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Retningslinjer for støtte til 2 

TANNHELSE 3 

 4 

Prinsipper for tannhelsestøtte 5 

 Hensikten med tannhelserefusjonsordningen er å sikre alle Sit-studenter mulighet til å 6 
følge sin studieprogresjon. 7 

 Støtte til tannhelse skal hjelpe studentene med utgifter til tannhelse. 8 
 Ordningen gir ikke støtte til utgifter som kan dekkes av det offentlige. 9 
 Det gis kun støtte til behandling som disse retningslinjene godkjenner.  10 
 Tak settes til 5 millioner. 11 
 Maks ¼ av taket kan deles ut hvert kvartal. 12 

Hvem kan søke støtte 13 

Studenten må ha studie som sin hovedbeskjeftigelse ved et lærested tilknyttet Sit, og oppfylle 14 
kravet om betalt semesteravgift semesteret det søkes støtte til. Studenten må i tillegg ha avlagt 15 
minst 30 studiepoeng foregående år. 16 
For internasjonale studenter som har ikke har betalt semesteravgift kan støtte utbetales mot 17 
fremvisning av dokumentasjon på studierett ved et lærested tilknyttet Sit.  18 
 19 
Studenter i fødselspermisjon kan motta støtte dersom de har oppfylt kravene for det 20 
inneværende semester. 21 

Hvor mye får man dekket 22 

Studenter kan søke om å få støttet 250 kr av en ordinær tannhelsesjekk utført i Norge per 23 
kalenderår.           24 

For andre tannhelsebehandlinger uført i Norge dekker ordning for støtte 50% av utgifter over 25 
2.000 kr inntil et makstak på 10 000 kr per kalenderår. Fra 10 000 kr til 25 000 kr, kan en 26 
søke om forhåndsgodkjenning fra Sit, hvor 75% av utgiftene vil bli dekt dersom en oppfyller 27 
kravene for støtte. 28 
 29 
Studenter som har utlegg over 10 000 kr, kan søke om støtte men med forbehold om at Sit kan 30 
avslå søknaden, da den ikke har blitt forhåndsgodkjent. 31 
 32 
 33 
Hva dekkes av støtte til tannhelse 34 
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 35 
 250 kr av en ordinær tannhelsesjekk per kalenderår. 36 
 Behandling for tannsykdom1 og operasjoner i tann og munn som er helsenødvendige. 37 
 Trekking eller operasjon for å fjerne visdomstenner. 38 
 Fyllinger. 39 
 Rotfylling, med eller uten krone. 40 
 Narkose og/eller lystgass ved dokumentert behov fra lege eller psykolog. 41 

 42 
Hva dekkes ikke 43 
 44 

 Kosmetiske behandlinger. 45 
 Transport eller reise. 46 
 Støttegrunnlag på mindre enn kr 200kr. 47 
 Behandling for tilstander/tilfeller som det offentlige kan gi stønad for (se 48 

https://helsenorge.no/betaling-for-helsetjenester/hvem-betaler-tannlegeregningen-49 
din#Tannbehandling-for-voksne for oppdatert liste). 50 

 Behandlinger til studenter under 20 år eller over 35 år. 51 
 Behandling i utlandet 52 

 Unntaket er behandling gjort av norske tannleger i utlandet. 53 
 54 
Nødvendig dokumentasjon 55 
 56 

 Dokumentasjon fra tannlege eller henvisning fra fastlege. 57 
 Spesifiserte, originale kvitteringer for betalt behandling. 58 
 Kopi av studiebevis og semesterkort for semester man søker støtte for. 59 
 Dokumentasjon på å ha avlagt minst 30 studiepoeng foregående år. 60 
 For internasjonale studenter som ikke har betalt semesteravgift kreves dokumentasjon 61 

for studierett ved et lærested tilknyttet Sit. 62 
 63 
Når kan du søke 64 
 65 
Siste frist for å søke støtte til tannhelse er 8 uker etter fakturadato. Unntaket er 66 
førsteårsstudenter. Siste frist for å søke om støtte for førsteårsstudenter 31. juli for utgifter det 67 
foregående studieåret. 68 
 69 

                                                             
1 Tannsykdom begrenses til sykdommer som skader eller ødelegger studentens tenner og/eller tannkjøtt. 


