
2020 

Tannlege Egil Lind 

Tannsmeden as 

31.12.2020 

Er Helse – og omsorgsdepartementet og Helsedirektoratets rundskriv og 
budsjettstyring et egnet verktøy til fordeling av offentlig tilskudd til 
Tannhelsebehandling i Norge i 2020?

Mntf. BDS(Guys) DDPH 
(RCS eng) MSc (Bham) 

1



Er Helse – og omsorgsdepartementet og Helsedirektoratets rundskriv og 
budsjettstyring et egnet verktøy til fordeling av offentlig tilskudd til 

Tannhelsebehandling i Norge? 

Presentasjon av funn etter analyser av myndighetenes Veiledere til landets tannleger som gjelder Tannlegenes bruk 
av regelverk for trygderefusjon i perioden 2010 til 2019: 

Funn er vurdert mot refusjonsutbetalinger i perioden på grunnlag av årlige utbetalinger, tannlegenes alder og 
endringer av regelverk i perioden: 

• Innledning
o Den offentlige tannhelsetjeneste (DOT)
o Kommunes budsjett til ytelser av sosiale tjenester
o Det offentlige bidrar også med tilskudd over statsbudsjettet
o Tilskudd gjennom Folketrygden.

• Problemstilling

• Innsamling av data

o Talldata
o Tekstanalyse

• Metode
• Presentasjon av funn

o Generelle bakgrunnsdata om Tannleger i Norge og deres bruk av Trygdeytelser.
o Innslagspunkt 1: Sjelden medisinsk tilstand.
o Innslagspunkt 5 Sykdom og anomalier i munn og kjeve
o Innslagspunkt 6a Periodontitt
o Innslagspunkt 6b Periodontitt, rehabilitering.
o Innslagspunkt 6a+b Periodontitt total.
o Innslagspunkt 9 Patologisk tap av tannsubstans ved attrisjon/erosjon.
o Innslagspunkt 10 Hyposalivasjon.
o Innslagspunkt 14 Sterkt nedsatt evne til egenomsorg hos personer som har varig sykdom eller varig

nedsatt funksjonsevne.
• Diskusjon.
• Konklusjon.
• Bibliografi.
• Tabeller og diagrammer.
• Vedlegg 1 Oppstilling av endringer i «Veileder» til Folketrygdens stønad til dekning av utgifter til

tannbehandling 2010-2019

Undersøkelsen er gjennomført i det historiske Covid-19 året 2020 i perioden mai til desember og har bidratt for meg et fortsatt engasjement i 
mitt hjertebarn: Samfunnsodontologi.  

Det må være viktig for tannlegene at vi ikke bare arbeider for oss selv, men også medvirker i et helsearbeide som er til nytte for både våre 
pasienter og samfunnet rundt oss. 

Jeg vil særlig takke min støttekontakt Morten Endre Lohne for hjelp til å holde orden på alle tallene mine. 
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Kristiansand 31.12.2020, Egil Lind / www.Tannsmeden.no Tannsmeden | Om Tannhelse Og Annet 

Innledning 
Der finnes en historie bak alle velferdsordninger vi har utviklet i den vestlige verden de siste 200 år. Der har vært 
utviklet økonomiske og praktiske tiltak mot fattigdom i form av sosiale tilskuddsordninger, alders- og sykepensjoner 
og behandling av sykdom. Ulike ordninger har utviklet seg i ulike land under ulike politiske system, men alle med den 
hensikt å bidra til at hele befolkninger skal være sikret et verdig liv og god livskvalitet selv om sykdom, alder og 
arbeidsløshet skulle inntre. 
Norge har utviklet sine velferdsordninger i takt med vår økonomiske vekst og velstand og har i den henseende lykkes 
med å gi de fleste i befolkningen trygghet for en god livskvalitet hele livet ut. (Legatum Institute prosperity Ranking, 
2019) 
Behandling av sykdom er blitt gitt høy prioritering og store andel av statsfinansene har går med til dette formål. 
Utgifter til behandling av «helse/sykdom» er oppgitt til å beløpe seg til 372,304 milliarder som utgjør 17.3% av de 
totale offentlige utgifter i 2019.  (SSB, 2020).  Dette tilsvarer 69.617kr pr innbygger i 2019.  

Behandling av sykdom i tenner, munn og svelg (Tannhelse) har på samme måten som øvrig helsearbeid utviklet seg i 
omfang, kvalitet og teknologi. I Norge har imidlertid dette helsearbeidet, historisk sett, alltid vært hovedsakelig 
privatisert med en andel av tjenesteleverandører i privat virksomhet rundt 70% ( Ekornrud T A Jensen, SSB, 2010) 
mot øvrige helsetjeneste hvor 85% av utgiftene leveres av offentlig helsevesen. Historien rundt utviklingen til 
dagens situasjon er svært godt beskrevet av tidligere Helse- og sosialminister Leif Arne Heløe i NTF Tidene og er 
anbefalt lesing. (Helø, 2015)  

Grundige analyser av tilgjengelige data rundt forbruk av offentlige midler til tannhelsetjenester i Norge, har vært 
gjennomført og rapportert  (SSB). I den offentlige tannhelsetjenesten (DOT) har denne informasjonen gitt godt 
innsyn i kost-nytte effekten av tjenesten da den driftes av landets fylker som har gode akkumulerte tannhelsedata, 
og som kan samstilles med økonomi. 

Tannhelsedata fra ulike fylker er samkjørt og gir dermed verdifull informasjon om effekten av pengestrømmen 
gjennom denne type leveranse av tannhelsetjenester. Denne er oppgitt til å være tilnærmet 4 milliarder kroner i 
2019 (Helse- og omsorgsdepartementet, 2020). 

Den private tannhelsetjenesten, som er tilbudet til den voksne befolkningen, leverer behandlingen av private 
leverandører uten noen form for samordnet rapporteringsplikt om tannhelsen til pasientene den leverer sine 
tjenester til. Hver leverandør selger sine tjenester etter pasientenes ønsker, og behov det er ingen offentlig 
tilgjengelig oversikt over hva disse er. 

Av den grunn mangler vesentlige kunnskap nødvendig for vurdering verdien av Folketrygdens ytelser effekt på 
tannhelse, tannsykdom og kostnad. I artikkel om temaet konkluderer forfatterne: Utan informasjon om den faktiske 
tannhelsetilstanden og det faktiske behandlingsbehovet i den vaksne befolkninga er det difor ikkje mogleg å fastslå 
om det var dei som trong refusjon mest som faktisk fekk det (Ekornrud T, Skjøstad O, SSB, 2016). 

Tidligere systematiske kartleggingsundersøkelse av tannstatus i den voksne befolkningen er lagt på is og er erstattet 
med ulike former for demografiske og sosioøkonomiske variabler. Resultatet av dette er sannsynligvis og 
erfaringsmessig at midlene ikke når frem til de pasientene Forskriften (Forskrift om stønad, Helse- og 
omsorgsdepartementet, 2014) retter seg mot og som har størst behandlingsbehov. Nye funn kan tyde på at det er 
de mest velstående pasientene i Norge som begunstiges mest og at tannhelsediagnosen spiller en mindre rolle.  
(Grytten J, Educational inequalities in access to fixed prosthodontic treatment in, 2020), (Grytten J S. I., The impact of 
education on the probability of receiving periodontal, 2017). Samme funn beskrives også av SSB (Ekornrud Trond, 
Skjøstad Othilde, Texmon Inger) og ansatte i Helsedirektoratet. (tidende, 2017) 
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 Viktige variabler som er nødvendige for å analysere treffsikkerheten av trygderefusjon til tannbehandling: 

• Prevalens av tannsykdom i den voksne populasjonen som ikke har rettigheter i DOT.
• Enhetlig forståelse av diagnose av oral helse og allmenn helse som samlet skal danne grunnlag for

trygderefusjon for tannbehandling.
• Tannlegenes alder og kunnskap med erfaring om regelverk som styrer trygderefusjon til tannbehandling.
• Lik forståelse av regelverk mellom forfatterne (Helsedirektoratet), HELFOs rådgivere og brukerne (Tannleger

og tannpleiere)

Offentlige ressurser knyttet til tannhelsebehandling i Norge kanaliseres stort sett som følger: 

1. Den offentlige tannhelsetjeneste (DOT)

Den offentlige tannhelsetjeneste (DOT) er primært drevet og finansiert av Fylkeskommunene i Norge og beløper seg 
til rundt 4 milliarder kroner hvorav ca. 70% går til behandling av pasienter, øvrig til administrasjon og investeringer 
(SSB). Pasienter som har rettigheter til behandling er definert i Loven om tannhelse (Helsedirektoratet, u.d.) og 
omfatter 1,169 million pasienter i Norge. I 2019 ble 1,018 undersøkt og behandlet. 201.000 voksne uten slike 
rettigheter og som betalte selv, ble også behandlet ved offentlige klinikker. (Helse- og omsorgsdepartementet, 2020, 
ss. 283-287) 

Fylkeskommunene har også ansvaret for drift og finansiering av Tannhelsetjenestens Kompetansesentra (TKS). I 
tillegg er disse pålagt statlige oppgaver som de mottar ekstra tilskudd til, budsjettert til 101,5 mill. i 2021. (Helse- og 
omsorgsdepartementet, s. side 287) 

Fylkeskommunene har sin egen finansiering ved skatt, men mottar også statlige rammetilskudd og ekstrabevilginger 
ved målrettet tiltak besluttet av Stortinget. 

 (NOU, Helsedepartementet., 2005) 

Fordeling av pasienter i DOT kommer frem av diagram under: 
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Her kommer frem det liten variasjon av behandlingsoppgaver de siste tre år. Samtidig at DOT ser ut til å behandle ca. 
20% av voksne pasienter som ikke har rettigheter i DOT og som dermed behandles i konkurranse med aktørene i den 
private tannhelsetjenesten. 

Uttalt viktige arbeidsoppgaver for den offentlige tannhelsetjenesten (DOT) er at skal drive utadrettet forbyggende 
tannhelsearbeide i Fylkeskommunene: 

Oversikten her gir en slik oversikt. Total omfatter det 22 årsverk for hele landet. 

2. Kommunes budsjett til ytelser av sosiale tjenester

Offentlig finansiering av tannhelse skjer også gjennom sosialt tilskudd til pasienter uten egne midler til å finansiere 
tannbehandling. Disse personene har ingen rettigheter i henhold til tannhelseloven, men deres utgifter til 
tannlegebehandling dekkes av den enkelte kommunes budsjett til ytelser av sosiale omsorgtjenester og hjelp til 
tannlegebehandling er her nevnt som grunnlag for å motta slike tjenester. Kommunene mottar rammeoverføringer 
beregnet på KOSTRA tall. I 2003 var beløpet anslått til å være 100 mill. kroner. Korrigert for inflasjon og 
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befolkningsvekst og endring i demografi er beløpet sannsynligvis 5 doblet. Kommunene har ingen rapporteringsplikt 
om hvor stor andel av sosial stønad til livsopphold går til tannlegebehandling. Behandling kan gjennomføres både i 
DOT og oss private tannleger. 

 (NOU, Helsedepartementet., 2005) 

3. Det offentlige bidrar også med tilskudd over statsbudsjettet:

Det offentlige bidrar også med tilskudd til tannhelsebehandling gjennom tilskudd til spesialisthelsetjenesten ved 
behandling på sykehus og spesielle institusjoner som TAKO senteret og lignende med ekstra tilskudd bevilget over 
separate poster i Statsbudsjettet. Disse kommer frem under post 21 i budsjetter fra Helse og 
Omsorgsdepartementet. (Helse- og omsorgsdepartementet, 2020, s. 283) 

Disse omtales ikke videre da de er utenfor rammen av denne undersøkelsens. 

4. Tilskudd gjennom Folketrygden.

Den private tannhelsetjenesten i Norge er den dominerende leverandør av slike tjenester i Norge. Den behandler 
alle voksne pasienter over 21år og som ikke har rettigheter til gratis eller subsidiert behandling gjennom DOT. 

Omfanget av den private tannhelsetjenesten i faktisk omsetning viser det seg å vanskelig å fastslå. Følgende sitat er 
hentet fra en SSB-rapport i 2010: ( Ekornrud T A Jensen, SSB, 2010) 

 Tannhelseutgifter i den private tannhelsetenesta Den private tannhelsetenesta rapporterer ikkje inn årlege 
rekneskap til SSB/KRD. Dette gjer at ein ikkje har ein like detaljert oversikt og utgiftene i den private sektoren. 
Mellom anna er det ikkje mogleg har ein ikkje oversikt over kor mykje utgifter som er brukt til 
pasientbehandling i den private tannhelsetenesta, som er mogleg i den offentlege (jamfør kapittel 2.2). 

I 2017 kom en ny rapport fra SSB Trond Ekornrud, Othilde Skjøstad og Inger Texmon som het  «Utgifter til behandling 
hos tannlege og tannpleier 2014-2016,  En sosioøkonomisk analyse av voksne mottakere av folketrygdrefusjoner» 
(Utgifter til behandling hos tannlege og Tannpleier 2014-2016, Trond Ekornrud, Othilde Skjøstad og Inger Texmon 
SSB, 2017) 

Denne rapporten gir en inngående analyse om alle de forhold som omhandler sosioøkonomiske og geografiske 
variabler som avtegner seg rundt utbetalinger av trygderefusjoner til tannbehandling, men mangler dokumentasjon 
om størrelsen på det private tannhelsemarked med hensyn til behandlingsbehov, gjennomførte 
behandlingsprosedyrer og omsetning. Dette mangler fordi der ikke tilgjengelig informasjon om denne tjenesten da 
leverandørene ikke har noen form for samordnet oversikt over hva slags tannhelsetjenester de leverer. I nevnte 
rapport (Utgifter til behandling hos tannlege og Tannpleier 2014-2016, Trond Ekornrud, Othilde Skjøstad og Inger 
Texmon SSB, 2017, s. 56) hevdes det at den private tannhelsetjenesten i 2016 utgjorde ca. 12,5 milliarder, et beløp 
som er hentet fra kilder også i SSB: Helseregnskapet (Helseregnskapet SSB, 2017). I NOU rapport fra 2005 ble beløpet 
«anslått» til å være ca. 5,8 milliarder (NOU, Helsedepartementet., 2005). Heller ikke tannlegeforeningen ser ut til å 
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ha  tall vedrørende omsetning i privat tannhelsetjeneste og siden Universitetene i Norge har avsluttet sine tidligere 
epidemiologiske kartlegginger av tannhelsen i den voksne befolkningen i Norge (Bærum p, 1984), (Lind, 1991) , 
(Riordan PJ, 1984), (Lundgren T, 1986)  er kunnskapsgrunnlaget rundt den private tannhelsetjenesten både med 
hensyn til økonomi og behandling i beste fall usikker. 

Statistisk sentralbyrå utarbeider årlige «Helseregnskap» som er tilgjengelig på deres statistikkbank. Det er her Helse- 
og Omsorgsdepartementet henter sine data de benytter i sitt budsjettarbeide: På grunnlag av disse data beregnes nå 
omfanget av den private tannhelsetjenesten til ca. 16 milliarder kroner ved utgangen av 2019, uten at en vet mer om 
hva slags behandling pengene går til og om det faktisk bedrer tannhelsen til populasjonen. 

(Helseregnskapet SSB, 2020) 

Fakta er at disse data at de ikke er sammenlignbar siden informasjon fra DOT er lett tilgjengelig, mens omsetningen 
og behandlingspanorama i den private tannhelsetjenesten er ukjent. SSB viser ikke til hvor informasjonen er hentet 
fra og denne forfatter kjenner ikke til at SSB har oppdatert kunnskap om de endringer som har skjedd i den private 
tannhelsetjenestens behandlingsprofil med hensyn til populasjonens bedret øknonomi, endret krav til god tannhelse 
og endret behandlingstilbud i den private tannhelsetjenesten.  

Folketrygden bidrar med 2,3 milliarder i 2021 til subsidiert tannbehandling gjennom Folketrygdloven (Lov om 
folketrygd SSB, 1997)  med forskrifter (Forskrift om stønad, Helse- og omsorgsdepartementet, 2014)  og årlige 
Veiledere. 

I sin rapport: Utgifter til behandling hos tannlege og tannpleier 2014-2016 blir det konstatert: 

Siden det ikke finnes opplysninger i den studerte populasjonen om tannhelsetilstand, bruken av 
tannlegetjenester og udekt behov for tannhelsetjenester, er det heller ikke mulig å vurdere om andelen som 
mottok refusjoner i ulike sosioøkonomiske og regionale grupper samsvarer med det faktiske behovet i de 
ulike gruppene. (Utgifter til behandling hos tannlege og Tannpleier 2014-2016, Trond Ekornrud, Othilde 
Skjøstad og Inger Texmon SSB, 2017) 

Uttaket av trygderefusjon i populasjonen har vokst årlig, men Staten har altså ingen objektive målbare kriterier om 
treffsikkerhet om hvordan midlene når frem til pasientene som Forskriften har til hensikt å regulere: Forskrift om 
stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos tannlege og tannpleier for sykdom. (Forskrift om 
stønad, Helse- og omsorgsdepartementet, 2014)  
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Tannleger og Tannpleiere har i lang tid og stor grad gitt uttrykk for at årlige utgivelser av veiledere er utydelige og 
upresise. HELFO og Helsedirektoratet ikke har vært i stand til å sikre allmenn forståelse av regelverket, med det 
resultat at aktørene i bransjen erfaringsmessig ungår å gi sine pasienter trygderettigheter, fremfor å komme i 
konflikt med regelverket. (Helfo: Analyserapport 1-2017: Kartlegging av innslagspunkt 14, tannleger, 2017) 

Resultatet viser seg nå: Økonomiske, geografiske og sosiale forhold i populasjonen ranker høyt på sannsynligheten 
for at pasientene mottar sine rettigheter. Grytting og Skau mener også å kunne vise til at også sannsynligheten til å 
motta refusjon for behandling av sykdom og tanntap følger samme mønster. (Grytten J, The impact of education on 
the probability of receiving periodontal, 2017), (Grytten J, 2020). (Grytten J, Do Patients With More Education 
Receive More Subsidized, 2018). 

Problemstilling 
Stortinget ønsket endre ordningen for trygderefusjon for tannbehandling av den voksne befolkningen med slike 
rettigheter (Det Kongelige Helse- og Omsorgsdepartementet, 2009). Denne endringen var i trå med forslag som kom 
frem i NOU 2005 (NOU, Helsedepartementet., 2005) og Stortingsmelding (St. meld. nr. 35 (2006-2007), 2006). En var 
enige at endringer var nødvendige og at det var uhensiktsmessig at trygdekontorene skulle saksbehandle og utbetale 
refusjoner til tannlegebehandling. Tanken var at tannlegene selv skulle formidle og administrere refusjonen til sine 
pasienter. HELFO (HELFO, 2020) ble etablert for å overta utbetalingene og føre kontroll. En var også enige i at den 
voksne befolkningen i Norge, som ikke hadde tilknytning til Den offentlige tannhelsetjenesten (DOT), skulle betale 
sin egen tannbehandling.  Pasienter i denne gruppen som hadde spesielle odontologiske utfordringer skulle få 
økonomiske hjelp gjennom folketrygden. (Det Kongelige Helse- og Omsorgsdepartementet, 2009) 

Stortinget valgte senere (2012) å fjerne en tidligere ordning med skattefradrag av «private utgifter til 
sykdomsbehandling» etter skatteloven §6-83 og mente nå at det var heller bedre å styrke Folketrygdens bidrag til 
tannbehandling. 

Stortinget vedtok også at refusjoner til tannbehandling styrkes med 137 mill. kroner i 
2012 som følge av utfasing av særfradragsordningen etter skatteloven § 6-83. Midler 
som frigjøres ved avvikling av ordningen skal brukes til å styrke eksisterende ordninger 
med tilsvarende formål. Hovedtyngden av særfradrag for store sykdomsutgifter ved 
tann- og kjevesykdommer var i 2010 knyttet til utgifter ved behandling av sykdommen 
marginal periodontitt og av sykdommens følgetilstander. Av denne grunn er om lag 
100 mill. kroner fordelt på takster ved behandling av periodontitt og av sykdommens 
følgetilstand (rehabilitering av tanntap som følge av grav marginal periodontitt). 
(Helse- og omsorgsdepartementet, 2011) 
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Tanken bak dette var at man dermed ville oppnå større treffsikkerhet mot den populasjonen som hadde «skade og 
sykdom» i munnen som hadde behov for kostbar behandling. Dette forholdet ble ytterligere forsterket i påfølgende 
år hvor ny forskrift ble innført og det kommer frem Rundskriv I-3/2012 fra Helse- og omsorgsdepartementet: 

I forbindelse med videre utfasing av særfradragsordningen etter skatteloven § 6-83 har 
Stortinget bevilget 20 mill. kroner til økning i stønad til undersøkelse og behandling 
for personer med sterkt nedsatt evne til egenomsorg ved varig sykdom eller varig 
nedsatt funksjonsevne (punkt 14 i forskriften § 1 første ledd). Økningen gjøres ved at 
stønad gis etter honorartakst og ikke etter refusjonstakst 
(Helse- og omsorgsdepartementet, 2012) 

Etter vanlig praksis i Norge, var det Helsedirektoratet som fagansvarlig for tannhelse som fikk ansvar for å 
gjennomføre og kontrollere Forskriften (Tom Christensen, 2014). Dette ble gjort ved at Helsedirektoratet, sammen 
med Helse- og omsorgsdepartementet, utarbeidet et «Gult hefte» årlig som ble kalt «Veileder» og som inneholdt, 
rundskriv fra Helse- og Omsorgsdepartementet som kommentarer til endringene i Forskriften basert på 
budsjettarbeidet i Stortinget, kopi av gjeldende forskrifter, eget rundskriv fra fagdirektoratet med presiseringer og 
fortolkninger og nye takster for året med bruksanvisninger for hver takst og takstgrupper. Denne ble utgitt på nyåret 
det aktuelle året. 

Det kan synes at Helsedirektoratets styringsverktøy har, med få unntak, vært budsjettmotivert. Dette fremkommer 
tydelig i et intervju NTF tidende hadde med fagrådgivere i Helsedirektoratet: 

- Trygdeutbetalingene til tannhelse var på 2,4 milliarder kroner i fjor. Det er mange penger i kongeriket
Norge, og Finansdepartementet følger veldig godt med, sa Lüdemann - Og dette er på et område som
egentlig ikke skal ha trygdefinansiering. Tannhelse er det nest største trygdeområdet, dobbelt så stort som
fysioterapeutene, det er bare fastlegene som er større. Dette er grunnen til at Finansdepartementet følger
trygdeutbetalingene til tannleger med stor interesse, fortsatte han. (tidende, 2017)

Sentrale medarbeidere i Helsedirektoratet bekrefter at de ikke har noen dokumentasjon for tannhelsestatus i 
målpopulasjonen og sier: 

- For hva vet vi egentlig om tannhelsetilstanden hos den voksne befolkningen i kongeriket? Ikke mye.
Og da gjør vi det gammeldagse at hvis vi ikke kan telle det som er viktig, må vi telle riktig - det som kan telles, 
og det er jo penger, sa Lüdemann. Statistisk sentralbyrå mener at man kan beregne at det brukes ca. 17 
milliarder totalt på tannhelse. Ca. en tredel av dette blir finansiert av det offentlige. Dette er på samme nivå 
som resten av landene i Skandinavia, sa Lüdemann. (tidende, 2017; Lundgren T, 1986) 

Helsedirektoratets oppfatning støttes av følgende sitat fra undersøkelser gjort av institutt for samfunnsodontologi i 
Oslo: 

 Vi vet i dag ikke hvordan tannhelsen til dem som ikke går regelmessig til tannlegen er. Dette fordi det i Norge 
ikke finnes nasjonale representative epidemiologiske utvalgsundersøkelser over tannhelsetilstanden hverken 
for befolkingen som helhet, eller for de gruppene som ikke går regelmessig til tannlegen i særdeleshet. 
(Grytten J S. I., 2014) 

 På denne bakgrunn kan det synes som om at de private tannlegene i Norge er satt til å administrere en 
trygdeordning basert på samme type kontroll og gjennomføring som «fastlegeordningen», men med langt større 
enkeltbeløp og til en populasjon som man ikke kjenner tannhelsen til. Ved å overføre ansvaret for å administrere 
trygderefusjoner fra Trygdeetaten til de enkeltvise tjenesteleverandørene i den private tannhelsetjenesten, har 
motivet vært administrative besparelser ved direkte oppgjør, tekniske løsninger ved kontroll og utbetalinger.  

