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Personer med hyppige opphold i
psykiatrisk institusjon
Personer i rusomsorg

Den offentlige tannhelsetjenesten i
Troms

Etter lov om tannhelsetjenesten skal
Den Offentlige Tannhelsetjenesten
gi et regelmessig, oppsøkende og
gratis tilbud til bl.a.:

Personer som har hyppige opphold på
psykiatrisk institusjon, dvs. kronisk
syke som har et lengre institusjonsopphold bak seg.

Personer som har hatt (eller forventes
å ha), ukentlig pleie av hjemmesykepleier i minimum 3 måneder. *)

Dersom du tilhører en av disse
gruppene har du altså rett til tilsyn,
veileding og nødvendig tannbehandling
i Den offentlige tannhelsetjenesten.
Tilbudet er gratis og skyssutgifter
minus egenandel vil bli dekket for de
som ikke er innlagt på en institusjon.

*) Gjelder ikke for personer som kun
mottar hjemmehjelp.
Personer som har vært (eller forventes
å være) på institusjon i minimum 3
måneder. Slike institusjoner kan være
sykehus, sykehjem, aldershjem,
psykiatrisk institusjon, institusjon for
rusmisbrukere m.m.
Fylkeskommunen har også vedtatt
at følgende grupper har rett til det
samme tilbudet fra Den Offentlige
Tannhelsetjenesten:
Personer som har vært (eller som
forventes å være) i familiepleie i
minimum 3 måneder. Disse personene
må være i en tilsvarende situasjon som
pasienter i hjemmesykepleien og må
være registrert i kommunenes
hjemmetjeneste.

Fylkeskommunen finansierer også:
Personer som pga. et rusmiddelproblem mottar LAR eller mottar
kommunale tjenester etter
helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2,
punkt 6 b, c eller d. Vedtaket må kunne
dokumenteres. Utgifter til denne
gruppen dekkes i både privat og
offentlig tannhelsetjeneste etter
godkjent kostnadsoverslag
(overtannlegen i distriktet godkjenner).
Omfanget av tannhelsetilbudet vil
basere seg på en individuell vurdering
av den enkelte pasient.
Behandlingsnivået følger den standard
fylket legger til grunn for nødvendig
tannhelsehjelp for sine prioriterte

grupper etter Lov om
tannhelsetjenesten. Før vedkommende
har hatt et opphold/pleie på minimum 3
måneder kan det ytes gratis akutt
tannbehandling. Dette gjelder i
midlertidig kun for personer som
forventes å ha opphold med varighet
over 3 måneder. Etter 3 måneders
opphold gis nødvendig tannbehandling.
Om du har behov for undersøkelse,
behandling eller mer informasjon, så ta
gjerne kontakt med nærmeste
tannklinikk. Oversikt over de offentlige
tannklinikkene i hver kommune finnes i
telefonkatalogen Ditt Distrikt,
fylkeskommunens sider, under
«kommunen informerer». Se også
www.tromsfylke.no.
Du kan også be om at
hjemmesykepleier/ sykepleier i
institusjon tar kontakt med Den
Offentlige Tannhelsetjenesten.
Dersom du mener du har rettigheter,
men ikke får tilbud om gratis
tannbehandling, kan du klage til:
Fylkestannhelsesjefen i Troms
Postboks 6600
9296 TROMSØ

