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TIL PERSONELL VED HJEMMESYKEPLEIEN,
INSTITUSJON OG PSYKIATRIOMSORG
Forutsetning for å få gratis tannhelsetilbud i den offentlige
Tannhelsetjenesten for pasienter
Eldre og langtidssyke med redusert evne til egenomsorg er en utsatt gruppe når det gjelder tannhelse. De kan på kort tid få ødelagt
sine tenner når de selv ikke lenger er i stand til å gjennomføre sitt daglige tann- og munnstell. Personellet må sikre at det daglige
tann- og munnstell på denne gruppen av pasienter blir gjennomført på en god måte. Den offentlige tannhelsetjenesten ønsker å få til
et godt samarbeid med dere til beste for munn- og tannhelsen til denne viktige pasientgruppen.

1. Eldre og langtidssyke i institusjon med opphold i minst 3 mnd har rett til
vederlagsfri tannbehandling hos Den offentlige tannhelsetjenesten (DOT).
2. Pasienter som mottar hjemmesykepleie minst en gang i uken sammenhengende i
minimum tre mnd har rett til vederlagsfri tannbehandling i DOT. Dette gjelder
pasienter med nedsatt evne til egenomsorg som påvirker evnen til å ivareta sin
tannhelse. Personer som mottar støttefunksjoner (hjelp til vask og matlaging,
utlevering av dosetter og enkle injeksjoner) eller kun har hjemmehjelp gis ikke denne
rettigheten.
3. Psykiatriske langtidspasienter som har tilsyn av psykiatrisk sykepleier, psykiater
eller psykolog minst en gang i uken sammenhengende i minimum tre mnd har rett til
vederlagsfri behandling i DOT. Tilstanden skal ha medført nedsatt evne til
egenomsorg som påvirker evnen til å ivareta sin tannhelse.
ALLE nye pasienter med rett til gratis tannhelsetilbud
•
•

skal informeres om sine rettigheter av kommunen/ institusjonen.
skal få fylt ut innmeldingsskjemaet som sikrer rett til gratis tilsyn og behandling
hos den offentlige tannhelsetjenesten.
o Skjemaet vil bli oppbevart som fortrolig journalopplysning.
o Fyll ut skjemaet for alle nye pasienter som blir innskrevet og som
oppfyller vilkårene. Må underskrives av avtalt innmeldingsansvarlige i
kommunen eller ved institusjonen.
o Send skjemaet til den offentlige tannklinikken i kommunen som har
tilsynsansvaret.
o Helseskjema med oversikt over pasientens sykdommer og medisinbruk
må vedlegges om mulig.

Listene over innmeldte pasienter skal ajourføres minst en gang årlig. Den offentlige
tannhelsetjenesten vil ta initiativ til dette. Pasienter som er meldt ut eller døde vil da
bli slettet fra listen. For nye pasienter kreves det et utfylt innmeldingsskjema
Vi ønsker nye pasienter i hjemmesykepleie-, eldre- og psykiatriomsorgen velkommen
til den offentlige tannhelsetjenesten i Nordland!

INNMELDING AV PASIENTER I HJEMMESYKEPLEIE, INSTITUSJON
OG PSYKIATRIOMSORG TIL DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN

Navn: ………………………………………. Fødsels-/personnr: ........................
Postnr: ……………. Adresse: ……………………………… Sted: ……….………
Tlf.: …………….. Mobil: ……………..

Hjemmesykepleie ___

Institusjon ___

Kommunal psykiatri ____

Innskrivingsdato: ………………
Institusjonsnavn/avd.: ……………………………… Tlf.: ………….
Kontaktperson: …………………………………… Tlf.: ………….

Beskrivelse av eventuelle problemer:

Helseskjema med opplysning om sykdom og medisinbruk er vedlagt (sett X):

____

_ Ønsker ikke tilsyn av Den offentlige tannhelsetjenesten.
_ Ønsker tilsyn av Den offentlige tannhelsetjenesten.
_ Må bruke rullestol ved tannlegebesøk.
………………………………………………………….
Dato/Underskrift av ansvarlig person for innmelding Stempel

Skjema m. vedlegg sendes til offentlige tannklinikk (tilsynsklinikk).
BL. 16 (06/2013)

