
Vilkår stønadstakst 809 (CT/MR) og 810 (Tilleggsserie) - folketrygdens stønad 
til tannbehandling 
 
          1. november 2021 
 
Via Helfo har vi fått følgende spørsmål, som har sin bakgrunn i en korrespondanse mellom en 
tannlege og Helfo veiledning.  
 
Tannlegen har stilt følgende spørsmål: 
 

1. Følger det av vilkårene at det er spesialisten som må ta opptaket, for at 
undersøkelsen skal være refusjonsberettiget etter takst 809 og ev. 810? 

2. Eller kan spesialisten delegere oppgaven med opptak til annet personell på 
klinikken?  

a. Krever dette i så fall at spesialisten er samtidig til 
stede på samme klinikk når opptaket tas, eller kan 
hen oppholde seg et annet sted geografisk? 

3. Kan andre tannleger stå som behandler, gjøre opptaket og benytte spesialist 
som samarbeidende spesialist ved trygdeoppgjør? 

 
 
Svar:  
 
Forskrift 16. desember 2016 nr. 1659 om strålevern og bruk av stråling (strålevernforskriften) 
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-12-16-1659/KAPITTEL_10-6-15#KAPITTEL_10-6-15 
gjelder bl.a. for enhver bruk av strålekilder.  
 
Det er ikke gjort noe unntak for forskriftens bestemmelser i regelverket for stønad fra folketrygden til 
tannbehandling.  
 
Strålevernforskriftens § 47 bokstav a slår fast at det er tannlegespesialist innen kjeve- og 
ansiktsradiologi som blant annet må vurdere berettigelse av CT/MR. Hvilken kategori 
tannhelsepersonell som kan betjene ulike apparaturtyper for stråling og den kompetanse de må 
besitte fremgår av strålevernforskriftens § 48 bokstav b og c. Ifølge forskriftens § 48 bokstav b kan 
f.eks. opptak med ekstraoral tannrøntgenapparatur med CT-funksjon utføres av tannlege med 
strålevernskompetanse tilpasset bruksområdet.  
 
For stønad fra folketrygden fremgår det av merknadene til takst 809 ( CT/MR kjeve/ansiktsskjelett 
(med bløtvev)) og takst 810 (Tilleggsserie) bare kan brukes av spesialist i kjeve- og ansiktsradiologi. 
Kravet er satt fordi en mener det er viktig at berettigelse for bruk av disse takstene samt analyse og 
tolkningen av opptakene foretas av spesialist i kjeve- og ansiktsradiologi. Hvem som foretar 
opptakene er mindre viktig så fremt dette skjer innenfor strålevernforskriftens bestemmelser.  
 
Derfor er det for takstene 809 og 810 hverken satt krav til at spesialisten kjeve- og ansiktsradiologi 
utfører opptakene eller er til stede på klinikken når opptaket foretas. Spesialisten kan delegere 
oppgaven med opptak til annet personell på klinikken, innenfor strålevernforskriftens bestemmelser.  
Berettigelse for bruk av disse takstene samt analyse og tolkningen av opptakene kan ikke delegeres. 
Spesialisten i kjeve- og ansiktsradiologi som sender inn krav om stønad fra folketrygden er ansvarlig 
for at takstene 809 og 810 benyttes korrekt.  
 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-12-16-1659/KAPITTEL_10-6-15#KAPITTEL_10-6-15


 
Konklusjon:  
 

− Ved bruk av takstene 809 og 810 for stønadsberettiget tannbehandling fra folketrygden    
o skal analyse og tolkningen av opptakene foretas av spesialist i kjeve- og 

ansiktsradiologi 
o skal berettigelse (indikasjon) vurderes av spesialist i kjeve- og ansiktsradiologi jf. 

strålevernforskriften § 47 
o opptak kan utføres av annet personell på klinikken uten at spesialist kjeve- og 

ansiktsradiologi samtidig er til stede, jf. strålevernforskriften § 48 bokstav b og c  
 
 
Vennlig hilsen  
 

 