Helsedirektoratets verktøy i denne prosessen har vært å produsere årlige rundskriv samt å tilby rådgivningstjeneste 
ved å engasjere et antall tannlegefaglige «eksperter». Erfaringsmessig har dette vært en lite tilfredsstillende løsning 
da råd fra disse fagekspertene har vært gitt under forutsetninger om uttalte råd ikke er bindende for anvendelse ved 
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refusjonsføring i pasientjournal, dette til tross for at alle henvendelser og spørsmål til HELFO blir logført på 
behandlernivå. Samtidig har det erfaringsmessig vært ulike forståelse av språk og innhold i Veilederne, mellom ulike 
behandlere og fagekspertene i HELFO. 

I perioden 2009 til 2019 omtalte både den gamle og nye forskriften (Forskrift om stønad, Helse- og 
omsorgsdepartementet, 2014) at ansvaret for vurderingen om hvorvidt et trygdemedlem hadde stønadsrett eller 
ikke lå på behandler: 

Den enkelte tannlege eller tannpleier er ansvarlig for å vurdere hvorvidt et medlem har krav på stønad i 
medhold av folketrygdloven § 5-6 eller § 5-6 a. Tannlegen/tannpleieren skal videre vurdere om behandlingen 
er innenfor rammene av nødvendig og forsvarlig tannbehandling. (Forskrift om stønad, Helse- og 
omsorgsdepartementet, 2014) 

En logisk slutning av dette er, at forutsetningen for at trygderefusjonen treffer målpopulasjonen etter Stortinget 
ønske, er at behandlerne, Helsedirektoratet og Helfo har en sammenfallende forståelse av regelverket som styrer 
utbetalingene og kontrollene. Fra behandlernes synspunkt følger da, at dersom uenighet kommer frem om 
tolkninger av pasientens rettigheter, kan det innebære store økonomiske konsekvenser for behandler som kan 
kontrolleres opp til 3 år etter utbetaling: 

Siden pasientstønaden formelt sett ikke er behandlerens penger, men pasientens, skal uenighet om 
stønadsretteigheter med HELFO og tilbakekalling av direkteoppgjør fra behandler, føre til at behandler kan 
tilbakekalle penger fra pasienter opp til 3 år etter avsluttet behandling, som er HELFOs tidsperiode for regress.  Det 
er neppe er et realistisk alternativ for behandlere i en konkurrerende virksomhet. 

Konsekvensen har vist seg at behandlerne ofte ikke formidler trygdeytelsen til pasientene i frykt for en økonomisk 
risiko og at en ukjent pasientgruppe aldri mottar den hjelp til behandling de faktisk har lovmessig rett til. 

I Planleggingsarbeidet før endringen av Forskrift i 2007, ble der gjennomført en utredning (NOU) med klare råd til 
hensikten med Folketrygdens engasjement i tannhelsearbeidet for de voksne pasientene som ikke hadde 
behandlingsrettigheter i den offentlige tannhelsetjeneste: 

Det offentlige engasjementet for tannhelsetjenester definerer i lov om tannhelsetjenesten grupper av 
befolkningen som skal være særlig et offentlig ansvar og gis vederlagsfrie eller subsidierte tannhelsetjenester. 
Folketrygdens formål er bl.a. å kompensere for særlige utgifter ved sykdom og skade som ikke dekkes av 
annen lovgivning. Slik sikres spesielle grupper ytelser til tannbehandling gjennom folketrygden. Til sist er det 
et” sikkerhetsnett” gjennom sosialstønad til tannbehandling. Ellers gjelder prinsippet om privat finansiering 
(pasientenes egenbetaling) av tannhelsetjenester. (NOU, Helsedepartementet., 2005, s. 33) 

En gjennomgående presisering i rundskriv fra Helse- og Omsorgsdepartementet har i perioden 2009 til 2019 vært: 

Hensikten med folketrygdlovens regler om tannbehandling er å gi hel eller delvis støtte til grupper i 
befolkningen med særlige tannbehandlingsbehov. Trygderefusjon er begrenset til undersøkelse og 
behandling av sykdommer og skade. (Helse- og Omsorgsdepartementet, 2018, s. 2) 

Når Helfo oppdager feilutbetalt refusjon, har vi plikt til å kreve pengene tilbake. Hvis 
helseaktøren ikke endrer praksis etter å ha fått pålegg om det, eller vi avdekker mer alvorlige 
feil, vurderer vi strengere tiltak. Dette kan være å kreve tilbake refusjon når kontrollen har vist 
at helseaktøren har sendt urettmessige krav. I disse tilfellene vil vi først sende brev med varsel 
om at vi vurderer å kreve tilbake refusjon. Før vi fatter vedtak, får helseaktøren mulighet til å 
kommentere saken. (Helfo 2020) 
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Målet for denne undersøkelsen er å avdekke og evaluere om dagens administrasjon av ordningen med 
refusjon til tannbehandling gjennomføres i henhold til  Stortingets ønske og gjeldende forskrift er en 
treffsikker og hensiktsmessig forvaltning av offentlige penger til hjelp for de pasientene det var ment for: 

Innsamling av data 
Talldata 
Der er innsamlet landsdekkende data for alle utbetalinger av trygderefusjon til tannlegebehandling i årene 2009 til 
2019, fordelt på fylker, kommuner, taksttype, innslagspunkt og antall regninger til HELFO (Vegar Håvik, Avdeling for 
helserefusjoner, NAV, 2020).Dette er et omfattende tallmateriale som jeg har bearbeidet ved bruk av Microsoft Exel-
arbeidsbok.  

På grunn av HELFOS (HELFO, 2018) forsiktig overgang fra manuelle oppgjør til pasienten til direkte oppgjør til 
tannleger med avtale, oppleves tallene fra 2009 å være mangelfulle og bør sannsynligvis leses med forsiktighet. 

På grunn av tallmaterialets omfang har forfatteren gjort følgende valg. Siden hensikten med denne undersøkelsen er 
å analysere variasjonene i utbetalingene mot endringer og presiseringer av tekst i årlig Veileder, begrenses utvalget 
til de mest aktuelle innslagspunktene:  

• Alle tall behandles på landsbasis.
• Innslagspunktene: 1 Sjelden medisinske tilstander, 6 Periodontitt, 9 Patologisk tap av tannsubstans ved

attrisjon/erosjon, 10 Hyposalivasjon, 14 Manglende evne til egenomsorg. (Forskrift om stønad, Helse- og
omsorgsdepartementet, 2014)

• Konsumprisindeksen i perioden (SSB, 2020)

Utvalgte data presenteres i tabeller og diagrammer. Etter behov kan disse ekspanderes på mange ulike nivå. 

Tekstanalyse 
Det er gjennomført en systematisk sammenligning av alle veiledere med deres fire separate seksjoner utgitt av 
Helse- og omsorgsdepartementet over 10år, 2010 til 2019.  

Disse er: Rundskriv fra Helse- og Omsorgsdepartementet, Gjeldende Forskrift, Rundskriv fra Helsedirektoratet og 
Takster for Tannbehandling.  

All tekst er deretter samlet på eget analysedokument og alle endringer fra år til år presenteres på eget dokument:  

«Oppstilling av endringer i «Veileder» til Folketrygdens stønad til dekning av utgifter til tannbehandling 2010-2019» 

Vedlegg 1. 

Veilederne var frem til 2016 en samling av disse skrivene i ett hefte, «Gult hefte» etter fargen på omslaget, som ble 
sendt pr post til alle landets tannleger. De senere årene ble de tilbudt for nedlastning i samme format, men fra 2017 
eksklusivt tilgjengelig for nedlastning fra Helsedirektoratets nye hjemmeside for helsepersonell. 

 Intervallet for denne undersøkelsen er valg fordi det omfatter de siste 10 år med overgang til direkteoppgjør for 
privat tannpleie og strekker seg over en periode fra tiden etter Stortinget besluttet innførte direkteoppgjør for 
trygderefusjoner til tannbehandling. (Helfo: Analyserapport 1-2017: Kartlegging av innslagspunkt 14, tannleger, 
2017, s. 7). 

Det er gjort bevisste valg ved å ekskludere de seksjonene i veilederene og rundskrivene som omhandler «Takster for 
Tannbehandling». Dette er gjort med det formål at denne undersøkelsen tar sikte på å analysere myndighetenes 
egen påvirkning på behandlernes kliniske vurdering av uttak av trygderefusjoner og ikke de faktiske 
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refusjonstakstene som årlig blir godkjent av Helse- og omsorgsdepartement med hjemmel i Folketrygdloven etter 
godkjent Statbudjett. Disse forutsettes justert etter konsumprisindeksen og det årlige statsbudsjettet.  

Det er altså utforming av semantikk og intensjon som styringsverktøy i fordeling av tilskudd til tannbehandling som 
inngår i denne analysen da det ansees som viktig i behandlernes vurdering av åpasientenes stønadsrettigheter. 

 Stortinget har angitt sin målgruppe for trygdeutbetalinger slik: 

«Hensikten med folketrygdlovens regler om tannbehandling er å gi hel eller delvis støtte til grupper i 
befolkningen med særlige tannbehandlingsbehov. Trygderefusjon er begrenset til undersøkelse og 
behandling av sykdommer og skade». (Helse- og omsorgsdepartementet, 2010) 

Det er ved utforming av og ordvalg  i de årlige Rundskriv (Helse- og omsorgsdepartementet, 2010),  
Helsedirektoratet administrerer anvendelsen og fortolkninger av Loven (Regeringen_ LOV, u.d.) og Forskriften 
(Forskrift om stønad, Helse- og omsorgsdepartementet, 2014) 

Metode: 
Ved gjennomgang av tekstene i rundskrivene er det denne forfatters oppfatning at den mest hensiktsmessige 
fremgangsmåten for å kategorisere innholdet er å vektlegge betydningene av endringen, presiseringene og 
prisjusteringene etter et system hvor det er forfatterens vurdering av betydningen av omfanget av endringene som 
er gjenstand for en numerisk score som summeres for hvert år. (Kimmo Vehkalahti, 2019, s. 7) 
Jeg har funnet det uoverkommelig å gjennomføre en representativ utvalgsundersøkelse av tannlegekollegers 
forståelse tekst, og har av den grunn besluttet at jeg i min kapasitet som tannlege med 40 års praksis i alle faggrener, 
bortsett fra Kjeveortopedi, kan ha en rasjonell vurdering av betydningen av tekst og semantikk på anvendelsen av 
regelverket i praksis på klinikken. Det skal nevnes at min kompetanse på dette felt er at jeg har utstrakt erfaring med 
problemstillinger som gjelder trygd og tannbehandling og har utvekslet daglige diskusjoner med et stort antall 
kolleger over mange år. Jeg har også hatt gjennomgående diskusjoner med saksbehandlere rådgivere i HELFO. Jeg 
har forståelse for at «score» er personlig og kan gi andre resultater for andre behandlere. 

Som en forutsetning for å sammenstille ulike utgaver av Veiledere gjennom 10 år er der noen begrep som må 
avklares: 

• Veilederne fra 2010 til 2019 besto av et dokument som ble populært omtalt «Det Gule Heftet» og besto av
følgende 4 deler:

o Rundskriv fra Helse- og omsorgsdepartementet som omtalte generelle og spesifikke endringer i trå
med regjeringens godkjente budsjett for året.

o Kopi av gjeldende forskrifter. I 2013 kom ny forskrift som erstattet den gamle fra 2007.
o Eget Rundskriv fra Helsedirektoratet bemyndiget av Helse- og omsorgsdepartementet hvor det

utgreies hvordan det forventes at forskriftene skal forstås og trygdeytelse utløses.
o Takster for tannbehandling fastsatt av Helse- omsorgsdepartementet inneholder spesifikke

beskrivelser av anvendelser av takster som et ytterligere hjelpeverktøy for behandler.
• Årlige rundskriv fra Departement og Direktoratet er en skriftlig utformet kommunikasjon til

tannhelsebehandlerne som rettledning til forståelse av regelverk til løpende bruk ved pasientbehandling.
Dette knyttes nært opp til pasientenes rettigheter til et skriftlig kostnadsoverslag før oppstart av behandling
med en kostnad som overskrider NOK 2500, og det er av den grunn viktig at forståelse av regelverket er
utvetydig og lett overførbart ved klinisk aktivitet. Rundskrivene er vanligvis tilgjengelig første uke av
gjeldende år (Helse- og omsorgsdepartementet, 2010). Med det formål å analysere forståelsen av teksten og
dens betydning på tjenesteyterens beslutning om pasientens trygderettigheter, har jeg gjennomgått
semantikken i all tekst i alle veiledere i perioden 2010 til 2019 og kategorisert den i grupper for å forenkle
analysene etter «Membership categorization analysis» (MCA) (Norman K Denzine, 2013, ss. 281-284). Siden
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variablene i en slik kategorisering er å anse som kvalitative data, vil slike data ikke betingelsesløst kunne 
samstilles med de kvantitative data hentet fra HELFO.  

• Det er gjort en systematisk gjennomgang av all tekst og alle endringer og presiseringer i Rundskriv fra Helse- 
og omsorgsdepartementet, Gjeldende Forskrift (Ny forskrift i 2014, (Forskrift om stønad, Helse- og
omsorgsdepartementet, 2014)) og Rundskriv fra fagdirektoratet, Helsedirektoratet.

• Det er utarbeidet et eget dokument som vedlegg til denne undersøkelsen hvor alle endringer og
presiseringer er merket med suffiks (Oppstilling av endringer i «Veileder» til Folketrygdens stønad til dekning
av utgifter til tannbehandling 2010-2019) Alle oppføringer er sitater fra tekst i Veileder fra gjeldende år.

• Med den hensikt å kategorisere endringene og presiseringene i dokumentene som skal analyseres, har jeg
utformet en score og gruppe kategorisering som føler:

o Score 0: Ingen endring i anvendelsesfrekvens
o Score 1: Lav endring i anvendelsesfrekvens
o Score 2: Stor endring i anvendelsesfrekvens
o Score 3: Særlig stor endring i anvendelsesfrekvens
o Alle score kan være negative og da også med tilsvarende reduksjon i anvendelsesfrekvens av

behandler.
• Det er viktig å erkjenne at angitt «score» kun beskriver min oppfatning om sannsynlighet for at behandler vil

benytte «Innslagspunktet» (Forskrift om stønad, Helse- og omsorgsdepartementet, 2014) og dermed utløse
trygderefusjon for behandlingen.

Det er en utfordring å utarbeide en representativ kvalitativ koding av betydningen og vekten av ulike tekster fra år til 
år. Særlig vanskelig blir det når det synes at forståelsen av sentrale intensjoner med Forskriftene også endrer seg fra 
forfatterne i Helsedirektoratet. Det kan se ut til at fokus for intensjonene om tannhelsetrygd i perioden over 10 år er 
endret seg fra å treffe riktig finansiell hjelp til pasientene med størst behov, mot overordnet budsjettstyring.   

Følgende sitat er gjentatt i alle veiledere gjennom alle de 10 årene: 

Lov om folketrygd av 28. februar 1997 nr. 19 (folketrygdloven) skal bidra til å gi økonomisk  
trygghet for hele befolkningen ved blant annet å kompensere for særlige utgifter ved sykdom og skade. 
Kapittel 5 i loven omhandler stønad ved helsetjenester, herunder tannbehandling.  
Utgangspunktet er at den voksne del av befolkningen selv skal betale for behandling hos tannlege og 
tannpleier. Hensikten med folketrygdlovens regler om tannbehandling er å gi hel eller delvis støtte til grupper 
i befolkningen med særlige tannbehandlingsbehov. Trygderefusjon er begrenset til undersøkelse og 
behandling av sykdommer og skade. 

Det gjennomføres ikke statiske analyser av resultatene, men disse presenteres i form av lett tilgjengelige grafiske 
diagrammer. (Kimmo Vehkalahti, 2019, s. 23)Resultater og diskusjoner vil følge av dette. 
Det er denne forfatters oppfatning at formålet med denne undersøkelsen vil da være oppnådd.  
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Presentasjon av funn 
Analysen tekst og semantikk ved endringer i «Veileder» i tidsrommet 2010 til 2019 viser følgende resultater: 

(Se vedlegg «Oppstilling av endringer i «Veileder» til Folketrygdens stønad til dekning av utgifter til tannbehandling 
2010-219) 

Tabell 0, Fordeling av Tekstvekting fordelt på år. 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
0 3 11 4 5 -1 2 -3 -4 1 

Hver veileder består av fire seksjoner: 

• Største positive endringspåvirkning av trygdebruk i 2012, 2014, 2013 og 2012
• Mest negativ endringspåvirkning finner vi i 2018 og 2017
• Score range er 15, hvilket er et utrykk for variabiliteten av tekstvekting og hvordan disse oppfattes av

behandler med påfølgende effekt på sannsynligheten for at trygd utløses.
• Viktig å ta hensyn til at dokumenter om regelverket utgis i begynnelsen av angjeldende år. De økonomiske

konsekvenser er ikke tilgjengelig før slutten av samme år og i anledning forberedelser av Statsbudsjettet
påfølgende år. Retrospektivt vil årstallet for endringspåvirkning belyses for samme år som statistikk for
trygdeytelser.

• Der er ingen dokumentasjon av objektive pasientkliniske data tilgjengelig.

Presentasjon av tall fra HELFO: 

Resultatene omfatter følgende innslagspunkt: 

1 Sjelden medisinske tilstander, 6 Periodontitt, 9 Patologisk tap av tannsubstans ved attrisjon/erosjon, 10 
Hyposalivasjon, 14 Manglende evne til egenomsorg. (Forskrift om stønad, Helse- og omsorgsdepartementet, 2014). 

Utvalget er tatt fra alle utbetalinger1 fra HELFO gjennomført etter Folketrygdloven (Lov om folketrygd SSB, 1997) og 
Forskrifter (Forskrift om stønad, Helse- og omsorgsdepartementet, 2014). (Vegar Håvik, Avdeling for helserefusjoner, 
NAV, 2020). Datamaterialet er svært omfattende og gir detaljert oversikt over utbetalinger av trygderefusjoner i 
perioden 2010 til 2019 fordelt på alle innslagspunkt, tannleger, fylker, kommuner, antall regninger og antall 
pasienter. Bare i 2019 alene omfattet dette blant annet 388.573 regninger fra landets tannleger som benyttet 
ordningen. Alle tall er anonyme.  

1 Utbetalingene til Tannpleiere etter 2014 er ikke medtatt. HELFO 
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Generelle bakgrunnsdata om Tannleger i Norge og deres bruk av Trygdeytelser.

I 2019 var der henholdsvis 1369 tannlegeårsverk i DOT og 3260 i privat virksomhet, som tilsvarer 4629. Det må her 
skytes inn at antall tannleger i aktivt arbeide er vesentlig høyere siden det er nokså vanlig med deltidsstillinger i 
privat sektor. Dette er en viktig ukjent variabel som leser må ta hensyn til ved gjennomgang av tabeller og 
diagrammer. 

Tabell 1: Prosentvis fordeling av alle tannleger i Norge etter kjønn og år. (SSB) 

I aldersgruppen 55 til 65 utgjør fremdeles menn den høyeste andel av tannlegene menn i det private og offentlige 

samlet: 

I hele tannlegepopulasjonen i Norge var 2013 et viktig år det historisk sett for første gang da flertallet av aktive 
tannleger i Norge var kvinner. Sett i lys av utviklingen siden er det vel sannsynlig at denne utviklingen vil fortsette. 
Viktig for denne undersøkelsen er at det er sannsynlig at av de tannlegene som sender inn trygdekrav er flertallet 
kvinnelige, og særlig i den yngre aldersgruppen. 

Tabell 2: Antall tannleger som formidler refusjon etter aldersgruppe og år. (HELFO)(Diagram2) 

Statistisk sentralbyrå (SSB) grupperer fordeling av tannleger annerledes enn de 10-årlige grupperingene som er 
designen i denne undersøkelsen. Viktig å lese fra disse tabellene at i 2010 var antall tannleger som formidlet 
refusjoner for sine pasienter var svært lavt. I perioden 2010 til 2011 var økningen av tannleger deltakelse i 
refusjonsordningen på 1744, og frem til 2014 hele 2916. Det hadde her vært ønskelig like aldersgrupperinger med 
den hensikt å vurdere om tannlegepopulasjonen som formidler trygderefusjoner er like populasjonen i hele landet, 

Diagram 1 

Diagram 1 Diagram 1a 
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men denne tabellen gir en oppstilling som leser kan vurdere selv. En må være oppmerksom på at tabell 1 omfatter 
også tannleger i DOT som oftest ikke frembringer utbetalinger av trygd. 

Tabell 3: Fordeling av refusjonsutbetalinger i NOK etter år, totalrefusjoner og utvalgte refusjoner til 1.5,6,9,10 og 14. 
(HELFO) 

Tabellen viser endringer i refusjonsutbetalinger til utvalgte innslagspunkter (UTVALGTE INNSLAGSPUNKT) i forhold 
totale utbetalinger pr år. 2010 til 2011 utgjorde disse utbetalingene mindre enn halvparten. Etter 2012 ser vi en 
voksende andel av trygdebetalinger til disse utvalgte innslagspunktene (UTVALGTE INNSLAGSPUNKT) fra 54% i 2012 
til maksimal andel på 64% i 2017. Vurdert i lys av Tekstvekting kan det synes en klar sammenheng, men tilsvarende 
reduksjon i 2018 og 2019. 

Tabell 4 Prosentvis fordeling av refusjonsutbetalinger etter aldersgruppe tannleger. Utvalgte innslagspunkt. 

Her fremkommer klart at trygderefusjonen for utvalgte innslagspunkter er mest påvirket av aldersgruppe tannleger 
og minst av innslagspunktet. Unntaket her er for refusjoner til behandling av periodontitt hvor aldersgruppen 
refunderer vesentlig mindre enn aldersgruppene over, men hvor samme ulikhet ikke finnes ved øvrige innslagspunkt. 

Det er tannleger i aldersgruppene 30-39, 40-49 og 50-59 som utløser hovedandel av refusjonen av UTVALGTE 
INNSLAGSPUNKT. Samlet ca. 80%. Det er størst ulikheter mellom aldersgruppene ved bruk av refusjon til perio hvor 
aldersgruppen 30-39 utløser laves refusjon av de tre mest aktive aldersgruppene. Ved punkt 14 er de samme tre 
aldersgruppene nokså like, mens gruppene 60-69, 20-29 og 70-79 er vesentlig lavere bidragsytere.  

Tabell 5 Fordeling av gjennomsnittlig refusjonsutbetalinger etter aldersgruppe tannleger og år. Alle innslagspunkt 

Tallene er presentert med 3 desimaler, kanskje litt uvanlig. Dette er gjort for å presentere tallene i et 
sammenlignbart diagram. (Diagram 5) Tallene er gjennomsnittlig og illustrerer formidling av gjennomsnittlige 
refusjoner på bakgrunn av antall tannleger i hver gruppe fordelt på alle år. Det er tannlegene i aldersgruppene 50 til 
59 som formidler høyeste refusjoner. Denne er dobbelt så høy som for aldersgruppen 30- 39 og fire ganger yngste 
gruppe 20-29.  

Det er også et poeng å notere seg variasjoner over alle år mellom gruppene 40-49, 50-59 og 60-69. Endringene her 
kan være tilfeldige, men det kan også leses inn endringer i gruppenes forståelse av regelverket er ulik og at dette 
påvirker deres bruk av refusjoner. Utviklingen ser også her ut til å følge tekstvektingen. 

Gjennomsnittstall for aldersgruppe over åtti omfatter kun 1-7 tannleger og er nok ikke representative. 
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Innslagspunkt 1: Sjelden medisinsk tilstand  
(Forskrift om stønad, Helse- og omsorgsdepartementet, 2014) 

Med sjeldne medisinske tilstander menes enkeltdiagnoser som forekommer i antall opp til 1:10 000  
individer eller totalt ca. 500 personer i Norge. Det er et krav om at den sjeldne medisinske  
tilstanden må være varig. 
De til enhver tid gjeldende tilstander som er omfattet fremgår av listen for sjeldne medisinske  
tilstander (SMT-listen). Listen er delt i to, A-listen og B-listen. Listene er uttømmende. 
Hvis en person har en diagnose som står på A-listen, har vedkommende krav på stønad til nødvendig  
tannbehandling. 

