
 
 
Du kan ha rett til gratis tannhelsehjelp                      
 
Retten til gratis tannhelsehjelp er hjemlet i lov om tannhelsetjenesten. Tannhelsehjelpen 
omfatter nødvendig tannhelsehjelp og gis fra offentlig tannklinikk.  
 
Psykisk utviklingshemming (gruppe B) 
Alle innbyggere med psykisk utviklingshemming har rett på gratis tannhelsehjelp. Tannhelse-
tjenesteloven skiller ikke mellom lettere og mer alvorlig psykisk utviklingshemming. Kravet er 
at man er diagnostisert med en psykisk utviklingshemming. Det åpnes ikke for at personer 
med liknende eller like alvorlige diagnoser skal ha samme rettigheter. 
 
Personer som bor i institusjon (gruppe C1) 
Eldre, uføre og kronisk syke med opphold i somatisk eller psykiatrisk institusjon som 
sykehjem, aldershjem og sykehus har rett til gratis tannhelsehjelp. Det samme har rusmiddel-
avhengige som oppholder seg i behandlingsinstitusjoner etter lov om spesialisthelsetjenesten 
og omsorgsinstitusjoner etter helse- og omsorgstjenesteloven. Det er en forutsetning at 
oppholdet har vart, eller er ment å vare i tre måneder eller mer sammenhengende. Ved kortere 
opphold har man kun rett på akutt tannhelsehjelp. 

Personer med hjemmesykepleie (gruppe C2) 
Personer som har kommunalt vedtak om helsetjenester i hjemmet, Helse- og 
omsorgstjenesteloven § 3-2 nr. 6 bokstav a, har rett til nødvendig tannhelsehjelp dersom 
tjenestene de mottar er å anse som hjemmesykepleie. Praktisk hjelp etter § 6 bokstav b gir 
ikke rett til gratis tannhelsehjelp. Pasientene har rett til å få nødvendig tannhelsehjelp når 
hjemmesykepleien fra kommunen har vart, eller er ment å vare, i tre måneder eller mer 
sammenhengende. 
 
Pasienter med psykiske lidelser som får behandling for denne lidelsen i 
spesialisthelsetjenesten (gruppe E3) 
Gruppen har rett til gratis tannhelsehjelp. Det er en forutsetning at pasientene i denne gruppen 
ikke mottar lønn, inkludert sykepenger eller arbeidsavklaringspenger (tidligere attførings-, 
rehabiliteringspenger eller tidsbegrenset uførepensjon). 
 
Personer i pleie av pårørende (gruppe E4) 
Gruppen har rett til gratis tannhelsehjelp. Det er en forutsetning at pasientene i denne gruppen 
ikke mottar lønn, inkludert sykepenger eller arbeidsavklaringspenger (tidligere attførings-, 
rehabiliteringspenger eller tidsbegrenset uførepensjon). 
 
Rusmiddelavhengige i LAR eller med kommunale tiltak 
Rundskriv I-2/2006 gir personer i LAR og rusmiddelavhengige som mottar tjenester etter 
helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr. 6, bokstav a-c eller § 3-6 nr. 2 rett til 
gratis tannhelsehjelp. Dette gjelder dersom du 

• mottar helsetjenester i hjemmet 
• mottar personlig assistanse, herunder praktisk bistand og opplæring og støttekontakt 
• har plass i institusjon, herunder sykehjem 
• mottar pårørendestøtte, i form av avlastningstiltak 

Kan noe av dette gjelde deg? 
Ta kontakt med din saksbehandler som vil kunne hjelpe deg. Les mer på 
www.tannhelserogaland.no.  

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1983-06-03-54/
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-30/KAPITTEL_3#%C2%A73-2
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-30/KAPITTEL_3#%C2%A73-2
http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/rundskriv/2006/-i-22006.html?id=109595
http://www.tannhelserogaland.no/

