KVALITETSSTANDARD
Omsorgstandpleje
Godkendt Hjørring Byråd 30. marts 2022

Lovgrundlag

Sundhedsloven §§ 131 og 132, kapitel 37 om omsorgstandpleje

Målgruppe

Omsorgstandpleje er et tilbud til:
 Borgere uanset boform i Hjørring Kommune over 18
år, der på grund af kronisk nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap kun vanskeligt
kan udnytte det almindelige tandplejetilbud
 Borgere, som ikke evner at klare egen daglig hjemmetandpleje, hvor egenomsorgen er meget ringe og
hvor der modtages mange hjælpeforanstaltninger
Omsorgstandplejen er ikke rettet mod:
 Borgere, der kan behandles i almindelig tandplejepraksis, der er indrettet handicapvenligt
 Borgere, der af en eller anden grund tidligere har fravalgt det eksisterende tandplejetilbud. Skulle disse
borgere blive ind-visiteret i omsorgstandplejen, kan
der kun forventes reparationer i begrænset omfang

Formål

Formålet med omsorgstandpleje er, at regelmæssige undersøgelser, forebyggende foranstaltninger og behandlinger,
medvirker til at borgerens tand-, mund- og kæberegion bevares i så funktionsdygtig stand som muligt.
Formålet er endvidere, under hensyntagen til den enkeltes
samlede funktionsniveau, at omsorgstandplejen, via oplysning om og instruktion i tandpleje til den enkelte borger og relevant plejepersonale, medvirker til at fremme den enkeltes
samlede sundhed og trivsel.
Hvis borgerens mulighed for at samarbejde eller de fysiske
rammer begrænser behandlingsmulighederne, er formålet at
lindre smerte.

Indsats

Omsorgstandplejen er som udgangspunkt forebyggende/henholdende og smertelindrende tandpleje. Behandlingsmæssigt omfatter omsorgstandplejen kun nødvendige
istandsættelser af tandsættet. Udføres behandlingen i eget
hjem vil mulighederne være begrænsede.
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Omsorgstandpleje omfatter:











Regelmæssig undersøgelse af tænder og/eller proteser efter individuelt behov
Hjælp til forebyggelse af tandsygdomme og lidelser i
munden
Vejledning i renhold
Behandling af sygdomme og symptomer i tænder og
mund
Behandling af tænder, tandkød og slimhinder, eller
borger kan evt. få lavet/repareret proteser
Reparation og justering af proteser, når det er nødvendigt
Reparation af kroner, broer og implantater i det omfang det er muligt
Undersøgelsesintervallerne tilrettelægges ud fra faglige og individuelle kriterier. Længste interval mellem
undersøgelserne er 1 år
Tilkald til akut behandling hurtigst muligt
Undervisning af det daglige plejepersonale i hvordan
man hjælper borger med korrekt mundpleje, hvordan
der skal børstes, hvilke hjælpemidler der skal anvendes til renhold mellem tænderne, hvordan proteser
rengøres, hvordan man holder øje med slimhinder
mv.

Som hovedregel indgår ikke nye større behandlinger som
f.eks. krone, broarbejde og implantater.

Omfang og varighed




Borgere med helproteser vil modtage undersøgelse
1xårligt.
Borgere med egne tænder vil efter individuel vurdering modtage 1 til 2 undersøgelser og 1 til 2 forebyggende tiltag om året.

Forundersøgelser, mindre justeringer og forebyggende behandlinger vil typisk foregå i eget hjem. Ved behov for fyldestgørende tandundersøgelse og tandbehandling forudsættes klinikbesøg af hensyntagen til hygiejne, arbejdsstillinger
og behandlingens beskaffenhed.
Der er mulighed for forflytning med lift. Ved forflytning med
lift skal borger være placeret i sejl ved ankomst til klinikken.
Har borger under klinikbesøg brug for praktisk hjælp til f.eks.
toiletbesøg, af- og påklædning eller anden form for personlig
hjælp eller støtte, skal borger være ledsaget af en person,
der kan bistå med dette.
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Den enkelte borger skal selv arrangere og afholde udgiften til
evt. transport til klinikken.
Hvis borger ikke længere opfylder betingelserne for omsorgstandpleje, afsluttes forløbet og borger henvises til at
benytte privat tandplejeklinik. Hvis borger senere får behov for omsorgstandpleje, skal der søges på ny.

Opfølgning på indsatsen

Al kontakt med borgeren dokumenteres i tandplejens journalsystem på en sikker og forsvarlig måde.
Der laves ved hver undersøgelse en ny individuel vurdering
for at sikre de korrekte fremtidige indsatser/tiltag og samtidig
give en god kontinuitet.

Omkostninger for borgeren

Der er en egenbetaling, som opkræves 1 gang årligt via træk
i borgers pension.

Kvalitetsmål

Borgeren kan forvente:
 At tandplejen tager kontakt 4-6 uger efter visitering til
ordningen
 At der som minimum foretages én årlig undersøgelse.
 Behandling på det nødvendige, men mindst specialiserede niveau

Leverandør

Der er mulighed for at vælge omsorgstandpleje i kommunalt
regi eller ved en privat praktiserende tandlæge.
Ønsker borger privat behandling, skal borger kontakte den
kommunale tandpleje, før der indgås aftale med den privatpraktiserende tandlæge. Dette for at sikre, at behandlingen
hos den privatpraktiserende tandlæge kan efterleve de særlige hensyn, der skal tages til borgerne i denne målgruppe.
Medarbejdere, der leverer ydelserne, har tavshedspligt.

Ansøgning

Ansøgning kan sendes som
Digital post:
Hjørring Kommune
Eller ved kontakt til:
Myndighed Ældre, tlf. 72 33 55 00
Ved ansøgning (eller henvendelse) om omsorgstandpleje oplyses:
 borgers tandstatus, f.eks. om borger har egne tænder eller tandprotese
 borgers funktionsniveau, f.eks. om borger er kørestolsbruger og evt. skal liftes, om borger har en de3

menslidelse eller anden kognitiv funktionsnedsættelse

Sagsbehandlingstid

Visitation til omsorgstandpleje sker inden for 4 uger.
Bevilling beror på en individuel og konkret vurdering, der tager udgangspunkt i borgerens fysiske, psykiske og sociale
funktionsniveau.

Særlige forhold
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