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Pasientreiser og refusjonsberettiget tannbehandling hos spesialist 

 

Den norske tannlegeforening (NTF) mottar med jevne mellomrom bekymringsmeldinger fra 

tannleger vedrørende Pasientreisers praksis når det gjelder dekning av reiseutgifter til behandling 

hos tannlegespesialist utenfor pasientenes nærområde. 

NTF er kjent med at det i utgangspunktet dekkes reiser til nærmeste sted der behandlingen kan gis. 

 En pasient har rett til å få dekket utgifter ved å reise til og fra andre helsetjenester 

etter folketrygdloven kapittel 5 som gis i pasientens bostedskommune, eller som er geografisk 

nærmest pasientens oppholdssted.  

Det er likevel en åpning for at man kan få dekket reiser utenfor kommunen/samarbeidende 

kommune hvis behandleren dokumentere at behandlingsstedet er det nærmeste stedet 

behandlingen kan gis. 

Det er en målsetting at pasienter i hele landet skal ha tilgang til likeverdige tjenester, og pasienter 

skal oppleve en enkel, tilgjengelig og kostnadseffektiv pasientreise. Det kan være en utfordring når 

det gjelder behandling av sykdom hos tannlegespesialister i deler av landet. 

I Pasientreisers oppdragsbrev for 2021 står det blant annet beskrevet at det er et mål å redusere 

unødvendig venting. 

Utfordringen ved behandlingen av enkelte refusjonsberettigede tannsykdommer er at det i deler av 

landet er få spesialister i en del odontologiske fagområder. Det kan derfor ofte være svært lang 

ventetid og også lange og tungvinte reiseveier til nærmeste tannlegespesialist i det aktuelle 

fagfeltet. Lange ventetider kan føre til at sykdommen forverres, og det kan gi store plager og 

helsemessige konsekvenser for den enkelte pasient. 
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Tannlegespesialister er ofte lokalisert i byer med en viss størrelse, og for mange pasienter vil det 

være vesentlig enklere og kanskje også billigere, og samtidig kan det føre til en raskere behandling, 

hvis de kan reise til en by utenfor nærområdet for å få utført behandlingen. Et eksempel er at det er 

enklere å reise fra Finnmark til Oslo for behandling, enn å reise til en spesialist i for eksempel Troms 

fylke, selv om det er nærmere.  

NTF forstår at man skal søke å bruke de nærmeste spesialistene på fagfeltet, men vi mener at det må 

kunne gjøres unntak hvis spesialistene i nærområdet har svært lange ventetider. NTF kjenner til at 

det for eksempel i Troms-Finnmark fylkeskommune er opp til 18 mnd. ventetid for å få behandling 

hos nærmeste spesialist i oral kirurgi og oral medisin, mens ventetiden for adekvat behandling hos 

tilsvarende spesialist i Oslo som regel er en til to uker. 

I deler av landet påføres pasientene en urimelig lang og ugunstig reisevei til nærmeste spesialist i 

den aktuelle regionen. Samfunnsøkonomisk vil det ofte være et bedre og rimelige alternativ å dekke 

reise til store byer som f.eks. Oslo og Bergen der det er mange spesialister og korte ventetider for 

behandling. 

For behandlende tannleger i de deler av landet der det er få tannlegespesialister, medfører det også 

en ekstra arbeidsmengde for å dokumentere den enkelte pasients behov for å reise ut av 

helseregionen for å få adekvat behandling. Dette er arbeidstid som kunne vært benyttet til 

behandling av pasienter. 

NTF håper at dere kan se på håndteringen av disse sakene slik at vi sikrer at disse pasientene får 

dekket sine reiser for å få utført helt nødvendig spesialistbehandling.  
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