Behandlingsoverslag på tandbehandling, hvortil der søges om økonomisk tilskud.
Der kan søges om økonomisk tilskud til tandbehandling, ud fra den billigste faglige forsvarlige og
helbredsmæssige nødvendige behandling.
Sendes til:
Herlev kommune
Tandplejens administration
Herlev Bygade 30, 2. sal
2730 Herlev
Telefon nr.: 44 52 71 00
Mail: tand@herlev.dk

Kontakt person i kommunen:
Susanne Kristensen
Direkte telefon: 44 52 63 04

Ansøgning vedlagt relevante oplysninger,
bedes fremsendt pr. mail til sikkerpost@herlev.dk eller via
EDI portalen via 44 52 71 00.

Vedlagt er:
Behandlingsoverslag
Relevante røntgenbilleder
Diagnoser
Begrundelse for behandling
Evt. Alternativ behandling
Husk at angive hvilken tand/tænder samt flader, som skal behandles.





Behandlingsforslag og et alternativt behandlingsoverslag, samt diagnoser og begrundelse for
forslaget skal enten skrives på blanketten eller vedlægges
Relevante røntgenbilleder i en god kvalitet og hvor evt. rodforhold kan ses, skal sendes til
sikkerpost@herlev.dk eller via EDI portalen via telefon nr.: 44 52 71 00
Der gives ikke økonomisk tilskud til tandbehandling, som er påbegyndt og færdiglavet inden,
der foreligger svar på ansøgningen
Dog kan akutte smerter afhjælpes; men den pågældende tand må ikke viderebehandles,
såfremt der søges økonomisk bistand

Ansøger:
Navn:
Adresse:

Udfyldes venligst elektroniks
CPR. NR.:
Telefon nr.:

Kan borgeren evt. indgå aftale om afdragsordning med den pågældende klinik?

Nej

Er borgeren medlem af Sygeforsikringen Danmark eller anden privat forsikring?
Nej
Ja gruppe:
Har borgeren giver samtykke til, at afgørelsen sendes til både borgeren og behandleren ?
Nej
Ja, oplys venligst klinikkens cvr nr. ____________

Ja

Er borgeren, orienteret om, samt har godkendt det fremsendte behandlingsoverslag ?
Særlige oplysninger:
Behandlingsniveau:
Højt
Middel

Nej

Parodontiets tilstand:
Regelmæssigt besøg hos tandlæge
Lavt
God
Middel
Ja Nej
Lav
Mundhygiejne:
Cariesaktivitet:
Dato for sidste tandeftersyn:
God
Middel
Ringe
Høj
Middel Lav
Hvis ansøgeren er henvist fra klinisk tandtekniker, oplyses dennes navn og adresse:

Oplysning af resttandsæt:
hs. ok.

vs. ok.

hs. uk.

vs. uk.

Begrundelse samt diagnoser for den ansøgte behandling:

Alternativ behandling med begrundelse og diagnoser:

Tandlægens Navn og Adresse evt. stempel

Dato og underskrift

Ja

Vejledning
Tandlægen skal udfylde blanketten omhyggeligt. I de tilfælde, hvor udfyldningen ikke er
tilstrækkelig, vil blanketten blive returneret fra kommunen for korrektion.
Der kan søges om økonomisk tilskud til tandbehandling, ud fra den billigste faglige forsvarlige og
helbredsmæssige nødvendige behandling. For ansøger om tilskud til tandbehandling via §82,
vurderes den faglige vurdering, ud fra en kortsigtet løsning.
Behandlingen må ikke påbegyndes, før der foreligger en afgørelse. Undtaget er dog symptomatisk
behandling af akutte smertevoldende tilstande.
Det skal bemærkes, at borgeren selv hæfter for udgifterne, til tandbehandling, såfremt der gives
afslag økonomisk såvel som fagligt.
Uddrag af lov om aktiv socialpolitik
Sygebehandling m.v.
§82. Kommunen kan yde hjælp til udgifter til sygebehandling, medicin, tandbehandling og lignende,
der ikke kan dækkes efter anden lovgivning, hvis ansøgeren ikke har økonomisk mulighed for, selv
at betale udgifterne. Der kan kun ydes hjælp, hvis behandlingen er nødvendigt og helbredsmæssig
velbegrundet.
§82a. Borger på kontanthjælp, revalideringsydelse, ressourceforløbsydelse, uddannelsesydelse,
ledighedsydelse og integrationsydelse kan få tilskud til tandbehandling på op til 10.000 kr. uden en
forhåndsgodkendelse. Behandling over 10.000 kr. skal forhåndsgodkendes ud fra tandlægefaglig
vurdering. Der ydes ikke tilskud til kosmetisk behandling.
Borger der, skal behandles via §82a, skal indhente en erklæring, hos Tandplejens administration,
Herlev Bygade 30, 2.sal. Personlig henvendelse kan ske, på hverdage mellem kl. 8.00 og 11.00. Det
anbefales, at borgeren bestiller erklæringen pr. telefon 44 52 63 04, således de ikke går forgæves.
Erklæringen skal afleveres til tandlægen/tandteknikeren. På erklæringen fremgår det, hvilken
egenbetaling den pågældende borger har, i forbindelse med tandbehandling.
Der kan søges om egenbetalingen via §82. Tandlægen skal sende en mail til tand@herlev.dk med
oplysning om, hvor meget egenbetalingen udgør. Kommunen skal kun forholde sig til beløbet,
hvorfor der ikke skal fremsendes overslag.
Uddrag af lov om social pension

Personligt tillæg og helbredskort.
§14. Personligt tillæg kan udbetales til folkepensionister, hvis økonomiske forhold er særlig
vanskelig.

Kommunen træffer afgørelse herom efter nærmere konkret og individuel vurdering af
pensionistens økonomiske forhold.

