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FASIT 

Eksamen i Samfunnsodontologi  den 20. mars 2018. Varighet: 2 timer 

 

1. Tannhelse og jus 

a) Lov om folketrygd. §§ 5-6 og 5-6 a 
 

b) Det ytes stønad til dekning av utgifter til tannbehandling til personer som på 
undersøkelses- og behandlingstidspunktet hos tannlege/tannpleier har sterkt nedsatt 
evne til egenomsorg på grunn av varig somatisk eller psykisk sykdom, og/eller varig 
nedsatt funksjonsevne.  
 
Med sterkt nedsatt evne til egenomsorg menes her at personen på grunn av alvorlig 
nedsatte funksjonelle eller kognitive egenskaper må ha bistand fra andre personer for å 
utføre det daglige munnstell/kroppsstell.  
 
Stønad gis kun i de tilfeller sykdommen eller tilstanden har ført til sterkt nedsatt evne til 
egenomsorg over tid, minimum ett år. 
 
Skriftlig erklæring fra relevant lege eller psykolog skal foreligge før tannbehandling 
igangsettes. Erklæring skal dokumentere at personen har varig sykdom eller varig 
nedsatt funksjonsevne på tidspunktet for tannlegens/tannpleierens undersøkelse og 
behandling. Erklæringen må videre dokumentere hva slags diagnose / nedsatt 
funksjonsevne erklæringen gjelder, og at den aktuelle lidelsen eller nedsatte 
funksjonsevnen har ført til at personen må ha bistand til det daglige 
munnstell/kroppsstell. Det må også framgå forventet varighet av sykdommen/den 
nedsatte funksjonsevnen. Innholdet i erklæringen må være tilstrekkelig til at tannlegen 
kan påvise hvordan konsekvenser av sykdommen/den nedsatte funksjonsevnen, 
påvirker pasientens tannhelse.  

Før stønadsberettiget behandling igangsettes skal det foreligge dokumentasjon på at 

personen ikke får ytelser etter lov om tannhelsetjenesten.  

Etter denne stønadsordningen ytes det ikke stønad til personer med "tannlegeskrekk" 

e.l. Personer som har vært utsatt for tortur og/eller overgrep, og personer som har 



odontofobi, omfattes heller ikke av stønadsordningen. Disse gis tilbud om aktuell 

fobibehandling og tannbehandling av fylkeskommunene, finansiert over kapittel 770, 

post 70. 

Personer med rusmiddelavhengighet som er under kommunal rusomsorg og som mottar 

tjenester etter helse-og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr. 6 bokstav b og c, og 

personer som mottar legemiddelassistert behandling (LAR), omfattes heller ikke av 

denne stønadsordningen. Disse gis tilbud om tannbehandling fra fylkeskommunene, 

finansiert gjennom de statlige rammeoverføringene til fylkeskommunene.  

Stønad ytes fortrinnsvis til konserverende tannbehandling for påførte kariesskader som 

følge av sterkt nedsatt evne til egenomsorg ved varig sykdom eller varig nedsatt 

funksjonsevne. Dersom kroneterapi anses nødvendig, skal begrunnelse for valget 

journalføres. Det skal dokumenteres at kroneterapi vil føre til en vesentlig 

funksjonsforbedring sammenliknet med annen behandling. Dersom tenner går/er gått 

tapt kan også utgifter til protetisk behandling dekkes.  

Det skal journalføres og dokumenteres hvorfor tenner eventuelt går tapt/ikke kan 

beholdes. Begrunnet prognose for tenner/tannsett som følge av planlagt behandling 

skal journalføres.  

Etter folketrygdloven § 5-6 a ytes det også stønad til dekning av utgifter til undersøkelse 

og behandling av marginal periodontitt utført av tannpleier, jf. forskriften § 1 andre 

ledd. 

Utgiftene dekkes etter honorartakstene. 

c) Mennesker som mottar Brukerstyrt personlig assistanse og som kan dokumentere at 

denne inneholder daglig hjelp til munnpleie. 

Andre som mottar omsorgstjenester i hjemmet, som inkluderer munnpleie, men som 

ikke har vedtak om hjemmesykepleie. 

 

  



2. Finansiering av den private tannhelsetjenesten 

a) 11.5 mrd NOK (2015) 

b) 2.3 mrd (NOK) (2015) 

c) Kjeveortopedi (ca. 600 mill NOK) og periodonti (ca. 500 mill NOK).   

d) 311 mrd NOK 

 

 

3. Private og offentlige forsikringsordninger 

a) Dette skyldes «adverse selection» (skjevt utvalg). Utgangspunktet er at risikoen for 

tannsykdom varierer mellom forsikringstakerne. Selskapet beregner 

forsikringspremien utfra de forventede gjennomsnittsutgiftene for tannbehandling 

for de forsikrede. Men de som har lav risiko for tannsykdom vil droppe ut siden 

forsikringspremien blir for høy i forhold til gevinsten ved forsikring. Men når de med 

minst forventet sykdom dropper ut, må premien heves for å kunne dekke utgiftene 

til tannbehandling for de som fortsatt er forsikret. Men da vil nye lavrisikogrupper 

droppe ut, noe som gjør at premien igjen må heves .. Til slutt blir det så få igjen at 

dette «bryter sammen». 

 

b) Ta utgangspunkt i etterspørselskurven som viser at det konsumeres mer 

tannbehandling dess billigere den er. Figur 1 (til venstre) viser pasientens kostnader 

når han/hun må betale all behandling selv (100 % egenandeler). Når behandlingen 

blir billigere øker etterspørselen, og helt til q1 i Figur 1 (til høyre) når all behandling 

dekkes over trygden (ikke egenandeler). Trygdens kostnader utgjøres av 2 

komponenter:  

- De forventede kostnader trygden forventet å dekke med utgangspunkt i det 

forbruksmønsteret pasientene hadde før trygden dekket noe som helst  

(100 % egenandel) (heldekket område i Figur 1, til høyre) 

- Kostnadene knyttet til at pasientene endrer atferd når all behandling blir 

gratis (skravert område i Figur 1, til høyre).  

  



Figur 1

 

 

Ved innføring av egenandel redusere pasientene sitt forbruk av 

tannhelsetjenester. De totale kostnader fordeles nå mellom pasient og trygd slik 

eksempelet i Figur 2 viser. Dess høyere egenandel, dess lavere blir trygdens 

kostnader. 

 

Figur 2 

  



 

c) Ta utgangspunkt i en situasjon med en uelastisk og elastisk etterspørselskurve for 

tannbehandling (Figur 3). Anta at utgangspunktet er at forsikringen dekker alle 

utgifter til tannbehandling. Egenandelen (kr 500 NOK) er lik i begge tilfeller. Poenget 

er nå at pasientens reduksjon i forbruket av tannbehandling (og dermed også 

kostnader) etter innføringen av egenandeler er størst der etterspørselen er elastisk; 

jfr. Figur 3 til høyre.  

 

Figur 3 

 

 

 


