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Forskrift til folketr ygdloven § 5-6 om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse
og behandling hos tannlege for sykdom og Generelle regler og takster for offentlig
stønad til tannbehandling
Dette rundskrivet er gjeldende fra 1. januar 2006. Det erstatter rundskriv I-16/2004 Forskrift
til folketrygdloven § 5-6 og Generelle regler og takster for offentlig stønad til tannbehandling. Revidert forskrift og generelle regler og takster er vedlagt (vedlegg 1 og 2).
1. Generelle kommentarer
Honorartakstene er maksimaltakster. Tannlegen kan ta et honorar som er lavere enn
honorartakstene. I slike tilfeller skal egenandelen reduseres tilsvarende. Hvis tannlegens
honorar er lavere enn maksimalt refusjonsbeløp, skal refusjonsbeløpet reduseres til tannlegens honorar.
Forventet generell lønns- og prisutvikling fra 2005 til 2006 har gitt grunnlag for at takstene
er oppjustert ca. 3 prosent.
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2. De viktigste endringene i forskriften til folketr ygdloven § 5-6.
Endringer i Kapittel I Regler:
•Det er gjort endringer i kompetansekravene i § 3. Kirurgisk innsetting av odontologiske implantater krever at tannlegen har spesialistutdanning i oral kirurg og oral medisin, kjevekirurgi og munnhulesykdommer. Fra 1. januar 2006 kan også spesialist i
periodonti utføre slik behandling som gir stønad til utgifter. Protetiske tannbehandling i forbindelse med innsetting av implantater kan være utført av tannlege med
videreutdanning i protetikk og bittfysiologi. Fra 1. januar 2006 kan tannlege som har
gjennomført Den norske tannlegeforenings kurs i implantatprotetikk eller som kan
dokumentere tilsvarende kvalifikasjoner utføre slik behandling med stønad etter denne forskrift. Sosial- og helsedirektoratet skal godkjenne tannlege som kan dokumentere slike kvalifikasjoner.
•Under § 4 er det tatt inn en bestemmelse, som fjerde ledd. Denne innebærer at utgifter til undersøkelse og behandling som er nevnt under § 1 nr. 7 – 9 og 11 utført i helseforetak (TAKO-senteret og LKG-team i sykehus), dekkes etter Kapittel II Takster.

3. Endringer i Kapittel II punkt 1. Takster for ubetinget pliktmessige ytelser
Endringer i avsnitt A:
• Takst 3 er utvidet til også å gjelde etterkontroller etter oralmedisinske undersøkelser.
• I merknadenes fjerde ledd er det presisert at det ytes stønad til inntil fire nødvendige
etterkontroller etter takst 3 når etterkontroll har sammenheng med behandling som
refunderes etter takstene 603-617, 702-704 og 913.
• I merknadenes femte ledd er det presisert at det ytes stønad til lokal og regional
anestesi i forbindelse med behandling som refunderes etter takstene 603-704, 913 og
1107.
• Takst 603 gjelder nå både biopsi/eksisjon.
• Takst 607 er utvidet til også å omfatte eksplorasjon.
• Takst 615 og 617: Takstene er hevet på grunn av forbruk av ressurser/tid ved
kompliserte og tidkrevende behandling.
• Det er etablert ny takst 616a Bløtvevsplastikk
• Det er etablert ny takst 616b Rekonstruksjon av kjevekam med bentransplantasjon

Endringer i avsnitt B:
• Det er etablert nytt andre ledd i merknad til avsnitt B: Takst 603 kan også brukes ved
kirurgisk behandling av bløtvevsskader eller ved eksisjon av hard- eller bløtvevsutvekster hvor det ikke er indikasjon for biopsi.
• Det er etablert nytt tredje ledd. Takst 607 kan brukes ved undersøkende kirurgisk
oppklapping hvor diagnosen er ukjent.
• Det er etablert nytt femte ledd. Takst 616a kan brukes ved bløtvevsplastikk.
Takst 616b kan brukes ved rekonstruksjon av kjeve med bentransplantasjon mv.
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Endringer i avsnitt D:
• Det er gjort presiseringer i takst 912. Undersøkelse, behandling og etterkontroll
ved symptomer på temporomandibulær dysfunksjon dekkes samlet med inntil 1300
kroner. I de tilfeller behandlingen omfatter hard heldekkende bittskinne, dekkes den
tanntekniske fremstillingen av slik skinne med inntil 740 kroner (Dette utelukker
bruk av NTI-skinne til slik behandling).

