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De SAND’e nisser indtager gader og stræder i december når SAND skaffer tag over hovedet til en flok hjemløse kravlenisser. Vi
kommer også til en by nær dig! Læs mere inde i bladet hvis du vil være med til at hjælpe kravlenisserne indenfor i julen.
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TANDLØS HJÆLP TIL TANDLØSE HJEMLØSE
Et hårdt liv giver ofte ødelagte tænder, og ødelagte tænder går ud over
livskvaliteten. Men der er muligheder
for at få hjælp. Faktisk har kommunerne rig mulighed for at give hjemløse smilet tilbage.
AF ASK SVEJSTRUP, SEKRETARIATSLEDER I SAND

Der er ikke meget at komme efter for en
hjemløs i det finanslovsudspil, politikerne i
disse dage forhandler om. Men lidt er der.
Der er tænder til hjemløse. Guderne skal
vide, at der er rigtig mange, der har brug for
hjælp til at få rettet op på årtiers misrøgt af
tandsættet.
Der er tilsyneladende flertal for at give 60
millioner om året til at de mest socialt udsatte kan få lavet tænder. Pengene går til
kommunerne, som så skal bruge dem på
at få hjemløse til tandlægen og til at be-

tale for behandlingen. Umiddelbart burde
SAND vel være glade for denne melding.
Det er vi også, for der er nok at tage fat i.
Men hvis man dykker lidt ned i lovgivningen
på området, vil man finde ud af at kommunerne i forvejen har alle muligheder for
at betale tandlægeregningen. I dag er det
nemlig sådan, at kommunerne er forpligtet
til at opsøge og informere socialt udsatte
borgere om muligheden for at tilskud til
betaling for tandpleje.
Hvis forudsætningerne er der – dvs. hvis dit
rådighedsbeløb er tilstrækkeligt lavt, sagt
på dansk: at du er tilstrækkelig fattig – kan
kommunen betale hele din tandlægeregning. Det eneste, den kommunale sagsbehandler skal gøre er at følge § 82 i Lov om
aktiv socialpolitik, evt. supplere med principafgørelse 90-15.
Hermed også sagt, at det kan blive en dyr
affære for kommunerne, hvis de begynder

at leve op til lovens bogstav om opsøgende arbejde og oplysning om muligheden
for tilskud til tænder. Derfor er der heller
ikke mange kommuner, der gør det. Frederiksberg Kommune er en af de kommuner,
der er begyndt at gøre det. En ansvarsfuld
regering kan altså nøjes med at hive i nogle
helt andre håndtag for at få kommunerne
til at gøre det arbejde, de er sat i verdenen
for at gøre: De kan præcisere at kommunernes pligt på tand-området og vedlægge
en beskrivelse af hvordan man gør det på
Frederiksberg. Det er næppe nok, for økonomidirektørerne er dem man helst vil give
smil på læben ude i kommunerne. Hellere
end hjemløse i hvert fald.
Men fortvivl ikke. Er du hjemløs og vil du
have lavet tænder, bringer SAND her en
guide til hvordan du kan tage sagen i egen
hånd. Eller få tænder i egen mund.

TÆNDER Ü

Guide: Sådan får du hjælp til tænder
Hvis du ikke selv har råd til at gå til tandlægen, kan kommunen hjælpe dig med at betale en del af regningen. Hvis du er meget fattig, kan de ligefrem betale hele regningen. Her en guide til hvordan du søger om
økonomisk hjælp til tandlægeregningen.
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Gå til kommunen og bed om at få økonomisk hjælp til at få lavet dine tænder. De vil bede dig om at få lavet et prisoverslag over hvad det vil koste at få lavet den nødvendige behandling. Du skal bede dem om
at betale for overslaget. Det kan kommunen betale skal du huske dem på. Det slår principafgørelse 90-15
fast. Vis evt. kommunen den/dette link: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=176689
De vil oplyse dig om at der er en egenbetaling på kr. 600. Det kan du også søge om at få dækket. LAS §82
(samme kilde som før).

Gå til tandlægen og få et prisoverslag over hvad behandlingen vil koste. Nogle tandlæger sender det
direkte til kommunen. Andre beder dig om selv at tage det med til kommunen.

Gå til kommunen med prisoverslaget. Kommunen betaler 65 procent af udgiften.
Du skal selv betale 35 procent af udgiften, men hvis du ikke har råd til det kan du søge om at kommunen
også dækker dine 35 procent af regningen (LAS § 82, stk. 7). Du kan altid klage over afgørelser, men du
skal altså have en meget dårlig økonomi, hvis du ikke selv skal betale en del af regningen.

Gå til tandlægen. Når det gør ondt, så tænk på at du får et brugbart tandsæt og et pænt smil, når du har
gennemført behandlingen.

