Tannlæknaváttan

Tannviðgerð ella tannprotesur

(Fíggjarlig atlit)

í sambandi við umsókn um fíggjarligt ískoyti sambært lóg um almannatrygd og tænastur §19
stk. 2 ella almannapensjónslógina §12 stk. 1
(kann eisini nýtast av tannteknikara)
Upplýsingar umsøkjarans
Navn

P – tal

Navn barnsins (um
søkt verður til barn)

P – tal

Bústaður

Fartelefon

Postnr.

Býur
Teldupostur

Telefon
Tannlækni

Diagnosa

Viðgerðar/-kostnaðarætlan (sí næstu síðu um møguleikar og treytir fyri stuðul)
1.

Frágreiðing um og
grundgeving fyri
tilráddu viðgerðini

2.

Alternativ til tilráddu
viðgerðina – mest
neyðuga og bíligast
nøktandi loysn

3.

Kostnaðarætlan
(kann viðleggjast)

4. Hevur viðkomandi
gingið til regluligt
tanneftirlit?

Ja

Seinasta eftirlit var tann

Nei

Váttan
Upplýsingarnar í hesi váttan eru knýttar at endamálinum við váttanini og kunnu tí einans leggjast
til grund fyri málviðgerðini í Almannaverkinum.
Dagfesting

Stempul og undirskrift tannlæknans/-teknikarans

Váttanin skal sendast ella latast inn til Almannaverkið
Januar 2021
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Tannviðgerð ella tannprotesur

(Fíggjarlig atlit)
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(kann eisini nýtast av tannteknikara)

Upplýsing um stuðulstreytir

Ein umsókn um fíggjarligt ískoyti til tannviðgerð ella tannprotesur skal verða játtað av
Almannaverkinum, áðrenn umsøkjarin setir seg fyri útreiðsluni av viðgerðini, t.v.s. áðrenn
viðgerðin byrjar.
Er talan um bráfeingis viðgerð, kann víkjast frá hesi reglu.
Skjøl at leggja við umsókn
Neyðugt er at leggja váttanir um fíggjarligu viðurskiftini við umsóknini, hetta tí at fíggjarligu viðurskiftini
hjá umsøkjaranum og møguligum hjúnafelaga eru avgerandi fyri, um stuðul kann verða veittur til
útreiðslur av tannviðgerð o.t. Treytin er, at viðkomandi ikki metist at hava ráð til sjálvur at gjalda
viðgerðina (§ 19, stk. 2 í almannalógini), ella viðkomandi hevur serliga trupul fíggjarlig kor (§ 12 stk.
1 í almannapensjónslógini).
Sum grundarlag fyri avgerðini um stuðul ger Almannaverkið eina ítøkiliga meting av fíggjarligu støðuni
hjá tí einstaka umsøkjaranum. Við í metingina verða tikin ognar-, inntøku- og útreiðsluviðurskiftini hjá
umsøkjaranum og møguligum hjúnafelaga.
Endamálið við lógargreinunum er at veita stuðul til fólk, sum hava trong fíggjarlig kor. Stuðulin skal
forða fyri, at ein annars rímilig fíggjarætlan koppar orsakað av gjaldinum av tannlæknarokningini.
Tað er ein treyt fyri stuðli til tannviðgerð, at útreiðslan ikki verður goldin av Heilsutrygd,
vanlukkutryggingini ella aðrari privatari trygging. Stuðul verður veittur til tann partin av útreiðslunum,
sum viðkomandi sjálvur skal gjalda, tá parturin hjá Heilsutrygd ella endurgjald frá aðrari trygging er
drigin frá.
Viðgerðin skal vera vanlig, neyðug og rímiliga grundað
Í metingini av, um ein útreiðsla er rímilig, verður atlit havt at, um útreiðslan kann haldast av einari
vanligari arbeiðsinntøku. Dýrar viðgerðir, sum fólk flest ikki hava ráð til, eru sum útgangsstøði ikki
fevndar av stuðulsmøguleikunum sambært omanfyrinevndu lógarheimildum. Vanliga eigur viðgerðin at
verða gjørd innanfyri karmarnar av sáttmálanum millum Tannlæknafelagið og Heilsutrygd.
Tað er ein treyt, at útreiðslan av tannlæknanum/tannteknikaranum verður mett vælgrundað, herundir
at ein ráðilig viðgerð ikki kann fremjast til ein bíligari penga. Tað er altíð bíligasta nøktandi loysnin, sum
stuðul kann veitast til. Og viðgerðin eigur ikki at fara útum tað, sum í hvørjum einstøkum føri verður
mett alneyðugt.

Umsóknarblað um ískoyti til sjúkuviðger, tannviðgerð o.l. fæst á heimasíðuni hjá
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