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Høringssvar fra Den norske tannlegeforening - etablering av nasjonalt
Eldre-, pasient- og brukerombud og utvidelse av ombudsordningen til
å gjelde fylkeskommunale tannhelsetjenester (endringer i pasient- og
brukerrettighetsloven og tannhelsetjenesteloven)
Den norske tannlegeforening (NTF) takker for anledningen til å avgi innspill til høringsforslagene i
opprinnelig høringsnotat og tilleggsnotat. Vi vil kun kommentere forslagene om å utvide pasient- og
brukerombudenes ansvarsområde til å omfatte den fylkeskommunale (offentlige)
tannhelsetjenesten.
NTF støtter forslaget om å utvide ombudsordningen til også å gjelde fylkeskommunale
tannhelsetjenester.
Som Helse- og omsorgsdepartementet mener vi ordninger som er etablert for å ivareta brukere og
pasienters rettigheter bør være tilgjengelig for alle som mottar helse- og omsorgstjenester
uavhengig av forvaltningsnivå. En utvidelse vil styrke rettighetene til personer som ikke er i stand til
å fremme sine egne behov for tannhelsehjelp.
Vi støtter også forslaget og argumentasjonen bak å innføre en plikt for fylkeskommunen til å
informere om retten til å henvende seg til ombudet.
Forslaget inkluderer kun tannbehandling som den offentlige tannhelsetjenesten har ansvar for og
som leveres av den offentlige tannhelsetjenesten selv eller private som har avtale med det
offentlige. Vi leser forslaget slik at tannbehandling som utføres av offentlig ansatte tannleger, men
hvor pasientene betaler hele behandlingen selv, ikke inkluderes av forslaget. NTF forstår bakgrunnen
for at voksne som selv betaler for sin egen tannbehandling, enten i offentlig eller privat regi, ikke
inkluderes i ordningen, nettopp fordi ombudsordningen generelt er begrenset til å omfatte helse- og
omsorgstjenester som er en del av det offentliges ansvar.
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NTF ønsker også å påpeke at mange voksne får stønad til tannbehandling fra trygden gjennom
«Regelverk og takster vedrørende stønad til dekning av utgifter til tannbehandling for 2019» etter
Lov om folketrygd av 28. februar 1997 nr. 19 (folketrygdloven). Hensikten med folketrygdlovens
regler om tannbehandling er å gi hel eller delvis stønad til grupper i befolkningen med særlige
tannbehandlingsbehov. Denne gruppen av pasienter får stønad til dekning av utgifter fra det
offentlige, men betaler også en egenandel selv. Disse pasientene inkluderes heller ikke i dette
lovforslaget.

Med vennlig hilsen
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