
  Brukerutvalg for Psykisk helse og rus 

Sted: Psykisk helse 

Parkveien 2 

 

Kl 12-13 

Møtedato: 28.02.20 

Referatdato: 

 

 

Visjon Sortland 

Kommune: 

 

Sammen om velferd og 

utvikling i Vesterålen 

 

Verdigrunnlag: 

 

Trygghet og respekt 

Humør og entusiasme 

Åpenhet og ærlighet 

 

 

Saksliste: 

 

1/20 Pårørende arbeid Se 

vedleggene og vi får en drøfting på 

hva som vi skal satse på i Sortland 

2/20 Tannhelse 

3/20 Eventuelt 

Deltakere:  Møtt: 

  

Marius Mikkelsen X 

Arvid Hansen X 

Olav Fenes X 

Sture Jacobsen X 

Kari Greiner Vara LPP  

Guri Henriksen X 

Sissel Vara Mental helse  

  

  

  

  

  

    

 Beslutninger / Arbeidsoppgaver 

 

Ansvarlig 

1/20 Vedleggene gjennomgås og det blir at vi går for Møteplass for pårørendearbeid og 

samarbeid med NKS Veiledningssenter i Nord-Norge og samhandling med 

Lærings-og mestringssenter i Mestringskurs og Veiledning pårørende rus. 

 

2/20 Sortland kommune har samarbeidsavtale med Sortland tannklinikk. Det er til en 

hver tid fylkeskommunale retningslinjer som ligger til grunn for å kunne få gratis 

tannbehandling i psykisk helse og rus. Gruppe C og E 

Nettside til mer info: https://www.nfk.no/tjenester/tannhelse/om-

tannhelsetjenesten/  

Tannhelsetilbud referert i sak 7/19 Rutiner og hva som gir rett til gratis 

tannbehandling. 

Det presiseres at også pasienter som IKKE tilhører prioritert gruppe, de som mottar 

hjemmetjeneste, likevel kan få delvis refusjon for tannbehandling etter 

bestemmelsene i folketrygdloven § 5-6, regulert i rundskriv I-3/2018 fra Helse- og 

omsorgsdepartementet. Bl.a gjelder det følgende:    

De som har tilstand 10 Hyposalivasjon/munntørrhet på grunn av legemiddelbruk 

eller sykdom og som har medført økt kariesaktivitet. Og der det foreligger 

dokumentasjon på hyposalivasjon/munntørrhet over tid, minimum ett år. 

De som har tilstand 14 Sterkt nedsatt evne til egenomsorg ved varig sykdom eller 

ved varig nedsatt funksjonsevne og som har gitt nedsatt evne til å ivareta tannhelse 

over tid (minimum ett år), kan gis stønad til tannbehandling. 

Refusjon for tannbehandling etter pkt. 14 gir høyere andel refusjon enn refusjon 

etter pkt. 10.   

 

 

3/20  Ingen saker.   
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