
Omsorgstandpleje 

Henvisning 
Henvisning til omsorgstandpleje sker via visitator på ældrecenter/plejehjem/i hjemmet. Det er 
tandplejens afgørelse, om tilbuddet kan bevilges.                      

Tilmelding og betalingsfuldmagt modtages fra borger/værge/visitator via Nexus. Herlev kommunale 
Tandpleje har derefter mulighed for at oprette borgeren i tandplejesystemet TK2. 

Hvem kan få tilbudt omsorgstandpleje 
Personer, der har så dårligt fysisk eller psykisk helbred, at de har vanskeligt ved at modtage 
tandpleje på en etableret tandklinik, kan få tilbudt omsorgstandpleje. Det betyder, at 
egenomsorgen skal være så begrænset, at der er behov for hjælp til personlig pleje.                                                                   

Unge som afsluttes som 18-årige, der opfylder ovenstående krav, kan også visiteres til 
omsorgstandplejen.                                     

Hvem kan modtage omsorgstandpleje 
Tilbuddet henvender sig ikke til svagelige ældre eller handicappede, der kan behandles på 
almindelige handicapvenlige klinikker - eller borgere, der af sociale eller andre grunde har fravalgt 
almindelig tandpleje. 

Kommunernes Landsforenings Model for funktionsevnevurdering ”Fælles sprog III” ligger til grund 

for visitationen. 

Omsorgstandpleje kan tilbydes til borgere med funktionsevneniveau: 

1. MOB- Mobilitet Niveau 3-4  
 
og/eller 

2. MEN- Mentalt funktioner Niveau 3-4 
 

Visitator har kompetence til at foretage denne vurdering. 

Hvad omfatter tilbuddet: 

Forebyggelse: 

Almen og individuel forebyggelse inklusive hjælp til mundhygiejne, herunder oplysning om samt 

instruktion i tandpleje til den enkelte patient og til relevant omsorgspersonale. 

Undersøgelse: 

Undersøgelse af tand- mund og kæberegionens sundhedstilstand. 

Behandling: 

Behandling tager primært sigte på at afhjælpe og forebygge smerter og andre ubehageligheder 

samt vedligeholde en acceptabel tyggefunktion. Behandling af egne tænder. Kontrol, 

vedligeholdelse og eventuelt fremstilling af proteser. 

Tilbuddet omfatter ikke store istandsættelser af tandsættet, og der behandles ikke med kroner og 

broer. 

Behandlingstilbuddet baseres på et realistisk niveau, og behandlingsgevinsten skal altid være 

større ved at gennemføre behandlingen. 

 

Varighed af tilbuddet: 



Hvis borgeren får det bedre og igen kan benytte sygesikringsordningen, ophører ydelsen. Hvis 

borgeren få det dårligere og har brug for et mere tandlægefagligt tilbud, vil borgeren blive henvist 

fra omsorgstandplejen til "specialtandplejen". Der kan igen tilbagevises til omsorgstandplejen, hvis 

borgeren får det bedre. 

 

Transport: 

Borgere, som skal behandles i den kommunale omsorgstandpleje, skal transporteres til en af 

kommunens tandklinikker. Borgeren skal selv sørge for transport og betale udgiften til transport. 

Dette gælder også, hvis borgeren har valgt at modtage omsorgstandpleje hos privat 

tandlæge/tandtekniker og skal transporteres til deres klinik. Kørsel til omsorgstandplejen kan 

foregå med Flextrafik. Borgerens skal være visiteret til Flextrafik. Hvis borgeren skal liftes til 

tandlægestolen, skal han/hun altid være ledsaget af en person, som kan lifte. 

 

Hyppighed: 

Patienterne ses efter behov, men mindst 1 gang årligt. 

 

Hvad koster omsorgstandpleje: 

Det koster 540 kr. årligt (2020) at deltage i omsorgstandpleje. Betalingen sker via PBS eller 

betaling med girokort. Beløbet reguleres én gang om året og egenbetalingen opkræves løbende 

pr. måned så længe man er tilmeldt. Beløbet dækker alle de udgifter til tandbehandling, som 

omfattes af tilbuddet, bortset fra udgifter til befordring ved behandling udenfor eget hjem eller 

plejehjem/ældrecenter. 

Hvem behandler: 

Efter visitationen tilknyttes man et af kommunens omsorgstandplejeteam eller privatpraktiserende 

tandlæge/klinisk tandtekniker, med hvilke kommunen har indgået aftaler. 

 

Hvis du ikke ønsker omsorgstandpleje: 

Ønsker du ikke at modtage tilbud om omsorgstandpleje, bevarer du retten til tilskud til tandpleje 

efter reglerne i lov om offentlig sygesikring. 

Arbejdsmiljø: 

Loven tilskriver at arbejdet skal udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Den 

kommunale Tandpleje udfører sjældent behandlinger ude i hjemmene og sikrer derved 

tilstrækkelige hygiejniske og arbejdsmiljømæssige forhold.  

 

Borgeren har ret til at klage: 

Klager over den faglige virksomhed (Tandplejen) rettes til:  

Styrelsen for patientsikkerhed 

Finsensvej 15 

2000 Frederiksberg 

Tlf: 72 28 66 00 

Email: pob@patientombuddet.dk  

Hjemmeside: www.stps.dk  

mailto:pob@patientombuddet.dk
http://www.stps.dk/

