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I kontrollutvalgets møte 7.10.21 presenterte Innlandet Revisjon IKS rapport om «Tannhelsetjenester
for eldre, langtidssyke og uføre i institusjon og hjemmesykepleie». Det kom opp spørsmål som
revisjonen skulle undersøke nærmere. Disse besvares nedenfor (opplysninger hentet fra rapport og
kontakt med Tannhelsesjefen):
Er det nødvendig med vedtak for at personer i gruppa skal få gratis tannhelsetilbud
Rapporten s 25: «Innlandet fylkeskommune har vedtatt, jf. tannhelsetjenesteloven 1-3 bokstav e, at
personer med rusmiddelproblemer kan tilbys vederlagsfri nødvendig tannhelsebehandling. Pasientene
må ha til rett helse- og omsorgstjenester fra kommunen eller ha et vedtak fra sosialhelsetjenesten i
kommunen.» Rusmisbrukere som har vedtak om tjenester fra kommunen iht. sosialtjenesteloven,
helse- og omsorgstjenesteloven eller pasient-og brukerrettighetsloven i tre mnder eller mer, eller er
under LAR-behandling har rett til gratis tannhelsetjenester.
Hvor mange personer tilhører gruppe E i Innlandet
Tannhelsetjenesten har ingen oversikt over totalt antall personer med rusmiddelproblem i Innlandet.
Det er kun oversikt over de pasientene i kommunal rusomsorg eller LAR som har fylt ut og sendt inn
skjema for tilbud om gratis tannhelsetjenester.
Dermed har de takket ja til gratis tannhelsetjenester, og kontaktperson i kommunen har signert og
bekreftet at de har rett på bakgrunn av et vedtak i kommunen. Disse tilhører gruppe E2.
Tannklinikkene har dialog med rustjenesten i kommunene for å oppdatere lister, og for å informere
om hvem som har gratis tannhelsetjenester og hvordan skjemaet fylles ut og returneres til klinikken.
Ofte brukes kontaktpersoner i kommunen til å minne på eller følge ruspasientene til tannklinikken da
det er stort antall ikke-møtt-timer hos denne pasientgruppen.
Gruppe E1 er pasienter i rusinstitusjoner i Innlandet. Det finnes heller ikke oversikt over totalantallet
her.
De fleste av pasientene i rusinstitusjonene behandles hos privatpraktiserende tannleger etter avtale
med fylkeskommunen.
Hvor mange i gruppe E benytter seg av gratis tannhelse
I 2020 ble det totalt behandlet 1214 pasienter i gruppe E i tannhelsetjenesten. 190 av disse hos
privatpraktiserende tannleger.
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