Forståelse av takster - skille mellom fast og avtakbar protetikk; stønad tannbehandling
folketrygden

Avklaring fra Helsedirektoratet på e-post 13. mai 2020.
Problemstilling:
•

•

•

Rehabilitering ved tanntap som følge av grav marginal periodontitt, forskrift om stønad til
dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos tannlege og tannpleier for sykdom
pkt. 6, ved behandling av tanntap
Behandlingsformen er en kombinasjon av
o en avtakbar protese
o som retineres på de gjenværende tennene i kjeven med en konuskonstruksjon
Spørsmål om en kan beregne stønad til denne behandlingen som fast protetikk siden dette er
en kostbar produksjon, som er å sammenligne med en fast broproduksjon.

Vurdering:
Når det gjelder rehabilitering ved tanntap som følge av grav marginal periodontitt, der folketrygden
yter stønad, dekkes utgiftene dekkes i hovedsak etter takstene 509–517 i takstvedlegg fastsatt av
Helse- og omsorgsdepartementet med hjemmel i folketrygdloven § 5-6 andre ledd og § 5-6 a første
ledd og tannhelsetjenesteloven § 2-2 fjerde ledd.
Takstene beskriver de undersøkelser og behandlinger som det kan gis stønad til etter folketrygdloven
§ 5-6 og § 5-6 a. Det er en forutsetning for å få stønad at pasienten har en tilstand eller sykdom etter
vilkårene i forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos tannlege og
tannpleier for sykdom § 1.
•
•

takstene 509–517 omfatter alle kliniske prosedyrer knyttet direkte til den aktuelle
behandlingsmetoden, inkludert anestesi, røntgenundersøkelse og tanntekniske arbeider mv.
I tillegg ytes stønad til nødvendig undersøkelse og etterkontroll etter takstene 1–5
takstene 509-512 er stønad til avtakbar protetikk, mens takst 513 er stønad til fast protetikk

Konklusjon:
Slik regelverket for stønadstakster for stønad til tannbehandling fra folketrygden er utformet, så er
det tydelig på skillet mellom avtakbar og fast protetikk.
Det er ingen anledning til å dispensere fra dette.
I dette tilfellet er det, ut fra gitte opplysninger, klart at valgt behandlingsløsning er en avtakbar
protese, og at det er en dekkprotese. Dermed er takst 513 (fast protetikk) utelukket.
Slik opplysningene i denne saken er oppgitt vil derfor stønad kunne gis iht. takst 512 – dekkprotese.

