Kvalitetsstandard
Omsorgstandplejen
Hvad er ydelsens lovgrundlag
Kriterier for ydelsen

Sundhedsloven § 131 og 132 om lov om tandpleje
Borgeren kan ikke gøre brug af de almindelige tandplejetilbud
pga. en væsentlig funktionsnedsættelse.
En helhedsvurdering af borgerens aktuelle situation fysisk,
Psykisk og socialt lægges til grund for en bevilling.
Vidtgående psykisk handicap ex. hukommelsessygdom, som
betyder, at borgeren ikke magter at gøre brug af et almindeligt
tandplejetilbud.
Vidtgående fysisk handicap ex. kørestolsbruger, hvor borger ikke
kan forflyttes til almindelig tandlægestol.

Hvilket behov dækker
ydelsen?

Borgerens behov for at få genoprettet og afhjulpet problemer
med mund, tænder og kæber.

Hvad er formålet med
ydelsen?

At fjerne tilstande i munden som giver smerte eller gener. At
borgerne kan tygge maden uden gener fra tænder eller proteser.
At bevare og hvis muligt forbedrer borgerens tyggeevne.
At behandling foretages under hensyntagen til borgerens alder
og almene tilstand.

Hvilke aktiviteter indgår
i ydelsen?

Regelmæssige besøg af tandplejepersonalet
Forebyggelse af huller i tænderne og andre lidelser i munden
Behandling af tilstande som giver smerte eller gener
Undervisning og træning i brug af hjælpemidler fx specielle
tandbørster, tandprotesemidler
Råd og vejledning om pleje af mund og tænder

Hvad indgår ikke i
ydelsen?

Større behandlinger som omfatter mere end opretholdelse af
rimelig funktion.
Kroner, broer og implantatbehandling udføres derfor som
udgangspunkt ikke
Omsorgstandpleje omfatter ikke store istandsættelser af
tandsættet, da de vilkår behandlingen ydes under i sig selv virker
begrænsende og da borgerne typisk er svækkede i en sådan grad
at dette ikke er muligt.

Hvad er ydelsens
omfang?

Ydelsens omfang vurderes individuelt og forebyggelse og
behandling tilrettelægges i samråd med borgeren, pårørende
og/eller plejepersonalet.
Ydelsen omfatter nødvendig behandling af tænder, mund og

kæber.
Borgeren modtager mindst et besøg årligt eller hyppigere ved
behov.
Hvem leverer ydelsen?

Personale ansat ved Tandplejen i Hillerød Kommune

Kompetencekrav til
leverandøren

Udføres af tandlæger/tandplejer med autorisation og
klinikassistenter.

Hvad koster ydelsen
for borgeren?

Ydelsen koster i 2018 520 kr. pr år. Prisen reguleres 1 gang årligt.
Opkrævningen sker månedlig.
Egenbetalingen kan søges som personligt tillæg efter Lov om
social pension § 14 stk. 1. Ansøgningen vil blive vurderet efter
en konkret individuel vurdering.

