Tårnby Kommune
Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen
Kvalitetsstandard 2019
Omsorgstandpleje
1. Hvad er ydelsens lovgrundlag?

Dok.nr 274220-16
Sundhedsloven §§ 131 og 132. Lov nr. 546 af 24. juni
2005.
Alle afgørelser træffes på baggrund af faglige og
kommunaløkonomiske hensyn.

2. Hvilket behov dækker ydelsen?

Forebyggende og behandlende tandpleje.

3. Hvad er formålet med ydelsen?

At sikre en god tyggeevne, undgå smertefulde tilstande
og fremme den enkeltes samlede sundhed og trivsel.

4. Hvilke aktiviteter kan indgå i
ydelsen?



5. Hvilke aktiviteter indgår ikke i
ydelsen?

Større tandlægebehandlinger som ikke er regelmæssig
undersøgelse, forebyggelse eller symptombehandling,
eksempelvis udarbejdelse af kroner med videre.




Regelmæssig undersøgelse af tænder og/eller
proteser.
Forebyggelse af tandsygdomme og lidelser i munden.
Behandlinger af symptomer og sygdomme i tænder
og mund.

Transport til tandklinik hvis behandlingen ikke kan foregå
i hjemmet, daghjemmet eller plejehjemmet.
6. Hvem kan modtage ydelsen?




Borgere der har varigt ophold i plejebolig
Hjemmeboende borgere, som ikke kan benytte de
almindelige tandplejetilbud.

Visitation til omsorgstandpleje foretages af
Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen,
Ældrecentret.
7. Ydelsens omfang?

Borgeren tilbydes behandling i forhold til borgerens
almentilstand, behov og ønsker på laveste effektive
omkostningsniveau.

8. Hvilke valgmuligheder er der m.h.t.
leverandør?

Tårnby Kommunes kommunale tandpleje.
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9. Kompetencekrav til udførelsen?

Tandlæger, tandplejere og klinikassistenter.
Leverandøren har ansvaret for, at hjælperne har de
fornødne faglige og personlige kvalifikationer.

10. Hvilke forpligtigelser har borgeren?

Borgeren skal underskrive en tilmeldingsblanket, ved
tilmelding.
Borgeren skal efterkomme krav fra leverandøren, som
begrundes i en konkret udarbejdet arbejdspladsvurdering
(APV).
Borgeren opfordres til at oplyse leverandør om forhold,
herunder sygdom der fordrer særlige hensyn til
medarbejderens sikkerhed.
Der er rygeforbud i det tidsrum medarbejderen opholder
sig i borgers bolig eller tandklinik. jf. gældende lovgivning
herom.
Borger skal stille nøgler til rådighed, hvis dette er
nødvendigt for at hjælpen kan udføres.

11. Hvad koster ydelsen?

Betaling fastsættes på baggrund af cirkulæreskrivelse nr.
76 af 9. oktober 2006.
Betalingen fastsættes på baggrund af Indenrigs- og
Sundhedsministeriets cirkulære om regulering af
egenbetalingen i omsorgstandplejen af 7. november
2005.
Der kan eventuelt gives tilskud til egenbetalingen som
personligt tillæg efter lov om social pension.

12. Hvad er kommunens kvalitetsmål?

At borgere, der er visiteret til omsorgstandpleje,
modtager regelmæssige tandeftersyn og relevant
behandling.

13. Hvordan følges op på ydelsen?

Plejehjem og underliggende serviceforanstaltninger er
omfattet af kommunens tilsyn med plejehjem samt af
tilsyn fra Embedslægen.
Omsorgstandplejen kan bringes til ophør, hvis
betingelserne ikke længere er opfyldt.

14. Er der særlige forhold at tage hensyn til?
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I omsorgstandplejen skal fordelene ved behandlingerne
altid overstige de ulemper, der er forbundet med

behandlingen.
15. Ankevejledning

Kommunens afgørelser vedrørende visitation til
omsorgstandpleje kan ikke indbringes for anden
administrativ myndighed.
Anker over den faglige udførelse kan indbringes for
Sundhedsvæsenets Patientklagenævn. Klage kan
fremsendes hertil via kommunen:
Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen
Amager Landevej 76
2770 Kastrup
Telefon: 3247 1111
E-mail: kommunen@taarnby.dk
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