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Folketrygdlovens § 5-6 og § 5-6 a - direkte oppgjør av refusjon når behandling er utført av
studenter ved universitet eller høyskole
Vi viser til brev fra Helsedirektoratet 30. januar 2020 angående regelverk for direkte oppgjør
ved fremsettelse av krav om refusjon for tannbehandling som det kan ytes stønad til iht.
folketrygdens bestemmelser. I e-post 5. februar ønsker den norske tannlegeforening (NTF) en
nærmere avklaring om innsending på vegne av studenter.
Ordning med direkte oppgjør for tannleger trådte i kraft 1. juli 2003
(https://www.tannlegetidende.no/i/2003/11/dntt-68654), mens dagens regelverk for
elektronisk innsending av oppgjør trådte i kraft 1.1 2011
(https://www.tannlegetidende.no/i/2010/15/dntt-413170).


Hovedregelen er at det ytes bare stønad hvis undersøkelsen eller behandlingen er utført
av tannlege eller tannpleier som har rett til å utøve tannbehandling i medhold av lov 2.
juli 1999 nr. 64 om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven), herunder tannlege eller
tannpleier fra andre EØS-stater som yter midlertidige tjenester i Norge, jf. forskrift 8.
oktober 2008 nr. 1130 om autorisasjon, lisens og spesialistgodkjenning for
helsepersonell med yrkeskvalifikasjoner fra andre EØS-land og Sveits § 16.

Så er det imidlertid gjort noen unntak for læresteder og fylkeskommuner/kompetansesentrene
som har kandidater under utdannelse:


I og med at all undervisning for spesialistkandidater og studenter på grunnutdannelse
skjer ved universitet og/eller fylkeskommunale klinikker, så reguleres innsending av
krav om refusjon for tannbehandling som det kan ytes stønad til iht. folketrygdens
bestemmelser ved direkte oppgjør av Vedlegg 2 til vedlegg 5a Mønsteravtale om
direkte oppgjør med Den offentlige tannhelsetjenesten (fylkeskommunen) og
universitetsklinikker, jf. ftrl. § 5-6 og § 5-6a
o for tannleger under spesialistutdannelse ved universitet og/eller
kompetansesenter kan det sendes inn krav om refusjon for trygdefinansiert
tannbehandling med aktuelt spesialistkrav dersom behandlingen utføres av
tannlege under spesialistutdanning og behandlingen utføres som en del av
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opplæringen ved lærestedet


dersom vedkommende tannlege under spesialistutdanning i tillegg
arbeider i en praksis (offentlig/privat) der behandlingen som utføres ikke
er en del av opplæring fra lærestedet, så vil vedkommende ikke få
refusjon for behandlinger der det er krav om spesialiststatus.

o for studenter i grunnutdannelsen for tannleger/tannpleiere kan lærestedet
sende inn krav om refusjon for trygdefinansiert tannbehandling hvis
behandlingen som utføres er en del av opplæringen ved lærestedet
I 2017 avklarte Helsedirektoratet overfor Helfo at tannlege som veileder tannlegestudent i en
privat praksis, der behandlingen ikke er en del av undervisningen ved lærested, så kan
tannlegen (eller tannpleier) ikke sende krav om refusjon for det arbeidet som er utført av
studentene. Det samme vil også gjelde for tannpleierstudenter.
Når det gjelder tannleger med lisens, så har Helsedirektoratet i e-post 16. desember 2019
avklart at lisenstannleger som er innvilget midlertidig lisens for å arbeide i veiledet praksis ikke
kan inngå egen avtale om direkte oppgjør eller fremme egne refusjonskrav. Imidlertid kan
veiledende tannlege som har lisenstannlege under veiledning fremme refusjonskrav for arbeid
utført av lisenstannlegen. Når det gjelder hvordan dette praktisk skal håndteres, så vises det til
Helfo (https://www.helfo.no/oppgjer-for-helseaktor/slik-sender-helseaktor-innrefusjonskrav/slik-sender-tannlege-refusjonskrav).
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