
 

Angående Folketrygdens stønad til dekning av utgifter til tannbehandling for 2015  

Rundskriv I-2/2014 og stønad for behandling for marginal periodontitt og periimplantitt 

(innslagspunkt 6a) 

 

Bakgrunn  

Behandling av periodontitt er en langvarig og tidkrevende prosess som krever flere konsultasjoner og 

tett samarbeid mellom behandler(e) og pasient. Behandlingen kan deles inn i ulike faser; 

 

Forbehandlingsfase   

Klinisk og røntgenologisk undersøkelse gjennomføres, systemiske faktorer som innvirker på 

behandling og prognose utredes, pasienten instrueres i adekvat munnhygiene og en målrettet, 

systematisk behandlingsplan utarbeides.  

 

Behandlingsfase  

Basert på planen utarbeidet i forbehandlingsfasen utføres depurasjon (dyp rens) av tannsettet. 

Dersom det kun er mild periodontitt (dvs. tidlig stadium av progredierende sykdom), vil denne fasen 

vanligvis begrenses til 1-4 seanser depurasjon. Dersom det er moderat eller alvorlig periodontitt må 

seansene av depurasjon ofte følges av 1-4 seanser kirurgi. Det presiseres at disse inngrepene 

gjennomføres i tillegg til og etterfølgende de første 1-4 seansene depurasjon. 

 

Vedlikeholdsfase 

For å vedlikeholde resultatet av behandlingen er det essensielt at pasienten følges tett i et 

vedlikeholdsprogram. Dette vil i de fleste tilfeller bestå av 2-4 kontroller per år med depurasjon av 

tenner der inflammasjonen vedvarer eller gjenoppstår.  

 

Refusjonsordningen t.o.m. 2014 

Forbehandlingsfase  

stønad for kliniske og røntgenologiske undersøkelser gis dersom tannlege eller tannpleier 

diagnostiserer kronisk marginal periodontitt (ICD-10: K05.3). Takst 1, 2 eller 3 benyttes sammen med 

takster for røntgenologisk undersøkelse.  

 

Behandlingsfase  

Takst 501 gir refusjon for depurasjon (dyp rens), opplæring til egenomsorg (hygieneinstruksjon) og 

hjelp til evt. røykeavvenning. Taksten vil kunne benyttes et ubegrenset antall ganger (taksten gir 

refusjon for 0,5 timers behandling) så lenge dette er begrunnet i en systematisk plan. Det stilles krav 

om at behandlingen må være målrettet og faglig strukturert. Det siste innebærer at det skal foreligge 

en plan for behandlingen med prognosevurdering og en faglig avveining/begrunnelse for 

behandlingsforløpet. 

I mange tilfeller kan den aktive behandlingsfasen begrenses til ikke-kirurgisk depurasjon. Avhengig av 

de kliniske forholdene vil dette vanligvis være behandling i 0,5 til 4 timer (dvs. 1 til 8 x takst 501). 

Dersom pasienten har moderat til alvorlig periodontal sykdom, kan takst 501 brukes i de kirurgiske 

inngrepene i tillegg til takst 502 («tillegg for kirurgi»). Et kirurgisk inngrep vil normalt ta 1-1,5 time (2-

3 x takst 501). De kirurgiske seansene etterfølger de nødvendige ikke-kirurgiske behandlingsseansene. 



 I tilfeller med alvorlig periodontitt er det ofte behov for 4 timers depurasjon før kirurgiske inngrep (8 

x takst 501) da taksten innebærer så vel hygieneinstruksjon, røykeavvenning og depurasjon. Det er 

ikke sjelden at det i tillegg er behov for 4 kirurgiske inngrep i disse tilfellene 4 (12 x takst 501 + 4 takst 

502) 

 

Vedlikeholdsfase 

 Det gis stønad til inntil to nødvendige etterkontroller etter takst 4 når etterkontrollen har 

sammenheng med behandling som er stønadsberettiget etter § 5-6. Taksten baseres på et 

tidsforbruk på inntil 10 minutter. Tilsvarende gis stønad til inntil fire nødvendige etterkontroller etter 

takst 5 for en og samme pasient. Taksten baseres på et tidsforbruk på mer enn 10 minutter. 

