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Kvalitetsstandard for Specialtandplejen
Målgruppe
Specialtandplejen er for personer med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne
(udviklingshæmning, autisme, sklerose, cerebral parese o.lign.), som ikke kan benytte det almindelige
tandplejetilbud.
Målgruppen for Specialtandpleje er:
 Personer, der grundet vanskeligheder har særlige problemer med at benytte de almindelige
tandplejetilbud
 Personer med nedsat funktionsniveau der gør, at det ikke er muligt at udføre en fyldestgørende
tandlægefaglig undersøgelse i almindeligt tandplejetilbud – ej heller i Omsorgstandplejen
 Personer, der har behov for fuld narkose under tandlægebehandlingen
Der kan ikke bevilges Specialtandpleje grundet tandlægeskræk.
Der kan ikke bevilges Specialtandpleje grundet økonomiske forhold.
Der kan ikke bevilges Specialtandpleje til borgere, der af sociale eller andre årsager har fravalgt almindelig
tandpleje.

Formål
Specialtandplejen skal gennem et opsøgende regelmæssigt tandplejetilbud, med henblik på bevarelse af
egne tænder, mund og kæber i funktionsdygtig tilstand, medvirke til, at den enkelte borger i videst mulige
omfang bevarer sin fysiske, psykiske og sociale trivsel livet igennem.

Visitation og procedure
Der visiteres til Specialtandpleje via Den kommunale Tandpleje, og der kan evt. ansøges i samarbejde med
praktiserende tandlæge, psykiatrien eller egen læge.
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
Ved modtagelse af ansøgning vil der blive foretaget en konkret individuel vurdering henvisningen, og med
borgerens samtykke vil der blive indhentet oplysninger om diagnose til brug ved sagsbehandlingen.
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Såfremt borgeren er omfattet af målgruppen og er tilknyttet psykiatrisk hospitalsafdeling, vil der kunne
henvises direkte til behandling i Specialtandplejen ved henvendelse til Den kommunale Tandpleje.
Sagsbehandlingen for visitation til Specialtandpleje foretages hurtigst muligt og er maksimal 2 uger.
Den kommunale Tandpleje udarbejder et skriftlig afgørelse, der træffes på baggrund af lovgivningen,
følgerne af din diagnose, øvrige oplysninger til sagen samt kommunens betingelser for Specialtandpleje.
Afgørelsen sendes til borgeren.

Egenbetaling
Der er en maksimal egenbetaling for borgeren på 2.090 kr. årligt (2022-niveau).
Beløbet pristalsreguleres 1. januar hvert år.

Lovgrundlag
Der visiteres efter Sundhedslovens §133 og §134.
Hvad omfatter Specialtandpleje
Hvis borger visiteres til Specialtandpleje, 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
(herunder i generel anæstesi)
Behandling – eks. 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 enkelte borgers tilstand.

Specialtandplejen foretager et skøn over behovet for tandpleje ud fra den betragtning, at Specialtandplejen
opretholder eller forbedrer borgerens livskvalitet i fysisk og psykisk henseende.
Såfremt der er 3 sammenhængende udeblivelser uden afbud, vil borgeren blive udmeldt af
Specialtandplejen.

Leverandør af Specialtandpleje
Assens Kommune samarbejder med Odense Kommune omkring Specialtandplejen, og behandlinger udføres
ved
Specialtandplejen
Grønløkkevej 30
5000 Odense C
Tlf. 65 51 55 06
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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 Specialtandplejen 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
Specialtandplejen.

Klagemulighed
Hvis borgeren ikke er enig i afgørelsen om Specialtandpleje, 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 Specialtandplejens 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
Olof Palmes Allé 18H
8200 Aarhus N
Tlf. 72 33 05 00
www. stpk.dk
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