (§ 5-22) i tilfelle tannskader oppstått som følge 
av undersøkelse eller behandling i sykehus faller bort. Slike tannskader kan f.eks. oppstå i 
forbindelse med intubering ved narkose eller ved laryngo-/bronkoskopier. Departementet 
bemerker i høringsdokumentet at det har vært svært lav frekvens av denne type meldte 
skader. Tidligere fikk disse pasientene dekket utgifter til erstatning av tapt tann (tenner) fra § 
5-6. Nå foreslås det i stedet at dette skal overføres til Norsk Pasientskadeerstatning (NPE).  
 
Å være foruten en eller flere fortenner kan være svært stigmatiserende og vil for de fleste 
mennesker oppleves som ett stort traume/sosial hemsko. Når gjennomsnittstiden for 
behandling av klagesak hos NPE i dag er ca. ett år, og deretter gjennomsnitts utbetalingstid 
nok ett år, kan det for noen pasienter bety at de må gå uten erstatning av tapte /skadede tenner 
i svært lang tid. Videre har NPE en bestemmelse om tap på mer enn 5000 kroner, alternativt 
medisinsk invaliditet på minst 15 % for at det skal ha noen hensikt å søke om erstatning. I 
tillegg må det enkelte sykehus betale en egenandel på 10 000 kroner og i tillegg 10 % av 
gjenstående beløp, begrenset oppad til 100.000 kroner. 
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Siden departementet selv nevner at antallet slike skader har vært svært lavt til nå, vil vi derfor 
be om at aktuelle gruppe pasienter tilkjennes stønad etter folketrygdloven § 5-6. 
 
 
 
Den norske legeforenings sentralstyre 
etter fullmakt 
 
 
Terje Vigen 
generalsekretær 
        Jorunn Fryjordet 
        avdelingsdirektør 
 
        Saksbehandler: 
        Terje Sletnes 
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