 
Tabell 6: Fordeling av årlige refusjoner i NOK til Innslagspunkt etter aldersgruppe og tekstvekting 

Tabellen viser utviklingen av utbetalingene til dette formål utgjør en relativt liten andel av totale utgifter til utvalgte 
innslagspunkt (UTVALGTE INNSLAGSPUNKT) varierende fra 2,6% i 2010 til 4,1% i 2019..  Andelen har endret seg lite i 
tiårsperioden. 

Tannlegens bruk av trygderefusjon viste voldsom økning i perioden 2010 til 2012. Det er tydelig at det har vært de 
yngste aldersgruppene som har vært raskest til å ivareta disse pasientgruppens trygderettigheter først. Det er de 
yngste og eldste tannlegene som står for de minste trygderefusjonene. Det kan også tyde på at de store endringene 
regelverket i 2012, 2014 og 2018 ikke har hatt stor påvirkning på endringer refusjonsutbetalingene.  

Tabell 7: Fordeling av årlige refusjoner i NOK til Innslagspunkt 1 etter prosentvis andel av totale refusjoner og 
tekstvekting. 

Veksten i bruk av trygderefusjoner til innslagspunkt 1 økte for alle aldersgrupper, minst økning for de eldste og 
yngste, Diagram 7. Økningen ser ut til å skyte fart etter 2012 og 2013 og samsvarer godt med tekstvektingen for 
årene, 2012: 11, 2013: 4, 2014: 5. Tilsvarende ser vi avtrapping av vekst ved innskjerpelse av regelverk som uttrykt 
ved negativ tekstvekting i 2017 og 2018. 

Tabell 8: Prosentvis fordeling etter tannlegers aldersgruppe, refusjon av total refusjon og tekstvekting. 

Tabellen viser at tekstvektingen av de årlige «Veilederne» forårsaker liten endring i trygdebruk innen hver 
aldersgruppe. Diagram 8 viser nokså parallelle kurver for alle grupper, men aldersgruppen 40 til 49 ligger høyest i 
nesten hele tiårsperioden med 25-30% av trygderefusjon etter innslagspunkt 1. 
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Innslagspunkt 5 Sykdom og anomalier i munn og kjeve 
(Forskrift om stønad, Helse- og omsorgsdepartementet, 2014) 

Denne bestemmelsen omfatter kun behandling som utføres på kirurgisk og/eller oralmedisinsk  
indikasjon. Det ytes ikke stønad til behandling av karies og periodontale sykdommer etter denne  
bestemmelsen. 
 

Tabell 9: Fordeling av årlige refusjoner i NOK til Innslagspunkt 5 etter aldersgruppe og tekstvekting 
Tabellen viser at gjennomsnittlig økning av trygdeutbetaling til punkt 5 har vært fallende i hele 
undersøkelsesperioden fra 2010 til 2019. Fra 2018 til 2019 var økningen 3,38%, fremdeles mer enn økning i 
konsumprisindeksen. 
 
 
Tabell 10: Fordeling av årlige refusjoner i NOK til Innslagspunkt 5 etter prosentvis andel av totale refusjoner. 
Tabellen viser at tannleger i aldersgruppen 40-49 som utløser mest refusjon til innslagspunkt 5. Utbetalingene når 
hele 85 millioner NOK Imidlertid og det ser heller ikke ut til at tekstvektingen gjør utslag på noen av aldersgruppene.  
 
 

Tabell 11: Prosentvis fordeling etter tannlegers aldersgruppe, refusjon av total refusjon og tekstvekting 
Tabellen her viser en nokså uforandret prosentvis andel av refusjoner etter punkt 5, bortsett fra for aldersgruppen 
40-50. Ingen av gruppene reflekterer endringer i regelverket som indikert av tekstvekting. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Innslagspunkt 6a (Forskrift om stønad, Helse- og omsorgsdepartementet, 2014) 
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Det ytes stønad ved: 
a)   Behandling av marginal periodontitt og periimplantitt 
Stønad ytes ved systematisk behandling av marginal periodontitt/periimplantitt som tar sikte på å  
oppnå infeksjonskontroll. Behandlingen må være målrettet og faglig strukturert. 
b)   Rehabilitering ved tanntap som følge av grav marginal periodontitt 
Før rehabilitering kan påbegynnes, skal det utarbeides en behandlingsplan og en plan for oppfølging  
av rehabiliteringen. Planene skal journalføres. Av journalen skal det også fremgå hvorfor  
aktuell(e) tann/tenner ekstraheres og ikke behandles for marginal periodontitt. 

 
Tabell 12 Fordeling av årlige refusjoner i NOK til Innslagspunkt etter aldersgruppe og tekstvekting. 
Veksten i utbetalinger til innslagspunkt 6a hadde en stor vekst frem til 2014 og vekst fortsatte avtrappende frem til 
2019. All vekst har vært vesentlig større enn konsumprisindeksen. Tekstvektingen ser ut til å ha hatt liten betydning 
for bruken av refusjonspunktet blant tannlegene, og hver aldersgruppe var tilnærmet uforandret i 
undersøkelsesperioden. Det er aldersgruppene 30-59 som bidrar til største utbetalinger innslagspunktet. 
 
Tabell 13 Fordeling av årlige refusjoner i NOK til Innslagspunkt 6a etter prosentvis andel av totale refusjoner og 
tekstvekting.  
Den prosentvise andel av utbetalinger til innslagspunktet har vært relativt voksende etter 2014 fra  
19,1% til 26,4 % i 2019. I perioden 2010 til 2013 var disse på nesten samme nivå. 
 
Tabell 14 Fordeling av årlige refusjoner i NOK til Innslagspunkt 6a etter prosentvis andel av totale refusjoner og 
tekstvekting. 
  
 
Innslagspunkt 6b 
Tabell 15, Diagram 15. Fordeling av årlige refusjoner i NOK til Innslagspunkt etter aldersgruppe og tekstvekting 
Etter 2013 har tannlegene relativt sett redusert sine trygdeutbetalinger til periodontal rehabilitering. En liten 
oppgang skjer i 2019. Endringene synes å korrespondere moderat med endringer i tekstvektingen. 
 
Tabell 16 Fordeling av årlige refusjoner i NOK til Innslagspunkt etter prosentvis andel av totale refusjoner og 
tekstvekting. 
I perioden 2010 2014 utgjorde andel av trygdeutbetalinger til innslagspunkt 6b mer ¼ av totale utbetalinger i 
utvalget. Etter 2015 skjedde en markert nedgang forenelig med endringer i tekstvektingen.  
 
Tabell 17 Prosentvis fordeling etter tannlegers aldersgruppe, refusjon av total refusjon og tekstvekting 
Det er tannlegene i aldersgruppene 40-49 og 50-59 som skiller seg vesentlig ut fra de andre aldersgruppene og 
aldersgruppen 30-39 som viser størst avvik fra sine trygderefusjoner ved innslagspunkt 6a. 
 
Innslagspunkt 6, a + b (Totalt refusjon til periobehandling) 
Tabell 15 Fordeling av årlige refusjoner i NOK til Innslagspunkt 6 a+b etter aldersgruppe og tekstvekting 
 
Tabell 16 Fordeling av årlige refusjoner i NOK til Innslagspunkt 6 a+b etter prosentvis andel av totale refusjoner og 
tekstvekting 
I Perioden 2012 og 2013 utgjorde trygderefusjon til behandling av periodontitt og dens følgetilstander mer enn 50% 
av totale refusjoner til utvalgte innslagspunkt. Etter en reduksjon i 2016 og 2017 er andelen på vei opp igjen i 2018 
og 2019. 
Tabell 17 Prosentvis fordeling etter tannlegers aldersgruppe, refusjon av total refusjon og tekstvekting 
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 Innslagspunkt 9 Patologisk tap av tannsubstans ved attrisjon/erosjon 
 (Forskrift om stønad, Helse- og omsorgsdepartementet, 2014) 

 
Tilstanden må være grav for å være stønadsberettiget. Med grav patologisk attrisjon/erosjon menes  
tilstander som vil være av vesentlig betydning for funksjon og estetikk.  
 

 
Tabell 21 Fordeling av årlige refusjoner i NOK til Innslagspunkt etter aldersgruppe og tekstvekting 
Tabellen viser stor variasjon av den prosentvise økningen årlig fra 2010 til 2019. I perioden 2013 til 2014 og 2014 til 
2015 er økningen henholdsvis 46,02% og 10.20 %. Denne endringen ser ut til å korrespondere med tekstvektingen på 
samme måte som tekstvektingen fra 2017 til 2018 vise minus 5.96%. I aldersgruppen 40-49år og 60 til 69år ser det 
ikke ut til at tekstvektingen påvirker trygdebruk. 
 
Tabell 22 Fordeling av årlige refusjoner i NOK til Innslagspunkt etter prosentvis andel av totale refusjoner og 
tekstvekting.  
Den prosentvise andel av trygdeutgifter etter innslagspunkt 9 er gjennomsnittlig 14,4% over perioden med standard 
avvik på bare 1,7%.  
 
 
Tabell 23 Prosentvis fordeling etter tannlegers aldersgruppe, refusjon av total refusjon og tekstvekting. 
Det er aldersgruppene 40-49år og 50-59år som formidler mer enn 55% av alle trygderefusjoner etter innslagspunkt 
9. Standard avvik utgjør en lav prosent i alle aldersgrupper over perioden. 
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Innslagspunkt 10 Hyposalivasjon, 
(Forskrift om stønad, Helse- og omsorgsdepartementet, 2014) 

Det ytes stønad til tannbehandling i de tilfeller der behandler kan påvise at hyposalivasjon har  
medført økt kariesaktivitet, og at dette har ført til skade på tenner med vesentlig forringelse av 
tannhelsen. 

Tabell 24 Fordeling av årlige refusjoner i NOK til Innslagspunkt etter aldersgruppe og tekstvekting 
I perioden 2012 til 2015 er økningen til trygderefusjoner etter innslagspunkt 10 store, langt over 
konsumprisindeksen. Der er økning i alle aldersgrupper. Økningen ser ut til å følge tekstvektingen med tilsvarende 
avtrapping i perioden 2016 til 2019. Denne avtrappingen ser ikke ut til å inkludere tannleger i aldersgruppen 40-49år. 

Tabell 25 Fordeling av årlige refusjoner i NOK til Innslagspunkt etter prosentvis andel av totale refusjoner og 
tekstvekting. 
Den prosentvise andel av trygdeutgifter etter innslagspunkt 10 er gjennomsnittlig 10,8% over perioden med 
standard avvik på bare 0,9%. 

Tabell 26 Prosentvis fordeling etter tannlegers aldersgruppe, refusjon av total refusjon og tekstvekting. 
Det er aldersgruppene 40-49år og 50-59år som formidler mest trygderefusjon etter dette innslagspunktet. 
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Innslagspunkt 14 Sterkt nedsatt evne til egenomsorg hos personer som har varig sykdom 
eller varig nedsatt funksjonsevne, (Forskrift om stønad, Helse- og omsorgsdepartementet, 2014) 
  Det ytes stønad til dekning av utgifter til tannbehandling til personer som på undersøkelses- og  

behandlingstidspunktet hos tannlege/tannpleier har sterkt nedsatt evne til egenomsorg på grunn av  
varig somatisk eller psykisk sykdom, og/eller varig nedsatt funksjonsevne. 
Stønad gis kun i de tilfeller sykdommen eller tilstanden har ført til sterkt nedsatt evne til  
egenomsorg over tid, minimum ett år. 
 

Tabell 27 Fordeling av årlige refusjoner i NOK til Innslagspunkt etter aldersgruppe og tekstvekting. 
I perioden 2012 til 2017 er økningen til trygderefusjoner etter innslagspunkt 14 store, langt over 
konsumprisindeksen. Der er økning i alle aldersgrupper. Økningen ser ut til å følge tekstvektingen med tilsvarende 
avtrapping i perioden 2017 til 2019. Denne avtrappingen ser ikke ut til å inkludere tannleger i aldersgruppen 60-69år. 
 
Tabell 28 Fordeling av årlige refusjoner i NOK til Innslagspunkt etter prosentvis andel av totale refusjoner og 
tekstvekting. 
Etter en vekst i prosentvis andel av total refusjon fra 2010 til 2017 og særlig i siste deler av perioden reduseres den 
vesentlig i 2018 og 2019. Endringene ser ut til å følge observert tekstvektingen. 
 
Tabell 29 Prosentvis fordeling etter tannlegers aldersgruppe, refusjon av total refusjon og tekstvekting 
Det er aldersgruppen 60-69år som øker sin andel trygderefusjon etter innslagspunkt 14 årene 2018 og 2019, mens 
aldergruppen 30-39 reduserer tilsvarende. Der er små endringer for de øvrige aldersgruppene. 
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Diskusjon: 
Det er verdt å minne om bakgrunnen for konstruksjonen av denne undersøkelsen: 

Viktige variabler som er nødvendige for å analysere treffsikkerheten av trygderefusjon til tannbehandling: 

• Prevalens av tannsykdom i den voksne populasjonen som ikke har rettigheter i Den offentlige 
tannhelsetjenesten (DOT). 

• Enhetlig forståelse av diagnose av oral helse og allmenn helse som samlet skal danne grunnlag for 
trygderefusjon for tannbehandling. 

• Tannlegenes alder og kunnskap med erfaring om regelverk som styrer trygderefusjon til tannbehandling. 
• Lik forståelse av regelverk mellom forfatterne (Helsedirektoratet), HELFOs rådgivere og brukerne (Tannleger 

og tannpleiere) 

Der er innhentet noen generelle data om aktive tannleger i Norge. Disse presenteres fordi det er sannsynlig at både 
kjønn og alder påvirker tannlegenes bruk av trygderefusjoner. I perioden 2011 til 2019 har antall tannleger som 
formidler refusjon økt med mer enn 2000. Samtidig kan vi se at svært få tannleger tok del i 
trygderefusjonsordningene selv om ordningen eksiterte. (Tabell 2, diagram2). Ny forskrift ble innført i 2010 (Helse- 
og omsorgsdepartementet, 2007). I 2010 deltok kun 733 tannleger i ordningen. Det kan vel av dette slutte at 
pasientenes rettigheter til trygderefusjon ikke ble ivaretatt iht Stortingets intensjon (NOU, Helsedepartementet., 
2005) og Folketrygdloven, (Det Kongelige Helse- og Omsorgsdepartementet, 2009) 

En interessant observasjon er det å se at det er kvinnene som er i ferd med å overta tannlegeyrket. Midt på året i 
2014 overtok kvinnene flertallet i tannlegestanden. I 2010 var andel menn ca. 55%, 10 år senere 44%. (Tabell 1, 
diagram 1). Det er bare i aldersgruppen 55-66 år flertallet av tannlegene i Norge er menn. 

(Tabell 3, diagram3) viser en oppstilling av beløp og andel utvalgte refusjonspunkter etter år og totale 
trygderefusjonsutgifter.2 Denne viser at andelen utbetalinger til utvalgte innslagspunkter har vokst i perioden frem 
til 2017 hvor andelen av 64,8%, med reduksjon deretter.  

Siden antall av tannleger i hver aldersgruppe er ulik, var det nødvendig å utarbeide gjennomsnittlige utbetalinger av 
trygderefusjoner i hver aldersgruppe for alle innslagspunkt. Dette med den hensikt å belyse hvordan tannlegene i 
aldersgruppene benyttet refusjonsordningene ulikt. Tallene ble desimaliserte med den hensikt å produsere 
diagrammet. (Tabell 5, diagram5).  Slik tallene fremstår skal de forståes slik at det er aldersgruppen 50-59år som 
gjennomsnittlig formidler mest trygderefusjon, henholdsvis NOK 108.416 i 2010 og 622.498 i 2019. På den andre 
enden av skalaen finner vi 20-29 år, altså de yngste tannlegene med henholdsvis NOK 6.321 og 152.730. Tallene 
omfatter alle typer tannleger, men siden antallet spesialister er relativt lavt antas det ikke å påvirke den grove 
oversikten av fordelingene. Kvaliteten på tallene hadde vært forbedret om vi hadde fjernet trygderefusjoner til 
kjeveorthopeder, men det får vente til en annen rapport.  Tannleger i øvrige spesialiteter praktiserer ofte ikke bare 
sin spesialitet, men også annen klinisk virksomhet. Fra dette tallmaterialet hadde det også vært mulig å plukke ut 
deres spesialistaktivitet der disse utløste trygderefusjon, men det ville kreve omfattende regresjonsanalyser mot 
takster bare spesialister kan anvende, oppstilling av alle spesialister fordelt på type spesialitet, alder og annet 
refusjonsberettiget klinisk arbeide disse gjennomfører.  

Dette arbeidet er utenfor denne oppgavens mål. 

 

(Tabell 4, diagram4) viser fordelingen av tannlegene i aldersgrupper og deres bruk av utvalgte innslagspunkt 
(UTVALGTE INNSLAGSPUNKT). 

2 Beløpet er lavere enn forventet da trygderefusjoner fra tannpleiere de siste årene og noen andre mindre grupper ikke er med. 
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Før gjennomgang av resultatene for hver av de utvalgte innslagspunkt, er det relevant å minne leser på at UTVALGTE 
INNSLAGSPUNKT er valgt på grunnlag av forutsetningen i denne undersøkelsen hvor hensikten er å teste om ordlyd 
og semantikk i de årlige Veiledere fra Direktorat og Departement egner seg som styringsredskap for tannlegenes 
formidling av trygderefusjoner til sine pasienter. Det er av den grunn denne forfatter har valgt innslagspunktene 
1,5,6,9,10 og 14 da det er disse som stiller størst krav til tannlegens kognitive forståelse av regelverket, noe som også 
bekreftes ved alle endringer og presiseringer fokusert fra Direktoratets side.  

(Vedlegg 1: Oppstilling av endringer i «Veileder» til Folketrygdens stønad til dekning av utgifter til tannbehandling 
2010-2019) 

I denne sammenheng vises det til tabell 0 som presenterer denne forfatters vurdering av betydningen av disse 
endringene og presiseringer på tannlegenes bruk av refusjonsordningene. Variabelen som benyttes her har fått 
benevnelsen «Tekstvekting». 

Ved gjennomgang av tabeller og diagrammer ser vi liten sammenheng mellom UTVALGTE INNSLAGSPUNKT andel av 
trygdeytelser i 10års perioden og tekstvekting for innslagspunkt 1, 5, 6a, 9 og 10. Riktignok ser vi store ulikheter 
mellom aldersgruppene hvor aldersgruppene 40-49 og 50-59 skiller seg ut ved alle innslagspunkt både i vekst av 
trygderefusjoner og etablering på et gjennomsnittlig høyere nivå enn de andre aldersgruppene. Ved innslagspunkt 1, 
5, 9 og 10 ser vi også at i aldersgruppene 40-49 fortsetter uttaket av trygderefusjon sin vekst helt frem til 2019, mens 
øvrige tannleger stabiliserer sine uttak med et lite fall. (Tabell 9 og 11. Diagram 9 og 11), (Tabell 6 og 8. Diagram 6 og 
8), Tabell 21 og 23. Diagram 21 og 23), Tabell 24 og 26. Diagram 24og 26). 

I 2013 forklarer og gjennomfører Helse- og omsorgsdepartementet en reduksjon i sitt budsjett til innslagspunkt 9 og 
10 på NOK 30 mill. og besluttet overføre de påtenkte midlene til annen post på statsbudsjettet, kapittel 770, post 21 
og 70: Tannhelsetjenester som går spesialistutdannelser tannleger, kompetansesentra, sykehus etc. 

 (Vedlegg 1: Oppstilling av endringer i «Veileder» til Folketrygdens stønad til dekning av utgifter til tannbehandling 
2010-2019). 

Imidlertid var veksten for punkt 9 og 10 i perioden 2013 til 2015 fra henholdsvis NOK 120 mill.  NOK til 193 mill. 
(+56%) og NOK 85 mill. 140 mill. (+58%). Avtrappingen som var intensjonen med endringene i regelverket, inntrådte 
ikke før 2016 til 2019, 

Felles for disse UTVALGTE INNSLAGSPUNKT er at avstanden mellom aldersgruppene er stor og at de sannsynligvis 
reflekterer tannlegenes kliniske virksomhet. Dette må enten bety at tannlegene i de ulike aldersgrupper utfører helt 
ulike kliniske oppgaver, eller så er deres forståelse av regelverket ulikt. Siden der ikke foreligger kliniske diagnoser 
som grunnlagt for utbetalinger, er det umulig å konkludere om dette forholdet. Imidlertid er det sannsynlig at 
tannleger i aldersgruppen 40-49 er erfarne og befinner seg på sin kliniske faglig topp og har dermed opparbeidet seg 
trygghet og erfaring som gjelder hvilke forventninger HELFO stiller til dokumentasjon. 

Det er også viktig å være klar over at de omtalte UTVALGTE INNSLAGSPUNKT er de innslagspunktene hvor 
tekstforståelse og semantikk er minst vesentlig i bruk av regelverket og hvor budsjettendringer styres hovedsakelig 
av indeksregulerte takstendringer og dermed mer uniformert bruk av tannleger i alle aldersgrupper. 

(Vedlegg 1: Oppstilling av endringer i «Veileder» til Folketrygdens stønad til dekning av utgifter til tannbehandling 
2010-2019) 

Det er viktig å gjøre oppmerksom på at tannlegene i de ulike aldergruppene over 10 år ikke tilhører samme kohort, 
selv om de relative tallene er påfallende like. 

Trygderefusjon til behandling av periodontitt og sykdommens følgetilstander kommer frem av tabellene og 
diagrammene: 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 og 20. 

Samlet utgjør refusjonene til behandling av periodontitt nesten halvparten av all refusjon til UI. For takstene 501 til 
505 som utgjør innslagspunkt 6a har den gjennomsnittlige andel vært 22% med lite avvik. Avviket inntraff i 2015 da 
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andel var på sitt minimum på 18,7% mot 26,4% i 2019. Fra 1. januar 2013 ble regelverk endret slik at tannpleiere nå 
begynte å sende inn sine (Forskrift om stønad, Helse- og omsorgsdepartementet, 2014). Tidligere ble dette gjort 
gjennom samarbeidende tannlege. Dette frafallet fra tannlegenes trygderefusjons fremkommer ikke i dette 
tannmaterialet. I hele perioden har veksten i trygderefusjon for dette innslagspunktet vært vesentlig mer enn 
konsumprisindeksen og ser heller ikke ut til å være påvirket av tekstvekting.  

For innslagspunkt 6b, refusjon til behandling av følgetilstander etter tap av tenner på grunn av periodontitt, ser vi et 
annet mønster. Etter en vesentlig vekst i trygderefusjon til dette innslagspunktet for alle aldersgrupper, bortsett fra 
de eldste og yngste, skjer en utflating etter 2012 med påfølgende nedgang mot 2017-2019. Endringene her 
korresponderer godt med tekstvektingen som på sin side er et utslag av vesentlige endring i Stortingets beslutning 
om å utfase særfradragsordningen etter skatteloven §6-83 og deretter styrke budsjettet for refusjon av 
rehabiliteringsbehandling etter tapte tenner på grunn av periodontitt med 100 mill. kroner. Omgjøringen av 
takstgrunnlaget på behandlingene fra «refusjonstakst» til «honorartakst» har også gjort vesentlige utslag på 
tekstvektingen. I perioden 2012 til 2014 endret ytelsen til innslagspunkt 6b fra NOK 225 mill. til NOK 269 mill. 
(+18%), altså lang unna Stortingets budsjetterte NOK 100mill. Det er samtidig vesentlig å være klar over at 
innebygget i trygderefusjonen til innslagspunkt 6b, er store utgifter til tannteknikk, implantater og andre eksterne 
kostnader som er usynlig i refusjonsutbetalingene og som dermed gjør det umulig å vurdere tannlegenes faktiske 
inntekter på arbeidet bortsett fra å formidle betaling til ekstern leverandør. 

Trygderefusjon etter innslagspunkt 14 kommer frem av tabeller og diagrammer 0, 27 og 29. Etter en totalutbetaling i 
2010 på NOK 284.860 har denne utgiften på sitt høyeste vokst seg til NOK 208 mill.  i 2017. Veksten i perioden har 
vært stor i alle aldersgrupper bortsett fra de yngste og de eldste. Veksten ser ut til å ha vært upåvirket av endringer 
av skatteloven som vist ved innslagspunkt 6b. Utviklingen av utbetalingene her ser også ut til å følge tekstvektingen 
for alle aldersgrupper. I 2011 utgjorde disse bare 2,2% av utbetalinger til UTVALGTE INNSLAGSPUNKT, mot 15,6% i 
2017 og med et drastisk fall til 4,2% i 2018 på NOK 50mill. Dette utgjør en reduksjon på NOK 158 mill. fra toppåret 
2017.  

