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Spørsmål om gyldigheten av tidligere avklaring - Punkt 7 c sendt fra Helfo 

Vi viser til brev fra Helfo med spørsmål om gyldigheten av tidligere avklaring - punkt 7 c. 
Helfo henviser her til forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling 
hos tannlege og tannpleier for sykdom § 1, punkt 7, tannutviklingsforstyrrelser.  
 
Helsedirektoratet er i forskrift gitt hjemmel til å fastsette utfyllende bestemmelser og nærmere 
retningslinjer, som er gjort i rundskriv til folketrygdloven §§ 5-6, 5-6 a og 5-25. 
 
I rundskrivet er  det fra 1. januar 2020 gjort en endring i ordlyden under punkt 7 – 
Tannutviklingsforstyrrelser.   
 
Bestemmelsen "Til pkt. c):" etter 1.1. 2020 er følgende:  
 

Ved agenesi av premolarer ytes det kun stønad til dekning av utgifter til behandling 
til person som har agenesi av 3 eller flere premolarer.  
 

 Før 1.1. 2020 hadde en følgende bestemmelse:   
 

Det ytes ikke stønad til dekning av utgifter til behandling av agenesi av 1. og/eller 2. 
premolar. Unntatt er ved agenesier ved flere enn to premolarer hos samme person. 

 
Den eneste forskjellen i regelverket er at betegnelsen « ved flere enn 2 premolarer» er byttet ut 
med « agenesi av 3 eller flere premolarer». Dette betyr at det materielle innholdet i regelverket 
ikke er endret, dette er kun en språklig endring.  
 
Helsedirektoratet har i 2014 gjort følgende avklaring: 
 

…dersom man har tap av flere enn 2 premolarer, f. eks. en lateral, får man for alle 
tre agenesiene. Tap av en lateral i tillegg, er altså tap av mer enn 2 premolarer 

 
I og med at det ikke er gjort materielle endringer i regelverket, så gjelder denne avklaringen 
også efter 1.1. 2020. 
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