Kvalitetsstandard for
omsorgstandpleje – sundhedsloven
§§ 131-132
Hvem kan modtage ydelsen?
Borgere, der fysisk er ude af stand til at komme til behandling hos
privatpraktiserende tandlæge f.eks. på grund af behov for anvendelse af
lift.
Borgere, der mentalt er ude af stand til at kunne samarbejde hos
privatpraktiserende tandlæge f.eks. ved svær demens.
Borgere, der udelukkende har besvær med trappegang, er ikke omfattet af
ordningen, da disse kan henvises til tandlæger med adgangsvenlige forhold.
Borgere, som selv kan bevæge sig til privatpraktiserende tandlæge eller som
blot har behov for ledsagelse, er ikke omfattet af ordningen.
Hvad er det faglige kvalitetsmål?
Formålet med omsorgstandpleje er at fremme den enkeltes samlede
sundhed og trivsel. Det sker ved at sikre den bedst mulige tyggeevne og
undgå smertefulde tilstande i mundhulen.
Hvornår udføres ydelsen?
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På hverdage i dagtimer enten i hjemmet eller på tandplejeklinikker
(”tandlægerum”) på plejecentre.
Ved akut opstået tandpine uden for tandplejens åbningstid henvises til det
almindelige vagtlægesystem med henblik at sikre smertedækning og
eventuelt antibiotikabehandling indtil tandplejen igen har åbent.
I sommerferien kan tandplejen kontaktes ved behov for akutbehandling på
mandage i tidsrummet 8-10 på telefonnummer 46 31 41 80.
Hvilke aktiviteter kan indgå i
ydelsen?
Tandplejen giver kun behandlinger, som brugeren kan overkomme og have
gavn af. Valget vedrørende tandpleje hviler derfor kun på et fagligt
grundlag samt på den enkelte brugers ønsker.
Indsatsen indeholder:
 Forebyggelse – aktiviteter, der forhindrer sygdomssymptomer og -tilstande i
tænder, mund og kæber i at opstå, eller at begrænse udbredelsen af disse, hvis
de allerede er opstået.
 Regelmæssige undersøgelser.
 Nødvendige behandlinger - behandling af symptomer, sygdomme og
funktionsforstyrrelser i tænder, mund og kæber, herunder nødvendige
tandprotetiske behandlinger
Hvilke aktiviteter indgår ikke?
Som hovedregel indgår ikke større behandlinger f.eks. krone- og broarbejde
samt implantater.
Udgift til transport er ikke omfattet.
Hvad koster ydelsen?
Det koster 475,- kr. pr år at være omfattet af omsorgstandplejen.
Brugerbetaling reguleres årligt.
Hvem visiterer til
omsorgstandpleje?
Sagsbehandler i Myndighedsservice træffer afgørelse om, borgeren er
berettiget til omsorgstandpleje.
Udfyldt ansøgningsskema med begrundelse fremsendes til
Myndighedsservice.
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Der er ingen klageinstans for afgørelser vedr. visitering af omsorgstandpleje.
Klager over det tandlægefaglige rettes til leder af omsorgstandplejen.

Roskilde 2014

3

