HENVISNING TIL DEN OFFENTLIGE
TANNHELSETJENESTEN
for personer i kommunal rusomsorg og statlig rusinstitusjon
Det ytes vederlagsfri tannhelsetilbud til personer i kommunal rusomsorg eller i statlig
rusinstitusjon etter følgende kriterier:
1. Personer som på grunn av rusmiddelproblem mottar tjenester etter helse- og
omsorgstjenestelovens § 3-2 første ledd nr. 6 bokstav b og c, jf. § 3-1 første og
annet ledd og § 2-1 a i pasient- og brukerrettighetsloven.
2. Personer som er godkjent for eller mottar legemiddelassistert rehabilitering
(LAR).
3. Personer i statlig rusinstitusjon (i samme kommune som rusinstitusjonen er),
forutsatt at oppholdet i institusjon har en varighet på minst tre måneder.
Dersom oppholdet i rusomsorg eller rusinstitusjon ser ut til å vare lenger enn 3
måneder sammenhengende, kan det tilbys tannhelsetilbud i Den offentlige
tannhelsetjenesten fra innmeldingsdato.
4. Retten til gratis tannhelsetilbud gjelder kun under langtidsopphold med gyldig
vedtak jf. punkt 1, 2 og 3.
Informasjon
Alle nye personer med rett til gratis tannhelsetilbud skal informeres om disse
rettighetene av rusomsorgen/institusjonen.
Innmelding
Rusomsorgen/institusjonen skal bistå personen med å fylle ut
henvisningsskjemaet som sikrer rett til gratis tannhelsetilbud i Den offentlige
tannhelsetjenesten.
Skjemaet vil bli behandlet som sensitive personopplysninger, og vil bli arkivert i
elektronisk pasientjournal. Papirskjema vil bli makulert etter overføring til
elektronisk pasientjournal.
Utfylt skjema sendes tilsynsklinikken (se under) eller til privatpraktiserende tannlege
som har avtale med Nordland fylkeskommune (gjelder kommunal rusomsorg).
Tilsynsklinikkens navn, adresse og øvrig kontaktinformasjon:

Vi ønsker nye pasienter velkommen til Den offentlige tannhelsetjenesten i Nordland!

Navn:

Fødselsnummer (11 siffer):

Adresse:

Postnummer/sted:

Innskrivningsdato:

Telefon/mobiltelefon:

Institusjonens navn/avdeling:

Telefon:

Kontaktperson:

Telefon:

Ja (sett kryss)
Kommunal rusomsorg
Statlig rusinstitusjon
Personen ønsker gratis tannhelsetilbud
Behov for ledsager
Helseskjema vedlagt
Skjema med opplysninger om sykdom/helsetilstand og medisinbruk
skal vedlegges henvisningen.
Andre opplysninger

Sted/dato

Stempel

Signatur av ansvarlig/fagperson

Undertegnede fritar med dette rusomsorgen/behandlingsinstitusjonen for
taushetsplikt i behandlingsperioden.

Sted/dato

Pasientens underskrift

HELSESKJEMA
Navn:

Fødselsnummer:

Dato for utfylling av helseskjema:
Opplysningene i helseskjemaet bekreftes av personen/pasienten med signatur i henvisningsskjemaet (forrige
side).

