
 
 

Refusjonsordning for 21-26-åringer 
 

Dagens ordning og utvikling av denne  

Gjennom tannhelsetjenesteloven og lov om folketrygd (via Helfo) mottar en rekke grupper i dag 

gratis tannhelsetjenester eller stønad til tannbehandling ved ulike helsemessige utfordrende 

tilstander og sykdommer. Barn 0-18 år (gruppe A) mottar gratis tannbehandling i den offentlige 

tannhelsetjenesten (DOT) og 19-20-åringer (gruppe D) skal ikke betale mer enn 25% av 

departementets fastsatte honorartakster for tannbehandling gitt i DOT.  

Gjennom vedtak i statsbudsjett for 2022 er det innført en ordning der 21-22-åringer gis en refusjon 

av 50% av kostnadene av fylkeskommunens takster. Gjennom vedtak i statsbudsjett 2023 vil 

ordningen utvides til også inkludere opp til de som fyller 26 år i behandlingsåret.  De fleste fylker har 

valgt å løse denne oppgaven i egen tjeneste, mens i hvert fall to fylker har organisert deler av sitt 

tilbud til denne gruppen gjennom å ta i bruk tjenestetilbydere i privat tannhelsetjeneste. Mye av 

pengene går bort i administrasjon av ordningen, og anbudsløsningen favoriserer de store 

utenlandske investor-eide kjedene i privat tannhelsetjeneste.   

Utfordringsbildet  

NTF mener den offentlige tannhelsetjenesten hverken er organisert eller finansiert for å kunne ta på 

seg dette ansvaret. Det må erkjennes at det ikke på nåværende tidspunkt er kapasitet i DOT til å ta 

ansvar for nye grupper. Den offentlige tannhelsetjenesten er ikke tilstrekkelig finansiert til å gi et 

godt nok tilbud til de prioriterte gruppene de i dag har ansvar for. Tilskuddet til den nye gruppen 

dekker bare behandling for en liten del av gruppen og ikke en oppbygging av klinikker eller tilsetting 

av personell.  

Videre mener NTF at en 50% refusjonsordning ikke er tråd med EØS-avtalens statsstøtteregler. Når 

DOT leverer tjenesten med 50 % rabatt, er tjenesten en økonomisk aktivitet som leveres i et 

konkurranseutsatt marked og som må leveres på samme vilkår som tilbydere i den private 

tannhelsetjenesten.  

Løsninger  

Hvis man skal gi stønad til tannbehandling til gruppen 

21- 26 åringer mener NTF at løsningen er et nytt punkt i 

folketrygdens stønadsordning.  

Dette vil sikre at vi utnytter den samlede kapasiteten i 

tannhelsetjenesten på en god måte, og pasientene kan 

fortsette å bruke sin egen tannlege i offentlig eller privat tannhelsetjeneste. Løsningen sikrer også en 

effektiv bruk av ressursene. Videre vil Helfo, gjennom sine allerede etablerte kontrollrutiner, besørge 

riktig innretning og bruk av ordningen.  

NTF vil at: 

• Ordningen for 50%-refusjon for 
tannhelsetjenester, rettet mot 
21-26-åringer, bør bli et nytt 
innslagspunkt i folketrygdens 
stønadsordning).  


