
 
 

 

Administrationsgrundlag for tandplejen 

specialtandpleje 
 

 

1. Administrationsgrundlag 

Administrationsgrundlaget omfatter det lovpligtige tilbud om kommunal tandpleje til 

sindslidende og udviklingshæmmede borgere, der ikke kan udnytte de almindelige 

tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, voksentandplejen og 

omsorgstandplejen. Det er karakteristisk for målgruppen, at 

personerne ofte har behov for omfattende sygepleje- eller pædagogisk bistand 

 

Organisering af specialtandpleje 

Der er mellem Holbæk kommune og regionstandplejen indgået aftale om, at regionen 

varetager specialtandplejen. 

 

Yderligere informationer om regionstandplejens adresser og telefonnumre kan findes 

på: 

Regionstandplejen Region Sjælland 

 

Visitation til ordningen 

Det er Holbæk kommune, som visiterer til ordningen. Holbæk kommune har nedsat et 

tværfagligt visitationsudvalg. Visitation til specialtandpleje foretages på baggrund af 

et ansøgningsskema   

Ansøgningsskema rekvireres på kommunens intranet eller tandplejens hjemmeside og 

udfyldes af 

• Pædagogisk eller sygeplejefagligt personale, med godt kendskab til patienten 

når denne er beboer på en institution eller et bosted 

• Sygeplejfagligt personale på en psykiatrisk hospitalsafdeling eller i 

distriktspsykiatriske ordninger, som patienten har tilknytning til. 

• Kommunal visitator i forbindelse med ansøgning for hjemmeboende 

 

Visitation til specialtandpleje sker på grundlag af en faglig bedømmelse af patientens 

evne og mulighed for at benytte de øvrige tandplejetilbud. 

 

Tandplejens hjemmeside findes på:  

Specialtandpleje   

 

 

2. Lovgrundlag 

Tandplejen arbejder på grundlag af sundhedsloven kapitel 37, bekendtgørelse om 

kommunal tandpleje kapitel 3 § 133 og Sundhedsstyrelsens retningslinjer for 

omfanget af og kravene til det kommunale og regionale tandplejetilbud. 

http://www.regionsjaelland.dk/sider/resultat.aspx?k=regionstandpleje
https://holbaek.dk/borger/boern-unge-og-uddannelse/tandpleje/specialtandpleje/


 

 

Personkreds 

Loven sigter imod, at specialtandplejetilbuddet ydes til personer med betydelig og 

varigt nedsat funktionsevne. 

 

Personer, som har ophold i kommunale eller regionale boformer efter serviceloven 

eller i kommunale eller regionale almene ældreboliger efter lov om almene 

boliger m.v., der enten er etableret af kommunen eller af regionen efter aftale 

med kommunen, kan henvises direkte til specialtandpleje af den ansvarlige 

pædagogiske eller sygeplejefaglige leder ved botilbuddet. 

Til specialtandplejen kan desuden visiteres hjemmeboende børn og unge, som er 

omfattet af servicelovens § 32 om særlige dagtilbud til børn, der på grund af betydelig 

og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har et særligt behov for 

støtte, behandling mv., der ikke kan dækkes gennem ophold i et af de almindelige 

dagtilbud. Ligeledes kan der finde visitation sted af børn, som ifølge folkeskolelovens 

§ 20 er berettigede til at modtage tilbud om specialundervisning pga. vidtgående 

fysisk / psykisk udviklingshæmning eller gennemgribende udviklingsforstyrrelser. 

 

Følgende adresser giver mulighed for at læse lov, bekendtgørelse og retningslinjer: 

Retsinformation  

Sundhedsstyrelsen-Omfanget af og kravene til den Kommunale og Regionale 

Tandpleje 

 

3. Serviceniveau 

Deltagelse i den kommunale specialtandpleje 

Målgruppen for specialtandpleje er personer med betydelig og varigt nedsat 

funktionsevne for eksempel som følge af sindslidelse, udviklingshæmning, autisme, 

cerebral parese eller hjerneskade. Personer med svære somatiske sygdomme kan 

ligeledes have svært ved at medvirke til almindelig tandbehandling og kan derfor også 

modtage tilbuddet (f.eks. patienter med Parkinsons sygdom eller sklerose) 

Specialtandpleje omfatter såvel børn som voksne. 

 

Tilbuddet omfatter forebyggende og behandlende tandpleje. Alle undersøgelser og 

behandlinger foregår på Regionens Tandklinik i klinik Slagelse. 

Der opkræves en egenbetaling som reguleres én gang årligt. Herefter er al 

tandbehandling gratis. 

 

Et fællestræk for de borgere, som indskrives i specialtandplejen, er, at de vanskeligt 

eller slet ikke kan benytte de øvrige tandplejetilbud, og at de vanskeligt eller slet ikke 

kan udvikle hensigtsmæssige tandplejevaner. Tandplejetilbuddet må således gives 

under skyldig hensyntagen til personens almene funktionsnedsættelse. 

Behandlingsvalg og –metoder vil derfor nødvendigvis afpasses den enkelte patients 

tolerance over for de ubehageligheder, som er forbundet med tandbehandling. 

 

 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=98514
http://www.sst.dk/~/media/3C13D28D150D42C6A56C6BD40BB6D07F.ashx
http://www.sst.dk/~/media/3C13D28D150D42C6A56C6BD40BB6D07F.ashx


 

 

 

Adresser 

Regionstandplejens hovedklinik er beliggende i Slagelse. Der henvises for yderligere 

information til regiontandplejens hjemmeside. Link er oplyst under ”Organisering af 

specialtandpleje” 

Spørgsmål vedrørende patienter, som er visiteret til specialtandplejeordningen kan 

rettes til regionstandplejen kontor. 

 

Klage og ankemulighed 

Klager over visitationsafgørelser kan rettes til administrative medarbejder Louise 

Thode Hemmingsen tlf. 72 36 29 42 eller på mail loan@holb.dk  

 

Henvendelse vedrørende klage over ydelser, som er modtaget under 

specialtandplejeordningen, skal ske til regionstandplejen på tlf. 58 55 61 22 
 

mailto:loan@holb.dk

