Tandplejen – Sundhed

Udgave 2. af 2. marts 2011

Kvalitetsstandard for Specialtandplejen
1. Lovgrundlag
2. Formål

3. Personkreds /
målgruppe

Sundhedsloven § 133.
Specialtandplejen skal igennem et opsøgende regelmæssigt tandplejetilbud,
med henblik på bevarelse at tænder, mund og kæber i funktionsdygtig
tilstand, medvirke til, at den enkelte i videst mulige omfang bevarer sin
fysiske, psykiske og sociale trivsel livet igennem.
Personer med folkeregisteradresse i Assens Kommune der har betydelig og
varig nedsat funktionsevne inden for følgende grupper:
• Sindslidende
• Psykisk udviklingshæmmede
• Personer med cerebral parese
• Autisme
• Sklerosepatienter
Tilbuddet henvender sig ikke til personer, der kan behandles i børne- eller
ungdomstandplejen, praksisplejen eller i omsorgstandplejen.

4. Kriterier for at få
bevilget ydelsen /
indsatsen

5. Ydelser / indsatser

Se under punkt 3.
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 (herunder i generel anæstesi).
Behandling:
• Behandling af læsioner, sygdomme og funktionsforstyrrelser i tand-,
mund- og kæberegionen (herunder i generel anæstesi), således at
denne bevares i god funktionsdygtig stand under hensyntagen til den
enkeltes samlede tilstand.

6. Hvilke ydelser /
indsatser kan ikke
bevilges?
7. Hvordan følges op på
den bevilgede ydelse /
indsats?

Behandleren i samarbejde med borgeren.

8. Hvem visiterer til
ydelsen / indsatsen?

Overtandlægen vurderer i samarbejde med relevante fagpersoner, hvem der
kan modtage tilbuddet.
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Der ansøges ved udfyldelse af ansøgningsskema, som sendes til:

9. Beskrivelse af
sagsbehandlingen

10. Klagemulighed
11. Særlige forhold

Assens Kommunale Tandpleje
Skelvej 29
5610 Assens
Skemaet kan rekvireres ved ovenstående adresse eller findes på Assens
Kommunes Hjemmeside.
Du kan klage over afgørelsen til Patientombuddet ved at sende klagen til
Assens Kommune senest 4 uger efter, at du har modtaget afgørelsen.
Kommunen vil revurdere sagen.
Hvis afgørelsen fastholdes, sendes klagen videre til Patientombuddet.
Der vil i al visitation + afgørelse være taget udgangspunkt i LEON-princippet =
Lavest Effektive Omkostnings Niveau

Punkterne 5 - 7 + 11 er vedtaget af Social- og SundhedsUdvalget den 2. marts 2011.
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