Periodontal behandling innebærer potensielt et livslangt behandlingsforløp på lik linje med flere 

andre kroniske, systemiske sykdommer.  

Siden stønad ytes ved systematisk behandling av marginal periodontitt/periimplantitt som tar sikte 

på å oppnå infeksjonskontroll, har det vært normal praksis å benytte takst 501 i påfølgende 

kontroller så lenge det fremdeles finnes periodontal infeksjon. Vedlikeholdsbehandling har i flere 

kliniske studier vist seg essensielt for å unngå progresjon av sykdom og potensielt tap av tenner. 

 

Refusjonsordning som beskrevet i Folketrygdens stønad til dekning av utgifter til tannbehandling 

for 2015. Rundskriv I-2/2014 

«Justeringer av takster mv 

Stortingets budsjettvedtak for 2015-budsjettet innebærer at honorartakster og refusjoner som 

hovedregel videreføres i 2015 nominelt uten prisjustering. Følgende særskilte takstjusteringer er 

foretatt som følge av budsjettvedtaket og intensjonene med stønadsordningene: 

(…) 

Refusjonsbeløp til takst 501 er nedjustert, og taksten kan benyttes maksimalt 8 ganger per 

kalenderår for samme pasient» 

 

Konsekvenser av justering av bruk av takst 501 jf. Rundskriv I-2/2014 

Sitat Rundskriv I-2/2014, første side: 

«Utgangspunktet er at den voksne del av befolkningen selv skal betale for behandling hos tannlege 
og tannpleier. Hensikten med folketrygdlovens regler om tannbehandling er å gi hel eller delvis støtte 
til grupper i befolkningen med særlige tannbehandlingsbehov.» 

 
Et normalt forløp for behandling av moderat til alvorlig periodontitt vil, med bakgrunn i tidligere 

skissert systematikk, være som i følgende eksempel: 

 

Undersøkelse og utredning  Takst 1, 2 eller 3, samt takster for røntgen 

4 seanser depurasjon   Takst 501 x 8, samt anestesi 

4 seanser kirurgi   Takst 501 x 12 + takst 502 x 4, samt anestesi 

Kontroller (kirurgi og behandling)  Takst 4 x 2 samt takst 5 x 4  

Vedlikehold    Takst 501 dersom gjenværende inflammasjon 
  

Behandling av sykdom på et tidligere stadium vil kunne innebære samme systematikk, men uten de 

kirurgiske inngrepene.  

 



Begrensning av bruk av takst 501 til 8 ganger per år vil med andre ord dekke behovet for en pasient 

med mildere form for periodontitt, mens pasienter med alvorlig sykdom og behov for kirurgi vil 

rammes. Disse pasientene vil også miste store deler av refusjonen de tidligere hadde krav på gjennom 

Tak 2 frikort ordningen.  

 

Konsekvens for pasienten: 

Hensikten med folketrygdlovens regler om tannbehandling er å hjelpe de som har størst behov og 

som dermed har de største utgiftene til tannbehandling. Slik regelverket er utformet i det nye 

rundskrivet, blir de hardes rammede pasientene skadelidende. Konsekvensene av dette vil i mange 

tilfeller være at de kirurgiske inngrepene ikke blir gjennomført, sykdom progredierer og følgelig tapes 

tenner som kunne vært behandlet. Det finnes dokumentasjon som tilsier at ubehandlet periodontitt 

har innvirkning på alvorlige systemiske sykdommer som diabetes, hjerte- karsykdom m.fl.  

