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Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje
Lovgrundlag

Sundhedsloven §§ 131 og 132
Kommunalbestyrelsen skal tilbyde forebyggende og
behandlende tandpleje til borgere, der på grund af nedsat
førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap kun
vanskeligt kan udnytte de almindelige tandplejetilbud jf. § 131.
Borgere, der får tilbudt omsorgstandpleje, kan vælge at
modtage tandplejetilbuddet hos privatpraktiserende tandlæge
eller klinisk tandtekniker efter eget valg jf. § 131, stk. 2.
Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at borgere, der modtager
et kommunalt tandplejetilbud efter § 131, selv skal betale en del
af udgiften til tandpleje jf. § 132.

Formål

Omsorgstandplejen har til formål gennem regelmæssige
undersøgelser og behandlinger at medvirke til, at din tand-,
mund-, og kæbe region bevares i en så funktionsdygtig
stand som muligt. Det skal sikre din tandsundhed, så du får en
hverdag uden smerter og gener.
Dragør Kommune har følgende kvalitetsmål for
omsorgstandplejen:



Hvem kan få
omsorgstandpleje?

At du oplever, at omsorgstandplejen ydes med nærvær,
tryghed og respekt.
At du oplever, at der sikres sammenhæng og
koordinering med eventuelt plejepersonale.

Du kan blive tilmeldt omsorgstandplejen, hvis du:





Er fyldt 18 år og har en varig nedsat fysisk eller psykisk
funktionsnedsættelse, der gør, at du kun vanskeligt kan
benytte den eksisterende sygesikringstandplejeordning.
Bor i plejebolig eller er indstillet til plejebolig.
Bor i eget hjem og har et omfattende plejebehov, der
kan sidestilles med plejebehovet for en beboer i en
plejebolig.

Du kan ikke blive tilmeldt omsorgstandplejen, hvis din
ansøgning er begrundet i problemer med adgangsforhold til din
nuværende tandklinik. Du har her muligheden for at vælge en
anden klinik med bedre adgangsforhold og fortsat benytte den
eksisterende sygesikrings-tandplejeordning.
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Hvad indgår i
indsatsen?

Omsorgstandplejen baseres på et individuelt
behandlingsbehov. Det vil sige, at kommunen foretager et
kvalificeret skøn over dit behov for tandpleje under
hensyntagen til din alder, almentilstand og dine egne behov og
ønsker.
Al behandling sker i henhold til gældende lovgivning og
Sundhedsstyrelsens retningslinjer på området.
Omsorgstandplejen kan omfatte:





Almen og individuel forebyggelse
Undersøgelser af tænder, mund og kæber
Behandling af symptomer og sygdomme
Nødvendige behandlinger – Behandlinger af symptomer,
sygdomme og funktionsforstyrrelser i tænder, mund og
kæber, herunder nødvendige tandprotetiske
behandlinger.

Hvis din almentilstand begrænser/ vanskeliggør behandlingen,
er den primære opgave at holde dig fri for sygdomstilstande,
der kan forvolde smerter og andre gener.
Du vil typisk få et tandeftersyn og behandling 1 - 2 gange årligt.
Omsorgstandplejen varetager også nødbehandling ved akut
behov og det sker normalt inden for 4 hverdage.
Omsorgstandpleje leveres som udgangspunkt i din bolig. Hvis
du bor i en plejebolig, kan omsorgstandplejen også udføres i de
servicearealer, der er tilknyttet boligen.
Hvad indgår ikke i
indsatsen?

Omsorgstandpleje omfatter ikke særlige behandlinger af
tandsættet, som fx behandling udført under narkose.
Omsorgstandplejen omfatter heller ikke behandling med kroner,
broer, implantater og rodbehandlinger.

Leverandør

Når du er bevilliget omsorgstandpleje, kan du frit vælge mellem
HjemmeTandplejen, der varetager omsorgstandplejen for
Dragør Kommune, eller en anden privat praktiserende
tandlæge.
Hvis du ønsker at benytte en anden privat praktiserende
tandlæge, skal du kontakte Visitationen i Dragør Kommune
med kontaktoplysninger på tandlægen. Tilmelding kræver
accept fra den valgte tandlæge og ikke alle tandlæger tilbyder
omsorgstandpleje.

Egenbetaling

Der er en årlig egenbetaling på omsorgstandpleje, men selve
den behandling, som du modtager er gratis. I 2020 koster det
540 kr. om året. Beløbet reguleres årligt.
Beløbet bliver automatisk fratrukket din sociale
pensionsudbetaling.
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Udgifter til transport er ikke omfattet af ordningen. Kun hvis der
er behov for, at din behandling foregår på en tandklinik, gælder
bevillingen også transport.
Ansøgning

Du skal ansøge om at blive tilmeldt omsorgstandplejen ved at
udfylde et ansøgningsskema og sende den pr. e-mail eller med
posten til Visitationen i kommunen.
Du kan finde skemaet på kommunens hjemmeside eller få den
fremsendt ved henvendelse til Visitationen.
Ansøgningen sendes til:
Sundhed og Omsorg,
Visitationen
Kirkevej 7
2791 Dragør
E-mail: visitationen@dragoer.dk

Klage

Der er ingen klageinstans for afgørelser om visitering af
omsorgstandpleje.
Det betyder, at du ikke har mulighed for at klage over et afslag
på din ansøgning om at blive tilmeldt omsorgstandplejen i
Dragør Kommune.
Hvis du vil klage over den tandlægefaglige indsats, kan du
kontakte:
HjemmeTandplejen
Sandvadsvej 1
4600 Køge
E-mail: info@hjemmetandplejen.dk
eller
Sundhed og Omsorg
Kirkevej 7
2791 Dragør
E-mail: sundhedogomsorg@dragoer.dk
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