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Svar til Aust-Agder Tannlegeforening:

Økonomisk stønad fra NAV til tannbehandling
akk til styret i Aust-Agder tannle-
geforening for kommentarer til 
«Økonomisk stønad fra NAV til 

tannbehandling» i Tidende nr. 2, 2018. 
Innlegget tar opp flere viktige problem-
stillinger og peker på flere forhold som 
også NTF er opptatt av. Det påpekes 
blant annet at det ikke finnes et klart og 
nasjonalt regelverk og at ulike kommu-
ner har ulike rutiner, noe som fører til 
forskjellsbehandling av pasienter.

Vi skriver også i vår artikkel at vi, 
basert på medlemshenvendelser til NTF, 
vet at det ikke er en ensartet praksis ved 
de ulike NAV-kontorene for om pasien-

ten får innvilget stønad, om det brukes 
vilkår ved innvilgelse, størrelsen på 
beløpet som innvilges og om det kreves 
at pasienten får utarbeidet behand-
lingsplan og prisoverslag av en offent-
lig ansatt tannlege.

Vi har derfor vært i dialog med NAV. 
Etter lang tid fikk vi muligheten til 
å komme med innspill i teksten som 
omhandler tannhelsetjenester i forkant 
av at NAV skulle publisere en ny veivi-
ser for sosiale tjenester på nav.no 
i 2017. Veiviseren er ment for brukerne 
for at de skal kunne orientere seg i egne 
rettigheter.

Vi er likevel ikke tilfredse med syste-
met som det er i dag – og vi har derfor 
allerede tatt kontakt for å få til et dia-
logmøte med direktøren i NAV om 
denne saken. Vi vil blant annet etter-
lyse nasjonale retningslinjer som 
omhandler de punktene dere nevner 
i deres kommentar.

Ellers er vi veldig takknemlige for 
innspill om konkrete overordnede pro-
blemstillinger fra lokalforeningene – 
det vil hjelpe oss i det videre arbeidet 
med saken.

Camilla Hansen Steinum
President NTF
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