Fra: Steinar Trefjord <wordpress@nettsteder.regjeringen.no>
Sendt: 5. juli 2018 13.09
Til: HOD-Prioriteringsutvalget <Prioriteringsutvalget@hod.dep.no>
Emne: Blankholmutvalget "Fri tannbehandling"
Fra: Steinar Trefjord <steinar.trefjord@sandnes.kommune.no>
Emne: Fri tannbehandling
Innspill:
I følge lov helse- og omsorgstjenester fra 2012, og lovforarbeidet Prop. 91L, forventes at rusog psykisk helsearbeid er integrert i alle de 6 nummerpunktene under § 3-2. I tråd med dette
praktiseres i vår kommune at noen av de personer som tidligere fikk vedtak etter §3-2.6a
(helsetjenester i hjemmet) får tjenester i form av behandling etter §3-2.4
Dette har medført at noen personer med rus- eller psykisk helseutfordringer ikke fyller
kravene til fri tannbehandling, fordi dette er knyttet til §3-2.6a.
Loven vektlegger helhetlig tverrfaglig behandling i kommunen. Slik behandling skjer ikke
nødvendigvis i hjemmet, men på arenaer som er tjenlig for å etablere kontakt (skape en
behandlingsallianse) og gi god behandling. Mange av de personer vi snakker om er, om vi
benytter definisjoner i veilederen "Sammen om mestring", i forløp 2 og noen i forløp 3.(Selv
om de fleste i forløp 3 har helsetjenester i hjemmet, jf § 3-2.6a).
Vi synes ikke at dagens regelverk, hvor begrunnelsene for fri tannbehandling baseres på
vedtak etter §3-2.6a, alltid er logisk eller i tråd med dagens innhold i kommunalt rus- og
psykisk helsearbeid, herunder behandling som gis etter §3-2.4.
Leder for mestringsenheten (rus- og psykisk helsetjenester) i Sandnes kommune sendte
derfor i april i år et brev til Helsedirektoratet og Fylkesmannen i Rogaland hvor vi ba om at
dagens regelverk blir vurdert opp mot gjeldene praksis innen kommunalt rus- og psykisk
helsearbeid.
Vi har ikke fått svar på brevet enda og tematikken vi skriver om her er sikkert ikke ukjent for
Blankenholmutvalget. Vi velger derfor å sende dette innspillet.
Etter et møte vi nettopp hadde mellom mestringsenheten i Sandnes kommune og
Fylkestannlegen i Rogaland, hvor vi alle var enige om at ordningen fri tannbehandling må nå
ut til de som trenger det mest, er det viktig for oss å formidle at vi ønsker endringer i
regelverket som fanger opp dagens forståelse av, praksis i og forankring av rus- og psykisk
helsehjelp i helse- og omsorgstjenesteloven.
-Denne e-posten ble sendt fra et kontaktskjema på Blankholmutvalget
(www.blankholmutvalget.no)

