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Samsø Kommunes Omsorgstandpleje
Omsorgstandplejen er et tandplejetilbud til borgere over 18 år med væsentligt nedsat
førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap. Denne gruppe af borgere har
svært ved eller er ude af stand til at bruge det normale tandplejetilbud til voksne (privat
tandlægepraksis).
Omsorgstandplejen har til formål at medvirke til at fremme den enkeltes sundhed og
trivsel.
Plejepersonalet og tandplejen samarbejder om at give bedst mulig daglig hjælp til mund,
tand- og protesepleje for at holde tænder og proteser i funktionsdygtig stand længst muligt.
Den daglige hjælp foregår i borgerens eget hjem og udføres af plejepersonalet.
Tandeftersyn, forebyggende behandlinger og mindre behandlinger foregår i borgerens
eget hjem eller på klinikken i Kildemosen hus 7. Tandbehandling udføres af personalet i
Samsø Kommunale Tandpleje. Omsorgstandpleje omfatter ikke store istandsættelser af
tandsættet. Forebyggelse og behandling tager primært sigte på at afhjælpe og forebygge
smerter samt at sikre, at patienten kan opretholde en acceptabel tyggefunktion.
Tandplejetilbuddet tager udgangspunkt i den enkelte borgers behov og ønsker. Den er
desuden afhængig af, hvilke former for forebyggelse og behandling den enkelte borger er i
stand til at kunne klare. Behandlingen skal gavne borgeren.
Beboere i Plejecenter Kildemosen vil blive tilbudt omsorgstandpleje ved indflytning. Andre
borgere i Samsø Kommune, der bor i eget hjem med mange hjælpeforanstaltninger, kan
ansøge om at få omsorgstandpleje ved Samsø Kommunes visitation.
Ansøgningsskema til omsorgstandplejen telefonisk henvendelse til Marianne Mielec
(tlf. 87922458 mandag-torsdag kl 8-9). Ansøgningsskema kan også udleveres i
Informationen på Rådhuset.
Samsø Kommune opkræver årligt kr. 490 (2016 pris) for deltagelse i ordningen. Betalingen
er den samme uanset hvilke behandlinger, der udføres og uanset patientens formue- og
indtægtsforhold.
Borgere, der har valgt omsorgstandpleje, kan ikke modtage Sygesikringstilskud til
tandbehandling hos privatpraktiserende tandlæge.
Udmeldelse af omsorgstandplejen kan ske med øjeblikkeligt virkning.
Ved indmeldelse går der normalt mindre end 14 dage før tandlægekontakt (med mindre
indmeldelse sker lige før en ferie).
Har du spørgsmål om omsorgstandplejen er du velkommen til at kontakte:
Samsø Kommunale Tandpleje
Kildemosen, Hus 7, Tranebjerg, 8305 Samsø.
Telefon nummer: 51898451.
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Samsø Kommunes Omsorgstandpleje
Mail: tandplejen@samsoe.dk
Lovgrundlag



Målgruppe

Hvem kan modtage
ydelsen?