”Jeg har ventet i 5 år på at få lavet
tænder. Det har været meget bøvlet
og der har også været noget forsikring inde over. Nu har kommunen
indvilliget i at betale, så nu er der
heldigvis kommet skub i det. De betaler noget af det og så håber jeg at
få hjælp med resten.
Jeg kan høre jeg snøvler når jeg
snakker, fordi jeg mangler tænder.
Jeg håber, jeg er helt færdig md behandlingen om ca. 6 måneder. Det
kommer til at give mig øget livskvalitet - også i forhold til at spise uden
at blive kvalt”
- Sussi

”Fra jeg søgte til jeg har fået det
lavet gik der max. 6 måneder. Indtil videre har jeg ikke betalt noget
for det selv, fordi jeg er kommet
ind gennem noget der hedder ’Indgangen’. Det var min hjemmevejleder, der fortalte mig om det. Jeg er
rigtig glad for det. I starten tænkte
jeg, at det var en stor omgang med
fuld narkose og jeg var da lige ved
at sige fuck det! Men det er det hele
værd. Man får smilet og selvtilliden
tilbage!”
- Rikke

PEP 2019: TIDEN ER INDE
AF HEIDI VINTHER MORTENSEN, SAND NORDJYLLAND
OG SANDS INTERNATIONALE GRUPPE

”Vi kan ikke vente 10, 15 eller 18 år, på
at tale om fattigdom i EU, der er ca. 100
millioner i fattigdom eller på vej i fattigdom
i EU”. Sådan indleder Leo Williams, EAPNs
direktør, årets PEP konference i Bruxelles.
Deraf Temaet ved PEP i år; ”Time is now”.
Vi har som vanlig mindre debatgrupper.
Dog var hjemløshed og adgang til boliger
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så ønsket som tema, at hele 5 grupper arbejdede med dette. Jeg deltog ved to af
debatterne. Første spørgsmål var ”hvordan
folk bliver hjemløse”?
Det var vi hurtigt enige om, at der er utallige grunde til, men hurtigt vender diskussionen sig mod misbrug, er det grunden til
hjemløshed eller er det en konsekvens af
hjemløshed? Her er delte meninger og vi
bliver enige om at begge dele forekommer.

Stort set alle lande er enige om, at billige
anstændige boliger er en stor mangelvare,
i Danmark betaler man ofte 55%, til tider
mere, af sin indkomst på boligudgifter, andre EU lande betaler mellem 30 og 40%,
hvilket de syntes er meget.
Så hvad kan EU gøre ved dette? Det debatterer vi med EU politikkerne, fra parlamentet og fra socialudvalget.
Umiddelbart virker de meget interesserede
og enige i, at det er et vigtigt område at få
set grundigt på. De mener alle, at alle har
ret til en bolig.

EU kan lave love om, hvor meget af indkomsten der må/skal gå til boligudgifter.
EU kan lovgive om, hvor meget socialt byggeri der skal være i forholdet til antallet af indbyggere
EU kan lave krav til private udlejere, så de skal opfylde samme regler om sundhedsråd til boliger som statens boliger.
EU kan se på, om de kan støtte sociale byggerier økonomisk med tilskud til køb af grunde, nybyggeri osv både til private og
offentlige bygninger.

Vi håber de gør noget ved det når de får udpeget en ny kommissær, ikke bare taler om det.
Der var også i år en flashmob, hvor vi stod i formation som ordet NOW, sang en modificeret udgave af sangen ”The time is now”, delte
postkort ud og også fik råbt ” eh, eh-oh oh – poverty has to go!”
Igen en fantastisk oplevelse, at opleve alle de engagerede mennesker fra hele EU.

PEP - People Experiencing
Poverty - er en årligt tilbagevendende konference for
EU’s medlemslande, arrangeret af EU kommissionen
og EAPN (European Anti
Poverty Network).

Hjemløse kravlenisser

Der er fokus på hjemløshed i julen - og mange vil
pludselig gerne give. Her er det de hjemløse, der
giver hr og fru Danmark noget – nemlig julestemning og viden - og sætter fokus på et problem; At der er hjemløse i Danmark. Udover at få et ark kravlenisser, vil folk
forhåbentlig også gerne høre lidt om hjemløshed…
Kravlenisserne bliver delt ud over hele landet i centre og på torve af lokale SAND folk i løbet af december.
Har du lyst til at hjælpe og være med til at sikre de hjemløse kravlenisser tag over hovedet? Så kontakt dit lokale udvalg
og lav en aftale om at
give en hånd med.
Det bliver rigtig hyggeligt - og vi vil rigtig
gerne have nye folk
med!
Du finder dit udvalg på
www.sandudvalg.dk
ellers ring på 89937060.
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TÆNDER TIL BAZAR
HJEMLØSE

SAND INVITERER TIL FÆLLES SAND MØDE FOR
ALLE HJEMLØSE OG TIDLIGERE HJEMLØSE
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TÆNDER TIL HJEMLØSE
- SÅDAN FÅR DU SMILET TILBAGE
Kom og hør om reglerne for at få hjælp til tænder som hjemløs.
Hvad har man ret til? Hvordan gør man? Hvad er reglerne?
D. 17/12 2019 kl. 10:30 - 15:00
TAMU Center, Rytterkasernen 13, 5000 Odense C
Kom i god tid - kaffe og rundstykker fra kl. 10:00
Det er gratis at være med - transporten håber vi din boform/dit SAND udvalg betaler. Mødet er stof- og alkoholfrit.
GIV GERNE BESKED! Ring på 89 93 70 60 og sig hvor mange I kommer.
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TID

STED

INFO / TILMELDING

December
10/12
Bestyrelsesmøde i SAND
17/12
Fælles SAND

10.30-15.00
10:30-15:00

Villa Gulle, Østervoldgade 44, Nyborg
TAMU, Rytterkasernen 13, Odense

SAND, tlf. 89937060
SAND, tlf. 89937060

Deadline for næste nummer er d. 16/12. Kontakt Sofie på 22470323 eller sofie@sandudvalg.dk.
		

SANDs sekretariat holder lukket fra d. 23.12.19 - 1.1.20 - begge dage inkl. God jul og godt nytår!
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