Innslagspunkt 14 har øyensynlig vært offer for særlig oppmerksomhet fra Direktoratets side, og under følger en 
oppsummering av HD endringer og presiseringer siden 2010: 

Første presisering som gjelder innslagspunkt 14, manglende evne til egenomsorg, kom i rundskriv i Veileder 2012, 
utgitt 21.12.2011. Rundskrivet er forfattet av Helsedirektoratet: Her heter det: 

«For pasienter med demens, som ikke får ytelser etter lov om tannhelsetjenesten, kan erklæring fra fastlege 
framlegges» 

«Merknad til § 5 Stønadskravet  

Eksempel på hva som kan være dokumentasjon er legeerklæring, kopi av aktuelle deler av pasientjournalen, 
kliniske fotos, gipsmodeller av tenner og kjever, samt røntgenbilder (før og eventuelt etter behandling) hvis 
den kliniske problemstillingen tilsier røntgenundersøkelser.» 

I Veileder 2013 finner vi i HOD rundskriv: 

14    Sterkt nedsatt evne til egenomsorg ved varig sykdom eller ved varig nedsatt funksjonsevne   
Sterkt nedsatt evne til egenomsorg må dokumenteres ved erklæring fra relevant lege eller psykolog. 
 

I Veileder 2014 finner vi i HOD rundskriv: 

14: Det er gjort presiseringer i regelverket etter § 1 pkt. 14 

14 Det ytes stønad til dekning av utgifter til tannbehandling til personer som på  
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undersøkelsestidspunktet har varig somatisk eller psykisk sykdom eller varig nedsatt funksjonsevne. Stønad 
gis i de tilfeller sykdommen eller tilstanden har ført til sterkt nedsatt evne til å ivareta sin tannhelse over tid, 
minimum ett år. 
 
14 Det må journalføres og dokumenteres hvorfor tenner eventuelt går tapt og hvorfor de ikke kan beholdes. 
Begrunnet prognose for tenner/tannsett som følge av planlagt behandling skal   journalføres. Varig sykdom 
og/eller varig nedsatt funksjonsevne ved undersøkelsestidspunktet skal dokumenteres ved erklæring fra 
relevant lege eller psykolog. 

I Veileder 2016 finner vi i HD rundskriv: 

14 Det er gjort presiseringer i vilkårene for stønad etter forskriften § 1 pkt 14 i henhold til det som er 
intensjonen med stønadsordningen 
. 
14 Dette     innebærer at pasienter som tidligere har hatt sterkt nedsatt evne til egenomsorg ved sykdom eller 
nedsatt funksjonsevne, men som nå er kommet over dette, og ikke lenger har slik sterkt nedsatt evne til 
egenomsorg/ varig sykdom mv., ikke kan få stønad etter dette punkt.     
    

I Veileder 2017 finner vi i HD rundskriv: 

vilkårene for stønad etter forskriften § 1 pkt 14 
   
14 - og behandlingstidspunktet hos tannlege/tannpleier har sterkt nedsatt evne til egenomsorg og i tillegg 
varig somatisk eller psykisk sykdom og/eller varig nedsatt funksjonsevne. Stønad gis i de tilfeller sykdommen 
eller tilstanden har ført til sterkt nedsatt evne til å ivareta sin tannhelse over tid, minimum ett år. Personer 
som tidligere har hatt sterkt nedsatt evne til egenomsorg ved sykdom eller nedsatt funksjonsevne, men som 
ikke lenger har disse tilstander, har ikke rett til stønad etter dette punkt. Relevant lege eller psykolog må ha 
gitt skriftlig erklæring som dokumenterer at pasienten har varig sykdom eller varig nedsatt funksjonsevne på 
tidspunktet fortannlegens/tannpleiers undersøkelse og behandling.   
 
14 Dersom kroneterapi velges, må begrunnelse for valget journalføres.   
      

I Veileder 2018 finner vi i HD rundskriv: 

14 Vilkårene for stønad etter forskriften § 1 pkt. 14 (s.14-15) er presisert 

Helfo har gjort en bred analyse av samtlige elektronisk innsendte krav på stønad etter pkt. 14 for perioden 
2012- 2015, i alt om lag 88 000 innsendte krav. Analysen viser at det er innsendt krav for behandlinger som 
ikke er i samsvar med vilkårene for stønad etter § 1 pkt. 14. For å gjøre stønadsordningen mer forutsigbar for 
pasientene og for tannlegene, er det gjortpresiseringer i vilkårene for stønad. Presiseringene vil også forenkle 
Helfo sine kontroller av innsendte krav. 

Stønadsordningen etter pkt. 14 er i hovedsak en videreføring av en bidragsordning som gjaldt fram til og med 
2007. Vilkårene for stønad er strenge. I høringsnotatet til forskrift om stønad til  

dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos tannlege, som trådte i kraft 1. januar 2008, går det 
fram at revmatisme, lammelse, hjerneskade og alvorlig psykisk lidelse er eksempler på varige 
sykdommer/tilstander som har medført sterkt nedsatt evne til egenomsorg, DVs evne til selv å kunne ivareta 
det daglig munnstell/kroppsstell, og som omfattes av stønadsordningen. 

14 Skriftlig erklæring fra relevant lege eller psykolog skal foreligge før tannbehandling igangsettes.  Erklæring 
skal dokumentere at personen har varig sykdom eller varig nedsatt funksjonsevne på tidspunktet for 
tannlegens/tannpleierens undersøkelse og behandling. Erklæringen må videre dokumentere hva slags 
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diagnose / nedsatt funksjonsevne erklæringen gjelder. Det må også framgå forventet varighet av 
sykdommen/den nedsatte funksjonsevnen. Innholdet i erklæringen må være tilstrekkelig til at tannlegen kan 
påvise hvordan konsekvenser av sykdommen/den nedsatte funksjonsevnen, påvirker pasientens tannhelse. 

14 Etter denne stønadsordningen ytes det ikke stønad til personer med "tannlegeskrekk" e.l. Personer som 
har vært utsatt for tortur og/eller overgrep, og personer som har odontofobi, omfattes heller ikke av 
stønadsordningen. Disse gis tilbud om aktuell fobibehandling og tannbehandling av fylkeskommunene, 
finansiert over kapittel 770, post 70. 

14 Personer med rusmiddelavhengighet som er under kommunal rusomsorg og som mottar tjenester etter 
helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr. 6 bokstav b og c, og personer som mottar 
legemiddelassistert behandling (LAR), omfattes heller ikke av denne stønadsordningen. Disse gis tilbud om 
tannbehandling fra fylkeskommunene, finansiert gjennom de statlige rammeoverføringene til 
fylkeskommunene. 

14 Dersom kroneterapi anses nødvendig, skal begrunnelse for valget journalføres. Det skal dokumenteres at 
kroneterapi vil føre til en vesentlig funksjonsforbedring sammenliknet med annen behandling.    

(Vedlegg 1: Oppstilling av endringer i «Veileder» til Folketrygdens stønad til dekning av utgifter til tannbehandling 
2010-2019). 

Det er lagt mye arbeide i regulering veksten i utbetalingene etter innslagspunkt 14. Sitatene og frekvensen av disse i 
over kan tyde på at Helsedirektoratet, som er ansvarlig for utformingen av det praktiske regelverket som skal styre 
gjeldende forskrift, ikke selv har hatt en enhetlig forståelse ønsket målgruppe. Forskriften definerer selv denne:  

«Hensikten med folketrygdlovens regler om tannbehandling er å 
gi hel eller delvis støtte til grupper i befolkningen med særlige tannbehandlingsbehov. 
Trygderefusjon er begrenset til behandling av sykdommer og skade.» 
 
«Helsedirektoratet gir utfyllende bestemmelser og nærmere retningslinjer 
om hvilke behandlinger og tilstander som omfattes av ordningen under § 1» 
 
 

Innslagspunkt 14 var fra Stortingets side ment som en sekkepost for hjelp til pasienter som ikke passet inn under 
andre spesifikke diagnoser, men som var pasienter som hadde særlig tannhelsebehov som et resultat av øvrige 
svekket allmennehelse som resulterte i dårlig tannhelse. Frem til 2011 var utgiftene til dette innslagspunktet svært 
lavt, bare 2,2% av UTVALGTE INNSLAGSPUNKT, NOK 9,8mill. I 2012 vokste utbetalingene etter innslagspunktet 
voldsomt. 
  
Svekket tannhelse som et resultat av manglende egenomsorg et åpent begrep og ikke gir tannlegene noen pekepinn 
mot hvilke sykdommer og tilstander lovgiver sikter til.  
Den voldsomme veksten av utbetalinger etter dette innslagspunktet, Diagram 27  korresponderer godt med den 
generelle veksten i trygdeuttak, Diagram 3 og 4 til tannlegebehandling etter forskriften. (Forskrift om stønad, Helse- 
og omsorgsdepartementet, 2014). Der vel ikke usannsynlig at det var den generelle positive semantikken i 
Veilederne i perioden 2012 til 2014 som uttrykt i tekstvektingen som ga et kollektivt løft i tannlegenes bruk 
trygderefusjoner generelt og innslagspunkt 14 spesielt, siden vilkår for inkludering her var en åpen vurdering tillagt 
den enkelte tannlege både med hensyn til begrepet «manglende evne til egenomsorg» og de patologiske orale 
manifestasjoner av dette forhold. Veilederne inneholdt heller ikke noen henvisninger til varighet av omsorgssvikten, 
hverken i fortid eller fremtid. Det kan synes at disse problemstillingene først ble oppdaget av HD, hvilket forklarer de 
påfølgende endringer og presiseringer som fulgte i ettertid. 
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 I 2017 laget Helsedirektoratet en egen analyserapport om bruken av punkt 14. (Helfo: Analyserapport 1-2017: 
Kartlegging av innslagspunkt 14, tannleger, 2017). Resultatet av dette arbeidet ser vi i umiddelbart ved fall i 
utbetalingene i 2018 til NOK 50 mill. fra NOK 207 mill. i 2017.  
 
Helse- og omsorgsdepartementet besluttet i 2013 at behandling av overgrepsoffere skulle sluses inn til DOT for 
behandling og samtidig pasienter som led av odontofobi. Ved samme anledning ble gruppen overgrepsoffere 
definert inn i samme kategori uten at det kan sies og at det er dokumentert, at de nødvendigvis består av de samme 
pasientene. I rundskriv fra HD 2018 blir det presisert at innslagspunkt 14 ikke lengere kan benyttes til trygderefusjon 
for odontofobikere, og legger til en påminnelse at det DOT og fylkeskommunene som skal ta hånd om rusmisbrukere 
med dårlig tannhelse, noe som har vært kjent lenge. Bruken av innslagspunkt 14 har for odontofobikere har 
øyensynlig vært benyttet av tannleger helt frem til 2017 siden restriksjonene ikke ble presisert før. 
 
I rundskriv fra HD 2012 heter det: 

at refusjoner til tannbehandling styrkes med 137 mill. kroner i 2012 som følge av utfasing av 
særfradragsordningen etter skatteloven § 6-83. Midler som frigjøres ved avvikling av ordningen skal brukes til 
å styrke eksisterende ordninger med tilsvarende formål. 

I rundskriv fra HD 2013 heter det: 
I forbindelse med videre utfasing av særfradragsordningen etter skatteloven § 6-83 har Stortinget bevilget 20 
mill. kroner til økning i stønad til undersøkelse og behandling for personer med sterkt nedsatt evne til 
egenomsorg ved varig sykdom eller varig nedsatt funksjonsevne (punkt 14 i forskriften § 1 første ledd). 
Økningen gjøres ved at stønad gis etter honorartakst og ikke etter refusjonstakst: 

Vedlegg1 Oppstilling av endringer i «Veileder» til Folketrygdens stønad til dekning av utgifter til 
tannbehandling 2010-2019 

Sett i lys av denne påplussingen med NOK 157 mill. til trygderefusjoner samt andre positive signaler i rundskriv og 
presse er tekstvektingen i perioden 2011 til 2014 et uttrykk for en aksept fra HD om en prioritering av 
behandlingsbehovet til disse pasientene.  
Da innskrenkningene kom i 2018 var reduksjonen så dramatisk at den i seg selv illustrerer hvilken usikkerhet bredte 
seg blant tannlegene i alle aldersgrupper som sett i Diagram 27. 
 
Resultatet ble at trygderefusjoner i størrelsen NOK 158 mill. ble fjernet fra innslagspunkt 14 og de pasientgruppene 
som har svakest allmenn- og tannhelse. Overføringene av odontofobipasientene til DOT har resultert i at over 1100 
pasienter nå står på venteliste i å påvente for behandling her. 
Endringene for UTVALGTE INNSLAGSPUNKT er en reduksjon fra NOK 1.332 mill. i 2017 til 1.191mill.  i 2018 mens 
tilsvarende nedgang for alle refusjoner totalt er NOK 2.055mill.  til NOK 2.016mill.  
 

Konklusjon. 
Målet for denne undersøkelsen var å avdekke og evaluere om dagens administrasjon av ordningen med refusjon til 
tannbehandling gjennomføres i henhold til  Stortingets ønske og gjeldende forskrift (Forskrift om stønad, Helse- og 
omsorgsdepartementet, 2014) er en treffsikker og hensiktsmessig forvaltning av offentlige penger til hjelp for de 
pasientene det var ment for. 

Verktøyet har vært: 

• Tilgang til HELFOs anonymisert database for et utvalg av variabler ønskelig for undersøkelsen. (Vegar Håvik, 
Avdeling for helserefusjoner, NAV, 2020) 

• Veiledere utgitt av Helse- og omsorgsdepartementet fra 2010 til 2019. (Helse- og omsorgsdepartementet, 
2012) 
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• Utarbeidelse av Tekstvekting skala som presentert i Vedlegg 1 og Tabell 0. 

 

Det er påvist en varierende sammenheng mellom semantikk av tekst i Veiledere og trygderefusjonsutbetalinger. 
Sammenhengen er ulik mellom ulike UTVALGTE INNSLAGSPUNKT og presisjonen ser ut til å være best i UTVALGTE 
INNSLAGSPUNKT der rundskrivene er mest presise og hvor takstene er viktigst for utbetalingsbeløpene. 
 
Der ser ut til at stor variasjon i de enkelte tannlegers forståelse av regelverket gir seg store utslag i pasientenes 
tilgang på trygderettigheter. 
 
Det er pasientene som behandles av tannleger i aldersgruppene under 40 år som får minst 
trygderefusjonsutbetalinger uansett diagnose og bosted. Siden flertallet at tannlegene i disse aldersgruppene er 
kvinner (71% av alle tannleger under 40 år, Tabell 1), kan det muligens være en kjønnsmessig komponent som burde 
utredes mer. 
 
Helsedirektoratets utforming av regelverk av utbetalinger av trygd ved hjelp av budsjettstyring og kontroll og uten 
diagnoser, egner seg bare i begrenset omfang til å innfri Stortingets intensjon om å bidra med midler til pasienter 
med størst behov. 
 
Vi finner ingen dokumentasjon om at dagens refusjonsordninger bidrar til bedret tannhelse i målgruppene. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

33



 

 

Bibliografi. 
Ekornrud T A Jensen, SSB. (2010). Tannhelse, Personell og kostnader, tannhelsetilstand og Tannlegebesøk. Hentet fra 

https://www.ssb.no/a/publikasjoner/pdf/rapp_201029/rapp_201029.pdf: 
https://www.ssb.no/a/publikasjoner/pdf/rapp_201029/rapp_201029.pdf 

Baguley, T. (2012). Serious Stats. London: Palgrave Macmillan. 

Bærum p, H. D. (1984). Tannhelseutviklingen 1973-1983. En rapport fra Trøndelagsundersøkelsen. Oslo: 
Helsedirektoratet. 

Det Kongelige Helse- og Omsorgsdepartementet. (2009). Folketrygdens stønad til dekning av utgifter (2010). Hentet 
fra Folketrygdens stønad til dekning av utgifter (2010). 

Ekornrud T, Skjøstad O, SSB. (2016). www.ssb.no. Hentet fra Ei holete refusjonsordning?: 
https://www.ssb.no/helse/artikler-og-publikasjoner/_attachment/260242?_ts=153847b04c0 

Ekornrud Trond, Skjøstad Othilde, Texmon Inger. (2017). Utgifter til behandling og tannpleier 2014-2016. SSB. Hentet 
fra https://www.ssb.no/helse/artikler-og-publikasjoner/_attachment/333645?_ts=1606dd9bf38 

Forskrift om stønad, Helse- og omsorgsdepartementet. (2014). Forskrift om stønad til dekning av utgifter til 
undersøkelse og behandling hos tannlege og tannpleier for sykdom. Hentet fra Forskrift om stønad til 
dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos tannlege og tannpleier for sykdom: 
https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2014-12-16-1702 

Grytten J, S. I. (2014, 4). Tannhelsetjenestetilbudet blant voksenbefolkningen i Norge. Den Norske 
Tannlegeforeningens Tidene, ss. 276-83. Hentet fra https://www.tannlegetidende.no/i/2014/4/d2e1061 

Grytten J, S. I. (2015, 3). Trengs det 1 500 flere om 20 år? Den norske Tannlegeforenings Tidene, ss. 279-82. 

Grytten J, S. I. (2017). The impact of education on the probability of receiving periodontal. Science & Medicine, s. 
188. 

Grytten J, S. I. (2018, October ). Do Patients With More Education Receive More Subsidized. Medical Care(56). 

Grytten J, S. I. (2020). Educational inequalities in access to fixed prosthodontic treatment in. Social Science & 
Medicin, s. 260. 

HELFO. (2018). HELFO.no. Hentet fra https://www.helfo.no/om-helfo/helfo-i-2018: https://www.helfo.no/om-
helfo/helfo-i-2018 

Helfo. (2020). https://www.helfo.no/om-helfo/slik-kontrollerer-helfo-helseaktorene. Hentet fra 
https://www.helfo.no/om-helfo/slik-kontrollerer-helfo-helseaktorene: https://www.helfo.no/om-helfo/slik-
kontrollerer-helfo-helseaktorene 

HELFO. (2020). Organisasjon av Helfo. Hentet fra https://www.helfo.no/om-helfo/helfos-
organisasjon#helfosorganisering: https://www.helfo.no/om-helfo/helfos-organisasjon#helfosorganisering 

Helfo: Analyserapport 1-2017: Kartlegging av innslagspunkt 14, tannleger. (2017). Analyserapport 1-2017: 
Kartlegging av innslagspunkt 14, tannleger. Tønsberg: Helfo. 

Helse- og Omsorgsdepartementet. (1999). Helsepersonelloven. Hentet fra Helsepersonelloven: 
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-64/4#4 

34



Helse- og omsorgsdepartementet. (2007). Forskrift om Stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling 
hos tannlege for sykdom. Hentet fra Forskrift om Stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og 
behandling hos tannlege for sykd. 

Helse- og omsorgsdepartementet. (2010). Folketrygdens stønad til dekning av utgifter til tannbehandling for 2011. 
Folketrygdens stønad til dekning av utgifter til tannbehandling for 2011. 

Helse- og omsorgsdepartementet. (2011). Veileder; Folketrygden stønad til dekning av utgifter til tannbehandling for 
2012 . Rundskriv I-7/2011. Veileder; Folketrygden stønad til dekning av utgifter til tannbehandling for 2012 . 
Rundskriv I-7/2011. 

Helse- og omsorgsdepartementet. (2012). Veileder; Folketrygden stønad til dekning av utgifter til tannbehandling for 
2013 . Rundskriv I-3/2012. Veileder; Folketrygden stønad til dekning av utgifter til tannbehandling for 2013 . 
Rundskriv I-3/2012. 

Helse- og Omsorgsdepartementet. (2018). Veileder; Folketrygden stønad til dekning av utgifter til tannbehandling for 
2019 . Rundskriv I-3/2018. Veileder; Folketrygden stønad til dekning av utgifter til tannbehandling for 2019 . 
Rundskriv I-3/2018. Hentet fra Helse- og Omsorgsdepartementet 

Helse- og omsorgsdepartementet. (2020). Prop. 1 S. Hentet fra 
https://www.regjeringen.no/contentassets/49cdf0dd4b2e4f1981e09ea62b94f0d8/no/pdfs/prp2020202100
01hoddddpdfs.pdf: 
https://www.regjeringen.no/contentassets/49cdf0dd4b2e4f1981e09ea62b94f0d8/no/pdfs/prp2020202100
01hoddddpdfs.pdf 

Helsedirektoratet. (2014). Analyse av stønadsutbetalingene til tannbehandling ved tilstander som omfattes av 
forskriftens punkt 8 Bittanomalier IS-228. Helsedirektoratet. 

Helsedirektoratet. (u.d.). Tannhelseloven. Hentet fra 
https://www.helsedirektoratet.no/tema/tannhelsetjenesteloven: 
https://www.helsedirektoratet.no/tema/tannhelsetjenesteloven 

Helseregnskapet SSB. (2017, Mars). SSB, Helseregnskap. Hentet fra https://www.ssb.no/helsesat: 
https://www.ssb.no/helsesat 

Helseregnskapet SSB. (2020). 10811: Helseutgifter, etter finansieringskilde og type tjeneste (mill. kr) 2008 - 2019. 
Hentet fra https://www.ssb.no/statbank/sq/10041565 

Helø, L. A. (2015, 7). Tannhelsetjenesten - kommunal eller fylkeskommunal forankring? Nor Tannlegeforen Tid, ss. 
125: 648—53. 

Kimmo Vehkalahti, B. S. (2019). Multivariate Analysis for the Behavioral Science. Boca Raton Fl: Taylor and Francis 
Group. 

Legatum Institute prosperity Ranking. (2019). Hentet fra https://www.prosperity.com/rankings: 
https://www.prosperity.com/rankings 

Lind, E. (1991). Tannbehandling av voksne i Norge. Regularitet, Tidforbruk og behandlingstyper. Bergen: Institutt for 
samfunnsodontologi, Universitetet i Bergen og Den norske tannlegeforeningen. 

Lov om folketrygd SSB. (1997, februar). Lov om folketrygd av 28. februar 1997 nr. 19 (folketrygdloven) skal bidra til å 
gi økonomisk. Hentet fra Lov om folketrygd av 28. februar 1997 nr. 19 (folketrygdloven) skal bidra til å gi 
økonomisk 

Lundgren T, O. A. (1986). Tandvårdsvanor, kariologisk og parodontal status hos vuxna i Luleå- en tversnittstudie. 
Tandlekartidningen, ss. 78: 660-8. 

35



Norman K Denzine, Y. S. (2013). Collecting and Interpreting Qualitative Materials. London: Sage Publication. 

NOU, Helsedepartementet. (2005). Det offentlige engasjement på tannhelsefeltet.  

Regeringen_ LOV. (u.d.). Lov om Folketrygd. Hentet fra https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1997-02-28-
19/KAPITTEL_5-1#KAPITTEL_5-1. 

Regjeringen, Finansdepartementet, Statsbudsjett 2020. (u.d.). Statsbudsjettet 2020. Hentet fra 
https://www.regjeringen.no/contentassets/e5b05593a20a49a8865ef3538c7e2f1e/no/pdfs/prp2019202000
01guldddpdfs.pdf: 
https://www.regjeringen.no/contentassets/e5b05593a20a49a8865ef3538c7e2f1e/no/pdfs/prp2019202000
01guldddpdfs.pdf 

Riordan PJ, H. O. (1984). Dental Treatement provided in 1979. J Dent Res(63(Spec. Issue:), s. 316 (IADR abstr no 
1310). 

SSB. (2019). www.ssb.no. Hentet fra 11774: Årsverk i offentlig og privat tannhelsetjeneste, etter region, 
personellgruppe, sektor, statistikkvariabel og år: 
https://www.ssb.no/statbank/table/11774/tableViewLayout1/ 

SSB. (2020). 10811: Helseutgifter (mill. kr), etter finansieringskilde, type tjeneste, statistikkvariabel og år. Hentet fra 
https://www.ssb.no/statbank/table/10811/tableViewLayout1/: 
https://www.ssb.no/statbank/table/10811/tableViewLayout1/ 

SSB. (2020). Konsumprisindeksen 2009-2019. Hentet fra https://www.ssb.no/statbank/table/03014/: 
https://www.ssb.no/statbank/table/03014/ 

SSB. (u.d.). Bruker nesten 4 milliardar på tannhelse i fylka. Hentet fra https://www.ssb.no/helse/artikler-og-
publikasjoner/bruker-nesten-4-milliardar-pa-tannhelse-i-fylka 

St. meld. nr. 35 (2006-2007). (2006). Tilgjengelighet, kompetanse og sosial utjevning.  

