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Den norske tannlegeforening
Helfo Post; ntpf@delta.no
Spørsmål angående tannleger med lisens og innsending av refusjonskrav

Vi viser til møtet i Helsedirektoratet om regelverk på tannområdet den 7. november 2019. I møtet
ble det stilt spørsmål fra Den norske tannlegeforening (NTF) om hvorvidt en tannlege med
autorisasjon kan fremme refusjonskrav på vegne av en tannlege med lisens. NTF har også tidligere
tatt opp spørsmålet med Helfo som har videresendt spørsmålet til Helsedirektoratet for en avklaring.
Under følger Helsedirektoratets vurdering.
Spørsmål om avklaring- stønad til dekning av utgifter til tannbehandling når behandler har lisens
etter helsepersonelloven § 49
Tannlegers rett til betaling gjennom direkte oppgjør med trygden er utledet av pasientens rett til
stønad. Tannlegen kan derfor bare få refusjon dersom vilkårene for stønad etter kapittel 5 (§ 5-6) er
oppfylt. Tannlegens refusjonsrett er videre regulert i avtalen om direkte oppgjør. Det fremgår av
vedlegg til 1 til vedlegg 5a (Vedlegg til mønsteravtale for direkte oppgjør for refusjon etter
behandling hos privat tannlege jf. ftrl. § 5-6), at både tannleger med autorisasjon og tannleger med
lisens kan fremme refusjonskrav.
En tannlege med autorisasjon kan som hovedregel ikke sende refusjonskrav på vegne av andre
tannleger, med de unntak som er nevnt i vedlegg 2 til vedlegg 5a (Mønsteravtale om direkte oppgjør
med Den offentlige tannhelsetjenesten (fylkeskommunen) og universitetsklinikker, jf. ftrl. § 5-6 og §
5-6a). Se ellers fullstendig regelverk: https://www.helsedirektoratet.no/rundskriv/kapittel-5-stonadved-helsetjenester
Pr. 13. november 2019 er det registrert 53 tannleger med gyldig lisens i Helsepersonellregisteret.
Samtlige 53 er innvilget full rekvisisjonsrett. Av de 53 som har lisens er 10 av tannlegene
norskutdannede tannleger som er innvilget lisens etter fylte 80 år. De arbeider selvstendig og har
egen avtale om direkteoppgjør.
De resterende 43 tannlegene er alle utdannet utenfor EØS området. Disse tannlegene vil ikke
automatisk kunne få norsk autorisasjon som tannleger, men må i tillegg til en del andre krav som
regel også måtte ha en periode med veiledet praksis for å kunne vise nødvendig kyndighet for å
kunne fremstille seg til fagprøve for tannleger. Derfor er disse 43 tannlegene innvilget midlertidig
lisens for å arbeide under veiledning. Ettersom lisenstannlegene ikke kan arbeide på selvstendig
grunnlag kan de heller ikke inngå egen avtale om direkteoppgjør. De kan derfor ikke fremme eget
refusjonskrav, til tross for at de er innvilget lisens.
Det er et krav at lisenstannlegene ved veiledet praksis har en dedikert veileder som er tannlege med
norsk autorisasjon. I de generelle regler som er utarbeidet av Helsedirektoratet for veiledet praksis
av lisenstannleger, er det et krav at kandidaten får tilgang til et variert pasientgrunnlag tilpasset sitt
behov og nivå for at praksis skal kunne godkjennes. Veiledet praksis må inngå som en integrert del av
det odontologiske arbeidsfellesskapet på praksisstedet. En naturlig del av lisenstannlegenes
veiledning vil også være å få opplæring i folketrygdloven og fremgangsmåten for å fremme
refusjonskrav.

Helsedirektoratet er derfor av den oppfatning at veileder, som har lisenstannleger under veiledning,
må kunne fremme refusjonskrav på vegne av lisenstannlegene. Dette vil kunne håndteres av vårt
elektroniske oppgjørssystem (KUHR), der den navngitte veileder gis denne mulighet.
Tannleger som har lisenstannlege under veiledning må derfor ta kontakt med Helfo for å gi beskjed
hvilken lisenstannlege vedkommende har under veiledning.
Vi håper at vi med dette har gitt svar på spørsmålet.
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