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Samsø Kommunes Specialtandpleje
Specialtandpleje er et specialiseret tandplejetilbud til børn og voksne, der på grund af
psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse (handicap) ikke kan benytte de almindelige
tandplejetilbud i den kommunale børn- og ungetandpleje, i den kommunale
omsorgstandpleje eller hos de praktiserende tandlæger.
Specialtandplejen har til formål at medvirke til at fremme den enkeltes sundhed og trivsel.
Derfor indeholder tilbuddet både hjælp til pleje af tænder og proteser i det daglige og et
specialiseret tandplejetilbud.
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 foretages af Samsø Kommunes
plejepersonale.
Tandplejetilbuddet til den enkelte borger respekterer dennes behov og ønsker og er
afhængig af, om hvilke former for behandling den enkelte borger er i stand til at kunne
klare - og om behandlingen gavner borgeren.
Tandeftersyn, forebyggende behandlinger og mindre behandlinger foregår på klinikken i
Kildemosen hus 7. Tandbehandling udføres af Samsø Kommunale Tandpleje.
I specialtandplejen har man krav på at få samme behandlingsformer, som privat
tandlægepraksis tilbyder. Det gælder også særlige bekostelige behandlinger som
eksempelvis proteser, kroner, broer og implantater, hvis disse behandlinger er fagligt
velbegrundede. Implantatbehandling kan f.eks. være velbegrundet i tilfælde af, at rystelser
hindrer brug af almindelige proteser.
Personer med udtalte psykiske, mentale eller motoriske problemer, der samtidigt har
behov for omfattende tandbehandling, vil ofte kun kunne gennemføre tandbehandlingen
under anvendelse af narkose.
I tilfælde af komplicerede behandlinger eller borgere med komplicerede
helbredssituationer henviser Samsø Kommunale Tandpleje borgeren til behandling på
Afdeling for Regional Specialtandpleje, Vitaparkvej 9, st. tv, 8300 Odder. Tlf. 86560531.
Henvisning til specialtandplejen kan foretages af en fagperson fra social- eller
sundhedsvæsnet, som kender patientens sygdomssituation godt – det kan eksempelvis
være egen tandlæge, læge, hjemmesygeplejerske eller kontaktperson. Henvisningen skal
sendes til Samsø Kommunale Tandpleje, Kildemosen hus 7, Tranebjerg, 8305 Samsø.
Den kommunale tandpleje vurderer, om betingelserne for tilbuddet er til stede og vurderer,
om der skal tilbydes behandling i kommunalt eller regionalt regi.
Der er en årlig egenbetaling på maksimalt Kr. 1.815,- (2016). Betalingen er uafhængig af
hvilke type behandlinger, der udføres og uafhængig af borgerens formue- og
indtægtsforhold.
Borgere, der har valgt specialtandpleje, kan ikke modtage Sygesikringstilskud til
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tandbehandling hos privatpraktiserende tandlæge.
Udmeldelse af specialtandplejen 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 specialtandplejen er du velkommen til at kontakte:
Samsø Kommunale Tandpleje
Kildemosen, Hus 7, Tranebjerg, 8305 Samsø
Telefon nummer: 51898451
Mail: tandplejen@samsoe.dk
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Lovgrundlag

Målgruppe

Hvem kan modtage
ydelsen?

Visitation





Sundhedslovens § 133 og § 134
Bekendtgørelse om Tandpleje § 12-16
Vejledning om omfanget af og kravene til den kommunale
og regionale tandpleje, side 42-51
Borgere, der er sindslidende, udviklingshæmmede med mere og
derfor ikke kan udnytte de almindelige tandplejetilbud (Den
kommunale børne- og ungdomstandpleje, Sygesikringstandpleje
hos privatpraktiserende tandlæger).
Samsø Kommune har besluttet, at
 borgere, der er visiteret til at modtage megen hjælp til
almindelige daglige funktioner eller pleje og omsorg, kan
henvises til specialtandpleje
Henvisning til specialtandplejen kan foretages af en fagperson
fra social- eller sundhedsvæsnet, som kender patientens
sygdomssituation godt – det kan eksempelvis være egen
tandlæge, læge, hjemmesygeplejerske eller kontaktperson.
Henvisningen sendes til:
Samsø Kommunale Tandpleje
Kildemosen hus 7, Tranebjerg
8305 Samsø
Telefon nummer 51898451
Mail: tandplejen@samsoe.dk

Formål

Hvad er
tandplejetilbuddet?