St. prp. nr 1 (2007-2008). (2007). Statsbudsjettet.  

tidende, N. (2017). Nytt fra Helsedirektoratet. Hentet fra https://www.tannlegetidende.no/i/2017/11/d2e2525: 
https://www.tannlegetidende.no/i/2017/11/d2e2525 

Tom Christensen, M. E. (2014). Forvaltning og politikk 4.utgave. Oslo: Universitetsforlaget. 

Utgifter til behandling hos tannlege og Tannpleier 2014-2016, Trond Ekornrud, Othilde Skjøstad og Inger Texmon 
SSB. (2017). Trond Ekornrud, Othilde Skjøstad og Inger Texmon. Hentet fra Utgifter til behandling hos 
tannlege og tannpleier 2014-2016: https://www.ssb.no/helse/artikler-og-
publikasjoner/_attachment/333645?_ts=1606dd9bf38 

Vegar Håvik, Avdeling for helserefusjoner, NAV. (2020, 04 24). Vedlagt følger et uttrekk med tannlegedata basert på 
behandling utført i 2019. Uttrekket er i DSV-format (tekstfil med semikolonseparterte felter). Her er det data 
om innslagspunkt, pasientfylke, pasientkommune, 10-årig aldersgruppe, takstkode, antall pas. 

 

 

 

   

 

36



Tabeller og diagrammer. 
 

Tabell nr 1, Diagram 1a + 1b, Prosentvis Fordeling av alle tannleger i Norge etter kjønn og år. (SSB).   

Tabell nr 2, Diagram 2 Antall tannleger som formidler refusjon etter aldersgruppe og år .    

Tabell nr 3, Diagram 3 Fordeling av refusjonsutbetalinger i NOK etter år, totalrefusjoner og utvalgte refusjoner til 1.5,6,9,10 og 14. 

Tabell nr 4, Diagram 4 Prosentvis Fordeling av refusjonsutbetalinger etter aldersgruppe tannleger. Utvalgte innslagspunkt. 

Tabell nr 5, Diagram 5 Fordeling av gjennomsnittlig refusjonsutbetalinger etter aldersgruppe tannleger og år. Alle innslagspunkt. 

Tabell nr 6, Diagram 6 Fordeling av årlige refusjoner i NOK til Innslagspunkt etter aldersgruppe og tekstvekting. 

Tabell nr 7, Fordeling av årlige refusjoner i NOK til Innslagspunkt 1 etter prosentvis andel av totale refusjoner og tekstvekting. 

Tabell nr 8, Diagram 8 Prosentvis fordeling etter tannlegers aldersgruppe, refusjon av total refusjon og tekstvekting. 

Tabell nr 9, Diagram 9 Fordeling av årlige refusjoner i NOK til Innslagspunkt etter aldersgruppe og tekstvekting. 

Tabell nr 10, Fordeling av årlige refusjoner i NOK til Innslagspunkt 5 prosentvis andel av totale refusjoner og tekstvekting. 

Tabell nr 11, Diagram 11 Prosentvis fordeling etter tannlegers aldersgruppe, refusjon av total refusjon og tekstvekting. 

Tabell nr 12, Diagram 12 Fordeling av årlige refusjoner i NOK til Innslagspunkt 6a etter aldersgruppe og tekstvekting. 

Tabell nr 13, Prosentvis fordeling etter tannlegers aldersgruppe, refusjon av total refusjon og tekstvekting. 

Tabell nr 14, Diagram 14 Prosentvis fordeling etter tannlegers aldersgruppe, refusjon av total refusjon og tekstvekting. 

Tabell nr 15, Diagram 15 Prosentvis fordeling etter tannlegers aldersgruppe, refusjon av total refusjon og tekstvekting. 

Tabell nr 16, Fordeling av årlige refusjoner i NOK til Innslagspunkt 6b etter prosentvis andel av totale refusjoner og tekstvekting. 

Tabell nr 17, Diagram 17 Prosentvis fordeling etter tannlegers aldersgruppe, refusjon av total refusjon og tekstvekting. 

Tabell nr 18, Diagram 18 Fordeling av årlige refusjoner i NOK til Innslagspunkt etter aldersgruppe og tekstvekting. 

Tabell nr 19 Fordeling av årlige refusjoner i NOK til Innslagspunkt etter prosentvis andel av totale refusjoner og tekstvekting. 

Tabell nr 20, Diagram 20 Prosentvis fordeling etter tannlegers aldersgruppe, refusjon av total refusjon og tekstvekting. 

Tabell nr 21, Diagram 21 Fordeling av årlige refusjoner i NOK til Innslagspunkt etter aldersgruppe og tekstvekting. 

Tabell nr 22, Fordeling av årlige refusjoner i NOK til Innslagspunkt etter prosentvis andel av totale refusjoner og tekstvekting. 

Tabell nr 23, Diagram 23 Prosentvis fordeling etter tannlegers aldersgruppe, refusjon av total refusjon og tekstvekting. 

Tabell nr 24, Diagram 24 Fordeling av årlige refusjoner i NOK til Innslagspunkt etter aldersgruppe og tekstvekting. 

Tabell nr 25, Fordeling av årlige refusjoner i NOK til Innslagspunkt etter prosentvis andel av totale refusjoner og tekstvekting. 

Tabell nr 26, Diagram 26 Prosentvis fordeling etter tannlegers aldersgruppe, refusjon av total refusjon og tekstvekting. 

Tabell nr 27, Diagram 27 Fordeling av årlige refusjoner i NOK til Innslagspunkt etter aldersgruppe og tekstvekting. 

Tabell nr 28, Fordeling av årlige refusjoner i NOK til Innslagspunkt etter prosentvis andel av totale refusjoner og tekstvekting. 

Tabell nr 29, Diagram 29 Prosentvis fordeling etter tannlegers aldersgruppe, refusjon av total refusjon og tekstvekting. 

 

Vedlegg 
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Tabeller og diagrammer 
Side 1, av 20

%-vis Fordeling av alle tannleger i Norge etter kjønn og år.(SSB)

Tannlege gruppe År 2010 2011 2012 2014 2015 2016 2017 2018 2019
% % % % % % % % %

15-39 år Menn 38 37 36 34 33 31 30 30 29
Kvinner 62 63 64 66 67 69 70 70 71

15-66 år Menn 52 50 49 46 45 43 42 40 39
Kvinner 48 50 51 54 55 57 58 60 61

15-74 år Menn 55 54 53 50 49 48 46 45 44
Kvinner 45 46 47 50 51 52 54 55 56

40-54 år Menn 48 47 46 44 44 44 44 43 42
Kvinner 52 53 54 56 56 56 56 57 58

55-66 år Menn 70 70 68 65 62 61 62 56 55
Kvinner 30 30 32 35 38 39 44 45 45

Antall tannleger som formidler refusjon etter aldersgruppe og år

År 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Aldersgrupper Antall tannleger Antall tannleger Antall tannleger Antall tannleger Antall tannleger Antall tannleger Antall tannleger Antall tannleger Antall tannleger Antall tannleger
20-29 46 236 284 310 343 360 371 402 452 474
30-39 207 759 895 1 029 1 101 1 149 1 142 1 229 1 246 1 299
40-49 174 530 641 789 830 883 949 1 024 1 095 1 135
50-59 183 526 621 689 698 716 724 740 741 746
60-69 117 395 448 560 579 611 632 661 695 707
70-79 6 30 53 83 94 109 121 146 141 143
80-89 0 1 4 4 4 3 1 1 3 7
Total antall 733 2 477 2 946 3 464 3 649 3 831 3 940 4 203 4 373 4 511

Fordeling av refusjonsutbetalinger i NOK etter år, totalrefusjoner og utvalgte refusjoner til 1.5,6,9,10 og 14
År 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Tekstvekting 0 3 11 4 5 -1 2 -3 -4 1
Utvalgte 
innslagspunkter 21 671 359 448 768 046 785 089 851 903 214 587 1 108 679 397 1 234 839 933 1 273 303 437 1 332 257 348 1 190 760 496 1 241 915 069
Total refusjon 65 845 510 1 008 845 764 1 454 132 916 1 670 968 302 1 978 688 209 2 144 182 605 2 160 087 677 2 054 926 253 2 015 890 664 2 176 943 330
%-vis 32,9 44,5 54,0 54,1 56,0 57,6 58,9 64,8 59,1 57,0

*Tekstvekting: Vekting av betydning av semantikk og endret innhold i tekst Veileder fra departement og direktorat.

Generelle bakgrunnsdata om Tannleger i Norge og deres bruk av Trygdeytelser.

Tabell nr 1, Diagram 1a + 1b

Tabell nr 2, Diagram 2

Tabell nr 3, Diagram 3
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Tabeller og diagrammer 
Side 2, av 20

%-vis Fordeling av refusjonsutbetalinger etter aldersgruppe tannleger. Utvalgte innslagspunkt.

Innslagspunkt pkt 1 pkt 5 pkt 6a pkt 6b pkt a+ b pkt 9 pkt 10 Pkt 14
% snitt % snitt % snitt % snitt % snitt %-snitt %-snitt % snitt

Aldersgrupper
20-29 3,9 3,9 4,2 2,5 3,4 3,8 4,0 4,7
30-39 23,4 23,2 19,8 17,3 18,6 23,8 22,9 27,0
40-49 28,7 32,0 30,1 26,7 28,2 28,8 27,8 26,4
50-59 24,7 23,1 28,0 29,0 28,6 25,9 25,6 26,2
60-69 16,1 13,6 14,4 20,3 17,4 15,8 17,6 14,2
70-79 2,8 3,5 3,2 3,9 3,6 1,7 2,1 1,5
80-89 0,5 0,8 0,3 0,2 0,3 0,1 0,1 0,1

Fordeling av gjennomsnittlig  refusjonsutbetalinger etter aldersgruppe tannleger og år. Alle innslagspunkt.
År 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Aldersgrupper
Utbetaling i NOK 
*1000

Utbetaling i NOK 
*1000

Utbetaling i NOK 
*1000

Utbetaling i NOK 
*1000

Utbetaling i NOK 
*1000

Utbetaling i NOK 
*1000

Utbetaling i NOK 
*1000

Utbetaling i NOK 
*1000

Utbetaling i NOK 
*1000

Utbetaling i NOK 
*1000

20-29 6,321 71,252 97,377 106,351 146,869 172,515 172,735 157,225 146,469 152,730
30-39 31,399 244,500 310,977 321,322 368,972 372,388 370,651 352,717 295,119 296,680
40-49 72,065 458,433 598,583 569,840 667,089 702,730 661,189 626,075 563,786 575,151
50-59 108,416 541,516 628,666 612,701 677,330 709,884 714,921 693,273 633,977 622,498
60-69 201,093 644,892 728,672 664,199 735,818 717,817 689,313 649,801 589,586 552,978
70-79 470,545 585,897 667,976 592,905 584,310 639,527 602,299 509,453 432,804 440,272
80-89 0,000 31,762 167,128 332,969 116,851 67,390 35,450 89,025 556,639 448,911
Total/snitti NOK 89,387 404,739 489,677 478,597 538,368 555,276 543,401 512,683 455,866 450,458

Tabell nr 4, Diagram 4

Tabell nr 5, Diagram 5
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Tabeller og diagrammer 
Side 3, av 20
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Tabeller og diagrammer 
Side 4, av 20
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Tabeller og diagrammer 
Side 5, av 20

Innslagspunkt 1

Fordeling av årlige refusjoner i NOK til Innslagspunkt etter aldersgruppe og tekstvekting*

År 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Vekting 0 3 11 4 5 -1 2 -3 -4 1 Total alle år
% snitt

20-29 1 555 396 587 808 008 1 056 522 2 029 188 1 991 852 2 354 929 2 106 211 2 050 255 2 399 989 15 195 095 4,4

30-39 98 264 3 589 049 5 482 516 7 666 049 8 666 697 10 057 835 11 174 120 11 623 712 10 768 973 11 096 418 80 223 631 23,2

40-49 176 185 3 190 231 5 492 502 7 156 169 10 642 134 13 774 251 14 000 698 15 735 000 14 993 852 15 230 423 100 391 445 29,0
50-59 208 157 2 999 182 5 562 278 7 216 543 8 651 926 9 814 503 11 132 676 11 795 519 10 974 070 10 848 778 79 203 630 22,9
60-69 47 423 1 666 437 3 740 849 4 559 004 5 866 071 7 802 822 8 398 633 8 776 911 9 393 385 9 886 409 60 137 944 17,4
70-79 41 380 251 110 541 057 467 229 718 331 726 589 1 307 934 1 376 304 1 373 516 1 290 661 8 094 110 2,3
80-89 0 1 270 0 27 900 27 847 368 315 454 003 480 310 593 658 511 804 2 465 107 0,7

Total 572 964 12 093 866 21 627 209 28 149 415 36 602 193 44 536 166 48 822 992 51 893 966 50 147 709 51 264 482 345 710 960 100,0
%-vis økning 2010,75 78,83 30,16 30,03 21,68 9,63 6,29 -3,37 2,23

Index 2,4 1,3 0,6 2,1 2,1 2,1 3,6 1,8 2,7 2,2

Fordeling av årlige refusjoner i NOK til Innslagspunkt 1 etter prosentvis andel av totale refusjoner*og tekstvekting*.
År 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Vekting 0 3 11 4 5 -1 2 -3 -4 1 % snitt S-avik
Totalsum 21 671 359 448 768 046 785 089 851 903 214 587 1 108 679 397 1 234 839 933 1 273 303 437 1 332 257 348 1 190 760 496 1 241 915 069

% andel 2,6 2,7 2,8 3,1 3,3 3,6 3,8 3,9 4,2 4,1 3,4 0,6

%-vis fordeling etter tannlegers aldersgruppe,  refusjon av totalt refusjon* og tekstvekting
År 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 % snitt S-avik

Vekting 0 3 11 4 5 -1 2 -3 -4 1
20-29 0,3 3,3 3,7 3,8 5,5 4,5 4,8 4,1 4,1 4,7 3,9 1,3
30-39 17,2 29,7 25,4 27,2 23,7 22,6 22,9 22,4 21,5 21,6 23,4 3,3
40-49 30,7 26,4 25,4 25,4 29,1 30,9 28,7 30,3 29,9 29,7 28,7 2,0
50-59 36,3 24,8 25,7 25,6 23,6 22,0 22,8 22,7 21,9 21,2 24,7 4,2
60-69 8,3 13,8 17,3 16,2 16,0 17,5 17,2 16,9 18,7 19,3 16,1 3,0
70-79 7,2 2,1 2,5 1,7 2,0 1,6 2,7 2,7 2,7 2,5 2,8 1,5
80-89 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,8 0,9 0,9 1,2 1,0 0,5 0,5

*Tekstvekting: Vekting av betydning av semantikk og endret innhold i tekst Veileder fra departement og direktorat.
*Totalsum: Sum av HELFOs refusjoner til innslagspunkt 1,5, 6 a+b, 9,10 og 14 pr år
*Indeks: Årlig endring i Konsumprisindeksen i %.

Tabell nr 6, Diagram 6

Tabell nr 7

Tabell nr 8, Diagram 8
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Tabeller og diagrammer 
Side 6, av 20
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Tabeller og diagrammer 
Side 7, av 20

Innslagspunkt 5

Fordeling av årlige refusjoner i NOK til Innslagspunkt etter aldersgruppe og tekstvekting*
År 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Vekting 0 3 11 4 5 -1 2 -3 -4 1 Total alle år % snitt
20-29 57 255 2 645 851 4 324 166 5 749 878 6 756 863 8 336 417 8 296 403 7 670 588 10 207 551 11 610 239 65 655 210 3,9
30-39 617 199 23 604 713 36 790 963 41 476 650 47 185 979 46 030 375 46 653 000 48 613 784 49 161 998 51 887 869 392 022 528 23,2
40-49 964 615 23 492 417 39 484 716 47 488 359 56 938 477 66 182 742 65 722 789 73 478 455 81 480 994 85 062 103 540 295 666 32,0
50-59 2 069 372 23 550 143 36 729 261 39 823 474 39 838 536 42 534 245 48 376 392 51 746 661 53 244 530 53 202 700 391 115 313 23,1
60-69 326 679 8 878 244 13 922 103 18 920 316 25 757 844 28 340 469 30 386 435 33 295 164 34 388 863 35 839 647 230 055 763 13,6
70-79 2 136 655 5 041 644 6 983 747 7 933 940 7 703 487 5 638 657 5 624 693 6 497 598 6 027 645 4 937 141 58 525 206 3,5
80-89 0 1 685 15 742 7 045 4 015 2 050 280 2 882 110 2 747 190 2 694 695 2 684 926 13 087 688 0,8

Total 6 171 775 87 214 696 138 250 696 161 399 661 184 185 199 199 113 184 207 941 822 224 049 439 237 206 275 245 224 623 1 690 757 371 100,0

%-vis økning 1313,12 58,52 16,74 14,12 8,10 4,43 7,75 5,87 3,38
Index 2,4 1,3 0,6 2,1 2,1 2,1 3,6 1,8 2,7 2,2

Fordeling av årlige refusjoner i NOK til Innslagspunkt  5 prosentvis andel av totale refusjoner*og tekstvekting*.
År 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Vekting 0 3 11 4 5 -1 2 -3 -4 1 % snitt S-avik
Totalsum 21 671 359 448 768 046 785 089 851 903 214 587 1 108 679 397 1 234 839 933 1 273 303 437 1 332 257 348 1 190 760 496 1 241 915 069
% andel 28,5 19,4 17,6 17,9 16,6 16,1 16,3 16,8 19,9 19,7 18,9 3,7

%-vis fordeling etter tannlegers aldersgruppe,  refusjon av totalt refusjon* og tekstvekting
År 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 % snitt S-avik

Vekting 0 3 11 4 5 -1 2 -3 -4 1
20-29 0,9 3,0 3,1 3,6 3,7 4,2 4,0 3,4 4,3 4,7 3,9 1,0
30-39 10,0 27,1 26,6 25,7 25,6 23,1 22,4 21,7 20,7 21,2 23,2 4,7
40-49 15,6 26,9 28,6 29,4 30,9 33,2 31,6 32,8 34,4 34,7 32,0 5,3
50-59 33,5 27,0 26,6 24,7 21,6 21,4 23,3 23,1 22,4 21,7 23,1 3,5
60-69 5,3 10,2 10,1 11,7 14,0 14,2 14,6 14,9 14,5 14,6 13,6 3,0
70-79 34,6 5,8 5,1 4,9 4,2 2,8 2,7 2,9 2,5 2,0 3,5 9,4
80-89 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,4 1,2 1,1 1,1 0,8 0,6

*Tekstvekting: Vekting av betydning av semantikk og endret innhold i tekst Veileder fra departement og direktorat.
*Totalsum: Sum av HELFOs refusjoner til in Diagram 10nslagspunkt 1,5, 6 a+b, 9,10 og 14 pr år
*Indeks: Årlig endring i Konsumprisindeksen i %.

Tabell nr 9, Diagram 9

Tabell nr 10

Tabell nr 11, Diagram 11
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Tabeller og diagrammer 
Side 8, av 20
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Tabeller og diagrammer 
Side 9, av 20

Innslagspunkt 6a

Fordeling av årlige refusjoner i NOK til Innslagspunkt 6a etter aldersgruppe og tekstvekting*
År 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Total alle år % snitt

Vekting 0 3 11 4 5 -1 2 -3 -4 1 %
20-29 51 445 2 664 225 5 247 757 5 906 993 8 542 297 11 042 689 12 644 487 14 489 178 19 988 442 22 325 680 102 903 193 4,9
30-39 383 146 18 122 333 37 731 268 38 907 255 44 052 642 51 415 792 48 930 879 63 208 974 68 207 780 76 977 427 447 937 496 21,4
40-49 2 104 810 28 236 515 57 564 122 59 241 539 61 098 581 60 766 918 71 842 975 81 729 083 84 416 834 88 947 802 595 949 179 28,4
50-59 2 158 647 26 593 916 60 106 612 50 905 013 55 893 011 58 328 224 65 007 032 69 661 118 73 385 448 76 488 573 538 527 595 25,7
60-69 206 187 13 992 552 27 079 241 30 304 152 33 788 693 38 919 606 36 615 611 45 526 521 47 433 950 53 441 419 327 307 932 15,6
70-79 48 260 884 760 4 443 315 7 531 430 8 119 282 8 809 245 13 555 932 12 739 154 11 782 965 7 849 465 75 763 808 3,6
80-89 0 0 11 930 47 080 58 825 1 131 252 1 181 215 1 389 719 1 845 722 1 966 455 7 632 198 0,4

Total 4 952 494 90 494 301 192 184 246 192 843 463 211 553 331 230 413 725 249 778 131 288 743 748 307 061 141 327 996 820 2 096 021 401 100,0

%-vis økning 1727,25 112,37 0,34 9,70 8,92 8,40 15,60 6,34 6,82
Index 2,4 1,3 0,6 2,1 2,1 2,1 3,6 1,8 2,7 2,2

Fordeling av årlige refusjoner i NOK til Innslagspunkt 6b etter prosentvis andel av totale refusjoner*og tekstvekting*.
År 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 % snitt avvik

Totalsum 21 671 359 448 768 046 785 089 851 903 214 587 1 108 679 397 1 234 839 933 1 273 303 437 1 332 257 348 1 190 760 496 1 241 915 069 22,0 2,8
% snitt 22,9 20,2 24,5 21,4 19,1 18,7 19,6 21,7 25,8 26,4

%-vis fordeling etter tannlegers aldersgruppe,  refusjon av totalt refusjon* og tekstvekting
År 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 % snitt S-avik

Vekting 0,0 3 11 4 5 -1 2 -3 -4 1
20-29 1,0 2,9 2,7 3,1 4,0 4,8 5,1 5,0 6,5 6,8 4,2 1,7
30-39 7,7 20,0 19,6 20,2 20,8 22,3 19,6 21,9 22,2 23,5 19,8 4,2
40-49 42,5 31,2 30,0 30,7 28,9 26,4 28,8 28,3 27,5 27,1 30,1 4,4
50-59 43,6 29,4 31,3 26,4 26,4 25,3 26,0 24,1 23,9 23,3 28,0 5,7
60-69 4,2 15,5 14,1 15,7 16,0 16,9 14,7 15,8 15,4 16,3 14,4 3,5
70-79 1,0 1,0 2,3 3,9 3,8 3,8 5,4 4,4 3,8 2,4 3,2 1,4
80-89 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,3 0,3

*Tekstvekting: Vekting av betydning av semantikk og endret innhold i tekst Veileder fra departement og direktorat.
*Totalsum: Sum av HELFOs refusjoner til innslagspunkt 1,5, 6 a+b, 9,10 og 14 pr år
*Indeks: Årlig endring i Konsumprisindeksen  i %.

Tabell nr 12, Diagram 12

Tabell nr 14, Diagram 14

Tabell nr 13
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Tabeller og diagrammer 
Side 10, av 20

Innslagspunkt 6b

Fordeling av årlige refusjoner i NOK til Innslagspunkt etter aldersgruppe og tekstvekting*
År 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Total alle år

Vekting 0 3 11 4 5 -1 2 -3 -4 1 %
20-29 52 030 2 584 797 4 653 397 5 586 135 7 877 481 8 359 673 7 859 270 6 159 180 6 819 810 7 514 653 57 466 426 2,8
30-39 505 625 24 186 439 44 236 124 47 110 620 50 492 091 48 479 534 42 842 457 39 585 006 37 685 872 43 003 675 378 127 444 18,1
40-49 1 349 887 31 718 600 58 709 230 70 638 089 69 339 978 71 853 669 65 323 478 62 270 547 65 322 961 68 080 281 564 606 719 27,0
50-59 2 878 894 42 313 153 69 459 666 69 952 035 71 019 382 66 653 970 65 009 826 56 861 565 53 327 674 50 139 679 547 615 844 26,2
60-69 299 670 25 637 954 43 137 287 57 622 585 60 608 290 59 341 826 56 437 184 52 587 716 50 481 163 54 861 213 461 014 888 22,1
70-79 485 665 2 029 233 5 064 488 7 736 597 9 450 531 10 482 007 10 338 531 10 105 129 9 550 947 8 375 340 73 618 469 3,5
80-89 0 0 101 600 80 715 96 165 1 060 742 1 032 814 741 843 1 025 759 1 333 902 5 473 540 0,3

Total 5 571 771 128 470 176 225 361 792 258 726 776 268 883 918 266 231 420 248 843 560 228 310 985 224 214 187 233 308 744 2 087 923 329 100,0
%-vis økning 2205,73 75,42 14,81 3,93 -0,99 -6,53 -8,25 -1,79 4,06

Index 2,4 1,3 0,6 2,1 2,1 2,1 3,6 1,8 2,7 2,2

Fordeling av årlige refusjoner i NOK til Innslagspunkt 6b etter prosentvis andel av totale refusjoner*og tekstvekting*.