Visitation

Formål

Ydelserne omfatter

Sundhedslovens § 131 og § 132
Bekendtgørelse om Tandpleje § 7-11
Vejledning om omfanget af og kravene til den kommunale
og regionale tandpleje, side 35-41
Borgere over 18 år som på grund af nedsat førlighed eller
vidtgående fysisk eller psykisk handicap kun vanskeligt kan
udnytte de almindelige tandplejetilbud (Sygesikringstandpleje
hos private tandlæger).
 Beboere på Plejecenter Kildemosen
 Borgere, hvis egenomsorg er så begrænset, at de ikke
kan benytte den almindelige tandplejeordning
(sygesikringstandplejen)
 Borgere, hvis fysiske og psykiske handicap hindrer dem i
at benytte den almindelige tandplejeordning på
handicapvenligt indrettede tandklinikker
(sygesikringstandplejen)
Ydelsen kan modtages uanset borgerens boform.
 Beboere på Plejecenter Kildemosen får tilbud ved
indflytning og skal ikke visiteres
 18 årige kan visiteres af Samsø Kommunale Tandpleje
ved børne- og ungdomstandplejens ophør
 Borgere, der er visiteret til at modtage hjælp til
almindelige daglige funktioner eller pleje og omsorg, kan
søge om omsorgstandpleje hos Samsø Kommunes
Visitation:
Ansøgningsskema udleveres ved telefonisk henvendelse til
Marianne Mielec (tlf. 87922458 mandag-torsdag kl 8-9) eller i
Informationen på Rådhuset
Omsorgstandpleje har til formål at medvirke til at fremme den
enkeltes sundhed og trivsel
Tandplejetilbuddet har til formål at forebygge at eksisterende
tandstatus forværres og at udføre mindre behandlinger med
henblik på at borgeren opnår smertefrihed og bedst mulig
tyggefunktion
Tandplejetilbuddet er afhængigt af den enkelte borgers behov,
muligheder for at samarbejde om behandling og om borgeren
kan komme til behandling på tandklinikken i Kildemosen eller om
behandling skal udføres i den enkeltes hjem
Når der er tale om meget svækkede borgere og borgere som
ikke kan samarbejde er tandplejetilbuddet begrænset til tand- og
mundeftersyn samt smertelindring
 hjælp i det daglige med pleje af mund, tænder og
proteser – udføres af plejepersonalet
 tandlæge-eftersyn efter behov
 forebyggende behandlinger i det omfang, det er muligt
(tandrensning, fluorbehandling, mindre tandreparationer,
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justering / udvidelse af proteser)
smertelindrende behandling – typisk fjernelse af tænder,
der generer
Samsø Kommunale Tandplejes personale i samarbejde med
Samsø Kommunes Plejecenter og Samsø Kommunes
plejepersonale.
Samsø Kommune har ikke indgået aftale med andre
leverandører
Tilmelding til omsorgstandplejen betyder, at der ikke kan opnås
tilskud til tandbehandling hos privatpraktiserende tandlæge
490 kr årligt (2016). Opkræves af Samsø Kommune sidst på
året. Betalingen er den samme uanset hvilke behandlinger, der
udføres og uanset patientens formue- og indtægtsforhold.
For beboere på Plejecenter Kildemosen er det pårørende eller
plejepersonalet, der sørger for transport (oftest rullestol).
Der gives ikke tilskud til kørsel; dog kan der ud fra økonomiske
kriterier søges om hjælp til transport efter social- og
pensionslovene.
Ydelsen kan opsiges med øjeblikkeligt varsel
Borgeren kan forvente at der normalt vil gå mindre end 14 dage
fra indmelding i ordningen til første tandlægekontakt
Borgeren behandles på det nødvendige, men mindst
specialiserede niveau. Dette indebærer, at det vurderes
regelmæssigt, om de borgere, som er visiteret til
omsorgstandplejen bør henvises til et andet niveau i tandplejen:


Hvem leverer
ydelserne?
Valgmulighed med
hensyn til leverandør
Sygesikringstilskud
Hvad koster
ydelsen?
Transport

Opsigelse af ydelsen
Indmeldelse
Opfølgning / omvisitering

Klagemuligheder

Dato

Om-visitering finder sted ud fra en samlet vurdering baseret på
såvel en tandlægefaglig bedømmelse som en konkret individuel
vurdering af borgerens funktionsevne
 Visitering fra omsorgstandplejen til tandpleje hos
praktiserende tandlæger sker, hvis der sker forbedringer i
borgerens tilstand og funktionsevne
 Borgeren kan henvises til enkeltstående behandlinger i
den regionale specialtandpleje, hvis behandlingen
kræver særlig ekspertise
Det er ikke muligt at klage over afgørelsen om visitation til
omsorgstandplejen.
Klager over det tandlægefaglige kan rettes til lederen af
omsorgstandplejen: klinikchef Niels Hansen, Kildemosen hus 7,
Tranebjerg, 8305 Samsø. Tlf. 51898451
15. december 2015

Udarbejdet af Niels Hansen

4

