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Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje
Målgruppe
Omsorgstandpleje er for personer over 18 år med kronisk nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller
psykisk handicap, og som ikke kan benytte det almindelige tandplejetilbud grundet disse vanskeligheder.
Målgruppen for Omsorgstandpleje er:
 Personer, som ikke kan varetage egne behov for tandpleje
 Personer, som ikke kan komme uden for eget hjem, idet den psykiske belastning vil være for stor
(eks. ved demens, udviklingshæmning, psykisk sygdom o. lign.)
 Personer, som ikke kan forflyttes uden hjælpemidler
 Personer, som ikke kan klare at være siddende i en stol i mere end to timer
Der kan ikke bevilges Omsorgstandpleje, hvis ansøgningen udelukkende begrundes i transportproblemer,
eks. transporten, transporttiden eller afstanden til tandlægen.
Der kan ikke bevilges Omsorgstandpleje grundet økonomiske forhold.
Der kan ikke bevilges Omsorgstandpleje til svagelige ældre eller handicappede, der kan behandles på andre
handicapvenlige klinikker.
Der kan ikke bevilges Omsorgstandpleje til borgere, der af sociale eller andre årsager har fravalgt
almindelig tandpleje.

Formål
Omsorgstandplejen skal gennem opsøgende, regelmæssige undersøgelser og forebyggende foranstaltninger
og behandlinger medvirke til at fremme den enkelte borgers sundhed og trivsel.

Visitation og procedure
Der visiteres til Omsorgstandpleje via Den kommunale Tandpleje i Assens. Sagsbehandlingen foretages
hurtigst muligt og indenfor 2 uger.
Ansøgningsskema findes på hjemmesiden for Den kommunale Tandpleje og sendes via sikker mail med
NemID eller via post til
Den kommunale Tandpleje
Skelvej 29
5610 Assens
Ansøgningsskema behandles af visitator i Den kommunale Tandpleje, som vurderer målgruppe og
behandlingsbehov. Der sendes afgørelse til borger i forhold til afslag eller godkendelse af visitation.

Egenbetaling
Der er en egenbetaling for borgeren på max. 560 kr. årligt (2022-niveau).
Beløbet pristalsreguleres 1. januar hvert år.
Borgeren afholder selv udgifter til evt. transport.
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Lovgrundlag
Der visiteres efter Sundhedslovens §131 og §132.

Hvad omfatter Omsorgstandpleje
Hvis borger visiteres til Omsorgstandpleje, omfatter det:




Forebyggelse – almen og individuel, herunder hjælp til mundhygiejne i form af oplysninger og
instruktion til borger og relevant omsorgspersonale
Undersøgelse af tand-, mund- og kæberegionens sundhedstilstand ud fra fastsatte intervaller
Behandling – eks. fjernelse af smertetilstand, behandling af egne tænder, kontrol og vedligehold og
fremstilling af proteser.

Omsorgstandplejen foretager et skøn over behovet for tandpleje ud fra den betragtning, at
Omsorgstandplejen opretholder eller forbedrer borgerens livskvalitet i fysisk og psykisk henseende.
Behandlingsgevinsten skal altid være større end ulempen ved at gennemføre behandlingen.
Såfremt borgerens almentilstand begrænser eller vanskeliggør behandling, er Omsorgstandplejens opgave at
holde borgeren fri for tilstande, der kan forvolde smerter og andre former for gener.

Leverandør af Omsorgstandpleje
I Assens Kommune er der tegnet kontrakt med Hjemmetandplejen, som varetager tandpleje af borgere, der
er visiteret til Omsorgstandpleje.

Journaliseringspligt
Jf. Sundhedsloven er der journaliseringspligt, og relevante oplysninger om borgeren registreres elektronisk
for at dokumentere planlagt og udført tandpleje samt opfølgning derpå.
Som patient ved Omsorgstandplejen har borgeren ret til at få indsigt i journalen.
Såfremt der er behov for at udveksle oplysninger omkring tandplejen med andre fagpersoner, sker dette
kun med borgerens samtykke.
Borgeren kan til hver en tid tilbagetrække samtykket ved at kontakte Den kommunale Tandpleje eller
Hjemmetandplejen.

Klagemulighed
Hvis borgeren ikke er enig i afgørelsen om Omsorgstandpleje, kan der klages indenfor 4 uger til Den
kommunale Tandpleje. Såfremt afgørelsen, der klages over, fastholdes, vil klagen blive sendt videre til
Styrelsen for Patientklager.
Såfremt klagen vedrører Omsorgstandplejens personale eller den udførte opgave, kan lederen af Den
kommunale Tandpleje kontaktes for en første drøftelse af problemstillingen.
Såfremt klagen vedrører den sundhedsfaglige behandling eller tilsidesættelse af borgerens
patientrettigheder, er der klageadgang til Styrelsen for Patientklager. Der kan findes mere information om
Styrelsen for Patientklager samt klagemuligheder ved:
Styrelsen for Patientklager
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Olof Palmes Allé 18H
8200 Aarhus N
Tlf. 72 33 05 00
www. stpk.dk
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