År 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Totalsum 21 671 359 448 768 046 785 089 851 903 214 587 1 108 679 397 1 234 839 933 1 273 303 437 1 332 257 348 1 190 760 496 1 241 915 069 % snitt S-avik

% snitt 25,7 28,6 28,7 28,6 24,3 21,6 19,5 17,1 18,8 18,8 23,2 4,3

%-vis fordeling etter tannlegers aldersgruppe,  refusjon av totalt refusjon* og tekstvekting
År 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 % snitt avvik

Vekting 0 3 11 4 5 -1 2 -3 -4 1
20-29 0,9 2,0 2,1 2,2 2,9 3,1 3,2 2,7 3,0 3,2 2,5 0,7
30-39 9,1 18,8 19,6 18,2 18,8 18,2 17,2 17,3 16,8 18,4 17,3 2,8
40-49 24,2 24,7 26,1 27,3 25,8 27,0 26,3 27,3 29,1 29,2 26,7 1,6
50-59 51,7 32,9 30,8 27,0 26,4 25,0 26,1 24,9 23,8 21,5 29,0 8,2
60-69 5,4 20,0 19,1 22,3 22,5 22,3 22,7 23,0 22,5 23,5 20,3 5,2
70-79 8,7 1,6 2,2 3,0 3,5 3,9 4,2 4,4 4,3 3,6 3,9 1,8
80-89 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,4 0,3 0,5 0,6 0,2 0,2

*Tekstvekting: Vekting av betydning av semantikk og endret innhold i tekst Veileder fra departement og direktorat.
*Totalsum: Sum av HELFOs refusjoner til innslagspunkt 1,5, 6 a+b, 9,10 og 14 pr år
*Indeks: Årlig endring i Konsumprisindeksen  i %.

Tabell nr 15, Diagram 15 

Tabell nr 16

Tabell nr 17, Diagram 17
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Tabeller og diagrammer 
Side 11, av 20

Innslagspunkt 6, a + b

Fordeling av årlige refusjoner i NOK til Innslagspunkt etter aldersgruppe og tekstvekting*
År 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Vekting 0 3 11 4 5 -1 2 -3 -4 1 Total alle år %
20-29 103 475 5 249 022 9 901 154 11 493 128 16 419 778 19 402 362 20 503 757 20 648 358 26 808 252 29 840 333 160 369 619 3,8
30-39 888 771 42 308 772 81 967 392 86 017 875 94 544 733 99 895 326 91 773 336 102 793 980 105 893 652 119 981 102 826 064 940 19,7
40-49 3 454 697 59 955 115 116 273 352 129 879 628 130 438 559 132 620 587 137 166 453 143 999 629 149 739 795 157 028 083 1 160 555 899 27,7
50-59 5 037 540 68 907 069 129 566 278 120 857 048 126 912 393 124 982 194 130 016 858 126 522 684 126 713 122 126 628 253 1 086 143 439 26,0
60-69 505 857 39 630 506 70 216 528 87 926 737 94 396 983 98 261 432 93 052 795 98 114 237 97 915 113 108 302 632 788 322 820 18,8
70-79 533 925 2 913 993 9 507 803 15 268 027 17 569 814 19 291 252 23 894 463 22 844 283 21 333 912 16 224 805 149 382 277 3,6

80-89 0 0 113 530 127 795 154 990 2 191 994 2 214 029 2 131 562 2 871 481 3 300 357 13 105 738 0,3
Total 10 524 265 218 964 477 417 546 038 451 570 238 480 437 249 496 645 147 498 621 691 517 054 733 531 275 328 561 305 565 4 183 944 732 100,0

%-vis økning 1980,57 8,15 6,39 3,37 0,40 3,70 2,75 5,65
Index 2,4 1,3 0,6 2,1 2,1 2,1 3,6 1,8 2,7 2,2

Fordeling av årlige refusjoner i NOK til Innslagspunkt etter prosentvis andel av totale refusjoner*og tekstvekting*.
År 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Totalsum 21 671 359 448 768 046 785 089 851 903 214 587 1 108 679 397 1 234 839 933 1 273 303 437 1 332 257 348 1 190 760 496 1 241 915 069 % snitt
S-avik

% snitt 48,6 48,8 53,2 50,0 43,3 40,2 39,2 38,8 44,6 45,2 45,2 4,9

%-vis fordeling etter tannlegers aldersgruppe,  refusjon av totalt refusjon* og tekstvekting
År 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 % snitt S-avik

Vekting 0 3 11 4 5 -1 2 -3 -4 1
20-29 1,0 2,4 2,4 2,5 3,4 3,9 4,1 4,0 5,0 5,3 3,4 1,3
30-39 8,4 19,3 19,6 19,0 19,7 20,1 18,4 19,9 19,9 21,4 18,6 3,5
40-49 32,8 27,4 27,8 28,8 27,1 26,7 27,5 27,8 28,2 28,0 28,2 1,6
50-59 47,9 31,5 31,0 26,8 26,4 25,2 26,1 24,5 23,9 22,6 28,6 7,0
60-69 4,8 18,1 16,8 19,5 19,6 19,8 18,7 19,0 18,4 19,3 17,4 4,3
70-79 5,1 1,3 2,3 3,4 3,7 3,9 4,8 4,4 4,0 2,9 3,6 1,1
80-89 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,4 0,4 0,5 0,6 0,3 0,2

*Tekstvekting: Vekting av betydning av semantikk og endret innhold i tekst Veileder fra departement og direktorat.
*Totalsum: Sum av HELFOs refusjoner til innslagspunkt 1,5, 6 a+b, 9,10 og 14 pr år
*Indeks: Årlig endring i Konsumprisindeksen 

Tabell nr  18, Diagram 18

Tabell nr 19

Tabell nr 20, Diagram 20
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Tabeller og diagrammer 
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Innslagspunkt 9

Fordeling av årlige refusjoner i NOK til Innslagspunkt etter aldersgruppe og tekstvekting*
År 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Total alle år %-snitt

Vekting 0 3 11 4 5 -1 2 -3 -4 1
20-29 49 855 2 722 827 3 868 473 3 629 106 7 295 154 8 302 134 7 696 746 7 200 759 7 942 876 9 246 603 57 954 533 4,1
30-39 528 651 17 678 458 26 673 040 27 759 247 43 169 613 47 831 713 44 625 355 45 308 168 39 867 730 41 808 220 335 250 195 23,6
40-49 766 105 18 766 479 31 440 796 31 901 452 46 190 771 53 256 912 52 979 204 55 696 357 54 470 631 55 977 087 401 445 795 28,2
50-59 626 465 19 712 535 33 412 668 32 813 869 45 213 763 47 148 420 46 988 000 46 369 559 40 537 963 42 405 925 355 229 166 25,0

60-69 135 730 10 966 530 16 770 429 20 637 568 30 009 742 32 412 588 32 048 031 32 436 974 32 152 497 34 857 679 242 427 768 17,1
70-79 13 105 816 078 1 391 253 2 858 940 2 771 540 3 265 115 3 827 948 3 796 597 4 023 949 3 968 188 26 732 713 1,9

80-89 0 0 3 705 0 241 220 334 065 295 916 722 215 822 453 2 419 574 0,2

Total 2 119 911 70 662 907 113 556 659 119 603 887 174 650 583 192 458 103 188 499 349 191 104 330 179 717 861 189 086 155 1 421 459 743 100,0
%-vis økning 3233,30 60,70 5,33 46,02 10,20 -2,06 1,38 -5,96 5,21

Index 2,4 1,3 0,6 2,1 2,1 2,1 3,6 1,8 2,7 2,2

Fordeling av årlige refusjoner i NOK til Innslagspunkt etter prosentvis andel av totale refusjoner*og tekstvekting*.
År 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Vekting 0 3 11 4 5 -1 2 -3 -4 1

Totalsum 21 671 359 448 768 046 785 089 851 903 214 587 1 108 679 397 1 234 839 933 1 273 303 437 1 332 257 348 1 190 760 496 1 241 915 069 %-snitt avvik
9,8 15,7 14,5 13,2 15,8 15,6 14,8 14,3 15,1 15,2 14,4 1,7

%-vis fordeling etter tannlegers aldersgruppe,  refusjon av totalt refusjon* og tekstvekting
År 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 %-snitt S-avik

Vekting 0 3 11 4 5 -1 2 -3 -4 1
20-29 2,4 3,9 3,4 3,0 4,2 4,3 4,1 3,8 4,4 4,9 3,8 0,7
30-39 24,9 25,0 23,5 23,2 24,7 24,9 23,7 23,7 22,2 22,1 23,8 1,0
40-49 36,1 26,6 27,7 26,7 26,4 27,7 28,1 29,1 30,3 29,6 28,8 2,7
50-59 29,6 27,9 29,4 27,4 25,9 24,5 24,9 24,3 22,6 22,4 25,9 2,5
60-69 6,4 15,5 14,8 17,3 17,2 16,8 17,0 17,0 17,9 18,4 15,8 3,3
70-79 0,6 1,2 1,2 2,4 1,6 1,7 2,0 2,0 2,2 2,1 1,7 0,5
80-89 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,2 0,4 0,4 0,1 0,2

%-snitt

*Tekstvekting: Vekting av betydning av semantikk og endret innhold i tekst Veileder fra departement og direktorat.
*Totalsum: Sum av HELFOs refusjoner til innslagspunkt 1,5, 6 a+b, 9,10 og 14 pr år
*Indeks: Årlig endring i Konsumprisindeksen i %.

Tabell nr 21, Diagram 21

Tabell nr 22

Tabell nr 23, Diagram 23

51



Tabeller og diagrammer 
Side 15, av 20

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

0 3 11 4 5 -1 2 -3 -4 1

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Diagramtittel

20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89

.%-vis fordeling av refusjon etter innslagspunkt 9, aldersgruppe tannlege og år.

0

10 000 000

20 000 000

30 000 000

40 000 000

50 000 000

60 000 000

0 3 11 4 5 -1 2 -3 -4 1

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Diagramtittel

20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89

Fordeling av refusjon i NOK etter innslagspunkt 9, aldersgruppe tannlege 
og år

Diagram nr 21 Diagram nr 23

52



Tabeller og diagrammer 
Side 16, av 20

Innslagspunkt 10

Fordeling av årlige refusjoner i NOK til Innslagspunkt etter aldersgruppe og tekstvekting*
År 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Total alle år %-snitt

Vekting 0 3 11 4 5 -1 2 -3 -4 1
20-29 26 200 1 466 752 2 585 138 2 525 708 4 859 095 6 364 293 6 748 979 6 618 295 8 019 716 8 247 617 47 461 792 4,5
30-39 273 213 12 598 561 18 449 356 20 112 576 30 860 389 34 510 191 33 539 766 33 449 300 32 905 439 33 024 569 249 723 359 23,8
40-49 522 302 12 863 848 19 728 270 23 970 736 34 085 110 39 281 299 40 091 761 40 366 384 42 880 659 43 955 164 297 745 532 28,3
50-59 1 000 957 13 357 662 20 674 003 20 494 855 27 794 689 30 267 617 32 073 541 30 484 216 29 495 779 29 108 441 234 751 760 22,3
60-69 156 117 9 241 805 15 167 235 16 570 734 24 279 030 25 331 824 25 174 521 25 745 089 25 858 853 27 315 475 194 840 683 18,5
70-79 18 795 464 434 1 162 750 2 101 673 3 708 227 4 149 215 4 026 710 3 598 251 3 238 066 2 804 100 25 272 221 2,4
80-89 0 27 337 39 070 30 348 49 455 285 705 235 088 156 088 269 082 415 150 1 507 323 0,1

Total 1 997 584 50 020 398 77 805 821 85 806 630 125 635 994 140 190 143 141 890 365 140 417 621 142 667 595 144 870 515 1 051 302 666 100,0
%-vis økning 2404,04 55,55 10,28 46,42 11,58 1,21 -1,04 1,60 1,54

Index 2,4 1,3 0,6 2,1 2,1 2,1 3,6 1,8 2,7 2,2

Fordeling av årlige refusjoner i NOK til Innslagspunkt etter prosentvis andel av totale refusjoner*og tekstvekting*.
År 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Vekting 0 3 11 4 5 -1 2 -3 -4 1

Totalsum 21 671 359 448 768 046 785 089 851 903 214 587 1 108 679 397 1 234 839 933 1 273 303 437 1 332 257 348 1 190 760 496 1 241 915 069 %-snitt S-avik

%-snitt 9,2 11,1 9,9 9,5 11,3 11,4 11,1 10,5 12,0 11,7 10,8 0,9

%-vis fordeling etter tannlegers aldersgruppe,  refusjon av totalt refusjon* og tekstvekting
År 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 %-snitt S-avik

Vekting 0 3 11 4 5 -1 2 -3 -4 1
20-29 1,3 2,9 3,3 2,9 3,9 4,5 4,8 4,7 5,6 5,7 4,0 1,4
30-39 13,7 25,2 23,7 23,4 24,6 24,6 23,6 23,8 23,1 22,8 22,9 3,3
40-49 26,1 25,7 25,4 27,9 27,1 28,0 28,3 28,7 30,1 30,3 27,8 1,7
50-59 50,1 26,7 26,6 23,9 22,1 21,6 22,6 21,7 20,7 20,1 25,6 8,9
60-69 7,8 18,5 19,5 19,3 19,3 18,1 17,7 18,3 18,1 18,9 17,6 3,5
70-79 0,9 0,9 1,5 2,4 3,0 3,0 2,8 2,6 2,3 1,9 2,1 0,8
80-89 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,2 0,2 0,1 0,2 0,3 0,1 0,1

*Tekstvekting: Vekting av betydning av semantikk og endret innhold i tekst Veileder fra departement og direktorat.
*Totalsum: Sum av HELFOs refusjoner til innslagspunkt 1,5, 6 a+b, 9,10 og 14 pr år
*Indeks: Årlig endring i Konsumprisindeksen i %. 

Tabell nr 24,Diagram 24

Tabell nr 25

Tabell nr 26, Diagram 26
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Tabeller og diagrammer 
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Innslagspunkt  14

Fordeling av årlige refusjoner i NOK til Innslagspunkt etter aldersgruppe og tekstvekting*
År 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Tekstvekting 0 3 11 4 5 -1 2 -3 -4 1 Total alle år % snitt
20-29 5 270 396 747 895 291 1 673 568 5 612 659 8 967 109 9 906 994 11 438 700 2 916 543 2 630 549 44 443 430 5,2
30-39 57 360 3 138 357 3 870 499 17 534 229 32 519 393 50 330 486 57 316 397 64 977 408 9 936 289 9 897 038 249 577 456 29,5
40-49 56 885 2 171 709 4 294 300 15 676 847 29 059 763 42 697 431 52 571 040 58 096 375 14 519 357 14 412 131 233 555 838 27,6
50-59 137 230 2 452 264 4 359 648 12 150 671 22 968 513 37 199 090 41 789 745 46 797 178 12 677 094 12 940 382 193 471 814 22,8
60-69 24 715 1 587 246 2 534 970 8 541 296 15 157 454 20 433 361 22 678 574 23 412 080 8 529 803 9 433 585 112 333 084 13,3
70-79 3 400 65 380 348 719 1 108 146 1 814 193 1 922 840 2 811 771 2 568 955 1 057 608 805 004 12 506 016 1,5
80-89 0 0 0 0 36 205 346 877 452 698 446 565 109 035 45 040 1 436 420 0,2

Total 284 860 9 811 703 16 303 427 56 684 756 107 168 179 161 897 192 187 527 218 207 737 260 49 745 729 50 163 729 847 324 053 100,0
%-vis økning 3344,39 66,16 247,69 89,06 51,07 15,83 10,78 -76,05 0,84

Index 2 1 1 2 2 2 4 2 3 2

Fordeling av årlige refusjoner i NOK til Innslagspunkt etter prosentvis andel av totale refusjoner*og tekstvekting*.
År 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Tekstvekting* 0 3 11 4 5 -1 2 -3 -4 1
Totalsum 21 671 359 448 768 046 785 089 851 903 214 587 1 108 679 397 1 234 839 933 1 273 303 437 1 332 257 348 1 190 760 496 1 241 915 069 % snitt S-avik

% andel 1,3 2,2 2,1 6,3 9,7 13,1 14,7 15,6 4,2 4,0 7,3 5,5

%-vis fordeling etter tannlegers aldersgruppe,  refusjon av totalt refusjon* og tekstvekting
År 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 % snitt S-avik

Vekting 0 3 11 4 5 -1 2 -3 -4 1
20-29 1,9 4,0 5,5 3,0 5,2 5,5 5,3 5,5 5,9 5,2 4,7 1,3
30-39 20,1 32,0 23,7 30,9 30,3 31,1 30,6 31,3 20,0 19,7 27,0 5,1
40-49 20,0 22,1 26,3 27,7 27,1 26,4 28,0 28,0 29,2 28,7 26,4 2,8
50-59 48,2 25,0 26,7 21,4 21,4 23,0 22,3 22,5 25,5 25,8 26,2 7,5
60-69 8,7 16,2 15,5 15,1 14,1 12,6 12,1 11,3 17,1 18,8 14,2 2,9
70-79 1,2 0,7 2,1 2,0 1,7 1,2 1,5 1,2 2,1 1,6 1,5 0,4
80-89 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1
Index 2,4 1,3 0,6 2,1 2,1 2,1 3,6 1,8 2,7 2,2 2,1 0,8

*Tekstvekting: Vekting av betydning av semantikk og endret innhold i tekst Veileder fra departement og direktorat.
*Totalsum: Sum av HELFOs refusjoner til innslagspunkt 1,5, 6 a+b, 9,10 og 14 pr år
*Indeks: Årlig endring i Konsumprisindeksen  i %.

Tabell nr 29, Diagram 29

Tabell nr 28

Tabell nr 27, Diagram 27
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%-vis fordeling av refusjon etter innslagspunkt 10, aldersgruppe tannlege og år.
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Tabeller og diagrammer 
Side 20, av 20
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Rundskriv I-7/2009 B                            21. desember 2009            For 2010 
Informasjon om regelverk vedrørende stønad til dekning av utgifter til tannbehandling (HELSE- OG 
OMSORGSDEPARTEMENTET) 

Årets endringer er få og av mer teknisk karakter. I tillegg kommer enkelte nødvendige presiseringer. 
Takstene er økt med 3,2 prosent i henhold til Prop. 1 S (2009-2010) og Stortingets behandling av 
denne (budsjettvedtak for 2010). 

Forskrift om stønad til dekning av utgifter til 
undersøkelse og behandling hos tannlege for sykdom 
Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 13. desember 2007 med hjemmel i lov 28. februar nr. 
19 

Ingen endringer. 

Rundskriv til § 5–6 – Tannbehandling 
Utarbeidet av Helsedirektoratet, gjeldende fra 1. januar 2010. 

*9 Det gis stønad som en engangsytelse når behandlingen er påbegynt innen ett år etter at ulykken
fant

*13 Unntak fra ettårsregelen kan gjøres der første gangs behandling ble foretatt før bruker fylte 21

Presiseringer 2010 

*9 Patologisk tap av tannsubstans ved attrisjon/erosjon
For å kunne vurdere om det foreligger grav patologisk attrisjon/erosjon må tilstanden være vurdert
over tid, minimum ett år.

Vekting. 

0 

0 

0 

0 

Vekting År 2010 0 
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Rundskriv I-3/2010                                    16. desember 2010         For 2011 
Regelverk og takster vedrørende stønad til dekning av utgifter til tannbehandling (HELSE- OG 
OMSORGSDEPARTEMENTET) 
 
Stortinget vedtok den 7. desember 2010 ved behandlingen av Prop. 1 S 
(2010-2011) at honorartakstene for tannbehandling i hovedsak justeres med 3,1 pst fra 
1. januar 2011, med lik prosentfordeling på refusjoner og egenandeler. Samtidig ble det vedtatt: 
 
*9 økningen i refusjonsbeløpet til tannbehandling som følge av patologisk tap 
 
*10 hyposalivasjon (munntørrhet), skal reduseres fra 75 til 70 pst. av honorartakst 
 
*8 kjeveortopedisk behandling skal justeres om lag 2 pst. av de øvrige takster. 
 
*Det ble også vedtatt en reduksjon av refusjoner til operasjoner i munn/kjeve med om lag 4 pst. I 
tillegg har departementet foretatt enkelte presiseringer og justeringer av enkelttakster.  
 
*Blant annet er takst 7 utvidet til å omfatte sedasjon ved narkose (Her omtales sedasjon med narkose, 
i tekst inkluderes lystgass og annet)  
 
* det er opprettet en ny takst 315 for dekkproteser 
 
* endinger når det gjelder fylkeskommunenes ansvar for å sette fram krav om refusjon for 19- og 20 
åringer med rettigheter 
 
* For 19- og 20 åringer med rettigheter etter folketrygdlovens § 5-6, og som er henvist til behandling 
hos annen behandlingsinstans enn den offentlige tannhelsetjenesten, er det behandlende instans som 
fremsetter kravet om refusjon fra folketrygden til Helseøkonomiforvaltningen. Eventuelle mellomlegg 
blir et oppgjør mellom fylkeskommunen og behandler. 
 
Forskrift om stønad til dekning av utgifter til 
undersøkelse og behandling hos tannlege for sykdom 
Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 13. desember 2007 med hjemmel i lov 28. februar nr. 
1997(HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET) 
 
Ingen 
 
Rundskriv til § 5–6 – Tannbehandling 
Utarbeidet av Helsedirektoratet, gjeldende fra 1. januar 2011.(HELSEDIREKTORATET) 
 
*9 Patologisk tap av tannsubstans ved attrisjon/erosjon     
 

Dersom kroneterapi velges, må begrunnelse for valget journalføres. Det gis ikke stønad til 
protetisk behandling for tapte tenner. Det ytes dermed ikke stønad til bro - eller til 
implantatbasert protetikk.  
 
Utgiftene dekkes etter refusjonstakstene med unntak av takstene 201-212, 301-304 og 306 
som dekkes med 70 prosent av honorartakstene. 

 
*10 Hyposalivasjon  
    

Utgiftene dekkes etter refusjonstakstene med unntak av takstene 201-212, 301-304 og 306 
som dekkes med 70 prosent av honorartakstene 

 
*11 Allergiske reaksjoner mot tannrestaureringsmaterialer 
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Det er også et vilkår at det rapporteres til Bivirkningsgruppen for odontologiske biomaterialer 
ved utfylling og innsending av skjema "Rapportering av uønskede reaksjoner/bivirkninger hos 
brukere i forbindelse med odontologiske materialer", jfr. takst 8. 

*12 Tannskader ved godkjent yrkesskade

Tannlegen må kunne dokumentere at yrkesskaden er godkjent av NAV 

*13 Tannskade ved ulykke, som ikke er yrkesskade

- innen utløpet av det året bruker fyller 20 år.
- Endret aldergrense

0 

- 

Vekting år 2011 4 
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Rundskriv I-7/2011                                21. desember 2011  
Regelverk og takster vedrørende stønad til dekning av utgifter til tannbehandling for 2012(HELSE- 
OG OMSORGSDEPARTEMENTET) 
 
* at refusjonstakstene ved tann- behandling i gjennomsnitt skal prisjusteres med 1,1 pst i stedet for 
ordinær pris- justering med 3,1 pst.   
 
*Refusjoner som ytes etter honorartakst er i den sammenheng skjermet. 
 
*Som en følge av denne sammenligningen (med Sverige) er enkelte takster justert ned,   
 
*mens flere kirurgitakster er justert opp. 
 
