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Støt din egen og norsk forretning

For tandlægernes vedkommende har vore 
dentaldepoter under krigen været av 
uvurderlig nytte. Trods meget arbeide og 
mange vanskeligheter har de i det store og 
hele paa en upaaklagelig maate tilfredsstillet 
tandlægestandens behov. Av disse grunde vil 
vi paa det indstændigste henstille til de norske 
tandlæger først og fremst ved sine indkjøp at 
støtte sine egne andelsforetagender og 
dernæst de andre norske dentaldepoter. Vi vil 
indstændig advare tandlægerne imot at 
indlede forbindelser igjen med utenlandske 
omreisende agenter eller direkte med de 
større utenlandske handelshuser.

Oktober 1919, 8. hefte, 1969
 

Dansk pris til skaperen av Karius og Baktus

Dansk Tandlægeforenings Hygiejnekomité har 
tildelt forfatteren Torbjørn Egner sin 
Abelone-pris 1969. Prisen ble overrakt 
forfatteren i Lego-land i Billund på Jylland 
søndag den 7. september. Overrekkelsen var 
høydepunktet ved et todagers informasjons-
møte om tannhelse.

Abelone-prisen ble opprettet i 1968. 
Navnet er en fordanskning av St. Apollonia. 
Prisen skal ifølge statuttene tildeles en person 
utenfor tannlegenes rekker for fremragende 
innsats mot tannsykdommene. Egner har fått 
prisen for Karius og Baktus som er blitt en 
virkelig klassiker blant barn i mange land både 
som bok, grammofonplate, skuespill og film. 

September 1969, hefte 7

Fra tannlegekunst til helseprofesjon

Dette er tittelen på jubileumsboken som utgis 
til NTFs landsmøte når foreningen skal feire 
sitt 125-årsjubileum. Alle medlemmer som 
deltar på landsmøtet, får boken i registrerin-
gen på Norges Varemesse. Det må vel være en 
ekstra grunn til å melde seg på? Men hvis du 
ikke har anledning til å komme, er det mulig å 
få boken tilsendt etter landsmøtet.

Boken handler først og fremst om de siste 
25 år av foreningens historie, men tittelen 
henspiller på utviklingen i hele perioden fra 
1884.

Nr. 9, juli 2009

tilbakeblikk

19 
    19

19 
    69

20 
      09

   Notabene

NTF møter manglende forståelse fra myndig

hetene om tilbakebetalingskrav fra Helfo, der 

problemet kun er bruk av feil buypasskort, heter 

det på tannlegeforeningen.no.

Bakgrunnen for sakene er at enkelte klinikker 

har sendt inn samleregninger for flere 

behandlere på en tannleges buypasskort. I alle 

sakene er refusjonskravene for øvrig rettmessige. 

Det er ingen uenighet om at pasientene har krav 

på stønad. Pasienten har fått den stønad den har 

krav på, og staten er ikke blitt påført større 

utgifter enn den skal. Likevel krever Helfo 

tilbake store beløp fra innehaveren av det 

Buypasskort som er benyttet ved innsendingen 

av kravet, med store konsekvenser for den 

enkelte tannlege.

NTF støtter ikke forvaltningens tolkning av 

lovverket, og mener at forvaltningen mangler 

hjemmelsgrunnlag for tilbakekreving. Dette er 

etter NTFs forståelse ikke feilutbetalinger, men 

feilinnsendinger, da pasienten har rettmessig 

krav på stønad.

NTF vil presisere at foreningen stiller seg bak 

at Buypass er en personlig ID, og kun skal 

brukes av innehaveren for å oppfylle myndig

hetskravene. NTF mener imidlertid at dette ikke 

er tilstrekkelig kommunisert av Helfo til NTFs 

medlemmer, og har inntil nylig hverken vært 

innarbeidet i avtaleverk, rundskriv eller øvrig 

informasjon. NTF reagerer derfor på måten 

sakene er håndtert fra Helfos side. Tilbakebeta

lingskravene kom uten forvarsel og uten 

mulighet til å rette opp og justere praksis, slik at 

kravene kunne bli levert på rett måte fremover i 

tid – det vil si at hver enkelt behandler selv 

sender inn sine refusjonskrav med sitt 

buypasskort.

NTF har bistått medlemmer i enkeltsaker 

med klage til Helfo og etterfølgende anke til 

Helseklage uten å nå frem med sitt syn. Samtidig 

har NTF, i tillegg til dialogen med Helfo og 

Helsedirektoratet, diskutert problemstillingen 

med Helse og omsorgsdepartementet. NTF har 

også henvendt seg til Sivilombudsmannen for å 

få en vurdering derfra, og vil vurdere å prøve 

disse sakene for retten om nødvendig.

– Vi opplever dessverre ingen forståelse fra 

myndighetene. Vi er derfor svært bekymret for 

situasjonen og vurderer fort løpende videre 

tiltak. Vi vil også diskutere saken med 

politikerne på våre møter og gjør det vi kan for å 

oppnå en løsning for de berørte tann legene, 

heter det avslutningsvis på NTFs nettsted.

Fastlåst i Buypass-sakene




