Nyhetsmail 29.03.2022
Viktig! Nytt tannhelsetilbud til 21- og 22-åringer
Stortinget har vedtatt å iverksette et nytt tannhelsetilbud til denne pasientgruppen, og fylkeskommunene har fra
Helse- og omsorgsdepartementet fått i oppgave å etablere og organisere dette. Pasienten skal betale en
egenandel som utgjør 50% av fylkeskommunale takster, etter eventuelt fratrekk av Helfo-refusjon.
I Viken vil den offentlige tannhelsetjenesten fra 1.april tilby nødvendig tannhelsehjelp til 21- og 22-åringene, mens
det i Oslo vil være tannleger i privat sektor som skal gjøre det samme. Dersom noen pasienter har hatt utlegg hos
private tannleger til og med mars i år, kan det søkes om refusjon henholdsvis hos Viken tannhelse eller
Helseetaten i Oslo. Se vedlagte lenker for utfyllende og viktig informasjon.
Informasjon om tilbudet i Viken fylkeskommune (nettsider)
https://viken.no/tjenester/tannhelse/aktuelt-tannhelse/nytt-tannhelsetilbud-for-21-og-22-aringer.131591.aspx/
Informasjon om tilbudet i Oslo kommune
Oslo Tannlegeforenings nettsider:
https://oslotann.no/medlem/tannbehandling-21-og-22-aringer/
https://oslotann.no/aktuelt/
Oslo kommunes nettsider:
https://www.oslo.kommune.no/helse-og-omsorg/helsetjenester/tannhelse-og-tannlege/hvem-far-gratistannbehandling/
Det ønskes å gi en påminnelse om at dette er en stor og fin mulighet til samarbeid og forening av ressurser
mellom den offentlige tannhelsetjenesten i Oslo og tannleger i privat sektor. Det er svært viktig at alle som
benytter denne ordningen legger til grunn Helsedirektoratets veileder «God klinisk praksis i tannhelsetjenesten»
og nasjonal faglig retningslinje «Tannhelse til barn og unge 0-20 år». Ordningen må på ingen måte misbrukes, da
konsekvensene vil være at den blir avskaffet. Det oppfordres derfor til at alle setter seg nøye inn i hvordan
ordningen fungerer, og hva som er kravene for å benytte den.
En liten oppsummering av viktige elementer i ordningen:
- Husk spesifisert faktura og korrekt utfylt refusjonsskjema
- Kontrollér at bostedsadresse eller folkeregistrert adresse er i Oslo
- Husk god klinisk praksis
- Kosmetisk/estetisk behandling uten odontologisk indikasjon dekkes ikke
- Honorar for hygienetillegg, ikke-møtt eller for sent avbestilte timer dekkes ikke
- Tannhelsetjenesten forbeholder seg retten til å avvise krav som ikke følger veileder/retningslinjer, eller om
behandling ikke anses som nødvendig
Oslo Tannlegeforening eller fylkeskommunene kan kontaktes ved spørsmål eller behov for presiseringer rundt
ordningen.
Med vennlig hilsen
Silje Bach
Leder Oslo Tannlegeforening
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