*Det er også innført egen takst for narkose og for utgifter til mikrobiologiske laboratorium prøver 
 
*Stortinget vedtok også at refusjoner til tannbehandling styrkes med 137 mill. kroner i 2012 som følge 
av utfasing av særfradragsordningen etter skatteloven § 6-83. Midler som frigjøres ved avvikling av 
ordningen skal brukes til å styrke eksisterende ordninger med tilsvarende formål.  Hovedtyngden av 
særfradrag for store sykdomsutgifter ved tann- og kjevesykdommer var i 2010 knyttet til utgifter ved 
behandling av sykdommen marginal periodontitt og av sykdommens følgetilstander. Av denne grunn 
er om lag 100 mill. kroner fordelt på takster ved behandling av periodontitt og av sykdommens 
følgetilstand (rehabilitering av tanntap som følge av grav marginal periodontitt). 
 
 Enkelte nye takster er innført i den sammenheng. Om lag 37 mill. kroner er fordelt på takster ved 
behandlinger hvor refusjoner ytes etter honorartakst. Dette får betydning for refusjoner til 
tannbehandling til personer med sjelden medisinsk tilstand, leppe- kjeve- ganespalte, svulster i 
munnhule/kjeve, infeksjonsforebyggende behandling ved særlige medisinske tilstander, 
tannutviklingsforstyrrelser, tannskade ved godkjent yrkesskade og ved traumatiske tannskader hos 
personer som lider av sykdommer som kan gi fallskader. Innenfor disse midlene er takster til 
tannfyllinger og til rotbehandling økt betydelig. Det er også gjort betydelige økninger i 
undersøkelsestakstene.  
Styrkingen på 137 mill. kroner kommer i tillegg til prisjusteringen omtalt over. 
 
*9 Innføring av et nytt refusjonsnivå ved attrisjon, erosjon og hyposalivasjon, som er basert på en 
prosentsats av honorartakst og ikke på refusjonstakster, har vært uhensiktsmessig å administrere. 
Departementet har derfor opphevet denne prosent- satsen, slik at det gis stønad etter 
refusjonstakstene. I tillegg har departementet fore- tatt enkelte presiseringer og justeringer av 
enkelttakster. 
 
Forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos tannlege for sykdom 
Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 13. desember 2007 med hjemmel i lov 28. februar nr. 
1997 
Lov om folketrygd (folketrygdloven) § 5–6 tredje ledd. 
Sist endret ved forskrift 16. desember 2008 nr. 1396. 
 
Ingen endringer 
 
Rundskriv til § 5–6 – Tannbehandling 
Utarbeidet av Helsedirektoratet, gjeldende fra 1. januar 2012.(HELSEDIREKTORATET) 
 
*6 periodontitt 
Utgiftene dekkes etter takstene 509 – 517. Takstene 1-5 (undersøkelse og etterkontroll) kan brukes i 
tillegg. Relevante 800-takster kan brukes når kjeve- og ansiktsradiolog står klinisk ansvarlig for 
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røntgenundersøkelsen. Etter denne bestemmelsen ytes det ikke stønad for kirurgisk behandling etter 
takstene 419, 421-423. (Utelatt fra 2011 egenandel tak 2 ordning?) 
 
*9   patologisk tap av tannsubstans ved attrisjon/erosjon     
    
Det gis ikke stønad til protetisk behandling for tapte tenner med unntak for tap av tenner på grunn av 
rotfrakturer som følge av attrisjon. Det ytes dermed ikke stønad til bro eller til implantatbasert 
protetikk utenom unntaksregelen. Utgiftene dekkes etter refusjonstakstene 
 
*14   manglende evne til egenomsorg ved varig sykdom eller ved varig nedsatt funksjonsevne 
   
For pasienter med demens, som ikke får ytelser etter lov om tannhelsetjenesten, kan erklæring fra 
fastlege framlegges. 
 
*Merknad til § 5 Stønadskravet  

Eksempel på hva som kan være dokumentasjon er legeerklæring, kopi av aktuelle deler av 
pasientjournalen, kliniske fotos, gipsmodeller av tenner og kjever, samt røntgenbilder (før og 
eventuelt etter behandling) hvis den kliniske problemstillingen tilsier røntgenundersøkelser.
    

 
Presiseringer 2012 
*Relevante 800-takster kan brukes når kjeve- og ansiktsradiolog står klinisk ansvarlig for 
røntgenundersøkelsen 
 
*Flere av stønadsordningene til tannbehandling har i løpet av første halvår 2011 hatt en vekst ut over 
det som var forutsetningene for 2011-budsjettet. Ved behandlingen av Prop. 1 S (2011-2012) har 
Stortinget derfor vedtatt, at refusjonstakstene ved tann- behandling i gjennomsnitt skal prisjusteres 
med 1,1 pst i stedet for ordinær pris- justering med 3,1 pst. 
(Usikker om tolkningen her) 
 
*I forbindelse med takstjusteringene har departementet gjort en systematisk sammen- ligning med de 
statlige referansepriser i Sverige. Dette er priser som legges til grunn ved beregning av det statlige 
tandvårdsstöd fra Försäkringskassan, og som langt på vei kan sammenlignes med markedsprisene i 
Sverige. Som en følge av denne sammen- ligningen er enkelte takster justert ned, mens flere 
kirurgitakster er justert opp. Det er også innført egen takst for narkose og for utgifter til 
mikrobiologiske laboratorieprøver. 
 
*at refusjoner til tannbehandling styrkes med 137 mill. kroner i 2012 som følge av utfasing av 
særfradragsordningen etter skatteloven § 6-83. Midler som frigjøres ved avvikling av ordningen skal 
brukes til å styrke eksisterende ordninger med tilsvarende formål 
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Vekting år 2012 11 
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Rundskriv I-3/2012                              21. desember 2012     for 2013 
Regelverk og takster vedrørende stønad til dekning av utgifter til tannbehandling for 2013(HELSE- 
OG OMSORGSDEPARTEMENTET) 

* Fra 1. januar innføres stønad til dekning av utgifter ved undersøkelse og behandling hos tannpleier
(folketrygdloven § 5-6a)

* Fra 1. januar øker stønaden til dekning av utgifter ved undersøkelse og behandling ved sterkt
nedsatt evne til egenomsorg ved varig sykdom eller ved varig nedsatt funksjonsevne (stønad etter
honorartakst)

* Fra 1. juli innføres stønad til tannhelseundersøkelse hos tannlege for personer 75 år og eldre
(stønad på 800 kroner til tannhelseundersøkelse)

*Som følge av Stortingets vedtak har Helse- og omsorgsdepartementet fastsatt ny forskrift.
Forskriften inneholder bestemmelser om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling
hos både tannlege og tannpleier for sykdom m.m. Forskriften inneholder bestemmelser om stønad til
dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos både tannlege og tannpleier for sykdom m.m.

*Forskrift 13. desember 2007 nr. 1412 om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling
hos tannlege for sykdom opphører når ny forskrift trer i kraft fra januar 2013.

*Stønadsordningen for tjenester utført av tannpleier er avgrenset til undersøkelse og behandling av
sykdommen periodontitt. Beregninger har vist at merkostnader ved stønadsordningen vil utgjøre
drøye 15 mill. kroner i 2013. Dette tilsvarer om lag 3 pst. av det som anslås å bli de samlede
utbetalinger i 2012 av stønad ved behandling av sykdommen periodontitt og dens følgetilstander. For
behandling av periodontittsyk- dommens følgetilstand, dvs. behandlinger som skal erstatte tap av
tenner, vil en inn- dekning på om lag 3 pst. innebære en nominell videreføring i 2013 av
refusjonsbeløpene som gjelder for 2012, dvs. videreføring uten prisjustering. Når det gjelder
refusjoner ved behandling av periodontitt, videreføres honorartakstene uten prisjustering, mens
refusjonstakstene reduseres med i gjennomsnitt om lag 4 pst. Dette for å ivareta de budsjettmessige
forutsetninger fra Stortinget.

*I forbindelse med videre utfasing av særfradragsordningen etter skatteloven § 6-83 har Stortinget
bevilget 20 mill. kroner til økning i stønad til undersøkelse og behandling for
personer med sterkt nedsatt evne til egenomsorg ved varig sykdom eller varig nedsatt funksjonsevne

(punkt 14 i forskriften § 1 første ledd). Økningen gjøres ved at stønad gis etter honorartakst og ikke
etter refusjonstakst.

*Regnskapstall frem til og med november 2012 viser at stønad til behandling av periodontitt har økt
med om lag 45 pst. sammenliknet med tilsvarende periode i 2011. Dette innebærer en betydelig vekst
ut over det som var forutsetningen i 2012-budsjettet. Stønad til behandling av sykdommens
følgetilstander har økt med om lag 31 pst.

* I samme periode har stønad ved behandling av patologisk tap av tannsubstans (attrisjon/erosjon) og
ved munntørr- het (hyposalivasjon) økt betydelig (om lag 17 – 18 pst). Hoveddelen av utbetalingene
ved disse to stønadsordninger er knyttet til behandlinger som i begrenset grad er sammenfallende
med Helsedirektoratets faglige anbefalinger.
Stortinget har på denne bakgrunn vedtatt en omfordeling med til sammen 30 mill. kroner fra disse
stønadsordninger til kap. 770, post 21 og 70, Tannhelsetjenester (regionale odontologiske
kompetansesentre, spesialistutdanning av tannleger, sykehusodontologi, tannhelsetilbud til tortur- og
overgrepsofre, odontofobi, tannbehandlingsmaterialer mv.), sammenliknet med saldert budsjett for
2012.  Refusjonsbeløpene i takster som i hovedsak benyttes ved disse behandlingene er derfor redusert.
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*Det er foretatt flere justeringer med formål å harmonisere med de svenske referansepriser som er
lagt til grunn for støtte til tandvård fra
Försäkringskassan

Forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos tannlege og  
tannpleier for sykdom 
Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 19. desember 2012 med hjemmel i lov 28. februar 1997 
nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) § 5–6 tredje ledd, § 5-6 a andre ledd, § 5-25 tredje ledd og § 
22-2 andre ledd (HOD)1

 *-Etter folketrygdloven § 5-6 a ytes det stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling av 
periodontitt utført av tannpleier i henhold til første ledd punkt 1, 4, 6 og 14. 

*-Etter folketrygdloven § 5-6 ytes det stønad til dekning av utgifter til tannhelseundersøkelse for eldre 
fra 75 år, utført av tannlege. 

*§ 3. tannlegens og tannpleierens kompetanse

-herunder tannlege eller tannpleier fra andre EØS-stater som yter midlertidige tjenester i Norge, jf.
forskrift 8. oktober 2008 nr. 1130 om autorisasjon, lisens og spesialistgodkjenning for helsepersonell
med yrkeskvalifikasjoner fra andre EØS-land § 16.
*§ 4. stønad ved mislykket behandling

-Tannpleieren er ansvarlig for behandlingen det kreves stønad for. Dersom behandlingen mislykkes, og
dette kan føres tilbake til tannpleieren, er ikke ny behandling stønadsberettiget

*§ 6. tilskudd til fellesformål

-Vedtektene for fondet godkjennes av Helse- og omsorgsdepartementet.

Rundskriv til § 5–6 og § 5-6 a – Undersøkelse og behandling hos tannlege og tannpleier for sykdom 
Utarbeidet av Helsedirektoratet, gjeldende fra 1. januar 2013.(HOD) 

*ii) Utfyllende bestemmelser og nærmere retningslinjer til Forskriften

* Folketrygdloven hjemler kun stønad til nødvendig og forsvarlig tannbehandling

*dokumentere sine vurderinger mht rettigheter og pasientjournalen skal inneholde alle de
opplysninger som er relevante og nødvendige. Hvis det oppstår tvil om diagnose og behandling må
tannpleier eller tannlege være sitt ansvar bevisst, og innhente råd fra andre eller henvise til behandler
med nødvendig kompetanse.

*1. Sjelden medisinsk tilstand

Etter folketrygdloven § 5-6a ytes det også stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling 
av marginal periodontitt utført av tannpleier, jf. forskriften § 1 andre ledd. 

Helsedirektoratet vil oppdatere SMT-listene ved behov. 

*6. Periodontitt

Behandlingen må også være utført fortløpende for å være stønadsberettiget 
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*4 Infeksjonsforbyggende behandling ved særlige medisinske tilstander 
 
Etter folketrygdloven § 5-6a ytes det også stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling 
av marginal periodontitt utført av tannpleier, jf. forskriftens § 1 andre ledd.  
 
Etter denne bestemmelsen ytes det ikke stønad for kirurgisk behandling etter takstene 419, 421–423. 
 
*11 Allergiske reaksjoner mot tannrestaureringsmateriale 
Det er også et vilkår at det rapporteres til Bivirkningsgruppen for odontologiske biomaterialer ved 
utfylling og innsending av skjema «Rapportering av uønskede reaksjoner/bivirkninger hos brukere i 
forbindelse med odontologiske materialer», jfr. takst 10. 
 
*14    Sterkt nedsatt evne til egenomsorg ved varig sykdom eller ved varig nedsatt funksjonsevne
   
Sterkt nedsatt evne til egenomsorg må dokumenteres ved erklæring fra relevant lege eller psykolog. 
 
Etter folketrygdloven § 5-6a ytes det også stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling 
av marginal periodontitt utført av tannpleier, jf. forskriftens § 1 andre ledd. Utgiftene dekkes etter 
honorartakstene. Stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling av periodontitt utført 
av tannpleier § 1 andre ledd innebærer at folketrygden yter stønad til undersøkelse og behandling av 
periodontitt (og periimplantitt) utført av tannpleier. Det fremgår under merknadene til § 1 ved hvilke 
sykdomstilstander mv stønadsordningen gjelder. I departementets fastsatte takster fremgår det hvilke 
takster som det ytes stønad etter stønad etter ved undersøkelse og behandling av periodontitt hos 
tannpleier.   
 
 
*15 Tannhelseundersøkelse for eldre fra 75 år, utført av tannlege  
Tannhelseundersøkelse for eldre fra 75 år, utført av tannlege Formålet med stønad til 
tannhelseundersøkelse er å avdekke/diagnostisere sykdoms- utvikling i et så tidlig stadium som mulig, 
for dermed å kunne forhindre videre sykdomsutvikling og begrense omfanget av nødvendig 
behandling. Stønadsordningen gjelder fra 1. juli 2013, og gis hvert annet år fra og med det 
kalenderåret vedkommende fyller 75 år. Det innebærer at fra 1. juli til 31. desember 2013 vil alle som 
er født i hhv 1938, 1936, 1934, 1932 osv. har rett til stønad til slik undersøkelse. Hvis undersøkelse og 
diagnose avdekker behov for behandling, vil eventuell stønad til behandling bli dekket i henhold til de 
regler som gjelder for stønad fra folketrygden, jf. Forskriften § 1 første ledd punktene 1-14  
 
*Merknad til § 2 særlige bestemmelser om takster, stønad og egenandel 
 
*Utgifter til helsehjelp som utføres poliklinisk ved statlige helseinstitusjoner og ved 
helseinstitusjoner som mottar driftstilskudd fra regionale helseforetak, godtgjøres etter regler i  
forskrift 19. desember 2007 nr. 1761 (forskrift om utgifter til poliklinisk helse- hjelp).  
Oralkirurgisk behandling, inkludert innsetting av tannimplantater, inngår som en 
«aktivitet» i DRG-systemet, og er finansiert gjennom denne ordningen. Unntak er implantatbehandling 
ved rehabilitering etter marginal periodontitt. Hvis tannbehandling er finansiert etter nevnte forskrift, 
gis det ikke stønad hjemlet i ftrl § 5-6, jf. ftrl § 5-1 tredje ledd. 
Stønad til dekning av utgifter til øvrig undersøkelse og behandling hos tannlege for sykdom utført i 
helseforetak, kan dekkes etter bestemmelsene i forskriften til ftrl § 5-6. 
 
*Merknad til § 3 tannlegens og tannpleierens kompetanse 
 
*Tannlegen og tannpleieren må selv dokumentere sin kompetanse. 
Når kjeveortopedisk behandling utføres av tannlege under spesialistutdanning i kjeveortopedi og under 
veiledning av spesialist i kjeveortopedi, skal spesialisten underskrive regningsskjema/stønadskrav. 
Spesialisten anses faglig hovedansvarlig overfor folketrygden, herunder for at krav om godtgjørelse er i 
samsvar med gjeldende regelverk og takstbestemmelser. 
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*Merknad til § 5 stønadskravet     
 
*Der det er nødvendig av kontrollhensyn, vil Helfo be tannlege/ tannpleier eller bruker om å fremlegge 
nødvendig dokumentasjon på at behandlingen var stønadsberettiget. Eksempel på hva som kan være 
aktuell dokumentasjon er lege- erklæring, kopi av aktuelle deler av pasientjournalen, røntgenbilder, 
foto og prøvesvar.   
 
*Det fremgår av helsepersonelloven at den som yter helsehjelp, skal nedtegne eller registrere  
opplysninger i en journal for den enkelte pasient. Journalen skal føres i samsvar med god  
yrkesskikk og skal inneholde relevante og nødvendige opplysninger om pasienten og helsehjelpen, 
samt de opplysninger som er nødvendige for å oppfylle meldeplikt eller opplysningsplikt fastsatt i lov 
eller i samsvar med lov. Journalen skal være lett å forstå for annet kvalifisert helsepersonell. 
 
*Det skal videre fremgå hvem som har ført opplysningene i journalen. Departementet har i forskrift 
21. desember 2000 nr.1385 om pasientjournal (journalforskriften) gitt nærmere regler om 
pasientjournalens innhold og ansvar for journalen. Journalen skal først og fremst være et redskap for å 
sikre at pasientene får forsvarlig helsehjelp, men journalen vil også kunne ha betydning i forbindelse 
med eventuelle tilsynssaker og erstatningssaker for feilbehandling. 
 
*Rundskriv til § 5–6 og § 5-6 a – Undersøkelse og behandling hos tannlege og tannpleier for sykdom. 
Journalen skal inneholde opplysninger som er relevante og nødvendige. Den skal blant annet 
inneholde foreløpig diagnose, observasjoner, funn, undersøkelser, plan eller avtale om videre 
oppfølging. Når det settes i verk behandlingstiltak som fraviker gjeldende retningslinjer er det et særlig 
behov for å dokumentere hvorfor slik behandling er iverksatt. Av journalen skal det  
derfor fremgå at tiltaket fraviker retningslinjene og hvilke overveielser som har ledet frem til  
bruk av et slikt tiltak.  
 
*Videre bør det fremgå av journalen at pasienten er gitt den informasjon  
som er nødvendig for å gi pasienten et tilstrekkelig informasjonsgrunnlag for å samtykke til eller  
avslå den aktuelle undersøkelse eller behandling. 
 
*Plikten til å føre journal gjelder ikke for samarbeidende helsepersonell som gir hjelp etter  
instruksjon eller rettledning fra annet helsepersonell. 
 
*Helfo kan avslå krav om stønad når stønadsretten ikke er dokumentert, og de kan også kreve tilbake 
utbetalt stønad i forbindelse med etterfølgende kontroll. God journal- føring er også viktig ved  
henvisning av pasient til andre behandlere. Hvis undersøkelse, diagnostikk og behandling er godt  
beskrevet og dokumentert i journalen, kan det bidra til at man unngår dobbeltbehandling eller i  
verste fall feil behandling. God journalføring øker pasientsikkerheten. 
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Rundskriv I-8/2013                              16. desember 2013 
Regelverk og takster vedrørende stønad til dekning av utgifter til tannbehandling for 2014(HOD) 
 
*  Fra 1. januar innføres ny stønadsordning til dekning av utgifter til behandling med implantaforankret 
dekkprotese til personer som er tannløse i underkjeven og som på grunn av slag, allmennsykdommer, 
anatomi eller andre forhold ikke er i stand til å kunne bruke løstsittende protese (forskriften § 1 pkt. 
15). For personer som i tillegg er tannløse i overkjeven, og som har behov for ny protese i den kjeven, 
dekkes også utgifter til slik protese. 
 
*Stønad til behandling ved agenesi av 1. og/eller 2. premolar utgår. Unntatt er agenesier ved flere enn 
to premolarer hos samme person 
 
*Fra 1. januar 2014 oppheves stønadsordningen til tannhelseundersøkelse hos tannlege for personer 
75 år og eldre.  
 
*10 Refusjonsbeløp ved de behandlinger som er forutsatt å være de mest vanlige behandlingsformer 
ved hyposalivasjon er betydelig oppjustert   
          
*Enkelte honorartakster er oppjustert mer enn 3,5 prosent 
 
*Det er gjort justeringer i tekster i følgende takster: takst 304, 312 og 313 
 
*Det er gjort presiseringer i anvendelsesområdet for følgende takster: takst 312, 401, 402, 416, 418, 
509 og 705         
 
*Følgende nye takster er innført: takst 320, 321 og 424(implantatforankret dekkprotese) 
   
*Stortingets budsjettvedtak innebærer at honorartakster og refusjoner som hovedregel prisjusteres 
med i gjennomsnitt 3,5 pst gjeldende fra 1. januar 2014. Følgende særskilte takstjusteringer er foretatt 
som følge av budsjettvedtaket:   
 
*14: Det er gjort presiseringer i regelverket etter § 1 pkt. 14 
 
Forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos tannlege og  
tannpleier for sykdom 
Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 16. desember 2013 med hjemmel i lov 28. februar 1997 
nr.  
19 om folketrygd (folketrygdloven) § 5–6 tredje ledd, § 5-6a andre ledd, § 5-25 tredje ledd og 
§ 22-2 andre ledd (HOD) 
 
Ny Forskrift: 
KAPITTEL I. GENERELLE BESTEMMELSER 
*15 Helt eller delvis tanntap, uten egne tenner i underkjeven 
 
KAPITTEL III. IKRAFTTREDELSE: 
Forskriften, trer i kraft 1. januar 2014. Samtidig oppheves forskrift av 19. desember 2012 nr. 1351 om 
stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos tannlege og tannpleier for sykdom. 
 
 
Rundskriv til § 5–6 og § 5-6a – Undersøkelse og behandling hos tannlege og tannpleier for sykdom 
Utarbeidet av Helsedirektoratet, gjeldende fra 1. januar 2014.(HD) 
 
I    GENERELL INFORMASJON 
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Rettigheter for 19 – og 20-åringer Vederlagsforskriften (forskrift 24. mai 1984 nr. 1268) gir nærmere 
bestemmelser om betaling av vederlag for personer som mottar tannhelsehjelp i den 
fylkeskommunale tannhelsetjenesten. I hht. § 3 første ledd skal ungdom som fyller 19 eller 20 år i 
behandlingsåret ikke betale større vederlag enn 25 pst av departementets fastsatte takster, inkludert 
eventuelle utgifter til tanntekniske arbeider. Etter § 3 andre ledd kan fylkes- kommunen ta fullt 
vederlag etter honorartakster fastsatt av departementet for 19- og 20- åringer som har rettigheter i 
folketrygdloven. Fylkeskommunen skal påse at vederlaget uansett ikke utgjør et beløp som er høyere 
enn 25 pst. av departementets fastsatte takster. 
 
II   UTFYLLENDE BESTEMMELSER OG NÆRMERE RETNINGSLINJER TIL FORSKRIFTEN 
 
*6 Takst 401/402 kan benyttes i kombinasjon med takst 514. 
 
*7c Det ytes ikke stønad til dekning av utgifter til behandling av agenesi av 1. og/eller 2. premolar. 
Unntatt er ved agenesier ved flere enn to premolarer hos samme person. 
 
*14 Det ytes stønad til dekning av utgifter til tannbehandling til personer som på  
undersøkelsestidspunktet har varig somatisk eller psykisk sykdom eller varig nedsatt funksjonsevne. 
Stønad gis i de tilfeller sykdommen eller tilstanden har ført til sterkt nedsatt evne til å ivareta sin 
tannhelse over tid, minimum ett år 
 
*14 Det må journalføres og dokumenteres hvorfor tenner eventuelt går tapt og hvorfor de ikke kan 
beholdes. Begrunnet prognose for tenner/tannsett som følge av planlagt behandling skal   journalføres. 
Varig sykdom og/eller varig nedsatt funksjonsevne ved undersøkelsestidspunktet skal dokumenteres 
ved erklæring fra relevant lege eller psykolog. 
 