4. Endringer i Kapittel II punkt 2. Takster for betinget pliktmessige ytelser
Det er gjort presiseringer i takst 1105 første ledd. Det ytes stønad til tannbehandling,
herunder forebyggende tannhelsetiltak, ved kreftsykdom i munnhulen og hoderegionen for
øvrig, hvor sykdommen, etter behandlingen av denne, har ført til, eller mest sannsynlig vil
føre til vesentlig nedsatt tannhelse.
Det er gjort presiseringer i takst 1106 Infeksjonsforebyggende behandling. Det ytes stønad
til infeksjonsforebyggende behandling i forbindelse med hjerteoperasjon, dialysebehandling
og større organtransplantasjoner som for eksempel hjerte-, lunge-, lever-, og nyretransplantasjon. Det ytes tilsvarende stønad ved benmargstransplantasjon, stamcellebehandling, høydose cellegiftbehandling og ved immunsuppressiv behandling etter større organtransplantasjoner samt ved HIV/AIDS.
Det er gjort presiseringer i merknad til takst 1107, femte. ledd. Hvis fast protetikk utføres i
kombinasjon med delprotese for å gi feste til en slik, men uten at den faste protetikken
erstatter tapte tenner, gis en enkelt refusjon etter takst 1107 d i tillegg til delprotese etter
takst 1107 a.

5. Endringer i Generelle regler og takster for offentlig stønad til tannbehandling.
• Stykkprisen på takst 409 er redusert til kroner 400.
• Takst 409 er presisert gjennom ny kommentar om at taksten omfatter tannlegens
innsetting og tilpassing av permanent implantatdistanse
• Det er etablert ny takst 410 Tillegg for utgifter til permanent distanse og tilleggskomponenter ved implantatprotetisk behandling. Det fremgår av kommentar at
taksten kan brukes til utgifter til permanent distanse og til andre komponenter ved
implantatforankret protetisk behandling som ikke inngår i faktura fra tanntekniker.
Utgiftene må dokumenteres.
• Det er etablert ny takst 620 Tillegg for materiale til vevsregenerasjon ved kirurgisk
tannimplantatbehandling.
• Tidligere takst 620 er blitt endret takst 621. Av kommentaren fremgår det at utgiftene
må dokumenteres.
• Av kommentarer til takst 704-704 fremgår at utgiftene må dokumenteres.
• Det er etablert ny takst 804 f Ekstra arbeidsoperasjon. Denne skal brukes istedenfor
takst 804 a i situasjoner hvor det er behov for å utføre flere arbeidsoperasjoner i
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samme behandlingsseanse. Den er tenkt benyttet når tidsestimatet etter takstene
804 a – 804 d ikke er tilstrekkelig for å dekke begge arbeidsoperasjoner.
Dekker arbeidsoperasjon nr. 2.
• I kommentaren til takst 807 er aldersbegrensningen til 20 år opphevet.

6. Informasjon
Forskrift av 21. desember 2005 med hjemmel i folketrygdloven § 5-6 er tilgjengelig på
Lovdata. Forskriften og Generelle regler og takster for offentlig stønad til tannbehandling er
tilgjengelig på Helse- og omsorgsdepartementets internettportal www.dep.no/hod som
vedlegg til dette rundskrivet under overskriften Dokumenter, lenken Regelverk > Rundskriv.
Regelverket og annen informasjon vil også være tilgjengelig på Den norske tannlegeforenings internettsider www.tannlegeforeningen.no og på trygdeetatens internettsider
www.tr ygdeetaten.no under lenken Lover og regler > Kapitteloversikt – Ytelser ved
sykdom m.m. – Kapittel 5 Stønad ved helsetjenester.
Relevant informasjon er tilgjengelig på www.trygdeetaten.no under lenken For helsepersonell > For behandlere > Tannleger og under lenken Helse/Sykdom > Helsetjenester > Hos
tannlege.
Spørsmål om regler og takster/takstkombinasjoner skal rettes til det lokale trygdekontor
eller den respektive regionale oppgjørsenheten. Oversikt over de ulike oppgjørsenhetene
finnes på www.tr ygdeetaten.no > For helsepersonell. De lokale trygdekontorene vil være
behjelpelig med å henvise til rett oppgjørsenhet.
Spørsmål om takst 800 kan også rettes til Norsk Kjeveortopedisk Forening.

Med vennlig hilsen

Kjell Røynesdal e.f.
avdelingsdirektør

Kari Rød
førstekonsulent
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2 vedlegg:
Forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos tannlege for
sykdom av 21. desember 2005.
Generelle regler og takster for offentlig stønad til tannbehandling av 21. desember 2005.

Gjenpart:
Arbeids- og sosialdepartementet
Sosial- og helsedirektoratet
Statens helsetilsyn
Kommunenes sentralforbund
Landets fylkestannleger
Tannhelsetaten i Oslo
Landets fylkesleger
Den norske tannlegeforening
Norsk tannpleierforening
Den norske lægeforening

Det odontologiske fakultet, UiO
Det odontologiske fakultet, UiB
Det medisinske fakultet, UiTø
Høgskolen i Tromsø
Regionale helseforetak
Jernbanens sykekasse
Forsvarets sanitet, Tannlegekontoret
Konkurransetilsynet
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