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Til de finanspolitiske talspersoner og helse- og omsorgskomiteen på Stortinget 
 
Innspill fra Den norske tannlegeforening til forhandlinger om tiltakspakke i forbindelse med Covid-
19/Korona 
 
Norge står i en svært krevende situasjon.  
 
Tannhelsetjenesten, som en viktig del av helsetjenesten, skal bidra og ta vår del av ansvaret i denne alvorlige 
situasjonen. Det innebærer blant annet at vi skal tilby befolkningen et nødvendig tannhelsetilbud og sikre dem 
mot smerter, infeksjoner og andre øyeblikkelig hjelp-situasjoner. På den måten vil vi bidra til å avlaste resten av 
helsetjenesten. All annen behandling som kan vente, skal utsettes.  
 
Et tannlegebesøk medfører nærkontakt med pasienten og stor risiko for smittespredning. Smitteverntiltak og 
ekstra hygienetiltak er derfor avgjørende i den situasjonen vi nå står ovenfor.  
 
Privat tannhelsetjeneste er en helprivat tjeneste med mange små og mellomstore praksiser. Mange er 
selvstendig næringsdrivende, og noen driver små AS. Alle disse er nå i en ekstra krevende situasjon økonomisk.  
 
Vi har fått beskjed om at tannklinikker skal holde åpnet og sikre et forsvarlig tilbud til befolkningen. Samtidig skal 
vi ikke utføre behandling på pasienter, noe som utgjør den eneste inntektskilden i privat sektor. Dette 
vanskeliggjør blant annet permitteringer. Privat tannhelsetjeneste er derfor helt avhengig av gode tiltak hvis 
virksomhetene skal overleve denne situasjonen, spesielt hvis dette drar ut i tid.  
 
For at tannlegene skal kunne opprettholde driften, unngå konkurs og fortsette å kunne avlaste helsevesenet har 
Den norske tannlegeforening følgende forslag til tiltakspakken i forbindelse med Covid-19/Korona:  
 
 
Sykelønn: 

• Dagpengesatsen må økes  

• Tannleger plikter å stå i jobb og har høy smitterisiko og bør derfor slippe 14 dagers karens før man får 
sykepenger 

• Selvstendig næringsdrivende bør få rettigheter til sykepenger med mulighet for å få bli ansett som 
delvis sykemeldte  

 
Reduksjon av utgifter: 

• Bortfall av arbeidsgiveravgift så lenge situasjonen varer  

• Gunstige lån for å komme gjennom krisen 

• Avdragsfrihet på lån (både privat og bedrift) til driften er normalisert 

• Norsk pasientskadeerstatning og Norsk helsenett bør stoppe innkreving av avgift i perioden 
 
Tilskudd til drift: 

• Driftstilskudd i perioden, siden inntektene fra akuttbehandlingen ikke vil dekke de løpende kostnadene 
 
 
 
 

Ved eventuelle spørsmål kan følgende kontaktes: 

President Camilla Hansen Steinum 99 69 71 20/chs@tannlegeforeningen.no 

Politisk rådgiver, Øyvind Berdal 45 85 04 97/ob@tannlegeforeningen.no 
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