Samsø Kommunale Tandpleje vurderer, om betingelserne for
tilbuddet er til stede og om der skal tilbydes behandling i
kommunalt eller regionalt regi.
Formålet med specialtandpleje er at opnå bedre tand-, proteseog mundforhold for den enkelte borger.
Tandplejetilbuddet foregår i den enkelte borgers hjem, på den
kommunale tandklinik i Kildemosen hus 7, Tranebjerg eller på
den regionale specialtandplejes klinik på Vitapark i Odder.
Den kommunale specialtandpleje har opsøgende forpligtelse
overfor målgruppen. Opsøgende aktivitetstilbud kan foruden til
de indskrevne borgere være rettet til borgere i målgruppen, der
(endnu ikke) er indskrevet i specialtandplejen.
Den kommunale tandpleje arbejder sammen med det
kommunale omsorgspersonale om at tilrettelægge den bedste
tand-, mund- og protesepleje i dagligdagen.
Herudover består tandplejetilbuddet af
 Regelmæssige tand- og mundeftersyn
 Forebyggende og behandlende tandpleje efter behov
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Tandplejetilbuddet er afhængigt af den enkeltes behov, den
enkeltes muligheder for at samarbejde om tandbehandling og
om behandling kan foregå i den enkeltes eget hjem, på den
kommunale tandklinik eller den regionale specialtandplejes
klinik.

Specialiseret
behandlingstilbud /
behandling i
helnarkose

I specialtandplejen har man krav på at få samme
behandlingsformer, som privat tandlægepraksis tilbyder. Det
gælder også særlige bekostelige behandlinger som eksempelvis
proteser, kroner, broer og implantater, hvis disse behandlinger
er fagligt velbegrundede.
I tilfælde af, at den enkelte borger har behov for et mere
specialiseret tilbud, end den kommunale specialtandpleje kan
levere, kan den enkelte borger henvises for udførelse af hele
eller dele af tandplejen på den regionale specialtandplejes klinik
på Vitapark i Odder.
Det kan for eksempel dreje sig om:
 Udredning af medicinske- og mundhuleforhold
 Behandling i helnarkose
 Komplicerede behandlinger

Akut nødbehandling

Personer med udtalte psykiske, mentale eller motoriske
problemer, der samtidigt har behov for omfattende
tandbehandling, vil ofte kun kunne gennemføre
tandbehandlingen under anvendelse af narkose.
Personer, der har ophold i kommunale eller regionale boformer
efter serviceloven eller almene ældreboliger samt patienter på
psykiatriske hospitalsafdelinger kan henvises direkte til den
regionale specialtandpleje (klinikken i Odder) ved behov for akut
nødbehandling
Afdeling for Regional Specialtandpleje
Vitaparkvej 9, st. tv
8300 Odder
Tlf. 8656 0531

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

Samsø Kommunale Tandplejes personale i samarbejde med
Samsø socialpsykiatri og Plejepersonale
Samsø Kommune har ikke indgået aftale med andre
leverandører
Tilmelding til specialtandplejen betyder, at der ikke kan opnås
tilskud til tandbehandling hos privatpraktiserende tandlæge
Der er en årlig egenbetaling på maksimalt Kr. 1.815,- (2016).
Betalingen er uafhængig af hvilke type behandlinger, der
udføres, og uafhængig af patientens formue- og indtægt.
Der gives ikke tilskud til kørsel; dog kan der ud fra økonomiske
kriterier søges om hjælp til transport efter social- og
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Opsigelse af ydelsen
Indmeldelse
Opfølgning /
omvisitering

Klagemuligheder

Dato

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 tandlægebesøg
Borgeren behandles på det nødvendige, men mindst
specialiserede niveau. Dette indebærer, at det vurderes
regelmæssigt, om de borgere, som er visiteret til
specialtandplejen bør henvises til et andet niveau i tandplejen:
 Omvisitering finder sted ud fra en samlet vurdering
baseret på såvel en tandlægefaglig bedømmelse af
behovet for behandling som en konkret individuel
vurdering af borgerens funktionsevne
 Omvisitering fra specialtandplejen til tandpleje hos
praktiserende tandlæger sker, hvis der sker forbedringer i
borgerens tilstand og funktionsevne
 Omvisitering fra specialtandplejen til omsorgstandplejen
sker, hvis der sker forringelser i borgerens tilstand og
funktionsevne
 Den kommunale specialtandpleje kan viderevisitere til
eller henvise borgeren til enkeltstående behandlinger i
den regionale specialtandpleje
Det er ikke muligt at klage over afgørelsen om visitation til
omsorgstandplejen.
Klager over det tandlægefaglige kan rettes til lederen af den
kommunale Specialtandpleje: klinikchef Niels Hansen,
Kildemosen hus 7, Tranebjerg, 8305 Samsø. Tlf. 51898451
15. december 2015

Udarbejdet af Niels Hansen
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