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 Beslutninger / Arbeidsoppgaver 

 
Ansvarlig 

6/19 Ønske om å få link på Kommunen sine hjemmeside. Det er vanskelig å ha linker 
liggende på hjemmesiden. Det oppfordres at foreningene selv og snakker med 
legekontoret om at de er klar over at dette tilbudet finnes.  

 

7/19 Gjennomgang av rutiner og hva som gir rett til gratis tannbehandling. 
Det er en Samarbeidsavtale mellom Sortland tannklinikk og Sortland kommune.  
Det er gruppe C og gruppe E som er kriteriene som omhandler Psykisk helse og 
rus. 
Kriteriene for å omfattes av gruppe c: 
• Eldre og langtidssyke i institusjon (herunder spesialisthelsetjenesten) 
med opphold i minst 3 mnd. på grunnlag av vedtak 
etter Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 pkt. 6 bokstav c har rett 
til vederlagsfri tannbehandling i Den offentlige tannhelsetjenesten 
(DOT). 
• Pasienter som mottar helsetjenester i hjemmet i form av sykepleie 
(f.eks. lettere behandling, sårbehandling, legemiddelhåndtering og 
psykiatrisk sykepleie) minst 1 gang i uken sammenhengende i 
minimum 3 mnd. på grunnlag av vedtak etter Helse- og omsorgstjenesteloven 
§ 3-2 pkt. 6 bokstav a har rett til vederlagsfri tannbehandling 
i DOT. Dette gjelder også pasienter som mottar helsetjenester 
i hjemmet i form av sykepleie ved hjelp av velferdsteknologiske 
løsninger som medfører at pasienten ikke har behov for 
ukentlig oppmøte av en ansatt i kommunens helse- og omsorgstjeneste. 
Praktisk hjelp etter Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 pkt. 6 
bokstav b gir ikke rett til vederlagsfri tannbehandling. 

 



8/19 10/10 er Verdensdagen, Det planlegges i uken etter og LPP ønsker å delta på 
arrangementet.   
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