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Justering av takster for tannbehandling

forbindelse med revidert nasjonalbudsjett har NTF mottatt varsel om end-
ring av enkelte takster for tannbehandling (702 og 703). Endringene gjelder 
fra 1. juli 2017.

I Prop. 129 S (2016 – 2017) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i stats-
budsjettet for 2017, er det under omtalen av kapittel 2711 Spesialisthelsetje-
nester mv., post 72 Tannbehandling, foreslått at takstene 702 (studiemodell, 
per kjeve) og takst 703 (soklet artikulerende modell, per sett), nedjusteres til 
dekning av økte utgifter på til sammen 3,5 mill. kroner over kap. 720, post 01 
og 720, post 21. Under forutsetning av Stortingets budsjettvedtak har depar-
tementet fastsatt at takstene 702 og 703 nedjusteres til følgende beløp, gjel-
dende fra 1. juli 2017: Takst 702: honorartakst 280,-, refusjonstakst 175,-, 
egenandelstakst 105,- Takst 703: honorartakst 650,-, refusjonstakst 410,-, 
egenandelstakst 240,-

TBIT-behandlingen vil i all hovedsak 
bygge på denne metoden. Teamet vil 
i tillegg tilby traumesensitiv tannbe-
handling for de aller mest sårbare barna 
og ungdommene, og har et samarbeid 
med Barnehuset i Trondheim angående 
dette.

Redde barn – redde voksne?
Gjennom TOO-tilbudet (Tilrettelagt 
tannbehandling for mennesker utsatt 
for tortur, overgrep og/eller med odon-
tofobi) har man kartlagt et stort behov 
for tilpasset tannbehandling samt 
angstbehandling for de overnevnte 
gruppene. De fleste av pasientene som 
kommer i TOO-behandling forteller at 
deres angst for tannbehandling startet 
i barneårene, og flere av dem har etter-
spurt et tilbud for barn. Mange av TOO-
pasientene har også store behandlings-
behov, mye smerter og mye vond skam 
knyttet til egen tannhelse. Med TBIT-

prosjektet ønsker vi å forhindre at barn 
med tannbehandlingsangst må bære 
denne med seg inn i voksenlivet, og at 
de heller kan vokse opp med et godt 
forhold til tannhelsetjenesten og med 
en god munnhelse.

Prosjektet faller godt inn under Hel-
sedirektoratets nye retningslinjer; 
TannBarn, der vi ser et tydelig og økt 
fokus på forebygging. Som helsedirek-

tør Bjørn Guldvog uttalte i sin årstale 
i februar i år: Langsiktig god helse star-
ter i barneårene. Tidlig innsats er nøk-
kelen og det handler om å sette inn rik-
tig innsats til riktig tid for å kunne 
avbryte og endre skadelige livsmønster. 
Dette ønsker vi i TBIT å bidra til!

Ved spørsmål eller kommentarer, 
kontakt prosjektleder Ingrid Berg John-
sen: Ingrid.berg.johnsen@tkm-n.no.
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