Tilbud om gratis tannlegebehandling
Tannhelse Rogaland FKF
Tannhelse Rogaland FKF ivaretar fylkeskommunens ansvar for den offentlige tannhelsetjenesten, og gir tilbud om gratis
tannbehandling til bl a barn og unge opptil 18 år, psykisk utviklingshemmede og eldre, langtidssyke og uføre i
institusjon og hjemmesykepleie. Les mer om oss i vedlagte Serviceerklæring. Pleie- og omsorgstjenesten i kommunen
har oversikt over hvem som tilhører de enkelte gruppene.
Tannhelse Rogaland har ingen slik oversikt, og må derfor ha hjelp av kommunen for å nå frem med sitt tilbud.
Dette er bakgrunnenfor at du nå har fått dette skjemaet. Vi håper at du selv, eller med hjelp av andre, kan fylle ut og
returnerer det til din kontaktperson/pleier.
Kryss av for riktig gruppe (se side»2)
Gruppe B

Gruppe E 3

Gruppe E 4

Gruppe C 1 (somatisk)

Gruppe C 1 (psykiatrisk)

Gruppe C 1 (rus)

Gruppe C 2 (somatisk)

Gruppe C 2 (psykiatrisk)

Kryss av
Ønsker tilbud/time

Tar selv kontakt for time ved behov

Ønsker ikke tilbud/time

Jeg samtykker i at Tannhelse Rogaland får informasjon om min helsetilstand og eventuell medisinbruk.
Fødselsnr.

Navn

Evt institusjon

Adresse

Telefon

Sted

Post nr.

Generelle sykdomsopplysninger

Medikamenter

Skjemaet er fylt ut med bistand av pårørende / hjelpeverge / pleier:

Har du et medisinkort, ta dette med ved første besøk på tannklinikken!
Skjemaet returneres til nærmeste offentlige tannklinikk !

Dato

Underskrift

Tannhelse Rogaland FKF

Psykisk utviklingshemmede over 18 år
Tilbud: Fri behandling på offentlig tannkinikk.
Gruppe Cl
Eldre, uføre og kronisk syke med opphold i somatiske,rpsykiatriske institusjoner
som sykehjem, aldershjem, omsorgsbolig og sykehus.
Tilbud: Fn behandling på offentlig tannklinikl< forutsatt at oppholdet vil vare utover
3 måneder, Kun akutthjeip dersom oppholdet er kortere,
Rusmiddelmisbrukere som oppholder seg i behandlingsinstitusjoner etter lov om
spesialisthelsetjenesten og omsorgsinstitusjoner etter sosialtienesteloven (tidligere
gruppe E2),
Tilbud: Fri behandling på offentlig tannklinikk når oppholdet har vart 3 måneder.
Akutthjelp fra 1. dag.
Gruppe C2
Pasienter som mottar hjemmebaserte somatiske- /psykiatriske tjenester i åpen
omsorg på grunnlag av vedtak etter,Kommunehelsetjenesteloven. Praktisk hjelp
etter lov om sosiale tjenester gir ikke rett til gratis tannbehandling.
Tilbud: Fri behandling på offentlig tannklinikk når hjelpen gis minst 1 gang i uken
og det er forventet at den vare utover 3 måneder. Kun akutthjelp dersom
oppholdet er kortere.
Gruppe F3
Psykiatriske pasienter i åpen omsorg som får poliklinisk behandling i
spesialisthelsetjenesten over en periode på minimum tre måneder.
Tilbud: Fri behandling på offentlig tannklinikk. Akutthjelp fra 1. dag.
Gruppe E4
Personer i pleie av pårørende. Pleiebehovet må attesteres av lege.
Tilbud: Fri behandling på offentlig tannk!inikl< når pleieperioden er forventet å vare
utover 3 måneder. Akutthjelp fra 1. dag.
Tilbud om fri tannbehandling for passenter i gruppe C og E
Omfatter nødvendig tannbehandling ut fra pasientens situasjon. Det tar primært
sikte på å fjerne tannverk, forebygge utvikling av tann/munnhulesykdommer,
opprettholde tyggefunksjon, nødvendig behandling av tannråte og periodontale
sykdommer og nødvendig behandling av slimhinnelidelser.
Omfang/type av tannbehandling vi! være avhengig av pasientens fysiske og
psykiske tilstand samt alder. På terminate pasienter og pasienter med alvorlige
psykiske lidelser, bør det ofte kun foretas akuttbehandling, f eks fjerne aktuelle
tenner. Ellers vil terapivalg bli foretatt av den offentlige tannlegen i samråd med
pasient/pårørende/pleiepersonell. Skulle det oppstå uenighet om dette, kan
overtannlegen kontaktes.

Det er en forutsetning at personer i gruppe E ikke oppebærer lønn
inkludert sykepenger , attføring eller rehabiliteringspenger i fast
arbeidsforhold under behandlingen.

