FOR BEHANDLER

Skjemaet sender du til:
Helfo
Postboks 2415
3104 Tønsberg

1.Personopplysninger om pasient
Fødselsnummer (11 siffer)

Dokumentasjon på
utgifter til
tannbehandling utført
i et annet EØS-land
Dette skjemaet fylles ut av behandler når
det er utført tannbehandling i EØSområdet. Ved flere behandlere må hver
av dem fylle ut dette skjema.
Pasienten kan fremsette krav om
refusjon i Norge for tannbehandling
mottatt i EØS-området.
Fornavn, etternavn

2.Opplysninger om behandler
Behandlende tannlege
Postadresse

Postnummer, sted

Land

Firmanavn, org.nr

Legg ved dokumentasjon på autorisasjon og spesialistkompetanse
Ja

Nei

Tannlegespesialist i kjeveortopedi
Tannlegespesialist i oral kirurg og oral medisin
Tannlegespesialist i munn- og kjevekirurgi
Tannlegespesialist i periodonti
Videreutdanning innen implantat protetikk
Har du annen relevant spesial kompetanse
Hvis annen relevant spesial kompetanse– beskriv nærmere:

3.Behandlingen gjelder:
Foreligger det medisinsk diagnose som påvirker tannhelsen
Odontologisk diagnose
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Medisinbruk (bruk om nødvendig eget ark)

4.Beskriv behandlingsforløpet

5.Utført behandling/odontologisk diagnose
Hvilken valuta er benyttet?
Dato

Tann/flate/
område

Diagnose/årsak til behandling

Behandling

6.Merknader – utfyllende informasjon av tannlege
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Beløp
(lokal valuta)

7. Vedlegg*

Sett kryss

Journalutskrift for aktuell behandling
Daterte røntgenbilder FØR behandling (jpeg-format hvis CD)
Daterte røntgenbilder ETTER behandling (jpeg-format hvis CD) dersom det finnes

Fotografier FØR behandling (jpeg-format)
Dokumentasjon på tannleges autorisasjon og/eller spesialistkompetanse/ annen
kompetanse dersom dette ikke er registrert hos Helfo tidligere
Andre vedlegg
*Listen er ikke uttømmende, og må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

8.Behandlende tannleges underskrift
Dato, tannlegens underskrift og stempel
Blokkbokstaver:
Signatur:
Dette skjemaet skal fylles ut av behandlende tannlege.
Pasienten legger ved skjemaet når vedkommende fremmer krav om refusjon.

Orientering
Stønadsberettiget undersøkelse og behandling
Etter folketrygdloven § 5-6 ytes det stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og
behandling utført av tannlege ved følgende tilstander/tilfeller:
1. Sjelden medisinsk tilstand
2. Leppe-kjeve-ganespalte
3. Svulster i munnhulen, tilgrensende vev eller hoderegionen for øvrig
4. Infeksjonsforebyggende tannbehandling ved særlige medisinske tilstander
5. Sykdommer og anomalier i munn og kjeve
6. Periodontitt
7. Tannutviklingsforstyrrelser
8. Bittanomalier
9. Patologisk tap av tannsubstans ved attrisjon/erosjon
10. Hyposalivasjon
11. Allergiske reaksjoner mot tannrestaureringsmaterialer
12. Tannskade ved godkjent yrkesskade
13. Tannskade ved ulykke, som ikke er yrkesskade
14. Sterkt nedsatt evne til egenomsorg hos personer som har varig sykdom eller varig
nedsatt funksjonsevne
15. Helt eller delvis tanntap, uten egne tenner i underkjeven
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