Spørsmål:
En pasient som har rett til helfostønad etter pkt 14 møter med løs bro. Broen blir delt ved pilarene og
den løsnete pilaren resementeres. Det blir ikke brukt tanntekniker her, så takstene 30x kan ikke
brukes.
«Bruk av takstene 301–313 forutsetter at behandlingen omfatter tannteknisk arbeid, og utgifter til
dette arbeidet er inkludert i takstene. Tannteknisk arbeid omfatter enten laboratoriefremstilt arbeid
eller CAD/CAM fremstilte arbeider.
Dersom tannteknisk arbeid ikke inngår i behandlingen, er arbeidet å betrakte som konserverende
behandling. I slike tilfeller skal takstene 201–207 benyttes.»
Hvilken av de 20X takstene skal det brukes her?

Svar fra Helsedirektoratet:
Jeg viser til spørsmålet over.
Spørsmålet gjelder bruk av stønadstakstene ved tannbehandling som det ifølge folketrygdloven § 5-6
og § 5-6 a ytes stønad til.
En forutsetning for å få stønad fra folketrygden er at pasienten har en tilstand eller sykdom etter
vilkårene i forskrift 16. desember 2014 nr. 1702 om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og
behandling hos tannlege og tannpleier for sykdom, samt tilhørende rundskriv.
−

−
−

i tillegg til reglene i forskrift og rundskriv, inneholder takstvedlegget fra Helse- og
omsorgsdepartementet (HOD) uttømmende de undersøkelser og behandlinger som det kan
gis stønad til etter folketrygdens bestemmelser
o https://www.helsedirektoratet.no/rundskriv/kapittel-5-stonad-vedhelsetjenester/takster-for-tannbehandling-#innledning
at takstvedlegget er uttømmende, betyr at det kun gis stønad til undersøkelser/behandlinger
som har en stønadstakst
utføres det en type behandling som det ikke finnes en stønadstakst til, så ytes det ikke
stønad til denne behandlingen

Her er en løsnet bro spaltet, og pilarkrone resementert.
−

taksvedlegget inneholder ingen stønadstakster for sementering av protetiske arbeider
o takstene for protetikk (300-takstene) omfatter bl.a. fastsetting (sementering) av
krone- og broarbeider.
o 200-takstene kommer f.eks. til anvendelse der en i stedet for å lage en krone
(takstnummer 304) foretar en oppbygging av tannkrone i plastisk materiale
(takstnummer 205)

Konklusjon: Det ytes ikke stønad til resementering av krone/bro
Vennlig hilsen

avdeling helserefusjoner, divisjon helseøkonomi og kompetanse