*15 
Det ytes stønad til personer med helt tannløs underkjeve som på grunn av slag, allmennsykdommer, 
anatomi eller andre forhold ikke er i stand til å kunne bruke løstsittende protese. Det ytes stønad til 2 
implantater og en dekkprotese festet til disse implantatene. Stønaden ytes til personer som ikke har 
rettigheter etter tannhelsetjenesteloven eller som ikke fyller andre gjeldende vilkår for   trygdens 
stønad til tannbehandling, (som eksempelvis stønad ved tanntap pga. periodontitt.  Stønaden ytes kun 
etter takstene 424 og 320. Ved behov ytes også stønad etter takstene 419 og 423.  Pasienter som faller 
inn under ovennevnte stønadsordning til protese i underkjeven, og som er tannløs i overkjeven, ytes 
stønad til nødvendig ny protese i overkjeven etter takst 321. Det ytes ikke stønad til 
implantatforankring av protese i overkjeven.  Stønad til protese i overkjeven under dette punkt ytes 
etter honorartakst 
 
Stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling av periodontitt utført av tannpleier  
§ 1 andre ledd innebærer at folketrygden yter stønad til undersøkelse og behandling av periodontitt 
(og periimplantitt) utført av tannpleier. Det fremgår under merknadene til § 1 ved hvilke 
sykdomstilstander mv stønadsordningen gjelder. I departementets fastsatte takster fremgår det hvilke 
takster som det ytes stønad etter ved undersøkelse og behandling av periodontitt hos tannpleier.    
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Rundskriv I-2/2014                              16. desember 2014 
Regelverk og takster vedrørende stønad til dekning av utgifter til tannbehandling for 2015(HOD) 

Endringer i regelverket gjeldende fra 1. januar 2015: 
*I regelverket er det kun gjort enkelte mindre presiseringer som ikke innebærer reelle endringer i
rettigheter mv:

Det er gjort presiseringer i regelverket etter forskriftens § 1 pkt. 4, 6 og 9. 

* Som følge av Stortingets budsjettvedtak er det gjort endringer i forskriftens § 6 Tilskudd til
fellesformål.

* Stortingets budsjettvedtak for 2015-budsjettet innebærer at honorartakster og refusjoner som
hovedregel videreføres i 2015 nominelt uten prisjustering.

*Følgende særskilte takstjusteringer er foretatt som følge av budsjettvedtaket og intensjonene med
stønadsordningene:

*Takst 9 kan repeteres hver time. (Narkose)

*Refusjonstakster i takstgruppe C. Konserverende og endodontisk behandling, er prisjustert med om
lag 3 pst

* Refusjonsbeløp til takst 304 er nedjustert (Kroneprotetikk)

* Refusjonsbeløp til takst 501 er nedjustert, og taksten kan benyttes maksimalt 8 ganger per
kalenderår for samme pasient.

*Takst 604f er nedjustert.

 Forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos tannlege og  
tannpleier for sykdom 
Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 16. desember 2014 med hjemmel i lov 28. februar 1997 
nr.  
19 om folketrygd (folketrygdloven) § 5-6 tredje ledd, § 5-6 a andre ledd, § 5-25 tredje ledd og   § 22-2 
andre ledd 

KAPITTEL I. GENERELLE BESTEMMELSER 

* Det er et vilkår for stønad etter forskriften her at vedkommende er medlem i folketrygden,
jf.   folketrygdloven § 5-2.

§ 4. Stønad ved mislykket behandling
Ved nytt behandlingsbehov som ikke kan føres tilbake til behandler, må ett av vilkårene i § 1 første
ledd være oppfylt for at ny behandling skal være stønadsberettiget.  Vilkårene må være oppfylt på
tidspunktet for utføring av den nye behandlingen.

§ 5. Stønadskravet
Stønadskravene må fremsettes i henhold til de regler og takster som gjelder på det
tidspunktet    behandlingen utføres. Påbegynt behandling kan sluttføres selv om regelverket endres
underveis i   behandlingen. Planlagt behandling regnes ikke som påbegynt behandling.

Behandler må forvisse seg om at bruker ikke har rettigheter etter annen lovgivning før det fremmes 
refusjonskrav       
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KAPITTEL II. TILSKUDD TIL FELLESFORMÅL 
 
etterutdanning av tannleger yter folketrygden tilskudd svarende til henholdsvis 0,86 prosent og 0,14 
prosent av de utgifter folketrygden har til undersøkelse og behandling hos tannlege etter denne 
forskriften. 
 
 
Rundskriv til § 5-6 og § 5-6 a – Undersøkelse og behandling hos tannlege og tannpleier for sykdom 
Utarbeidet av Helsedirektoratet, gjeldende fra 1. januar 2015.(HD) 
 
I      GENERELL INFORMASJON 
 
* Behandler må forvisse seg om at bruker ikke har rettigheter etter annen lovgivning før det fremmes 
refusjonskrav.         
 
*6: Takst 501 kan nyttes inntil 8 ganger per kalenderår.         
 
* 6 Takst 401/402 kan benyttes i forbindelse med takst 514 det vil si når man etter § 5-6, pkt 6b, har til 
hensikt å erstatte tapte tenner med implantat etter takst 514      
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 Rundskriv I-8/2015                              16. desember 2015 
Regelverk og takster vedrørende stønad til dekning av utgifter til tannbehandling for 2016Endringer 
2016(HOD). 
 
Følgende takstjusteringer er foretatt som følge av budsjettvedtaket og intensjonene med 
stønadsordningene:         
Endringer i regelverket gjeldende fra 1. januar 2016. I regelverket er det kun gjort enkelte 
presiseringer. 
 
*14 Det er gjort presiseringer i vilkårene for stønad etter forskriften § 1 pkt 14 i henhold til det som er 
intensjonen med stønadsordningen 
 
*Stortingets budsjettvedtak for 2016-budsjettet innebærer at honorartakster og refusjoner som 
hovedregel videreføres i 2016 nominelt uten prisjustering 
 
*Følgende takstjusteringer er foretatt som følge av budsjettvedtaket og intensjonene med 
stønadsordningene: 
 
*Tannpleiere kan også bruke takst 4 ved fjerning av sutur og takst 801 ved taking av spyttprøve         
 
*Takstene 201 - 205 er prisjustert  
 
*Takst 304, takst 604f og takst 806 er nedjustert.        
 
*Bruk av takst 501 er utvidet til 14 ganger        
*Det er gjort justeringer i enkelttakster, blant annet takstene 313, 316, 509-511 og 705 
 
Forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos tannlege og  
tannpleier for sykdom 
Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 16. desember 2014 med hjemmel i lov 28. februar 1997 
nr.  
19 om folketrygd (folketrygdloven) § 5-6 tredje ledd, § 5-6 a andre ledd, § 5-25 tredje ledd og 
§ 22-2 andre ledd (HOD) 
 
 
Ingen endringer 
 
 
Rundskriv til § 5-6, § 5-6 a og § 5-25 – Undersøkelse og behandling hos tannlege og tannpleier for  
sykdom og skade 
Utarbeidet av Helsedirektoratet, gjeldende fra 1. januar 2016.(HD) 
 
I         GENERELL INFORMASJON 
 
*19- og 20-åringer som fyller vilkårene for stønad etter folketrygdloven §§ 5-6 og 5-6 a eller §  
5-25 med tilhørende forskrift og rundskriv. Fylkeskommunen skal imidlertid påse at vederlaget som 
kreves av 19- og 20-åringer uansett ikke utgjør et beløp som er høyere enn 25 pst. av  
departementets fastsatte takster, når stønaden etter folketrygdloven er hensyntatt. 
Fylkeskommunen er ansvarlig for at krav etter folketrygdloven §§ 5-6 og 5-6 a eller § 5-25 blir  
fremsatt overfor Helseøkonomiforvaltningen, enten på vegne av pasienten, eller på bakgrunn av  
avtalen om direkte oppgjør. 
 
19- og 20-åringe: Fylkeskommunen skal imidlertid påse at vederlaget som kreves av 19- og 20-åringer 
uansett ikke utgjør et beløp som er høyere enn 25 pst. av departementets fastsatte takster, når 
stønaden etter folketrygdloven er hensyntatt. 
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Fylkeskommunen er ansvarlig for at krav etter folketrygdloven §§ 5-6 og 5-6 a eller § 5-25 blir 
 
II UTFYLLENDE BESTEMMELSER OG NÆRMERE RETNINGSLINJER TIL FORSKRIFTEN 
 
*1 Eventuell stønad til kjeveortopedisk behandling ytes etter § 1 pkt 8 hvis ikke vilkårene etter § 1 pkt 
6b, 7c 12 eller 13 er oppfylt.         
 
* 6 Takst 501 kan benyttes inntil 14 ganger per kalenderår. I tillegg kan taksten benyttes i kombinasjon 
med takst 502 
 
* 7 Ved behandling av personer med oligodonti kan takst 316 benyttes.    
 
*14 Dette     innebærer at pasienter som tidligere har hatt sterkt nedsatt evne til egenomsorg ved 
sykdom eller nedsatt funksjonsevne, men som nå er kommet over dette, og ikke lenger har slik sterkt 
nedsatt evne til egenomsorg/ varig sykdom mv., ikke kan få stønad etter dette punkt.          
 
MERKNAD TIL § 5 STØNADSKRAVET 
 
*Privatpraktiserende tannlege kan ikke sende inn krav på vegne av tannpleier. Tannpleier plikter å 
sende inn egne refusjonskrav i henhold til Mønsteravtalen og vedlegg til Mønsteravtalen 
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I-4/2016                                               16/7035 - 1                                   
             22.12.2016 
Regelverk og takster vedrørende stønad til dekning av utgifter til tannbehandling for 2017 Endringer 
2017(HOD) 
 
*Endringer i egenandelstak 2    
Fra 1. januar 2017 innføres automatisert frikort egenandelstak 2. Dette innebærer at i de   tilfellene 
hvor undersøkelse/behandling utløser godkjent egenandel skal godkjent egenandel fra takstheftet 
innrapporteres, se side 15 under Takster for tannbehandling, Innledning 
 
Endringer i regelverket: 
 
*klagebestemmelser   
 
*vilkårene for stønad etter forskriften § 1 pkt. 3 og pkt. 4     
 
*presisering av oligodonti   
 
*henvisning til kjeveortoped  
 
*pkt. 10 Hyposalivasjon og stønad til kroneterapi      
 
*vilkårene for stønad etter forskriften § 1 pkt 14   
 
*vilkårene for stønad etter § 1 pkt. 15 
 
*definisjoner 
 
*Eventuelle spørsmål om forståelse av regelverket og av takstsystemet kan rettes til  
Helsedirektoratet, avdeling for legemiddel- og tannhelserefusjon, eller til Helfo veiledning for  
helseaktører, telefon 815 70 070. Privatpersoner kan få veiledning på helsenorge.no eller ved å  
ringe 800HELSE: 800 43 573. 
Klage: 
 
Forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos tannlege og  
tannpleier for sykdom 
Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 16. desember 2014 med hjemmel i lov 28. februar 1997 
nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) § 5-6 tredje ledd, § 5-6 a andre ledd, § 5-25 tredje ledd og § 
22-2 andre ledd (HOD) 
 
Ingen endringer. 
 
 
Rundskriv til § 5-6, § 5-6 a og § 5-25 – Undersøkelse og behandling hos tannlege og tannpleier for 
sykdom og skade 
Utarbeidet av Helsedirektoratet, gjeldende fra 1. januar 2017.(HD) 
 
I      GENERELL INFORMASJON 
 
*Klage. Avslag på krav om stønad kan påklages. Alle klager rettes til den enhet som fattet det vedtaket 
ønskes klagebehandlet, jf. folketrygdloven § 21–12 og forvaltningsloven § 32. «Helseklage» er 
klageinstans for vedtak fattet av Helfo. Klage sendes Helfo, som forbereder saken for oversendelse til   
klageinstansen. Klageinstansens vedtak kan ankes til Trygderetten.         
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II        UTFYLLENDE BESTEMMELSER OG NÆRMERE RETNINGSLINJER TIL FORSKRIFTEN 
vilkårene for stønad etter § 1 pkt. 15   
 
definisjoner   
 
* 1 Helsedirektoratet vil oppdatere SMT-listene ved behov.  (Tidl HELFO) 
 
* 3 Apikal periodontitt eller avgrenset cyste rundt tannrot/krone omfattes ikke av denne 
bestemmelsen.         
 
* 4 Etter denne bestemmelsen kan det gis stønad til nødvendig infeksjonsforebyggende 
tannbehandling der infeksjonsspredning fra munn/kjever/tenner kan innebære en alvorlig og 
livstruende risiko. Det må dokumenteres ved erklæring fra lege/ spesialist/sykehusavdeling at vilkåret 
er oppfylt.   
 
* 7 Ved behandling av personer med oligodonti (medfødt mangel av 6 eller flere permanente tenner) 
kan 1, 4, 404, 14, 1, 165, 407, 17 takst 316 benyttes.       
 
*10 Dersom kroneterapi velges, må begrunnelse for valget journalføres. 
 
*14 - og behandlingstidspunktet hos tannlege/tannpleier har sterkt nedsatt evne til egenomsorg og i 
tillegg varig somatisk eller psykisk sykdom og/eller varig nedsatt funksjonsevne. Stønad gis i de tilfeller 
sykdommen eller tilstanden har ført til sterkt nedsatt evne til å ivareta sin tannhelse over tid, 
minimum ett år. Personer som tidligere har hatt sterkt nedsatt evne til egenomsorg ved sykdom eller 
nedsatt funksjonsevne, men som ikke lenger har disse tilstander, har ikke rett til stønad etter dette 
punkt. Relevant lege eller psykolog må ha gitt skriftlig erklæring som dokumenterer at pasienten har 
varig sykdom eller varig nedsatt funksjonsevne på tidspunktet fortannlegens/tannpleiers undersøkelse 
og behandling.   
 
*14 Dersom kroneterapi velges, må begrunnelse for valget journalføres.        
 
*15: Dersom stønadsretten er benyttet fullt ut etter for eksempel tilstand 6 (periodontitt), skal det 
som hovedregel ikke ytes ny stønad etter tilstand 15. Unntak er bare aktuelt hvis endringer i 
kjevekammen eller andre forhold gjør at pasienten ikke har nødvendig funksjon, slik at tidligere 
vurdert eller valg løsning ikke vil fungere. Dette må i så fall dokumenteres før behandling 
igangsettes.         
 
MERKNAD TIL § 5 STØNADSKRAVET: 
*Avtale som tannlege/tannpleier har med Helfo om direkte oppgjør er personlig, og når avtale er 
inngått, må tannlegen/tannpleieren   legge denne til grunn for all innsending av krav til Helfo.  
Privatpraktiserende tannlege kan ikke sende inn krav på vegne av tannpleier. Tannpleier plikter å   
sende inn egne refusjonskrav i henhold til Mønsteravtalen og vedlegg til Mønsteravtalen 
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I-7/2017                                      17/2658 -                                16.02.2018 
Regelverk og takster vedrørende stønad til dekning av utgifter til tannbehandling for 2018 -  
revidert 16. februar 2018 Endringer 2018(HOD) 
 
Følgende endringer gjelder fra 1. januar 2018: 
 
* Forskriften § 1, andre ledd; tallet 4 er fjernet, jf. også merknadene til pkt. 4. (revidert versjon 16. 
februar 2018). 
 
* Avsnitt seks i merknadene til pkt. 4 er strøket (revidert versjon 16. februar 2018).   
       
* Andre avsnitt og siste del av tredje setning i fjerde avsnitt i merknadene til pkt. 14 er strøket 
(revidert versjon 16. februar).    
      
* Andre avsnitt og siste del av tredje setning i fjerde avsnitt i merknadene til pkt. 14 er strøket 
(revidert versjon 16. februar).    
      
* Vilkårene for stønad etter forskriften § 1 pkt. 4 (s. 8-9), § 1 pkt. 7c (s. 10) og § 1 pkt. 8, b7 er justert. 
 
*14 Vilkårene for stønad etter forskriften § 1 pkt. 14 (s.14-15) er presisert: 
 
*Helfo har gjort en bred analyse av samtlige elektronisk innsendte krav på stønad etter pkt. 14 for 
perioden 2012- 2015, i alt om lag 88 000 innsendte krav. Analysen viser at det er innsendt krav for 
behandlinger som ikke er i samsvar med vilkårene for stønad etter § 1 pkt. 14. For å gjøre 
stønadsordningen mer forutsigbar for pasientene og for tannlegene, er det gjortpresiseringer i 
vilkårene for stønad. Presiseringene vil også forenkle Helfo sine kontroller av innsendte krav. 
Stønadsordningen etter pkt. 14 er i hovedsak en videreføring av en bidragsordning som gjaldt fram til 
og med 2007. Vilkårene for stønad er strenge. I høringsnotatet til forskrift om stønad til  
dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos tannlege, som trådte i kraft 1. januar 2008, går 
det fram at revmatisme, lammelse, hjerneskade og alvorlig psykisk lidelse er eksempler på varige 
sykdommer/tilstander som har medført sterkt nedsatt evne til egenomsorg, dvs evne til selv å kunne 
ivareta det daglig munnstell/kroppsstell, og som omfattes av stønadsordningen. 
 
*Fra 2011 har Stortinget bevilget midler til etablering og oppbygging av tannhelsetilbud i regi av  
fylkeskommunene/de regionale odontologiske kompetansesentre til personer som har vært utsatt for 
tortur og/eller overgrep, eller som har odontofobi. Bevilgninger til dette formål er begrunnet i 
anmodningsvedtak fra Stortinget i 2008, og med at pasienter med de omtalte lidelser eller tilstander 
ikke hadde særskilt stønad til tannbehandling fra folketrygden. I henhold til folketrygdloven § 5-1 yter 
ikke folketrygden stønad til tannbehandling etter lovens kapittel 5 i  
den utstrekning det offentlige yter stønad etter annen lovgivning. Dette innebærer at når tilbud til 
pasienter med odontofobi bygges opp i regi av fylkeskommunene, basert på Stortingets  
budsjettvedtak, yter ikke folketrygden stønad til tannbehandling for de samme lidelser. 
 
*Takstene 304, 308, 421, 422, 702 og 703 er nedjustert som følge av Stortingets budsjettvedtak. De 
øvrige takster er i hovedsak prisjustert med om lag 1,7 prosent i henhold til Stortingets budsjettvedtak. 
 
*Det er gjort endringer i merknadene til takst 9. Tidsangivelsene i takstene 604a - 604d er fjernet, og 
det er gjort endringer i merknadene til disse takstene.   
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Forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos tannlege og  
tannpleier for sykdom 
Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 16. desember 2014 med hjemmel i lov 28. februar 1997 
nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) § 5-6 tredje ledd, § 5-6 a andre ledd, § 5-25 tredje ledd og § 
22-2 andre ledd 
 
KAPITTEL I. GENERELLE BESTEMMELSER 
*Etter folketrygdloven § 5-6 a ytes det stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og  
behandling av periodontitt utført av tannpleier i henhold til første ledd nr. 1, 6 og 14.(tallet 4 er 
fjernet) 
 
 
Rundskriv til § 5-6, § 5-6 a og § 5-25 – Undersøkelse og behandling hos tannlege og tannpleier for 
sykdom og skade. Utarbeidet av Helsedirektoratet, gjeldende fra 1. januar 2018 - merknader til pkt. 
4 og 14 i § 1 første ledd er endret i revidert versjon fra 19. februar 2018.(HD) 
 
 II     UTFYLLENDE BESTEMMELSER OG NÆRMERE RETNINGSLINJER TIL FORSKRIFTEN 
 
* 4 --livstruende risiko for en person, og der risikoen har sammenheng med personens medisinske 
tilstand og behandling. Personens tilstand og risikovurdering skal være dokumentert skriftlig ved 
erklæring fra lege/sykehusavdeling før den infeksjonsforebyggende tannbehandlingen starter. 
Tannlegen/tannpleier er ansvarlig for at den tannbehandling som det gis stønad for, er en behandling 
som hindrer infeksjon og/eller infeksjonsspredning fra munnhulen, og som kan innebære en alvorlig og 
livstruende risiko for personen. 
 
*4 Behandling av marginal periodontitt omfattes ikke av dette punktet. Behandling av marginal 
periodontitt for personer med rett til stønad etter pkt. 4, dekkes etter takster under pkt. 6 a.         
 
* 7 I de tilfeller det ytes stønad ved tannagenesi (punkt 7c) kan det for personer over 20 år ytes  
stønad til kjeveortopedisk behandling, når slik behandling alene eller i kombinasjon med protetisk 
behandling gir et tilfredsstillende behandlingsresultat.      
 
*14 Skriftlig erklæring fra relevant lege eller psykolog skal foreligge før tannbehandling igangsettes.  
Erklæring skal dokumentere at personen har varig sykdom eller varig nedsatt funksjonsevne på 
tidspunktet for tannlegens/tannpleierens undersøkelse og behandling. Erklæringen må videre 
dokumentere hva slags diagnose / nedsatt funksjonsevne erklæringen gjelder. Det må også framgå 
forventet varighet av sykdommen/den nedsatte funksjonsevnen. Innholdet i erklæringen må være 
tilstrekkelig til at tannlegen kan påvise hvordan konsekvenser av sykdommen/den nedsatte 
funksjonsevnen, påvirker pasientens tannhelse. 
 
*14 Etter denne stønadsordningen ytes det ikke stønad til personer med "tannlegeskrekk" e.l. 
Personer som har vært utsatt for tortur og/eller overgrep, og personer som har odontofobi, omfattes 
heller ikke av stønadsordningen. Disse gis tilbud om aktuell fobibehandling og tannbehandling av 
fylkeskommunene, finansiert over kapittel 770, post 70. 
 
*14 Personer med rusmiddelavhengighet som er under kommunal rusomsorg og som mottar tjenester 
etter helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr. 6 bokstav b og c, og personer som mottar 
legemiddelassistert behandling (LAR), omfattes heller ikke av denne stønadsordningen. Disse gis tilbud 
om tannbehandling fra fylkeskommunene, finansiert gjennom de statlige rammeoverføringene til 
fylkeskommunene. 
*14 Dersom kroneterapi anses nødvendig, skal begrunnelse for valget journalføres. Det skal 
dokumenteres at kroneterapi vil føre til en vesentlig funksjonsforbedring sammenliknet med annen 
behandling.    
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I-3/2018                                               18/5269 - 2                           17.12.2018 
Regelverk og takster vedrørende stønad til dekning av utgifter til tannbehandling for 2019(HOD) 
 
* Vilkårene for stønad etter forskriften § 1 pkt. 4: Kravet til skriftlig erklæring fra lege/sykehusavdeling 
er presisert. Opplistingen av medisinske tilstander og behandlinger er strøket. 
 
* Vilkårene for stønad etter forskriften § 1 pkt. 8: Bestemmelser angående krav til innhold i  
henvisninger fra tannpleier/tannlege til kjeveortoped er presisert. Dette angår særskilt  
henvisninger fra tannpleiere og tannleger ansatt i den fylkeskommunale tannhelsetjenesten 
 
* Takstene 1, 2, 3, 804 og 809 er nedjustert som følge av Stortingets budsjettvedtak. 
 
* Bruk av takst 101 er utvidet til også å gjelde tilstander under pkt. 10 Hyposalivasjon. Ved disse 
tilstander ytes stønad etter refusjonstakst.         
 
* Bruk av takst 501 ved tidsbruk under 30 minutter er fjernet. Det er gjort presiseringer i reglene om 
begrensningen med bruk av takst 501 inntil 14 ganger per pasient per år.  
 
* Takst 604 f er fjernet, jf. Stortingets budsjettvedtak. 
 
* Vilkårene for bruk av takst 703 i forbindelse med kjeveortopedisk behandling er presisert. 
 
* Vilkårene for bruk av takst 806 i forbindelse med kjeveortopedisk behandling er presisert. 
 
* Takst 808 er opphevet ettersom den ikke anvendes. 
 
*De øvrige takster er i hovedsak prisjustert med om lag 1,7 prosent i henhold til Stortingets      
 
 
Forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og 
behandling hos tannlege og tannpleier for sykdom 
Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 16. desember 2014 med hjemmel i lov 28. februar 
1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) § 5-6 tredje ledd, § 5-6 a andre ledd, § 5-25 tredje ledd 
og § 22-2 andre ledd (HOD) 
 
Ingen endringer. 
 
 
Rundskriv til § 5-6, § 5-6 a og § 5-25 – Undersøkelse og 
behandling hos tannlege og tannpleier for sykdom og skade 
Utarbeidet av Helsedirektoratet, gjeldende fra 1. januar 2019 (HD) 
 
Ingen endringer. 
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