Tandplejen - Sundhed

Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje
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4. Kriterier for at få
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indsatsen

5. Ydelser / indsatser
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Sundhedsloven § 131 (Lov nr. 546 af 24. juni 2005).
At omsorgstandplejen skal gennem opsøgende, regelmæssige undersøgelser, forebyggende foranstaltninger og behandlinger medvirker til at fremme den enkeltes samlede sundhed og trivsel.
At tandplejetilbuddet baseres på et realistisk behandlingsbehov, under hensyntagen til personens almentilstand.
Personer, der på grund af nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk
handicap kun vanskeligt kan udnytte de almindelige tandplejetilbud.
Tilbuddet henvender sig ikke til svagelige ældre eller handicappede, der kan behandles på almindelige handicapvenlige tandklinikker - eller til borgere, der af
sociale eller andre grunde har fravalgt almindelig tandpleje.
Alle skal opfylde følgende kriterium:
• Borgere over 18 år med folkeregisteradresse i Assens Kommune samt ét
af følgende kriterier:
Borgere der ville afstå fra et tilbud om tandpleje idet den psykiske belastning ved at skulle undersøges eller behandles andre steder end i
eget hjem er for stor. f.eks. svært demente, udviklingshæmmede eller
svært psykisk syge.
• Borgere, der ikke kan klare transport i bil eller liftbus til tandklinikken.
• Borgere der maximalt kan klare at være oppe i en stol i to timer
Forebyggende tandpleje:
Almen og individuel forebyggelse inklusive hjælp til mundhygiejne, herunder oplysning om samt instruktion til den enkelte patient og til relevant omsorgspersonale.
•

Undersøgelse:
Undersøgelser af tand-, mund- og kæberegionens sundhedstilstand ud fra individuelt fastsatte intervaller.
Behandling:
Fjernelse af smertevoldende tilstande.
Behandling af egne tænder. Kontrol, vedligeholdelse og fremstilling af proteser.
Behandlingsgevinsten skal altid være større end ulempen ved at gennemføre behandlingen.

6. Hvilke ydelser /
indsatser kan ikke
bevilges?

Sag nr. 10/43528

Transport til behandleren.

7. Hvordan følges
op på den bevilgede
ydelse / indsats?
8. Hvem visiterer til
ydelsen / indsatsen?

9. Beskrivelse af
sagsbehandlingen

10. Klagemulighed
11. Særlige forhold

Behandleren i samarbejde med borgeren.
Tandplejen i Assens Kommune.
Visitationen i Myndighed Sundhed frembringer bedømmelsesgrundlaget for afgørelsen.
Der ansøges ved udfyldelse af ansøgningsskema, som sendes til:
Assens Kommunale Tandpleje
Skelvej 29
5610 Assens
Skema kan rekvireres ved ovenstående adresse eller findes på Assens Kommunes Hjemmeside.
Klage over afgørelse af visitation til omsorgstandplejen kan rettes til:
Patientombuddet.
Der vil i al visitation + afgørelse være taget udgangspunkt i LEON-princippet =
Lavest Effektive Omkostnings Niveau
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