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Regelverk og takster vedrørende stønad til dekning av utgifter til
tannbehandling for 2016
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.
Endringer i regelverket gjeldende fra 1. januar 2016
I regelverket er det kun gjort enkelte presiseringer.
Det er gjort presiseringer i vilkårene for stønad etter forskriften § 1 pkt 14 i henhold til
det som er intensjonen med stønadsordningen.
Justeringer av takster mv
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

Generelt om regelverk om stønad til dekning av utgifter til tannbehandling
Forskrift 16. desember 2014 om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og
behandling hos tannlege og tannpleier for sykdom gir nærmere regler for når det skal
ytes stønad. Forskriften inneholder overordnede vilkår som må være oppfylt for å få
stønad til dekning av utgifter til tannbehandling. I forskriften er Helsedirektoratet gitt
myndighet til å gi utfyllende bestemmelser og nærmere retningslinjer for når stønad
skal ytes. Rundskriv til § 5-6 og § 5-6 a gir slike regler.
Folketrygdens stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos
tannlege og tannpleier er begrenset til takster for tannbehandling fastsatt av
departementet i et eget takstdokument. Departementets takster består av
honorartakst, refusjonstakst og egenandel. Utgifter som medlemmet har utover
departementets fastsatte takster dekkes ikke av trygden. Dersom tannlegens eller
tannpleierens priser er høyere enn de fastsatte takstene, må medlemmet betale det
overskytende selv.
Takster fastsatt av departementet gjelder også for undersøkelse og behandling i den
fylkeskommunale tannhelsetjenesten, jf. tannhelsetjenesteloven § 2-2 fjerde ledd og for
tannbehandling som er mottatt innenfor det europeiske økonomiske samarbeidsområde
(EØS) i henhold til forskrift om stønad til helsetjenester mottatt i et annet EØS-land.
Eventuelle spørsmål om forståelse av regelverket og av takstsystemet kan rettes til
Helsedirektoratet, avdeling for legemiddel- og tannhelserefusjon, eller til
Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) Servicesenter; HELFO veiledning for
privatpersoner, telefon 815 70 030 og HELFO veiledning for helseaktører,
telefon 815 70 070.
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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
§ 1. Stønadsberettiget undersøkelse og behandling
Etter folketrygdloven § 5-6 ytes det stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og
behandling utført av tannlege ved følgende tilstander/tilfeller:
1. Sjelden medisinsk tilstand
2. Leppe-kjeve-ganespalte
3. Svulster i munnhulen, tilgrensende vev eller hoderegionen for øvrig
4. Infeksjonsforebyggende tannbehandling ved særlige medisinske tilstander
5. Sykdommer og anomalier i munn og kjeve
6. Periodontitt
7. Tannutviklingsforstyrrelser
8. Bittanomalier
9. Patologisk tap av tannsubstans ved attrisjon/erosjon
10. Hyposalivasjon
11. Allergiske reaksjoner mot tannrestaureringsmaterialer
12. Tannskade ved godkjent yrkesskade
13. Tannskade ved ulykke, som ikke er yrkesskade
14. Sterkt nedsatt evne til egenomsorg hos personer som har varig sykdom eller varig
nedsatt funksjonsevne
15. Helt eller delvis tanntap, uten egne tenner i underkjeven
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, 4, 6 og 14.
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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. Tannlegen/tannpleieren må kunne dokumentere sine vurderinger, og
pasientjournalen skal inneholde alle opplysninger som er relevante og nødvendige, jf.
helsepersonelloven med tilhørende forskrifter.
Helsedirektoratet gir utfyllende bestemmelser og nærmere retningslinjer om hvilke
behandlinger og tilstander som omfattes av ordningen under § 1.
Det er et vilkår for stønad etter forskriften her at vedkommende er medlem i
folketrygden, jf. folketrygdloven § 5-2.
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