Dramatisk økning i utgifter for nødvendig, kirurgisk behandling av periodontitt vil dermed potensielt 

føre til 

 Ubehandlede inflammasjonstilstander og negativ påvirkning av generell helse 

 Økt forekomst av akutte, smertefulle tilstander og behov for akutt tannlegehjelp 

 Økt forekomst av tannekstraksjoner, tannløshet og behov for rehabilitering av tannsettet 

som følge av periodontal sykdom 

 

Konsekvens for samfunnet: 

Alle konsekvensene for enkeltpasienten slik de er skissert ovenfor vil føre til økte utgifter for 

samfunnet. Det presiseres at rehabilitering av tannsettet der tenner har blitt trukket som følge av 

periodontal sykdom gir rett på refusjon etter innslagspunkt 6b (takst 509-517). Så vel studier 

angående biologiske komplikasjoner som cost-benefit analyser favoriserer egne, naturlige tenner 

fremfor protetiske erstatninger da prognosen for en velbehandlet periodontalt redusert tann er langt 

bedre enn prognosen for et nytt implantat i samme munn. 

 

Kommentar fra Avdeling for periodonti, Det odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo 

I telefonsamtale med Kjell Røynesdal (Avdelingsdirektør HOD) får spesialist periodonti Morten Klepp 

opplyst at en begrensning av bruk av takst 501 er utformet etter konsultasjon med professor Anne 

Merete Aass, studiedekan og fagleder ved Avdeling for periodonti, Det odontologiske fakultet i Oslo. 

 

Det presiseres med dette at råd og innspill fra professor Aass ikke hadde den begrensning eller form 

som beskrevet i Rundskriv 1-2/2014 og at Avdeling for periodonti ikke stiller seg bak en begrensning 

av taksten slik den er utformet i rundskrivet. 

 

Bakgrunnen for ønsket fra HOD om begrenset bruk av takst 501 var at utgiftene til taksten hadde 

steget svært mye de senere år og at taksten i enkelte tilfeller hadde blitt benyttet svært hyppig for 

enkeltpasienter. 

Kommentar og råd fra professor Aass til Kjell Røynesdal i denne sammenheng var at det kunne settes 

en rimelig begrensing av takst 501 dersom takst 502 («tillegg for kirurgisk inngrep») ble omgjort til en 

egen, kirurgisk takst som ikke innebar kombinasjon med takst 501 (altså «tillegg for kirurgisk 

inngrep» omgjøres til egen takst «kirurgisk inngrep ved periodontitt/periimplantitt»). Honorar og 

refusjon for takst 502 måtte i så fall økes tilsvarende for å dekke «tapet» av 501 taksten. I denne 

modellen må det utredes hvor lang tid det normalt settes av for kirurgiske inngrep. Anslagsvis kan 



dette settes til 1,5 time per inngrep. Det innebærer at takst 502 må firedobles (takst 501 x 3 + takst 

502) for å dekke pasientens utgifter. En slik endring av takst 502 har ikke blitt gjennomført. 

 

Begrensningen av takst 501 er gjeldende per kalenderår. Avdeling for periodonti, UiO stiller seg 

undrende til hvorfor dette er avgrenset på denne måten. En pasient som påbegynner behandling på 

høsten vil følgelig få mer refusjon enn en pasient som innleder sin behandling på nyåret. I tillegg er 

det praktiske vanskeligheter i tilfeller der en pasient henvises til spesialist, da en ny behandler må ta 

hensyn til og ha oversikt over hvor mange ganger pasienten har mottatt refusjon for takst 501 i løpet 

av året før henvisning ble sendt. Dette problemet løses ikke ved å la antall brukte 501 takster være 

knyttet til hver behandler, da dette vil favorisere tannleger i samarbeide med tannpleiere over 

tannleger som utfører hele behandlingsforløpet selv. 

 

Avdeling for periodonti, Det odontologiske fakultet ved Universitet i Oslo støtter ikke Folketrygdens 

stønadsordning slik den er beskrevet i Rundskriv I-2/2014 og håper med dette at innspill fra 

avdelingen blir tatt høyde for i utforming av et evt. nytt skriv 
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