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Hørin suttalelse  fra HivNo e
HivNorge er nylig blitt kjent med høringen om forslag til ny forskrift om stønad til dekning av
utgifter til undersøkelse og behandling hos tannlege for sykdom. Da refusjon for
tannlegeutgifter er av stor betydning for hivpositive er det med undring vi konstaterer at vi
ikke er blant høringsinstansene. Selv om denne uttalelsen er innsendt for sent forventer vi at
våre synspunkter blir hørt.

Personer som lever med hiv går hyppigere enn andre til tannlege for å sikre at infeksjoner
ikke oppstår. Hivpositive er innrømmet en særrett til "infeksjonsforebyggende"
tannbehandling med hel refusjon for å kunne sikre best mulig helsetilstand. Vi er glade for at
denne retten videreføres. Vi har ingen kommentarer til selve forskriften, men har et par
synspunkter på den nærmere presiseringen av rettighetene som er å finne i rundskrivet.

Vi ser i utkastet til rundskriv at man går vekk fra den presisering som tidligere har eksistert i
forskriften pkt. 1106 andre ledd. Der stod det tidligere følgende:
"Dersom tenner må fjernes som ledd i den infeksjonsforebyggende behandlingen, dekkes også
utgifter til nødvendig protetisk behandling som følge av slike tannuttrekkinger, inklusive
eventuelle implantater."
Da hivpositives rett til full refusjon ble flyttet fra § 5-22 fil § 5-6 oppstod det usikkerhet
tilknyttet retten til refusjon til nødvendig protetisk behandling. Forskriften fikk dermed den
siterte presiseringen. HivNorge har imidlertid opplevd at den foretatte presiseringen slår
uheldig ut. Kunnskapen om dette har vi fatt gjennom klagesaker.
Vi har medlemmer som har dårlig tilpassede implantater, som lager sår i kjeven. Disse far
ikke dekket utgiftene til nytt implantat grunnet forskriftens ordlyd som presiserer at det kun er
ved tannuttrekkinger at utgifter til implantat dekkes. Vi gjør oppmerksom på at vi har prøvd
en av disse sakene for Trygderetten for å la bekreftet at det her eksisterer et "hull" i lovverket.
Vi kan ikke se at det er grunn til å skille mellom de som har behov for tannuttrekkinger og de
som har dårlig tilpasset implantat. Stadige sårdannelser i kjeven gir lett grobunn for infeksjon
og å behandle et dette er dermed "infeksjonsforebyggende". Det er med andre ord i samsvar
med det overordnede vilkåret for refusjonsberettiget behandling for hivpositive. Det må også
påpekes at det viktig for personer som lever med hiv å ha et godt næringsinntak. Riktig og
variert kosthold er viktig for immunforsvaret. Med dårlig tilpasset protese vanskeliggjøres
dette. Vi håper departementet er enig med oss i vår vurdering av det urimelige i de lege lata
situasjonen i dag og at ny forskrift og tilhørende rundskriv sikrer en endring av dagens
situasjon. Det er viktig at dette gjøres uten at det foretas en innskrenkning i de allerede
eksisterende rettighetene for personer med hiv etter Ftrl. § 5-6.



Rent generelt finner vi også grunn til å påpeke at vi gjennom praksis har vi sett at det har vært
usikkerhet i forhold til hvilke behandlinger som skal anses som " infeksjonsforebyggende".
Departementet bør derfor vurdere om ikke det er grunn til å nærmere presisere dette slik at
man sikrer lik praksis.

Dersom det er behov for utfyllende informasjon tilknyttet vår uttalelse kan Røe eller
Hognerud kontaktes på telefon 21 31 45 80.
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